
– A javaslat szerint az ál-
lam biztosítja a kellékeket.
Nem tisztázott, hogy a ko-
porsó pontosan hogyan ke-
rül a temettetõhöz, az el-
hunyt miként kerül a kopor-
sóba, ki írja meg, ki zárja le a

koporsót, illetve a sírjelzõt –
kezdi a felsorolást. 

Ma egy átlagos temetés
költsége mintegy 200 ezer
forint, amihez még hozzá-
adódik a temetõi költség és a
síremlék ára. Szociális teme-

tés keretében a költségek
megtakaríthatók, amennyi-
ben a temettetõ vagy az álta-
la felkért személy vállalja az
elhunyt elõkészítését, vagyis
mosdatását és öltöztetését, a
sír kiásását és visszahantolá-
sát, a koporsó vagy urna te-
metõn belüli gépjármû nél-
küli szállítását, valamint a
sírba helyezést. A személyes
közremûködésrõl nyilatko-
zatot kell tennie a temettetõ-
nek, illetve ugyancsak nyi-
latkoznia szükséges arról is,
hogy a temetõ üzemeltetõje
tájékoztatta õt a munkavég-

zés szabályairól és az esetle-
gesen elõforduló baleset mi-
att nem él kártérítési követe-
léssel. Szociális temetés ese-
tében az állam vállalja az el-
hunyt hûtésének, szállításá-
nak, valamint a hamvasztá-
sának díját, biztosítja a sírhe-
lyet, koporsót vagy urnát és
a sírjelet. Szentesen 9 temetõ
mûködik, ahol szociális par-
cellát lehet kijelölni. A
magyartési a város tulajdo-
nában álló köztemetõként
mûködõ sírkert.

(folytatás a 3. oldalon)

XLV. évfolyam 21. szám 2013. május 24. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft)

A Kinizsiért dobban
a szívük

Egy esztendeje biztatja szervezett szurkolói csoport a

Szentesi Kinizsi labdarúgó csapatát. Az Ultras Szentes ve-

zetõje, Pataki V. János mesélt a megalakulásuk körülmé-

nyeirõl, a makói ultrákhoz fûzõdõ barátságról és arról is,

hogy szerinte a Szentesnek NB III-ban lenne a helye.

6. oldal

Marad a Mátéffy
óvoda

Egy városházi felmérés szerint „az
intézmény alkalmatlanná vált a jelen
kor pedagógiai, szakmai, és építési
elõírások, szabványok általi üze-
meltetésére.“ A polgármester kijelen-
tette, nem zárják be az óvodát.

3. oldal

Tumultus
az SBO-n

Sokszor már napok óta je-
lentkezõ tünetekkel, betegsé-
gekkel keressük föl a sürgõs-
ségit, pedig érdemes lenne
inkább a háziorvoshoz for-
dulni, vagy éppen az ügye-
letre menni.

4. oldal

A szegedi Ferroép Zrt.
építheti meg a fedett
uszodát a ligetben, a
szerzõdéseket napokon
belül aláírják. A kivitele-
zési munkákat 2014. má-
jus 31-ig kell befejezni.
A legdolgosabb idõszak-
ban 190 szakembert fog-
lalkoztatnak majd az
építkezésen, amelyhez
már keresik a szentesi al-
vállalkozókat. 

Nem egészen fél évvel a
bejelentés után eldõlt,
hogy a szegedi Ferroép
Zrt. építheti meg az új fe-
dett uszodát az üdülõköz-
pont területén. A Magyar
Vízilabda Szövetség kép-
viselõi december 4-én ad-
ták át a pozitív kormány-
zati döntést igazoló doku-
mentumot a város és a ví-
zilabda klub vezetõinek.
Akkor még arról volt szó,
hogy a kivitelezés elsõ
ütemében épül meg a me-
dence, ezt követi majd a
lelátó felállítása, végül
pedig az egész lefedése. A
hozzáértõk viszont rávilá-
gítottak: ez teljesen ellent-

mond az uszodaépítés be-
járatott technológiájának,
hiszen ha a kiburkolt me-
dencére bármi ráesik a te-
tõszerkezet építése köz-
ben, az anyagi és idõvesz-
teséggel is jár. Így válto-
zott az ütemterv, amire a
sportági szakszövetség is
rábólintott.  Az év végi
hurrá hangulat lecsengése
után az is kiderült,  a
2014-es határidõre csak
akkor tudja teljesíteni vál-
lalását a város és a klub,
ha módosítanak a pályá-
zaton sikeres Szentesi
Üdülõközpont Nonprofit
Kft. tulajdonosi összetéte-
lén. Tudniillik, ha az ön-
kormányzat maradt volna
a társaság többségi tulaj-
donosa, az 1,2 milliárd fo-
rintos beruházás közbe-
szerzési eljárása még hó-
napokig elhúzódott volna,
arról nem beszélve, hogy
a döntést meg is támad-
hatnák a vesztesek, ami
további késedelmet oko-
zott volna.

(folytatás a 3. oldalon)

A szegedi Ferroép Zrt. nyerte el
a munkát

Épül a fedett uszoda

Egy 25 millió eurós albán
projektér t  versenyez  a
MetalCom Zrt. – tudtuk
meg a társaság vezérigazga-
tójától. Bozó Zoltán szerint
valós gazdaságfejlesztés
nem történt Szentesen az el-
múlt húsz évben. Az üzlet-
embert arról is kérdeztük a
lapunknak adott interjú-
ban, megméretteti-e magát a
jövõ évi önkormányzati vá-
lasztáson.

– Amikor az elmúlt év ja-
nuárjában beszéltünk, ked-
vezõ kilátások voltak 2012-
re. Sikerült tavaly felülmúlni
a 2011-es rekordbevételû évet
a MetalCom Zrt.-nél?

– Az árbevételünk a terve-
zett szerint alakult, 3,5 milli-
árd forint volt, de a nyeresé-
gességünk jelentõsen csök-
kent. Ezt lehetne a válságra
fogni, ám utólag én már
másképp látom a történése-
ket. Szerintem az elmúlt 3-4

év nem egy normál pénz-
ügyi-gazdasági válság volt,
sõt krízisrõl sem beszélhe-
tünk, inkább egy nagyon ko-
moly gazdasági átrendezõ-
dés történt. Úgy látom, hogy
a közeli és a távoli jövõ is át
fog strukturálódni gazdasági
szempontból: a nemzetgaz-
daságok önmagukban fel
fognak értékelõdni, ezért
sem véletlen, hogy gazda-
ságpolitikája miatt az Euró-
pai Unió részérõl több táma-
dás is érte a magyar kor-
mányzatot, amely külön-
adókkal és egyéb eszközök-
kel próbálta a határokon be-
lül tartani az itt megtermelt
forintokat. Én helyesnek tar-
tom ezt az erõfeszítést. Bevé-
teleink java részét mi is a ha-
zai piacon szereztük meg, de
továbbra is aktívak vagyunk
Albániában. Most éppen egy
25 millió eurós projekt elnye-
résén fáradozunk. Ha meg-

kapnánk a megbízást, az új
dimenziót nyitna a cég szá-
mára.   

– Munkahelyteremtésben
is jó mutatókkal rendelke-
zett a vállalat 2011-ben. Tud-
ták folytatni a létszámbõví-
tést?

– Nem, sajnos megrekedt
ez a folyamat, sõt racionali-
zálnunk kellett. Mindennek
ellenére azon munkahelyek
száma, amelyek a mi er-
nyõnk alatt biztosítanak
megélhetést, valamelyest
nõtt, de korántsem akkora
mértékben, mint amennyire
én szerettem volna. Míg a
MetalCom-nál a hatékony-
ságnövelésre helyeztük a
hangsúlyt, egyes feladatokat
kiszerveztünk, alvállalkozó-
ink és beszállítóink növeked-
hettek. A szentesi munkavál-
lalóinkat ez nem érintette,
annál inkább a budapesti
irodánkat. Jelenleg 70 fõ dol-
gozik a zrt.-nél, egyik fele itt,
másik a fõvárosban, de part-
nereinkkel együtt 300-350
fõnek adunk munkát, több-
ségük a szentesi térségbõl
való.

(folytatás a 4. oldalon)

Tatarozásra nem
lehetünk büszkék

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A szociális temetés formáját vezetné be a kormány, mely-
ben az eltemettetõ személyes közremûködést kell vállal-
jon. A javaslatot a temetkezési törvény módosításával
együtt fogadnák el és várhatóan januártól lépne életbe. A
teljesen ingyenes temetkezési formát az elhunyt hozzátar-
tozói kérhetik az utolsó lakhely szerinti önkormányzattól.
Antal Ferenc kegyeleti szakértõ, az Égisz '90 Kft. ügyvezetõ-
je szerint több kérdés merül fel a javaslat gyakorlati alkal-
mazása kapcsán.
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Hosszú szünet után az
egyház presbitériuma 1871
tavaszán ismét foglalkozott a
kérdéssel, s gyûjtést indított
a felsõpárti templom építésé-
re. Csukás Benjámin fõgond-
noknak sikerült elérnie azt
is, hogy az adományok mel-
lett a sírboltokból befolyó jö-
vedelmet a templomalap
gyarapítására fordítsák. Az
eredményesen induló gyûj-
tés az 1880-as évekre el-
akadt. Futó Zoltán volt te-
mesvári lelkész élesztette fel
az ügyet, aki 1898-ban érke-
zett Szentesre, s több más al-
kotás mellett a felsõpárti
templom építésének is szor-
galmazójává vált. Elõterjesz-
tése nyomán 1909. október
31-én – Kálvin János születé-
sének 400 éves évfordulójá-
nak évében – a presbitérium

egybehangzóan kimondta,
hogy készüljön egy tervezet
az új templom mielõbbi
megvalósítása ügyében. 

Az építkezés lehetõsége
1912 elején felgyorsult. A
február 19-én tartott presbi-
teri gyûlésen Futó Zoltán je-
lentette, hogy a templom-
alapba 85 000 korona gyûlt
össze, elérkezett az ideje az
építkezés megkezdésének.
Ismertette 801 felsõpárti la-
kos beadványát, akik azt
kérvényezték, hogy az új
templom a központi nagy-
templomtól távolabb, lehetõ-
leg a Jókai és Vörösmarty ut-
ca környékén épüljön. Egy
hónap elteltével már arról
számolt be, hogy a templom
és paplak céljára megvásá-
rolták néhai Dunás Varga Já-
nos és Turák Imre Jókai utca

57. és 59. számú ingatlanait.
A presbitérium kimondta,
hogy az építkezést nyomban
el kell kezdeni, hogy a temp-
lom 1913 tavaszára átadható
legyen. Meghatározták azt
is, hogy az építmény 30 m
hosszú és 16 m széles le-
gyen, s legalább 1000 ember
befogadására legyen alkal-
mas. Futó Zoltán lelkész Ma-
gyar Ede országos hírû,
nagytehetségû szegedi épí-
tészt kérte fel a tervek elké-
szítésére. Május elején azon-
ban tragikus hír érkezett: az
alig 35 éves Magyar Ede
1912. május 5-én öngyilkos-
ságot követett el. A presbité-
rium ekkor pályázat kiírása
mellett döntött, amelyek el-
bírálására felkérte Kálló
Gyula, Cseuz Béla és Komá-
romy Lajos helyi mérnökö-
ket, Zolnay Béla egyházme-
gyei mérnököt, valamint
Regdon Géza és Alt Miksa
államépítészeti mérnököket. 

Június végéig 4 pályázótól
10 terv érkezett, ebbõl hatot
Dobovszky József István
szentesi építész (a központi
katolikus iskola és a járásbí-
róság tervezõje) készített. A
szakértõk Dobovszky 3. szá-

mú tervét és Wagner József
csabai építész tervét találták
legjobbnak. Az egyháztanács
végül egyik tervet sem fo-
gadta el, hanem felkérte
Dobovszkyt és Wagnert pá-
lyamunkáik átdolgozására.
A csabai építész a határidõ
rövidsége miatt nem tett ele-
get a felkérésnek. Dobov-
szky módosított tervét a
szakértõk 1912. július végén
véleményezték, ismét java-
solva néhány változtatást.
Ezek közül a leglényegesebb

az épület elhelyezésére vo-
natkozott. A tervben ugyanis
a torony a Vörösmarty utcá-
ra nézett volna, ehelyett a bí-
ráló mérnökök azt ajánlot-
ták, hogy a templom tenge-
lye a Jókai és Vörösmarty ut-
cák által képzett sarok felezõ
vonalába állíttassék. A terv-
ben szereplõ kerek ablakokat
mindenütt csúcsíves ablakra
javasolták cserélni, továbbá a
tornyon az órák körüli díszí-
tõ részt soknak találták, he-
lyette egyszerûbb csúcsíves
keretet ajánlottak. Végezetül
a gõzfûtést légfûtésre taná-
csolták átdolgozni. Ezekkel a
módosításokkal az egyházta-
nács elfogadta kivitelezésre
Dobovszky József István ter-
vét, felkérve õt a mûvezetõi
teendõk ellátására. 

A magyaros szecessziós
stílusjegyeket hordozó felsõ-
párti református templom
részlettervei 1912 augusztu-
sában elkészültek, s kiírták a
pályázatot a kiviteli mun-
kákra. A presbitérium ked-
vezõtlennek ítélte a beérke-
zett ajánlatokat, ezért megis-
mételte a pályázati kiírást.
Az építési munkákat Oláh
Lajos szentesi építõmester és

téglagyáros, az asztalos, la-
katos, üveges, mázoló és be-
rendezési munkákat pedig
Szathmári Pál szentesi aszta-
losmester nyerte el. 

Az építkezés 1912. szep-
tember 17-én vette kezdetét.
A tartós esõzés miatt a mun-
ka igen lassan haladt. Az év
végéig a lelkészlak tetõ alá
került, de a templomnak
csak az alapjait sikerült le-
rakni. A falak már álltak,
amikor 1913. május 12-én
megtartották az alapkõ-leté-
teli ünnepséget. Az alapkö-
vet a 42 méter magasságúra
tervezett torony aljában, a
templom fõbejáratánál he-
lyezték el. Az ünnepi beszé-
det Futó Zoltán esperes, az
imát Böszörményi Jenõ, az új
templom elsõ lelkésze tartot-
ta. A papi lakás júliusra elké-
szült, de a templom õszre
tervezett átadását el kellett
halasztani. A torony tetejére
1913. augusztus 24-én tették
fel az aranyozott gombot, ka-
kast és csillagot. A korabeli
feljegyzések szerint, a mun-
kát végzõ Berta Gyula bádo-
gos az árbóc tetején három
pohár bort ürített a király, a
haza és a szentesi református
egyház üdvére. (A templom-
szentelésre majd csak 1914.
május 24-én került sor látvá-
nyos külsõségek közt.)

Labádi Lajos

100 éve letett alapkõ 

Új református templom a Felsõpárton

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz– és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Ezúttal Földesi
Irén (képünkön) diabetoló-
gus fõorvost kérdeztük.

– Közel 96 millió forint
vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert az önkormány-
zat a hajléktalan szállónál
mûködõ Éjjeli menedékhely
korszerûsítésére. 

– Ez a hír – mint minden
fejlesztésre, korszerûsítésre
fordított támogatás – önma-
gában örvendetes, mégis
szomorú, hiszen azt jelzi,
hogy minimum 20 embernek
nincs hol laknia ebben a vá-
rosban. Fontos, hogy a nehéz
sorsú emberek is megfelelõ
körülmények között tisztál-
kodjanak, pihenjenek, ezért
az Éjjeli menedékhely egyfaj-
ta megoldást jelenthet szá-
mukra. Ugyanakkor sajnála-
tos, hogy a városban mûkö-
dõ népkonyha – ami leg-
alább a napi egyszeri meleg
ételt biztosította a rászoru-
lóknak – már hónapokkal ez-
elõtt bezárt.

– Több mint száz tanuló-
val csökken szeptembertõl a
szentesi középiskolások lét-
száma.

– A KSH múlt évi jelenté-
sei alapján tudjuk, hogy
mind a szakközépiskolák,
mind a gimnáziumok diákja-
inak száma csökkent az el-
múlt években. Tehát ez egy
országosan is megfigyelhetõ
jelenség, aminek hátterében
a lakosság számának fokoza-
tos csökkenése is állhat. Még
mindig kevesebben szület-
nek évente Magyarországon,
mint amennyien elhaláloz-
nak. Elképzelhetõ azonban

az is, hogy a felnövekvõ
nemzedék nem lát perspektí-
vát a középiskolák nyújtotta
lehetõségekben, illetve nincs
a fiataloknak elképzelése
14–15 évesen arról, hogy mi-
lyen hivatást, szakmát vá-
lasszanak. Ezt jelezheti a kö-
zel 40 százalékos katona– és
rendésznövendék arány.

– Változtatni kell a dön-
téshozók hozzáállásán, a tu-
rizmusra több figyelmet és
energiát kell fordítani – ösz-
szegezték véleményüket a
városházi fórum résztvevõi a
közelmúltban. 

– Nagyon égetõ és sürgetõ
probléma Szentesen a szállo-
da hiánya. Városunk honlap-
ján a szálláslehetõségek kö-
zött közel 10 panzió és ven-
dégház szerepel, de olyan
hotel, ahol egyszerre na-
gyobb számú vendéget el le-
hetne helyezni, nincs. Az el-
múlt évek során igen nagy
igény lett volna országos
egészségügyi konferenciák
rendezésére, amit nem lehe-
tett megvalósítani, mivel a
2–300 résztvevõt nem tudtuk
egy helyen elszállásolni. Hi-
ába van a rendezvények bo-
nyolítására alkalmas megye-
háza, a több napos konfe-
renciákhoz megfelelõ szállo-
da is szükséges. Ez biztosan
lendítene a város idegenfor-
galmán. Kíváncsi lennék ar-
ra, hogy mi volt a visszakül-
dött válaszokban?

– A Tóth József utca
egyirányúsítására tavaly 30
milliót különítettek el, de
az elkészült tanulmányterv
szerint a 980 méter hosszú
útszakasz átépítésének tel-
jes költsége meghaladhatja
majd a 480 millió forintot. 

– Feltételezem, hogyha ek-
kora a különbség az elkülö-
nített és a tervezett összeg

között, akkor ebbõl az átépí-
tésbõl nem lesz semmi a kö-
zeljövõben. A fákat sajnál-
nám, bár a díszkörtefák is
valószínûleg szépek lenné-
nek néhány év elmúltával.
A parkolóhelyekre szükség
van, de kérdés, hogy mit
szólnak az utcában lakók ah-
hoz, hogy a házak elõtt na-
gyobb lesz a benzingõz...

– A helyi buszjáratok ki-
használatlansága miatt a já-
ratok csökkentését javasolta
a mûszaki osztály a követ-
kezõ évtõl. Az elvégzett
utasszámlálás adatai szerint
van olyan járat, amit napon-
ta egy utas vesz igénybe.

– A járatok csökkentése
magával hozhatja a lég-
szennyezés csökkenését is
városunkban. Ha ennyire ke-
vés az utas, ésszerûnek lát-
szik a változtatás. Egészség-
ügyi szempontból is helye-
sebb, ha sétálunk vagy ke-
rékpározunk, de gondolni
kell az idõsebb lakosokra is,
nekik egyetlen megoldás a
busz lehet, amennyiben to-
vábbra is térítésmentesen
utazhatnak a járatokon bizo-
nyos korhatár elérése után.

Mit szól hozzá
Földesi I rén? A kormány információs

kiadványából – mely a mi-
nap érkezett hozzánk –
tudhatjuk, hogy hazánk
jobban teljesít. Ezek után
most már az állampolgár
kérdése az lehet, hogy mi-
hez képest? Azt gondolom,
hogy sokkal többet nyomna
a latba, ha ezt a jobban tel-
jesítést maguk az állampol-
gárok észlelnék és állapít-
hatnák meg! Tagadhatat-
lan, hogy a kormányzat
mindent megtesz – még az
állampolgárok hátrányára
is – az uniós elvárásoknak.
De hát mégiscsak elsõbbsé-
get kellene élvezni a ma-
gyar állampolgároknak az
uniós elvárásokkal szem-
ben, úgy gondolom! Mivel
az általunk választott kor-
mányzat a választópolgár-
oknak tartozik felelõsség-
gel mindenek elõtt. Már
csaknem negyed százada
élünk együtt a hazánkban
is meglévõ nagy számú
munkanélküliségbõl adódó
elszegényedés tényével. Az
ebbõl fakadó családi gon-
d o k k a l ,  a  n é p e s s é g ü n k
nagyfokú fogyásával, a
gyermekvállalás csökkené-
sével, a közbiztonság lazu-
lásával, az állampolgárok
egy részének az emberi éle-
tet is semmibe vevõ, a tör-
vényeket nap mint nap át-
hágó magatartásával, egy-
részrõl! Másrészrõl tény-
ként van elismerve, hogy
hazánkban ma már szintén
magyar állampolgárok egy
része rendelkezik százmil-
liárdokat meghaladó fel-

halmozott vagyonnal! Ez
nem is lenne baj, ha az olló
szétnyíló szára nem esne
olyan messze egymástól.
Nevezetesen a magasfokú
mély szegénység és a felle-
gekben járó mérhetetlen
gazdagság. A kormányza-
tunknak vannak olyan in-
tézkedései melyek az élet-
színvonal javítását céloz-
zák, de ezek kevésbé hatá-
sosak, nem a hosszú távú
emelkedést szolgálják. A
mai napig nincs számotte-
võ javulás pl. a munkahe-
lyek bõvítésében. A sûrûn
hangoztatott százharminc-
ezer fõs munka alkalom
jobbára csak ideiglenes,
négy-hat órás foglalkozta-
tást jelent. Talán a valósá-
gos gondokat enyhíti, de az
igazi gondokat nem oldja
meg! A kórházak fulladoz-
nak a nincstelenségtõl, az
intézkedésként hozott vá-
rólistázás a betegek nyo-
morúságát fokozzák. Az
orvosokra, medikusokra
ráerõltetett itthon tartási
megállapodás csak kény-
szerintézkedésnek hat. A
milliókat felemésztõ rezsi-
csökkentésrõl szóló propa-
ganda sem, legalább is ed-
dig nem hozta meg a várt
hatást. A saját példámból
kiindulva mondom, az év
öt hónapjában csupán egy
áramszolgáltató mutatott
ki a számlámon 1942 forint
megtakarítást, de ez is csak
lóg a levegõben, mivel ed-
dig még a kiadásaim ezzel
az összeggel nem csökken-
tek. A hivatkozott kiad-

vány kérdésként fogalmaz-
za meg, hogy „Melyik uni-
ós állam tudta volna növel-
ni a nyugdíjak értékét janu-
ártól?” Tény, ez valóban
megtörtént! De azt a kér-
dést is fel lehetne tenni,
hogy az emelt összeg
arányban áll–e a minden-
napos – a megélhetést ne-
hezítõ – áremelkedésekkel?
Az egyik oknyomozó ripor-
ter írja „Rövid takaró” cím
alatt: Szinte általános jelen-
leg hazánkban, hogy a csa-
ládok huszadika környé-
kén már kifogynak a pén-
zükbõl és kölcsönkéréshez
folyamodnak. Itt lép be az
uzsorás az uzsorás kölcsö-
nével, aki még mélyebbre
nyomja a rászorulót. Szív-
fájdalom nélkül földön-
futóvá teszi azt, aki már
amúgy is elérhetetlen mély-
ségben van!

Mindezek mellett sokat
olvasunk, hallunk a milli-
árdokat felemésztõ stadi-
onépítésekrõl az országház
elõtti tér nagyvonalú átala-
kításáról. Az állampolgár-
okban joggal merül fel a
kérdés, vajon nincs itt a
szükség és a lehetõség sor-
rendje felcserélve? Nem bí-
rálatként mondom, de el-
gondolkodtat, hogy a kor-
mányzat által folytatott,
mindent elsöprõ sikerpro-
pagandára költött sok mil-
lió forintot nem lehetne na-
gyobb hatékonysággal a
szegény sorsú családok
életlehetõségének javításá-
ra fordítani!

Soós János

Olvasónk írja

Jobban teljesítünk

Régi igény volt Szentesen, hogy az egyre terebélyesedõ
város északi részén, a Felsõpártnak nevezett városrészben
is épüljön református templom. Elõször az 1800-as évek
elején vetõdött föl komolyan a kérdés, összefüggésben a
központban tervezett új templom építésével. A hívõk közül
többen azon a nézeten voltak, hogy az 1761-ben épült fõtéri
templomot elegendõ lenne csak kibõvíteni, az új templo-
mot pedig a központtól távolabb, az akkori sóház mellett (a
mai Termál Gyógyfürdõ telkén) kellene felépíteni. Utóbb
mégis a Kossuth téren épült fel a jelenlegi nagytemplom
1808–1826 között.



(folytatás az 1. oldalról)
Mindennek kiküszöbölése

érdekében a képviselõ-testü-
let úgy döntött, az üdülõköz-
pontot mûködtetõ cég 52
százalékos tulajdonrészét át-
adják a Hungerit Zrt. tulaj-
donában lévõ Hungerit Vízi-
sportot Támogató Nonprofit
Kft.-nek. Ezzel megnyílt az
út a gyorsított közbeszerzés-
hez. 

Kilenc építõipari cég ér-
deklõdött a megbízás iránt,
ezek közül végül három tár-
saság került a verseny hajrá-
jába, ahol információink sze-

rint csupán a végül gyõztes
volt hajlandó lefelé módosí-
tani árajánlatát. – A Ferroép
Zrt. nyerte el a munkát – nyi-
latkozta lapunknak Magyar
József. A vízilabda klub elnö-
ke kedden elárulta, hogy na-
pokon belül megkötik a szer-
zõdéseket, június elején pe-
dig egy ünnepélyes alapkõle-
tételre kerül sor. Annyit még
megtudtunk, hogy a nyertes-
nek 2014. május 31-ig kell el-
készülnie a fedett uszoda
építésével. A feszített tempó
azért szükséges, mert 2014.
június végéig teljesen el kell

számolni a projekttel, illetve
addigra a létesítmény összes
mûködési engedélyével ren-
delkezni kell. Ami a finanszí-
rozást illeti: a beruházás ki-
adásait 70 százalékban nye-
reséges vállalkozások áten-
gedett adóforintjaiból, 30
százalékban pedig az önkor-
mányzat forrásaiból fedezik. 

– Részletekkel csak a szer-
zõdéskötést követõen tudok
szolgálni – kért türelmet la-
punktól Nemesi Pál, amikor
telefonon arról kérdeztük,
mikor és hányan vonul-
nak fel a munkaterületre. A

Ferroép Zrt. vezérigazgatója
azt azonban elárulta, becslé-
sei szerint a legdolgosabb
idõszakban 180-190 szakem-
ber dolgozik majd a kivitele-
zés helyszínén. A társaság is-
meretség és ajánlások alapján
már megkezdte a szentesi
és környékbeli alvállalkozói
partnerkör feltérképezését,
rájuk a nem speciális felada-
tok elvégzésénél lesz szük-
ség. A munkák nagy részét
a fõvállalkozó szakemberei
végzik majd el, ugyanis ta-
pasztaltak ezen a területen: a
Ferroép volt az építõje a sze-
gedi Napfényfürdõnek, az
algyõi Borbála Fürdõnek, és
több tanuszodát is emeltek
Makón, illetve Jánoshalmán.

Bíró Dániel
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(folytatás az 1. oldalról)

Az új temetkezési lehetõség nem zárja ki, hogy a gyászoló
családok a korábbi jogszabályokban meghatározott feltételek
alapján továbbra is igénybe vegyék a köztemetés lehetõségét,
amennyiben az elhunytnak nincsenek hozzátartozói, vagy a
családtagok nem veszik igénybe a szociális temetést, de nem
tudnak gondoskodni az eltemettetésrõl. Köztemetés igénybe-
vétele esetén a temetést intézõ és annak költségét álló önkor-
mányzat a hagyatékból igényt tarthat anyagi kompenzációra.

A már több mint 20 ezer temetést végzõ Antal Ferenc sze-
rint százból legfeljebb öt ember vállalja a test koporsóba he-
lyezését. Elõfordulhat az is, hogy férj és feleség nem kerülhet
eltemetésre ugyanabban a sírban, mivel a szociális parcellá-
ban lévõ sírba 25 éven belül csak egy koporsó és maximum
egy urna helyezhetõ el. A 23 éve szakmában tevékenykedõ
Antal Ferenc szerint problémát jelent a temetési folyamat so-
rán felmerülõ munka- és balesetvédelmi, valamint közegész-
ség- és járványügyi kérdések kezelése, melyet a jogszabály
módosítási tervezet csak nagyvonalakban tartalmaz. Szerzõ-
dés vagy írásos megrendelés hiányában semmilyen jogvi-
szony nem áll fenn a hozzátartozó, valamint a temetõüzemel-
tetõ között. Elõsegíti a feketemunkát is, mivel elõfordulhat,
hogy erre a tevékenységre szakosodott emberek, a hozzátar-
tozó „ismerõsei” vagy általa felkért személyek végzik el a sír-
ásást és a temetést. Bár nyilatkozniuk kell, hogy a munkát in-
gyen végzik el, de ez elég valószerûtlen. 

A kormány által elfogadott szociális temetés része a hama-
rosan parlament elé kerülõ Temetkezési Törvény módosításá-
nak. Amennyiben az Országgyûlés elfogadja a javaslatokat,
akkor 2014. január 1-jétõl lép életbe a szociális temetési for-
ma.

Besenyei

Elefántfûvel fûtene több
kisebb intézményt az ön-
kormányzat a befektetés
ösztönzési programjának
köszönhetõen.

Szirbik Imre polgármester
sajtótájékoztatón elmondta,
hogy azokon a helyeken,
ahol az épületek fûtése nem
oldható meg termálvízzel,
ott építenének be energiafû-
vel fûthetõ kazánokat. Móra
József képviselõ területet biz-
tosított az elefántfû telepíté-
séhez. Az agrárszakember
arról számolt be, hogy a nö-
vényt áprilisban ültették el
közel 8 hektáron és várható-
an három év múlva válik be-

takaríthatóvá. Utána mint-
egy 20 éven keresztül min-
den évben 7-8 ezer köbméter
gáz fûtõértékével megegye-
zõ mennyiségû termést ad
hektáronként. A gazdaságfej-
lesztési terv keretében, a hol-
land Zevenaar városából ér-
kezett Alfred Haakwort vállal-
kozó kazánokat adna hosz-
szabb távra a városnak. Az
alternatív fûtési mód 12-18
tonna széndioxid megtakarí-
tást jelent éves szinten hektá-
ronként. Az elefántfû égetése
során csupán annyi szén-di-
oxid szabadul fel, amennyit
növekedése során megköt. A
Kínai-nádnak is nevezett

lombhullató cserjés fûféle 2-3
méter magasra nõ egy év
alatt, igénytelen a talajra és
az ápolásra, nincs szükség
növényvédelemre sem, ezért
olcsó a termesztése. A befek-
tetõ BKC Kft. elképzelése
szerint a környezetvédelmi
nevelésbe is bekapcsolódná-
nak. A diákoknak és érdeklõ-
dõknek a növény csere-
bökényi termesztési helyé-
nek közelében található épü-
letben mutatnák be a sokol-
dalú növény hatását a hol-
land oktatási módszer alap-
ján. Magyarországon Szente-
sen kívül Kecskeméten fo-
lyik próbatermesztés. B.G.

A szegedi Ferroép Zrt. nyerte el a munkát

Épül a fedett uszoda

Alternatív fûtés több
intézményben

A szocialista képviselõ a
grémium április végi ülésén
azt kérte, aktualizálják a
Mátéffy utcai óvoda felújítá-
sára vonatkozó lehetõsége-
ket. A 70 éves épületekben
mûködõ óvodáról azt írták
a városházi szakemberek,

hogy „az intézmény – az
épületek életkorából, építési
módjából, átalakításaiból és
többszörös toldalék építései-
bõl adódó vegyes és rende-
zetlen szerkezeteinek, alap-
rajzi elrendezéseinek kö-
szönhetõen – alkalmatlanná

vált a jelen-kor pedagógiai,
szakmai, és építési elõírások,
szabványok általi üzemelte-
tésére.” Azt is leírták, hogy
hiányosságok megszüntetése
csak annak árán valósítható
meg, ha a jelenlegi 4 csoport
helyett 3 csoportot helyez-
nek el az óvodában. Viszont
ebben az esetben, mivel a
gyermeklétszám 100 fõrõl 75
fõre csökken, nem valószínû-
síthetõ pályázati forrás el-
nyerése. A megfelelõ alapte-
rületû és légterû tornaszoba
kialakítása pedig meg sem
oldható. Az épület fõszerke-
zetei továbbra is öregek ma-
radnak, tehát a felújítás ered-
ményessége, költség-haté-
konysága egyaránt megkér-
dõjelezhetõ – olvasható az
anyagban.

A válasz végén pedig az
áll, hogy „mûszaki-pénzügyi
megfontolásból és pályázati
forrás elnyerésének nagyobb
lehetõsége miatt már a ko-
rábbi években felmerült an-
nak a gondolata, hogy ez az
óvoda megszüntetésre kerül-
jön, és a gyermekek a neve-
lõkkel együtt a Köztársaság
utcai óvoda épületének bõví-
tése által új helyen nyerjenek
elhelyezést. Az intézmény
generál-felújítása helyett ezt
a megoldást választva, min-
den feltétel adottá válik egy
korszerû, egészséges, és gaz-
daságosan üzemeltethetõ in-
tézmény létrehozására.”

A múlt heti ülésen Deme-
ter Attila azt szorgalmazta, a
leírtaktól függetlenül találjon
megoldást az önkormányzat
az épületegyüttes korszerû-
sítésére. B.D.

Marad úgy, ahogy van
a Mátéffy óvoda

Látványos bemutatót tartott szerdán a Ma-
gyar Honvédség EUFOR kontingense a lak-
tanya csongrádi úti gyakorlóterén. Az egy-
ség alapvetõen a szentesi 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred állományára épül. A
gyakorlatot több hónapos kiképzés elõzte
meg, amelynek az volt a célja, hogy felkészít-

se a kontingens állományát az adott hadszín-
térre vonatkozó mûveleti követelmények tel-
jesítésére. Feladatuk a tömegkezelés, terüle-
tek és útvonalak biztosítása, ellenõrzése,
illetve járõrözés lesz. A küldöttséget június
7-én búcsúztatják, a katonák júliusban
utaznak ki Bosznia-Hercegovinába.

A tereprendezést már megkezdték.

A közelmúltban egészségnapot rendeztek az oviban.
(Fotó: Vidovics)

Boszniába készülnek

– Dehogyis zárjuk be a Mátéffy utcai óvodát – jelen-
tette ki Szirbik Imre a képviselõ-testület legutóbbi ülé-
sén. A polgármester Chomiak Waldemar felszólalására
reagált így, aki azt mondta, úgy hírlik, bezárják az intéz-
ményt. Utóbb hozzátette, felvetése arra az elõterjesztés-
re támaszkodott, amit Demeter Attila interpellációjának
válaszaként fogalmaztak meg a polgármesteri hivatal-
ban. 

Ingyen temethet,
aki maga ássa a sírt
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– Tartalmas kapcsolatot sikerült kiépíte-
nünk romániai partnerünkkel – fogalmazott
Puskásné Halál Ágnes, a Gondozási Központ
vezetõje az Európai Segítség az Egészséges
Közösségért Újszentestõl Szentesig elnevezé-
sû projekt csütörtöki zárórendezvényén.

Szigeti Miklós projektmenedzser elmondta,
május 1-tõl már mûködik a kibõvített rend-

szer, amibe a meglévõ 54 mellé tíz új jelzõké-
szüléket telepítettek. A projekt eredménye-
ként kerékpárokat kaptak a gondozók, lapto-
pot az intézmény, illetve egy hónapon ke-
resztül a rendszer finanszírozását is ebbõl a
forrásból oldották meg.

Az újszentesi küldöttség megköszönte
a szentesi szakemberek segítségét, az itteni
tapasztalatok segítségével tudták kiépíteni
helyi jelzõrendszeres gondozói szolgáltatá-
sukat. B.D.

Jelezhetnek

Folytatódik az Egészség a
célkeresztben elnevezésû, a
lakosság egészségi állapotá-
nak javítását célzó program
június 1-jén – jelentette be
Szirbik Imre polgármester.
Az ingyenesen igénybe ve-
hetõ szûrõprogram anyagi
fedezetét az önkormányzat
biztosítja a tavalyi pénzma-
radvány terhére. Az orvo-
sok térítésmentesen végzik
a vizsgálatokat, a munká-
ban közremûködõ négy
asszisztens bérét, valamint

a felhasznált eszközök és
anyagok árát vállalja az ön-
kormányzat.

Négy egészségcsoportban
várják a lakosokat június 1-
jén szombaton 9-15 óra kö-
zött az Új utca 13. szám
alatt található Dr. Szentes
Szakorvosi és Diagnosztikai
Centrumban. Kismedencei
ultrahang, nõgyógyászati
rákszûrést, mellvizsgálatot
végez Halász Oszkár szü-
lész-nõgyógyász szakorvos.
A nõgyógyászati ultrahang

vizsgálatra telt hólyaggal
érdemes jelentkezni. A
csontsûrûségi vizsgálatot
Bánki László ortopéd-trau-
matológus orvos végzi al-
kar DEXA készülékkel Ér-
rendszeri betegségek, vér-
cukor, koleszterin, vérzsír,
testtömeg index, vérnyo-
másszûrésén Chomiak Wal-
demar családorvos fogadja a
pácienseket. Ezen a napon
hallásvizsgálat is történik a
rendelõben.

Folytatódik az
ingyenes szûrõprogram

(folytatás az 1. oldalról)
– Korábban említést tett

arról, hogy egy termelõ beru-
házást szeretne Szentesre te-
lepíteni. Hol tart ez az ügy?

– A szándékom továbbra
is megvan. Az egyik ilyen
például egy energetikai
jellegû gyártástechnológia
magyarországi bevezetése,
amellyel a villamosenergia
hatékony tárolását tudnánk
megoldani. Ezt akkor tudjuk
beindítani, ha megfelelõ pia-
ci háttérrel és komoly meg-
rendelõi bázissal rendelke-
zünk. De a világ még nem
tart ott, ahol mi szeretnénk.
A szabályzó erõmûvek új
generációjáról beszélünk,
amikkel lehetõvé válik,
hogy a megtermelt zöld-
energiát a felhasználási hely
közvetlen közelében tárol-
juk. Ez települések intézmé-
nyei és a nagyüzemek szá-
mára biztos energetikai hát-
teret jelentene. Hogy ilye-
nekre mekkora szükség len-
ne, azt igazolta az idei már-
cius szélsõséges idõjárása,
mikor nem egy kelet-ma-
gyarországi térség napokra
villany nélkül maradt. Be-
mutató jelleggel nálunk mû-
ködik egy ilyen pilot beren-
dezés, és ha minden jól
megy, egy éven belül fel tu-

dunk építeni egy tárolót Ma-
gyarországon, ami referenci-
aként szolgálna. 

– Az önkormányzat pénz-
ügyi bizottságának Fidesz-
KDNP által delegált külsõ
tagjaként három éve közvet-
len rálátása van a város
pénzügyeire is. Ez idõ alatt
jelentõs változáson esett át
az önkormányzati rendszer
és a finanszírozás is. Ön
szerint Szentes ezzel meny-
nyire tudott megbirkózni?

– Sok lépés és törekvés
érthetõ, illetve adott esetben
támogatható is, ugyanakkor
vannak olyanok, amikkel
nem tudok egyetérteni. Az-
zal mindig is ostoroztam a
városvezetést, hogy azok a
pénzek, amiket fejlesztések-
re fordít az önkormányzat,
nem biztos, hogy a legcél-
szerûbben vannak felhasz-
nálva. Jó dolog, hogy lebur-
kolunk egy utat, vagy kör-
forgalmat építünk, mert a la-
kosság biztonságát szolgálja,
de ettõl nem lesz több a vá-
ros. Arra büszkék nem lehe-
tünk, hogyha tatarozunk
egy házat, mert a tulajdono-
si mivoltunkból adódóan ez
a kötelességünk. Tényszerû,

valós gazdaságfejlesztés
nem történt Szentesen az el-
múlt húsz évben. Akadt né-
hány kivétel, ahol a vállal-
kozó megszállottsága ered-
ményre vezetett, de ezekben
az esetekben is sokkal na-
gyobb szerepet játszott a cé-
gek kockázatvállalása, mint
a város segítségnyújtása.
Olyan környezetet kellett
volna teremteni, hogy tud-
jon fejlõdni a település gaz-
dasága. Amikor a munka-
erõpiacon új foglalkoztatói
igények jelennek meg, az a

munkabérekre is kihat, a nö-
vekvõ kereslet feltornázhatja
a fizetéseket. Ha lenne több
munkahely, megindulna a
betelepülés a városba, egyre
több jelentkezõ közül válo-
gathatnának a munkaadók,
és még inkább termeléke-
nyebbé válhatnának a cégek.
A városnak mindez nagyobb
adóbevételt jelentene, a fog-
lalkoztatottak létszámnöve-
kedése és az ezzel együtt bõ-
vülõ fogyasztás tovább len-
díthetné a térség gazdasá-
gát. Sok-sok milliárdot köl-

tött el a város külcsínre, de
ha ezt gazdaságfejlesztésre
fordította volna, már busá-
san megtérült volna a beru-
házás.

– A városvezetés szerint
viszont mindent megtettek a
munkahelyteremtés érdeké-
ben: bõvítették és közmûve-
sítették az ipari parkot,
ahol csarnokot emeltek a le-
endõ betelepülõknek, vállal-
kozói falut alakítottak ki,
és hitelprogramot is indítot-
tak a vállalkozásfejlesztés-
hez. Az ajtó nyitva állt,
csak éppen begyûrûzött a
válság.

– Hozzánk 2009 végén ért
el a „válság”, de amikor az
elszalasztott gazdaságfej-
lesztésrõl beszéltem, akkor
az elmúlt 20 évre gondol-
tam. Arra az idõszakra, ami-
kor más városok rohamos
fejlõdésnek indultak. Arról
pedig, hogy mindent meg-
tettek, a foci jut eszembe. Itt-
hon ebben a sportágban
mondták mindig az elveszí-
tett világbajnoki vagy Eb-se-
lejtezõk után, hogy mi min-
dent megtettünk. Valójában
ez annyit jelent, hogy sem-
mit nem tettünk. Mert nem

jól, nem megfelelõ módsze-
rekkel fogtunk hozzá a cél
eléréséhez. Sovány vigasz,
hogy vannak Szentesnél
rosszabb helyzetbe került
városok, de az is igaz, hogy
másoknak sikerült az, ami
nekünk nem. 

– Van egyéb ambíciója a
helyi politikában? Például
képviselõ- vagy akár pol-
gármesterjelöltként elindul-
na a jövõ évi helyhatósági
választáson?

– Rengeteg idõ van még
addig. Én elsõsorban gazda-
sági szereplõnek tartom ma-
gam, ebben vagyok sikeres,
ehhez értek. Természetesen
eljön a nap, amikor az em-
ber úgy érzi, a felhalmozott
tudást és tapasztalatot széle-
sebb körben is alkalmazhat-
ná, és a köz javára is végez-
hetné a munkáját. Tény és
való, hogy amikor megállok
beszélgetni szentesiekkel, is-
merõsökkel, e téma egyre
sûrûbben visszatérõ kérdés.
Nagyon hízelgõ számomra
ez az érdeklõdés, de azt tud-
ni kell, hogy eddig politikai
szervezet nem kért fel. Hogy
mit hoz a jövõ, azt még én
sem tudom.

Bíró Dániel

Aki már többször járt a
sürgõsségi betegellátó osz-
tályon, az alkalmanként
számos várakozó emberrel
találkozott, ugyanúgy, aho-
gyan a háziorvosi vagy
szakorvosi rendelõkben is.
A legkülönbözõbb, sokszor
már napok óta jelentkezõ
tünetekkel, betegségekkel
keressük fel a sürgõsségit
vagy SBO-t – ahogyan a
köznyelv emlegeti –, olyan
problémákkal amelyekkel
érdemes lenne inkább a há-
ziorvost, vagy éppen az
ügyeletet keresni.

Halász Oszkár osztályveze-
tõ fõorvos elmondta, hogy
évente 18 ezer esetet látnak
el, tehát egy nap átlagosan
60 fõt lát el a sürgõsségin ép-
pen mûszakban lévõ sze-
mélyzet, holott pácienseik
több mint 50 százalékának
nem ezt az ellátási formát
kellene választania, hanem
megfázásos tünetekkel pél-
dául a háziorvost lenne érde-
mes felkeresnie.

– Természetesen ellátjuk
ezeket a betegeket is, de ez
idõt vesz el a többi beteg el-
látásától – hangsúlyozta a fõ-
orvos, hozzátéve, hogy a
sürgõsségi osztályok és am-

bulanciák feladata a sürgõs,
életveszélyes, illetve mara-
dandó károsodást okozó be-
tegségek ellátása. Ezek közé
tartozik például az életet ve-
szélyeztetõ, vagy maradan-
dó egészségkárosodás veszé-
lyével járó (külsõ vagy belsõ)
vérzés, az átmeneti keringés-
és/vagy légzésleállással járó
állapotok, az eszméletlenség,
az akut légzési elégtelenség,
légút szûkület, a mérgezé-
sek, valamint az égés-fagyás,
áramütés, elektrotrauma.

Mint megtudtuk, a sürgõs-
ségi ambulanciákon a beteg-
ellátás nem érkezési sorrend-
ben történik, függetlenül at-
tól, hogy saját lábán, beuta-
lóval, vagy mentõvel került
valaki a rendelésre. A vizsgá-
lóba történõ behívás sor-
rendjét a betegség súlyossá-
ga határozza meg. A betegek
15 perc és 3 óra közötti idõt
tartózkodnak a kezelõben
vagy vizsgálóban, ez beteg-
ségüktõl függ. Az elvégzett
vizsgálatok után pedig sok-
szor várni kell.

– Ennek oka, hogy az or-
vosi vizsgálat után idõbe
telik, hogy megérkezzék pél-
dául a diagnosztikai vagy a
laboratóriumi eredmény. A

vérvételi lelet megérkezéséig
például minimum két óra a
várakozás a technológia, il-
letve a laborba beérkezett
kérések mennyiségétõl füg-
gõen. Egyes labor vizsgála-
tok, panaszok esetén az
eredmény ismétlésére is
szükség van – ismertette a
várakozási idõ hátterét Ha-
lász Oszkár, aki arra is kitért,
hogy sok esetben a beteg
vizsgálatához más osztá-
lyokról kérnek szakvizsgála-
tokat, sebészetrõl, neurológi-
áról, pszichiátriáról. A vizs-
gálatra érkezõ, osztályokon
ügyelõ szakorvos megérke-
zésének idõpontját meghatá-
rozni elõre nem tudják, de
maximum 3 óra lehet. Ezt
befolyásolja többek között az
is, hogy lehet például, hogy
a konzíliumba hívott sebész
éppen operál.

– A behívási sorrendet, a
laboratóriumi vagy egyéb
mûszeres vizsgálatok idõigé-
nyét, s az esetleges konzíliu-
mi idõt számolva tehát nem
meglepõ, hogy vannak olyan
betegségek, amelyek esetén
a páciensek csak néhány óra
elteltével tudnak távozni az
SBO-ról – tette hozzá a
fõorvosnõ. Cs.L.I.
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Tatarozásra nem lehetünk büszkék

A rendõrség csalás gyanúja miatt nyomoz a Tonomár csa-
lád érdekeltségébe tartozó cégek ellen – értesült a Hír Televí-
zió. Panaszkönyv címû mûsorában a család zöldségkereske-
delmi vállalkozásai által okozott károkat mutatták be. Egy
gyulavári õstermelõnek a gazdasági helyzetre és áfa visszaté-
rítés késlekedésére hivatkozva nem fizetett ki 500 ezer forin-
tot a ma már felszámolt Fruit Transport Kft. A mûsorból ki-
derült, hogy a szabadkígyósi önkormányzatnak is tartozik
1,5 millió forinttal a szentesi székhelyû vállalkozás, ami ered-
ményeként 10 fõ vált munkanélkülivé a településen. Balogh
József polgármester szerint ma szinte gyakorlat, hogy az ilyen
cégek elõször fizetnek a termelõnek, majd elfelejtenek fizetni
és új céget hoznak létre. A pórul járt termelõk egy békéscsa-
bai követeléskezelõ céget bíztak meg a tartozások behajtásá-
ra. A cégvezetõ nyilatkozata szerint többen foglalkoznak fel-
vásárlással, akik nagy mennyiségû vásárolt terméket adnak
el nagybanin vagy multiknak. Több céggel állnak kapcsolat-
ban, ebbõl egy tiszta, a többi eleve bukásra van ítélve, mert
nem fizet.

A televízió kereste a szegvári Tonomár családot Szentesen
és Szegváron is, de nem találták meg a cégvezetõket.

Nyomozás a
felvásárló ellen

Kiírásra került a Szociális
földprogram 2013. évi pályá-
zata, melynek keretében 250
millió forintra pályázhatnak
azok az intézmények, ame-
lyek olyan településen mû-
ködnek, ahol jelentõs az ál-
láskeresõk aránya. A prog-
ram a hátrányos helyzetû fal-
vak lakóinak megélhetését
biztosítja azzal, hogy munka-
lehetõséget teremt, továbbá
az elkészült ételeket a rászo-
rulóknak, szociális intézmé-
nyeknek is eljuttatják. A pro-
jekt révén körülbelül 150
szervezet juthat támogatás-
hoz.

A pályázatokat május 29-
én éjfélig lehet benyújtani.

Szociális
földprogram

Bozó Zoltán, a MetalCom Zrt. vezérigazgatója.
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A tartós betegek után járó
emelt szintû családi pótlék
elvonása miatt háborognak
a szülõk. Az április 1-jétõl
hatályos szabályozás sze-
rint ezentúl csak a legsúlyo-
sabb, valamint a maradan-
dó károsodást okozó beteg-
ségek esetében jár a maga-
sabb összegû családtámoga-
tás. A betegség fokát speciá-
lis szakvizsgával rendelke-
zõ szakorvos állapíthatja
meg. Az asztmás kezelésre
járó gyerekek 90 százalékát
érinti az emelt családi pót-
lék elvonása.

– Az áprilisban életbe lé-
pett új rendelet részletesen
felsorolja az érintett betegsé-
geket, ezért könnyebbé vált
az emelt szintû családi pót-
lékra jogosult gyermekek be-
sorolása – nyilatkozta la-
punknak Tóth Edit fõorvos.
A legsúlyosabb szív-, allergi-
ás-, immunhiányos-, tumo-
ros-, hiány- és anyagcsere
betegségben, valamint mara-
dandó károsodást okozó be-
tegségekben szenvedõk kap-
hatják meg a támogatást. A
kórház gyermekosztályát ve-
zetõ orvos elmondta, kizáró-
lag speciális szakvizsgával
rendelkezõ szakorvos adhat
igazolást a betegség mérté-
kérõl az emelt szintû családi
pótlék igénybevételéhez. A
kórházban a légzéssel foglal-
kozó gyermekpulmonoló-
gus, a táplálkozási betegsé-
gekkel, ételallergiával foglal-
kozó gyermek gasztroen-
terológus, az agyi, idegi te-
vékenységet vizsgáló gyer-
mekneurológus, valamint a
neonatológus azaz újszülött

gyógyász adhat szakvéle-
ményt. A közeljövõben vár-
hatóan gyermek szemész-
szakorvos is megkezdi tevé-
kenységét. Tóth Edit példa-
ként említette, hogy az étel-
allergiás betegségek közül a
tej-, tojás- és búza- érzékeny-
ségben szenvedõk maradtak
az emelt családi pótlékra jo-
gosultak között.

Az asztmás betegei 10 szá-
zaléka tartozik a súlyos ese-
tek közé Hetyei Erika gyer-
mek pulmonológusnak. A
doktornõ hetente kétszer tart
pulmonológiai rendelést,
melyen 15-18 beteg jelenik

meg egy-egy alkalommal.
Számára az a legnagyobb
kérdés, vajon növekszik-e az
akut légúti tünetekkel kór-
házba kerülõk száma. Sze-
rinte az emelt összegû csalá-
di pótlék megvonása miatt
többen esetleg nem tudják
majd kiváltani a gyerekük
számára fontos gyógyszere-
ket, ami miatt súlyosbodhatk
az állapotuk és kénytelenek
kórházba feküdni gyógyke-
zelésre. Pulmonológiai ellen-
õrzésre négy havonta járnak
a betegek, a szakorvos igazo-
lása alapján egy évig jár
emelt családi pótlék. A jogo-

sultság lejárta elõtt egy hó-
nappal a Magyar Állam-
kincstár levelet küld a szülõ-
nek, a szakorvos pedig iga-
zolást állít ki, továbbra is
megfelel-e a családtámogatá-
si feltételeknek. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy a közgyógy-
ellátás sem jár, ha megszûnik
az emelt családi pótlék. A
szakorvos azonban javasla-
tot tehet azokra a gyógysze-
rekre, melyeket 90 százalé-
kos támogatással vásárolhat
meg a szülõ az asztmás
gyermeke számára.

Besenyei

Egyiptomi kiállítás és 19.
századi polgári konyha is
megvalósulhat, méghozzá
diákok interaktív közremû-
ködésével egy nyertes múze-
umi TÁMOP-pályázatnak
köszönhetõen. Még a tavalyi
év nyarán nyújtott be pályá-
zatot a Koszta József Múze-
um a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez, melyet a
fenntartóváltás miatt több íz-
ben módosítani kellett. 2012
végén egy másik támogatási
alapot céloztak meg az át-
dolgozott költségvetéssel el-
készült és beadott pályázat-
tal, ennek eredményérõl - az
elnyert 24  millió 998 ezer fo-
rintos támogatásról - a na-
pokban értesültek az intéz-
ményben. 

A Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásá-
ban konstrukció keretében
„Életre kelt történelem“

címû TÁMOP-pályázat a
Koszta-múzeum múzeumpe-
dagógiai-közmûvelõdési
szerepét erõsíti a térségbõl
hét oktatási-nevelési intéz-
ménnyel együttmûködve. A
2013 augusztusában induló
és 14 hónapon átívelõ múze-
umpedagógiai programsoro-
zatba mintegy 980 diákok
vonnak be, akik maguk is
kiveszik részüket több kiállí-
tás megalkotásában. Így egy
Szentesen még soha nem
rendezett egyiptomi tárlat
sírkamráinak kifestése a gye-
rekek keze nyomán készül-
het el, valamint a Péter Pál
Polgárház 19. századi kony-
hája – természetesen kiál-
lításrendezõ szakemberek
irányításával, tudtuk meg az
újabb öt éves múzeumigaz-
gatói ciklusát most kezdõ Bé-
res Máriától, aki Oroszné
Rónyai Éva projektmene-
dzserrel írta a pályázatot.

25 millió
múzeumpedagógiára

Pénzrõl és politikáról is
szó esett a Városi Civil Ta-
nács és az önkormányzat ál-
tal szervezett városi civil
szakmai napon.

Gellérfy László nonprofit
szakértõ civilekrõl és ál-
civilekrõl beszélt Civil biz-
nisz, bizniszcivil címû elõ-
adásában. Véleménye szerint
a civil módon politizálók egy
része elõbb-utóbb pártok
megmondó emberei vagy
vezetõi lesznek. Példaként
említette az általa fõcivilnek
nevezett, a Civil Összefogás
Fórumot vezetõ Csizmadia
Lászlót, aki egyben a Nem-
zeti Együttmûködési Alap
vezetõje és a Békemenet
szervezõje is. Gellérfy László
elmondta, hogy a CÖF-t 256
szervezet támogatja és szá-
mára kérdés, vajon van-e
összefüggés a fórumot támo-

gató szervezetek és az alap-
tól támogatást kapó szerve-
zetek között? A civil szerve-
zeteknek nem kell a politikai
folyamatok részeseivé válni-
uk, azonban próbálják meg
kívülrõl befolyásolni azokat.
Felhívta a figyelmet, hogy a
civilek egy ügyûek, és nem
együgyûek. Ma civilnek len-
ni attitûd, lehetõség és fele-
lõsség is.

A Kurca Vidéke Polgári
Egyesület  tavaly júniusban
nyerte el a Csongrád Megyei
Civil Információs Centrum
címet. Fekete Andrea vezetõ
a tevékenységüket mutatta
be röviden, egyben felaján-
lotta segítségüket minden je-
lenlévõ szervezet képviselõ-
jének. Legnagyobb érdeklõ-
dést a hamarosan megjelenõ
Leader pályázatokról szóló
tájékoztatás keltette. Az Al-

só-Tisza Vidék Fejlesztéséért
Egyesület munkaszervezet
vezetõje bemutatta a civil
szervezeteket érintõ forrásle-

hetõségeket. Kovács László
elmondta, hogy egyszerûsö-
dik a pályázati dokumentá-
ció, kevesebb dokumentációt
szükséges beadni. Megszûnt
a pontozási rendszer, elvileg
minden jó pályázat nyer. A
pályázatok elbírálása be-
nyújtási sorrendben történik
a forráshiány kimerüléséig.
Rendezvényre, építésre, esz-
közre, turizmusra, termék-
feldolgozásra, örökség meg-
õrzésre pályázhatnak szerve-
zetek. Szentesen és térségé-
ben 324 millió forint  forrás
áll rendelkezésre, melybõl
legalább 140 milliót fordíta-
nak gazdaságfejlesztésre. Az
igények benyújtása két lép-
csõben történik. Elõzetes re-
gisztrációt követõen elsõként
a projektötletet szükséges
bemutatni, majd a tényleges
pályázati anyagot lehet be-
adni június 17-tõl elektroni-
kus és papír formátumban.

BG

A szentesi dobost (Kertész
Ákost) a tagjai sorában tudó
Fabula Rasa a borítója sze-
rint 2012-re datált, ám az idei
évre átcsúszott CD-je nem
multinacionális cégnél jött
ki, mint az utóbbiak, hanem
a független Gramy Records-
nál. A kiadó egyben váro-
sunk Zene-Világ-Zene hang-
versenysorozatának támoga-
tója is, hosszú évek óta. Érett
ez a váltás, magam is vár-
tam, hiszen a cég „minõsé-
ges” stúdióval rendelkezik.
(Gondoljunk a Djabe szá-
mos, a kora átlagát messze
megelõzõ színvonalú techni-
kai eszközökkel készült kép-
és hangfelvételeire.)

Égerházi Attiláék nem hogy
nem szóltak bele a Fabula
mûvészi törekvéseibe, de
hozzájárultak egy egész ven-
dégsereg szerepeltetéséhez.
Minden szempontból jó
helyre került tehát Szirtes
Edina „Mókus” csapata.
Meg is lett az eredménye!

Az elmúlt év végén, ami-
kor hírét vettem a lemeznek
(tudom, elsõre furcsán hang-
zik), tartottam annak címé-
tõl. Nem mintha nem illene
az eddigiek sorába. Ám, mit
fog szólni hozzá Müller Péter
Sziámi, a szöveg-centrikus
magyar underground rock
élõ legendája, aki a versek
többségét írta a Fabula-da-
lokhoz? A CD hallatán  meg-
nyugodtam, hiszen meggyõ-
zõdtem Sziámi lappangó já-

tékos énje tényleges létezésé-
rõl, amelyet épp ezek a szö-
vegek igazolnak.

Hozzá a muzsika! Más leg-
alább három lemezt írt volna
ekkora ötlethalmazból, de
hát a Fabula Rasa nem az a
zenekar. (Ha most jön az in-
venció, most kezdenek vele
valamit, nem tárolják, nem
dédelgetik.) A stílusuk alap-
vetõen változatlan (egyéni
hangvételû világzene). Már
nem csupán dalonként, ha-
nem egy-egy számon belül is
számtalan váltást hallunk. A
virtuozitás, a temperamen-
tum, Mókus hathatós jelenlé-
te eddig is a védjegyüknek
bizonyult. Most a líraiság is
felkerült mellé a palettára.

Utóbbit példázza az Abi-
gél címû, kvázi hegedû-zon-
gora duó, ami „véletlenül”
Kertész Ákos szerzeménye.
A darab szépsége annyira el-
bûvölõ, mint egy fényképé,
amelyen önfeledt pillanat-
ban elkapott gyermekmo-
solyt látunk.

A jellemzõ tényezõ összes-
ségében természetesen a vi-
lágzene, amelyben – épp a
megvalósított ötletek gaz-
dagsága folytán – sikerült is-
mét újat hozni. Nincs itt
semmi felesleges felhajtás,
nincs szemfényvesztés. Egy-
szerûen, elkészült a Fabula
Rasa eddigi legjobb lemeze.
„Csak” ennyi történt.

Olasz Sándor

A kicsi lány újabb meséje

Mókus és a
Fabula Rasa: Hûhó

A szentesi székhelyû VE-
GA Szövetséget választotta a
hónap tagszervezetének a
Nemzeti Ifjúsági Tanács má-
jusban. Az 1990-es években
alakult VEGA kezdetektõl
segíti és támogatja a tavaly
év végén létrejött Nemzeti If-
júsági Tanács megalakulását
és munkáját. A „vegások”
mindennapjai önálló cso-
portjaikban zajlanak, az or-
szág számos szegletében. A
szövetség az elmúlt években
kiépítette saját intézményeit,
több helyen mentoráltak ifjú-
sági önkormányzati formáci-

ók megalakulását, fejlõdését.
Elvi, módszertani és gyakor-
lati munkájuk alapján a mai
küldetésük sokoldalúan se-
gíteni a tizenévesek és kö-
zösségeik önrendelkezés-
ének kibontakozását, megva-
lósulását, megélését. A fiata-
loknak – az általuk leírtak
szerint – a VE-GA az értel-
mes együttlét örömeit adja
és azt, hogy kipróbálhatják
magukat megannyi dolog-
ban. Kitalálhatnak dolgokat
és azokat együtt meg is csi-
nálhatják.

B.G.

Elismerés a vegásoknak

Egyszerûsödik a pályázati dokumentáció

Támogatás civileknek

Súlyos betegnek jár
emelt családi pótlék

Sikeresen pályáztak

A Nemzeti Együttmûködési Alap kihirdette a beadott
nyertes és sikertelen pályázatok listáját. A helyi
szervezetek közül az Együtt Nagycsaládosok Egyesülete
400 ezer, a „Szentesi Kiséri Óvodásokért" Alapítvány 1,24
millió, a „TÖRÕDÉS” Szentesi Gyermek és Diák
Alapítvány 610 ezer és 700 ezer, az Árpád Szabadidõs
Sportklub 2,92 millió, a Kurca Vidéke Polgári Egyesület
3,29 millió, a Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület
1,09 millió, a St. Jupát Sportegyesület 420 ezer, a Szentesi
Delfin Egészségmegõrzõ Sport Club 832 ezer, a Szentesi
Farkasok Utánpótlás Sportegyesület 300 ezer, a Szentesi
Keresztény Pedagógus Társaság 500 ezer, a Szentesi
Kosárlabda Klub 657 ezer, a Szentesi Vasutas SC
összesen 1,830 millió, a Szilver Táncsport Egyesület 8
millió, a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 3,250
millió támogatáshoz jut. A várólistán további 21 pályázat
neve szerepel.

Hetente harminc beteg megy el pulmonológiai rendelésre.
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Egy esztendeje biztatja
szervezett szurkolói csoport
a Szentesi Kinizsi labdarú-
gó csapatát. Az Ultras Szen-
tes vezetõje, Pataki V. János
mesélt a megalakulásuk kö-
rülményeirõl, a makói ult-
rákhoz fûzõdõ barátságról
és arról is, hogy szerinte a
Szentesnek NB III-ban len-
ne a helye.

Egy esztendeje határozta
el egy kisebb baráti társa-
ság, hogy megpróbálkoznak
Szentesen is azzal a szurko-
lási móddal, amit labdarúgó-
berkeken belül ultra-stílus-
nak neveznek. – Kezdetben
szórakozásnak tûnt, hogy
egy-két mérkõzésre kilátoga-
tunk, és viszünk egy kis han-
gulatot a meccsekbe, de ké-
sõbb annyira rákaptunk a
szurkolás ilyen formájának
az ízére, hogy most már va-
lamennyi hazai mérkõzésen
ott vagyunk – mesélte Pataki

V. János, a csoport vezetõje. –
Most  o t t  t a r tunk ,  hogy
készülünk a meccsekre,
saját büdzsébõl fedezzük a
látványelemek, drapériák,
transzparensek költségeit. 

A vezérszurkoló elmond-
ta, hogy kezdetben idegen-
kedve fogadták ezt a szurko-
lási módot Szentesen, annak
ellenére, hogy örültek neki,
hogy van egy társaság,
amely odaáll a csapat mellé,
de csak kevesek mertek oda-
menni, csatlakozni hozzájuk.
Szerencsére ez azóta megvál-
tozott, és egyre többen bíz-
tatják hangos szóval a Kini-
zsit a „kanyarból”. 

Az ultrák vezetõje koráb-
ban éppen a Kinizsiben ját-
szott, de a többiek is ûztek,
vagy jelenleg is ûznek vala-
milyen sportágat, közöttük a
kapocs azonban a Kinizsi
szeretete. Idegenbeli mérkõ-
zésekre egyelõre kevésszer

jutnak el, de a megyei elsõ
osztályban már több túrát is
terveznek. – Van néhány
hely, ahová már várjuk, hogy
mehessünk, különösen érde-
kesnek ígérkezik a Kinizsi
c s o n g r á d i  l á t o g a t á s a  –
mondta a „vezér”. 

Hogy készülnek-e valami-
lyen koreográfiával a baj-
nokság végén? Kisebb látvá-
nyossággal bizonyosan, de a
megyei elsõ osztály idény-
nyitójára mindenképpen
„odateszik” magukat a srá-
cok a „kanyarban”. Az ult-
rák április végén – bár ko-
rábbra tervezték – igazán ki-
tettek magukért, a Szentesi
Kinizsi fennállásának 100.
évfordulójáról egy 50 négy-
zetméteres drapériával és
görögtûzzel emlékeztek
meg. Hétvégén viszont az
ultrák elkísérik a Kinizsit
Makóra, oda komoly koreog-
ráfiával készülnek. A makói

ultrákkal egyébként régóta
kiváló a kapcsolata a szente-
si szurkolóknak, hiszen ko-
rábban együtt jártak a fõvá-
rosba meccsekre és koncer-
tekre, ráadásul a megyei má-
sodosztályban csak ez a két
szervezett szurkolói csoport
tevékenykedik. – Ez nem el-
lenségeskedést, hanem ba-
rátságot szült – magyarázta
Pataki V. János. 

És hogy mire lehet képes
az elsõ osztályban a Kinizsi?
– Ha hazai pályán hozni tud-
juk majd a meccseinket, ak-
kor szerintem nem lehet
gond a bent maradás. Azt
még mindenképpen szeret-
ném hozzátenni, hogy Szen-
tes nemhogy megyei elsõ
osztályú csapatot, hanem NB
III-as klubot érdemelne –
tette hozzá az Ultras Szentes
vezérszurkolója.

hv

Három hazai mérkõzést
játszott itthon zsinórban a
Szentesi Kinizsi megyei
másodosztályú labdarúgó-
csapata, és mind a hármat
meg is nyerte Bozóki Zol-
tán együttese. Legutóbb a
Zsombó gárdájának rúgott
négy gólt egy félidõ alatt a
bajnokcsapat.

Bár jól kezdte a találkozót
a Szentes, a mérkõzés ele-
jén adódó két nagy lehetõ-
séget nem sikerült kihasz-
nálni. A félidõ közepére ki-
egyenlítõdött a játék, a
zsombóiak jól tartották ma-
gukat, a mieinkben pedig
nem volt annyi átütõerõ,
mint a korábbi találkozó-
kon. A fordulást követõen

viszont már a szebbik arcát
mutatta a csapat, egy perc-
cel a második játékrész kez-
detét követõen Szarvas
Zsolt, majd negyedóra múl-
va Széll Bence is bevette a
vendégek kapuját, amivel
gyakorlatilag el is dõlt a
mérkõzés. A jól futballozó
Mihály Róbert késõbb még
duplázott, kiütésessé téve a
Zsombó elleni 90 percet. –
Örülök neki, hogy a hétkö-
zi, Móravárosi Kinizsi elle-
ni idegenbeli 5-2-es Magyar
Kupa-sikert követõen a baj-
nokságban is tudtuk foly-
tatni jó szereplésünket –
mondta Bozóki Zoltán ve-
zetõedzõ. – A Magyar Ku-
pában a következõ ellenfe-

lünk a Csanádpalota gárdá-
ja lesz, jövõ szerdán fogad-
juk õket hazai pályán. Igazi
erõfelmérõ lesz számunkra
ez a mérkõzés, hiszen a
Csanádpalota a megyei elsõ
osztály élmezõnyében talál-
ható, éremért küzdenek, de
szeretnénk megnehezíteni a
dolgukat. 

Szombaton Makóra láto-
gat a Kinizsi. – Nyilván
szeretnének visszavágni az
õszi 4-0-ás vereségért, de a
mi célunk is világos, igyek-
szünk folytatni veretlenségi
sorozatunkat, és minél több
gyûjtött ponttal befejezni a
bajnokságot – nyilatkozta
Bozóki Zoltán.

hv

Mindkét mérkõzését elvesztette a BVSC elleni helyosz-
tón a Valdor-Szentesi VK férfi vízilabdacsapata, így Lukács
Dénes együttese a nyolcadik helyen végzett a bajnokság-
ban.

A fõvárosban 13-6-ra, hazai medencében pedig 10-6-ra ka-
pott ki a BVSC együttesétõl a férfi vízilabda-bajnokság hete-
dik helyéért zajló összecsapásán a Szentesi VK. – A bajnok-
ságban nyújtott egész éves teljesítménye alapján a BVSC elõ-
rébb tart, mint mi, ezen a két mérkõzésen sem játszottunk jól
ellenük, így megérdemelten szerezte meg a fõvárosi együttes
a hetedik helyet – mondta Lukács Dénes, a Szentes vezetõ-
edzõje. – Az esztendõnek egy 9-10. hely valamelyikére taksált
játékosállománnyal fogtunk neki, a nyolcadik hely a maxi-
málisan kitûzött cél volt, amit sikerült elérnünk. A rájátszásra
– külsõ hatásoknak is betudhatóan – leeresztettünk, már nem
volt meg bennünk az a harcosság, mint korábban, de sok esé-
lyünk nem volt elõrébb lépni. 

A vezetõedzõ szerint az alapszakaszban a társaság kihozta
magából a maximumot, még többet is, amit vártak, hiszen a
14 rangadóból 11-et megnyert a Szentes. A csapat tagjai ked-
den 16 órakor találkoztak, levezetõ edzéseken vettek részt a
héten, a munka jelentõs része most már a zöld asztal mellett
folyik, hiszen május végén a szakvezetõnek és a játékosoknak
is lejár a szerzõdése. – Az elmúlt egy hónapban elég sokan
érezték azt a klub részérõl, hogy õk a feljogosultak arra, hogy
különbözõ tárgyalásokat kezdjenek, folytassanak. Ezzel
szemben az elmúlt héten volt egy elnökségi ülés, ahol az el-
nök úr és az elnökség tagjai hoztak egy határozatot, melynek
értelmében Tóth Gyula, Pengõ László és Pellei Csaba fogják
majd ezeket a tárgyalásokat lebonyolítani. Engem már meg-
kerestek a klub részérõl, bizonyos dolgokat átbeszéltünk, a
jövõt illetõen azonban nekem és a klub vezetõinek is tisztán
kell látnunk egy-két kérdésben. Két-három héten belül bizo-
nyosan el kell dõlnie a játékoskeret összetételét és a vezetõ-
edzõ személyét érintõ kérdéseknek – nyilatkozta Lukács Dé-
nes.

hv

Az esõ sem hátráltatta jelentõsen a mo-
zogni vágyókat a 23. Kihívás napja prog-
ramjain. Szentes az eddigi eredményeknek
megfelelõen az idén is a 3. helyen végzett
kategóriájában 56,5 ezer darab 15 perces
megmozdulással. Takács László szervezõ
tájékoztatása szerint az esõ miatt a szabad-
térre tervezett megmozdulásokat a sport-
csarnokban illetve délután rendezték meg. A
kistérség 8 települése is képviseltette magát
az országos rendezvényen Szentes Kistér-
ség Többcélú Társulása koordinálásával.
Képünk a Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon
megmozdulásán készült.

Színvonalas mezõny gyûlik
össze az elõzetes nevezések alap-
ján a szentesi ligeti uszodában,
ahol a hétvégén az immár 17.
Óvodától az olimpiáig elnevezésû
versenyt rendezik meg. A Mars
Magyarország vándorserlegéért
zajló pontverseny május 25-én,
szombaton 13 órakor startol,
másnap pedig délelõtt fél 10-kor
folytatódik. Három határon túli
csapat érkezésére is számítanak a
szervezõk, valamint a hazai leg-
jobb utánpótlás nevelõ egyesüle-
tek részvételére. A hagyományos
és népszerû szentesi megmérette-
tésre ifjúsági Európa-bajnok is
jön, de ide várják vendégként
Güttler Károlyt, a szöuli és az at-
lantai olimpia ezüstérmes úszóját,
a Magyar Úszó Szövetség után-
pótlás bizottságának elnökét is.

A Marsért
úsznak

Tárgyalnak
a játékosokkal
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3. hely a Kihívás napján

Megnyerte a megyei elsõ
osztályú bajnokságot, ezzel
kiharcolta az NB II-es tagsá-
got a Szentesi Sakk SE csa-
pata. Kozák János, az egye-
sület elnöke szerint ez a tár-
saság nem csak átszállóje-
gyet váltott a második vo-
nalba.

– Minden szentesi játékos-
sal megegyeztünk, sõt, csat-
lakozhat hozzánk egy szar-
vasi sakkozó is, akivel to-
vább tudjuk stabilizálni a
csapatot, így – ha nem is az
élbolyban szerepelve –, de
bent kell maradnunk jövõre
is az NB II-ben – kezdte Ko-
zák János, a Szentesi Sakk SE
elnöke.

Õsszel már lehetett látni,
hogy a remek igazolásoknak
köszönhetõen – hazatért
Vlagyimir Volosin FIDE-
mester, valamint Hajdú Ist-
ván és Fábián Sándor – bom-
baerõs lesz a Szentes a me-
gyei elsõ osztályban. A vára-
kozásoknak megfelelõen a
csapat tavasszal be is „húz-
ta” a bajnoki címet, mostan-
tól az NB II-re készülhet a
társaság. – Az önkormány-
zati támogatás borzasztóan

kevés számunkra, ugyan-
annyit kaptunk, mint tavaly
a megyei bajnokságra, és az
NB II-ben azért már na-
gyobb távolságra kell utaz-
ni. Tárgyaltam szponzorok-
kal, õk egészíthetik ki a vá-
rosi támogatást, ennek kö-
szönhetõen reményeink sze-
rint el tudunk indulni a má-
sodosztályú bajnokságban –
mondta az elnök. – A neve-
zésünket mindenesetre el-
küldtük a szövetségnek.

Az NB II-es mezõnyt eb-
ben a régióban a Csongrád
megyei, Bács-Kiskun me-
gyei, Békés megyei és Jász-
Nagykun-Szolnok megyei
csapatok alkotják. A 12 gárda
szeptemberben kezdõdõ baj-
nokság során 11 fordulót ját-
szik le, mindenki játszik
mindenkivel, de csak egy-
szer, nem oda-visszavágós
rendszerû a pontvadászat. –
Szerencsére sakkban nincse-
nek komoly pályaelõnyök –
magyarázta Kozák János. – A
sorsolás dönti el, hogy öt
vagy hat alkalommal kell itt-
hon, illetve idegenben játsza-
nunk.

hv

NB II-ben
a sakkozók

Menetelnek
bajnokságban, kupában

12-6-ra nyert haza pályán a
Szentesi Kinizsi SZITE NB
III-as asztalitenisz együttese
a Hajdúszoboszló ellen, így
matematikailag is biztossá
vált, hogy a Kinizsi megsze-
rezte a bajnoki ezüstérmet.
Hogy a csapat folytathatja-e
az NB II-ben, az heteken be-
lül eldõl.

Bunda Szabolcs és Takács
László 3-3 gyõzelmet aratott,
Csúcs János és Kádár Péter 2-2
gyõzelemmel járult hozzá a
sikerhez. – Valamivel szoro-
sabb mérkõzésre számítot-

tunk – mondta Hegedûs Gábor,
a szakosztály vezetõje. – El-
lenfelünk a középmezõnyben
helyezkedik el, ráadásul jó já-
tékosaik vannak. 

A gyõzelem azt jelenti,
hogy a csapat bebiztosította a
második helyét, a Karcag pe-
dig megnyerte a bajnokságot.
Az Asztalitenisz Szövetség ta-
valy is több csapatnak lehetõ-
séget biztosított az NB II-es
szereplésre, ha idén is lesz
ilyen „kedvezmény”, akkor a
Kinizsi élne ezzel, és ezüstér-
mesként is vállalná a másod-

osztályú szereplést. – A héten
felveszem a kapcsolatot a szö-
vetséggel és a versenybíró-
sággal, és jelzem nekik, hogy
szeretnénk magasabb osztály-
ban folytatni – tájékoztatott
Hegedûs Gábor. 

A bajnokságból még két
forduló van hátra, szomba-
ton, 11 órától a Gyula gárdája
ellen játszik a Kinizsi a Szent
Erzsébet Általános Iskola tor-
natermében, majd a szezont
Mezõtúron zárja a csapat.

hv

Ezüstös pingpongosok
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A színház egy varázsla-
tos, álomvilágot mutat be a
nézõknek. Varázslatos,
mert sok ember munkája –
tehetsége jelenít meg szá-
munkra sokszor vidám,
máskor szomorú története-
ket. Álomvilág, mert való-
jában a nézõ, bármennyire
is átéli a történéseket, még-
is tõle függetlenül bonyo-
lódnak az események. Az
1800-as évek közepén egy
szentesi fiatalember, Tóth
József arról álmodott: sze-
retné, ha õ is részese lenne
a különbözõ életszeleteket
megjelenítõ különös, izgal-
mas világ formálásának.

Ma már elsõsorban tehet-
ség és kitartás kell ahhoz,
hogy színpadra jusson az
oda kívánkozó fiatal. Tóth
Józsefnek legalább kétszer
annyi energiát kellett befek-
tetni abba, hogy szerepját-
szóként megvalósítsa az ál-
mát! A család tiltotta, „a
zord atya” megfenyegette, a
kisvárosi emberek valószí-
nûleg rossz szemmel figyel-
ték a törekvését. Ne feled-
jük el, hogy 1830-40-50-es
években még nagyon sokan
állították: inkább a rosszat,
a megrontást képviseli a
színház, és nemhogy szere-
pelni benne, de még nézni
is bûn! Ugyanakkor egyre
többen kiálltak a tudást, az
érzelmeket fejlesztõ, nevelõ,

tanító hatása mellett. Ami-
kor az ország lakosságának
közel a fele nem tudott írni,
sem olvasni, akkor a szín-
padról elhangzó szavaknak
kétszer akkora hatása lehe-
tett.

Tóth József a Kurca parti
házból eljutott a pesti Nem-
zeti Színház színpadára, és
tehetségével – szorgalmával
a legnagyobb hazai mûvé-
szek közé emelkedett. A
legtöbb szentesi büszke
Tóth Józsefre, akirõl utcát
neveztek el a szülõvárosá-
ban, az egykori házuk he-
lyén álló épületen emlék-
tábla jelzi az elsõ lépéseinek
helyszínét. Szobrot készítet-

tek a nagy színészrõl, és ró-
la nevezték el az egykori,
elegáns, városi színházter-
met. Mindezek ismeretében
is, csak nagyon kevesen sej-
tik, tudják, mennyire elis-
mert, kitûnõ mûvésze volt
az országos színházi élet-
nek. Játszott, írt, rendezett,
tanított, szakmai elemzé-
sekkel gazdagította a szí-
nészképzést, angol, francia
és német nyelven írt színda-
rabokat fordított magyarra.

Mindezekre igen kevés
idõt kapott a sorstól. Szín-
házi hasonlattal élve: ha
egy emberi életet öt felvo-
násra osztunk, Tóth József-
nek ebbõl három felvonás

jutott! Súlyos betegsége 47
évesen leparancsolta a szín-
padról.

Érdemes megismerni ka-
landos életútját, mûvészi
pályafutásának fõbb stáció-
it. Rövidebb írás, kisebb
elemzés több tucat megje-
lent Tóth Józsefrõl. Átfogó,
az egész életét, családját fel-
emlegetõ, a Nemzeti Szín-
házban eltöltött évekrõl
részletesebben szóló, eddig
még nem került az olvasók
kezébe.

A késõbb már sokszor ün-
nepelt színész 1823. július
5-én született Szentesen.
Tóth József az elemi iskoláit
Szentesen végezte, majd –
vélhetõen gondos és tuda-
tos taníttatás eredménye-
ként – elõbb Hódmezõvá-
sárhelyen, majd Kecskemé-
ten koptatta a gimnáziu-
mok lépcsõit. A jól fogalma-
zó, megjelenésével és beszé-
dével is hatást elérõ fiatalt
elõbb a papi, majd az édes-
apa hatására a jogászi pá-
lyára szánták. A családi le-
genda szerint, amikor hato-
dikos gimnazistaként az
egyik tanára a poétikai elõ-
menetelét Voltaire: Tankréd
címû drámájával jutalmaz-
ta, szinte iránytût kapott a
színészi mesterség felé.
Kedves olvasmányának
döntõ szerepe lehetett ab-
ban, hogy figyelme a szín-
ház, a színjátszás felé for-
dult.

1840-ben megkezdte jogi
tanulmányait Pesten, de
ahogyan ma mondanánk:
idejének legnagyobb részét
a Nemzeti Színházban töl-
tötte.

Kruzslicz Pál

Vasárnap újra kifestik a Petõfi Szállót kör-
bezáró palánkot – a Rádió 451 és a Minden
Gyerek Lakjon Jól Alapítvány közös szerve-
zésében gyermeknapot rendeznek a Kossuth
utca Petõfi Sándor és József Attila utca kö-
zötti szakaszán. A délután 3 órakor kezdõdõ
programsorozathoz egy jótékonysági kam-
pány is csatlakozik, amelynek eredménye-
ként naposcsibéket és tápot vásárolnak, hogy
így segítsék a környékbeli rászoruló családo-

kat. A palánkfestés témája „A baromfiudvar
és a gyerekek” lesz, lapzártánkig 8 csapat je-
lentkezett, de a szervezõk további részvevõk
jelentkezését is várják. Az érintett utcasza-
kaszt már 13 órától lezárják. Az ecsetelésen
kívül kézmûves foglalkozások, gyermek
néptáncbemutató és táncház, illetve 16.30-tól
a Tücsök Zenekar koncertje szerepel a prog-
ramban.

Kos
Anyagi ügyeiben pozitív
változás várható, ezért

kiváló ez a hét üzleti megbeszélé-
sekre, értékesebb ingóság vételére
vagy eladására. 

Bika
Valami túl szép ahhoz,
hogy igaz lehessen, ezért

nem árt, ha ezen a héten mindent
kétkedve fogad, különösen azt, ami
az anyagi lehetõségeket illeti. 

Ikrek
A környezete is úgy gon-
dolhatja, hogy  egyene-

sen Krõzus reinkarnációja, mert
minden, amihez nyúl, arannyá vál-
tozik, vagy rendkívüli sikereket
arathat.

Rák
Ha nyitott szemmel és
füllel járna, akkor rájö-

hetne, hogy valaki odavan önért.
Tartsa észben, hogy a munkahe-
lyére azért jár, mert pénzt akar ke-
resni.

Oroszlán
A legjobb az lenne, ha ki-
venne néhány nap sza-

badságot és csak saját magával
foglalkozna, mert ettõl feltöltõdné-
nek az energiaraktárai. 

Szûz
Fel kell készülnie ellen-
õrök vagy a hatóság lá-

togatására, és nemcsak a munká-
ban, hanem a közlekedésben, a
hétköznapi életben is.

Mérleg
Nem ártana visszaülnie az
iskolapadba, vagy beirat-

koznia egy olyan tanfolyamra, ami-
vel olyan tudásra tehetne szert, amit
a munkájában is fel tud használni.

Skorpió
Vannak olyan kapcsola-
tok, amelyek nem állják

ki az idõ próbáját. Egy régi viszony
is felbomolhat, és ön nem is tudja,
hogy mindez miért történik. 

Nyilas
Csúcsponton a népsze-
rûsége, elismerõ szava-

kat, dicséreteket, gratulációkat zse-
belhet be. Többen szeretnének a
társaságában tartózkodni ezen idõ-
szakban. 

Bak
Legyen fokozottan éber
vásárlás, közlekedés,

vizsga vagy felvételi során, mert
ezeken az életterületeken csalódás,
veszteség érheti.

Vízöntõ
A munkahelyén feszült-
ségekre lehet számítani,

felettese a problémái miatt kissé
kiállhatatlanul viselkedik. Ezért job-
ban jár, ha nem hozakodik elõ
problémáival.

Halak
Pénzügyekben nagyobb
óvatosságra van szüksé-

ge. Ha egy mód van rá, ne vásárol-
jon és ingatlannal kapcsolatos kér-
désekben sem kell most döntést
hozni.

Május 25-31.
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Gyermeknap palánkfestéssel

Már hónapok óta izgalom-
mal vártuk az indulás nap-
ját. S végre eljött a nagy ka-
landok kezdete. Egy hosszú-
ra nyúlt buszozás után meg-
érkeztünk az író szülõfalujá-
ba, Szklabonyára, ahol a
múzeumban igen sok érde-
kességet tudtunk meg Mik-
száthról. Idegenvezetõnk,
István is errõl a vidékrõl
származik. Nagyon élveztük
a palócos tájszólását, kalan-
dos és humoros történeteit.
Ezt követõen megtekintet-
tük Szent Antal nevû község
gyönyörû kastélyát majd to-
vább folytattuk az utat Sel-
mecbányára. A vár, a gyö-
nyörû kilátás a toronyból el-
kápráztatott bennünket, pe-
dig még ezután kezdõdött
az igazi nagy kaland.
Ugyanis egy igazi ércbányá-
ban csatangolhattunk egy
órácskát. 

A második nap délelõttjén
Besztercebánya nevezetessé-
geivel ismerkedtünk, majd
tovább indultunk Szepes-

szombatba. A városka meg-
tekintése után elfoglaltuk
második szálláshelyünket
Tátralomnicon. Az ablakok-
ból szenzációs kilátás nyílt a
Magas Tátra hófödte csúcsa-
ira.

Harmadik naptól kicsit
féltünk, mert egy 4 órás túra
volt a délutáni program. De
délelõtt még megnéztük a
Késmárki Thököly-várat il-
letve magát ezt a szép sze-
pességi várost is. Innen el-
buszoztunk a Csorba-tóhoz
a kirándulásunk induló-
pontjához. Tátott szájjal bá-
multuk a félig befagyott ta-
vat és a mögötte meghúzó-
dó sziklaóriásokat. Hóval és
jéggel borított ösvényen
csúszkálva jutottunk el az
1500 m magasan fekvõ Pop-
rádi-tóhoz. Itt is gyönyörû
hegypanoráma fogadott
bennünket. Lefelé úton meg-
álltunk a Tátra áldozatainak
emlékhelyénél a Szimboli-
kus temetõnél. 

A negyedik napot vártuk

legjobban, mert a délutáni
tervben a Hernád-áttörés vé-
gigjárása volt kitûzve. De a
délelõtt is érdekes volt, mert
Lõcsére látogattunk ahol
több Mikszáth-mû is játszó-
dik. Nagyon tetszett a Vá-
rosháza és a szégyenketrec.
Útközben a Szlovák paradi-
csomhoz megnéztük a
Szepescsütörtöki templomot
is. Majd végre megérkez-
tünk Erdõaljára a TÚRA ki-
induló pontjához. Ezután
jött a mintegy hatórás ka-
land. Gyaloglás a folyóme-
der peremén, doronglétrá-
kon, acéltálcákon láncokba
kapaszkodva, nagyon izgal-
mas volt. Ezt követõen
a Menedékkõ-kanyonban
folytattuk a mászást, de itt
már létrákon kellett magun-
kat a vízesések mellett fel-
küzdeni. Ha lehet ez még iz-
galmasabb volt. Végül elér-
tük a Menedékkõ Karthauzi
kolostor romjait ahol megpi-
henhettünk. Este nagyon
büszkék voltunk magunkra,

hogy ezt a két nehéz túrát
végig tudtuk csináltuk.

Az utolsó napon fájó szív-
vel hagytuk el szálláshe-
lyünket és a gyönyörû pano-
rámát. Elõször Rozsnyón
tartottunk egy rövid város-
nézést, majd folytattuk
utunkat Rimaszombatba,
ahol látogatást tettünk a
Tompa Mihály Gimnázium-
ban. Nagy szeretettel fogad-
tak bennünket. Bemutatták
az iskolát és egy kis mûsor-
ral is kedveskedtek. Öröm-
mel fogadták az általunk vitt
ajándékokat, majd végig ka-
lauzoltak a város nevezetes-
ségein. Ezt követõen elbú-
csúztunk a diákoktól, Ist-
vántól és a Felvidéktõl.

Nagyon köszönjük tanára-
inknak és a Bethlen Gábor
Alap „Határtalan program-
jának” ezt a feledhetetlen öt
napot.

Besenyei Judit–Czibula
Réka–Tóth Brigitta

Kiss Bálint református iskola 
7. évfolyam

Mikszáth nyomában jártunk

A Magyar Vöröskereszt Szente-
si Területi Szervezete és a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház Vérellátó Osztálya május 31-
én, pénteken a városháza konfe-
renciatermében 13-18 óráig vér-
adást szervez. A vérvételi kamion
javításra szorul, ezért a városhá-
zán várják a véradókat!

Nem marad el
a véradás

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.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig

Tiszai életképek címmel látható
kiállítás június 15-ig, amely nyit-
va tartási idõben látogatható.

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
A Szentesi Fotókör tagjainak

fekete-fehér fotóikból összeállított
képválogatás május 31-ig látha-
tó.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig tekinthetõ
meg.

Õze Lajos Filmszínház
Május 23-27-ig
17.30 óra Szex az ex után –

kanadai vígjáték,
20 óra A király látogatása –

angol filmdráma.
Május 30-június 3.
17.30 óra Párizs-Manhattan –

francia romantikus vígjáték,
20 óra A nyomorultak – angol

zenés dráma.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 24-tõl

Életrajzi könyv Tóth Józsefrõl

„Nézzétek, az álmot játszom”

Június elsõ napjaiban megjelenik Kruzslicz Pál: „Néz-
zétek, az álmot játszom” címû könyve, amelybõl megis-
merhetjük a szentesi születésû Tóth József életét, és sok-
színû munkásságát. Jövõ héten rövid részletet ismerhet-
nek meg a Szentesi Élet olvasói a több mint száz oldalas
könyvbõl, majd folytatjuk az ismerkedést a nyolcvan ké-
pet is tartalmazó könyvvel.



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

Büntetõeljárást indított há-
rom helybéli fiatalkorú sze-
mély ellen a Szentesi Rend-
õrkapitányság bûnügyi osz-
tálya. A fiatalok egy lakóház
melléképületének ajtaját ki-
feszítették, majd onnan szer-
számokat és fémtárgyakat
vittek magukkal. A rendõrök
nem sokkal az eset után, a
bejelentést követõen a hely-
szín közelében elfogták a tet-
teseket.

Az egyik szentesi drogéri-
ából parfümöt próbált meg
ellopni egy férfi, de az üzlet
biztonsági õre észlelte a tör-
ténteket, hívta a rendõröket,
akik „lekapcsolták” a tolvajt.

A gyanúsítottnak nem ez
volt az elsõ vagyon elleni
bûncselekménye a városunk-
ban.

Gépalkatrészeket, egészen
pontosan futómûvet és acél-
kerekeket loptak el az egyik
berekháti bekerített telep-
helyrõl. A tulajdonos kára
150 ezer forint.

Továbbra is népszerûek a
kerékpárok a tolvajok köré-
ben. Az elmúlt héthez képest
azonban viszonylag kevés
bringa tûnt el, szám szerint
három, ezeket és az elköve-
tõket folyamatosan keresik a
rendõrök.

Egy 47 éves szentesi férfi

haladt személyautóval Kecs-
kemét felõl Békéscsaba irá-
nyába a 44-es úton és vélhe-
tõen elalvása miatt áttért a
szemközti sávba szerdára
virradó éjjel. Ott összeütkö-
zött a szembõl érkezõ len-
gyel felségjelzésû kamion ol-
dalával. Ezután megpördült,
majd az elsõ kamion után ér-
kezõ – szintén lengyel – ka-
mion hátuljának csapódott,
végül az útpadkán állt meg.
A személyautó vezetõje és a
mellette utazó 37 éves szar-
vasi lakos nõ is megsérült a
balesetben. Õket a mentõk
kórházba szállították.

hv

Született: Dóczi István és
Mihalik Kittinek (Horváth
M. u. 5.) Levente István nevû
gyermeke.

Házasságot kötött: 
Debreczeni Zoltán és Nagy

Márta (Szeged, Csongrádi
sgt. 91.), Horváth Bence Jó-
zsef (Mariska u. 9.) és Szõke
Nóra (Fábiánsebestyén, Sza-
badság u. 11.), Kõnig Róbert
László (Budapest, Királylaki
út 33.) és Bihari Edit (Buda-

pest, Bajnok u. 15.).
Elhunyt: Varga Zoltánné

Sirok Ilona (Lavotta u. 30.),
Makai Lajosné Gajda Margit
(Tóth J. u. 38.), Gál Jánosné
Musa Julianna (Szent A. u.
9/A), Mérten János (Köztár-
saság u. 13.), Kovács Zoltán
(Deák F. u. 123.), Gábor Já-
nos (Kovács K. u. 3.), Barna
Péter Pál (Drahos I. u. 13.),
Gulyás István (Sopron sor
90.). 

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
(mentõállomás) tartanak ügyele-
tet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. (mentõál-
lomás), rendelési idõn kívül az el-
látás a kórház gyermekosztályán
történik.

Gyógyszertári ügyelet: Május
27-ig Pingvin Patika (Nagyörvény
u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-18,
szombat 7.30-12 óráig. Május
27-június 3-ig Pingvin Patika (Rá-
kóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19,
szombat 8-13 óráig. Készenléti
telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) május
25-26-án Molnár Sándor, Céhház
u. 7., 30/711-09-00.

Elfogták a parfümtolvajt

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 27—31.

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

Hétfõ: Magyaros gombaleves és
tárkonyos burgonyaleves

A menü: Kolozsvári rakott
káposzta v. rizskók
gyümölcsöntettel

B menü: Rántott sajt,
petrezselymes rizs, tartár

Kedd: Tavaszi zöldségleves és
gyümölcsleves

A menü: Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Milánói lasagne vagy
penne all' Arrabbiata
(vegetáriánus étel)

Szerda: Grízgaluskaleves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Zöldbabos sertéspörkölt,
tészta

B menü: Rántott csirkemáj,
finomfõzelék

Csütörtök: Frankfurtileves és
hagymakrémleves

A menü: Sajtos polpette v.
szezámos golyók,
fûszeres
paradicsommártás, penne

B menü: Csirkemell sajtmártásban,
zöldfûszeres rizs

Péntek: Csángógulyás és halászlé
A menü: Debreceni sertéstokány

tésztával vagy
aranygaluska
vaníliasodóval

B menü: Barbeque csirkecomb,
sült burgonya, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg
a Dobos András kerékpáros emléktúrát. Ez-
zel szeretnénk emlékezni minden évben
Bandi bácsira, aki sokunkat megtanított a
közlekedés szabályaira. A szarvasi kirándu-
lást elsõsorban családok és gyermekek ré-
szére hirdettük meg, de természetesen azok
a fiatalok is részt vehettek, akik tizenegy
évvel ezelõtt gyermekként voltak jelen.

Május 18-án reggel, a Kossuth téri gyüle-
kezõ után rendõrségi biztosítással indultunk
el Szarvas irányába. Elsõ pihenõnk Kaján-
újfaluban volt. Sajnos a régi törzshelyünk, az
iskola magánkézbe került, ezért másik helyet
kellett választani a pihenésre. Következõ
megállónk a cserebökényi tehenészet, ahol
üszõneveléssel foglalkoznak. A megyehatárt
elhagyva, már pihenõ nélkül tekertünk el
szálláshelyünkre, a szarvasi ifjúság táborba.
Miután elfoglaltuk táborhelyünket megtekin-
tettük a Szárazmalmot, melyet azért nevez-
nek száraznak, mert meghajtása nem vízi
erõvel, hanem igaerõvel történt. Következõ
program a Minimagyarország makett-
kiállítás volt az arborétum területén, mely
hazánk történelmét, hagyományait, építésze-
ti nevezetességeit mutatja be. Esti visszaérke-

zésünk után tüzet gyújtottunk és megsütöt-
tük a sütnivalónkat, egy kis szalonnát, virslit
és grillhúsokat. Vasárnap délelõtt a Körös-
völgyi Látogatóközpontot látogattuk meg,
amelyben természetvédelmi kiállítás, illetve
tanösvény várja a turistákat. Ebédünk elfo-
gyasztása után áttekertünk Békésszent-
andrásra, meglátogattunk a duzzasztót és a
község nevezetességeivel ismerkedtünk. Este
pedig újra az elmaradhatatlan szalonnasütés
következett. Hétfõn délelõtt kajakozás, kenu-
zás, KRESZ-vetélkedõ volt a program, ahol a
következõ eredmények születtek:

Felnõtt nõi kategóriában: 1. Drahota-Szabó
Beáta, 2.Vida Gyöngyi, 3. Ambrus Tünde. Férfi
kat.: 1. Szabó Balázs, 2. Szabó Péter, 3. Szaszkó
József. Ifjúsági leány: 1. Horváth Edina, 2. Bá-
nyai Adrienn, 3. Fülöp Nikoletta. Ifjúsági fiú: 1.
Kiss Bercel, 2. Drahota-Szabó Zsolt, 3. Koncz
Zoltán.

Köszönjük a támogatást Dobos András és
családjának, a Csõszer-Komplett Kft. vezetõ-
jének Csernus-Lukács Lászlónak, a Mikro-
dekor Kft.-nek és a Szentesi Rendõrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztályának.

Ignácz János
túravezetõ

Dobos András-emléktúra

Május 31-én, pénteken kezdõdik a Testvér-
városok Kulturális Fesztiválja. A megnyitót
19 órakor tartják a megyeházán. Közremû-
ködnek: Bárdos Lajos Vegyeskar, Butykos
Néptánc csoport (Újszentes), Mandolin zene-
kar (Sankt Augustin), a bodrogszentesi Szín-
játszók, a Markgröningeni Fúvósok és a to-
polyai Cirkalom Néptánc együttes. 

A program június 1-jén, szombaton 10 órá-
tól folytatódik, amikor „Zenés, táncos feszti-
válra hangolódó” lesz a város különbözõ
pontjain.

A hagyományos kirakodóvásár június 2-

án, vasárnap 9 órakor nyílik. Mint ahogyan
azt már megszokhattuk ezen a napon tartják
a városi gyermeknapot. 15 órakor a Don
Bosco Gyermek Musical Társulat Musical
dallamok gyermekhangra címû mûsorral lép
az apróságok elé. 16 órakor bohóc mûsor já-
tékos vetélkedõvel, majd 16.30-kor Leung
Ting Wing Tsun Kung Fu bemutató lesz, 17
órakor pedig a Pom-Pom Együttes gyermek-
koncertjén szórakozhatnak kicsik és nagyok.
A színpad mellett egész nap: ugrálóvár, arc-
festés, pónilovaglás, kisvonat, játszóház, stb.

Fesztivál és kirakodóvásár

Gyomaendrõdön szerepel-
tek a Petõfi Dzsúdó SE
versenyzõi nyílt regionális
bajnokságon.

G y e r m e k  k o rc s o p o r t
(2004-es születésûek): 25 kg-

ban 1. Bartucz László (Kiss
Bálint-isk.), 30 kg-ban 4.
Harmath Zsombor (Szent Er-
zsébet).

Diák „B” korcsoport (2002-
esek): 2. helyezést értek 35

kg-ban Müller Dominik (Kiss
Bálint), 41 kg-ban Harmath
Botond (Szent Erzsébet), míg
Kovács Kornél (Kiss Bálint)
bronzéremmel  térhetet t
haza.

Érmekért judóztak

Beindult az adakozó kedv a múzeum június 22-én nyíló
kerékpártörténeti kiállításához, ugyanis a Múzeumok éjsza-
kája fõ attrakciójának szánt tárlatra a biciklizés szentesi múlt-
jával kapcsolatos tárgyakat és dokumentumokat venne köl-
csönbe az intézmény.

Elsõként Csige Istvánné ajánlott fel a tárlat idõtartamára két,
Franciaországból hozott grafikát, mely a kerékpár õsének te-
kintett velocipéd használatát mutatja be.

Emellett egy nagyon szép és érdekes mûtárgy is biztosan
része lesz a kiállításnak, ugyanis a Bácskatopolyai Múze-
umban jelenleg látható, a 19. század közepén, egy ottani ko-
vácsmûhelyben, fából készült kerékpárt ad kölcsön a Caprio-
lo kerékpárgyártó cég a szentesi tárlatra.

Továbbra is várják a tárgyi, fényképes, vagy írásos helybeli
kerékpáros emlékeket a szentesi múzeumban.

Az elsõ ajándékozók
„Én nem haltam meg.

Az, aki nektek voltam, még mindig vagyok.
Nevezzetek a nevemen,

beszéljetek hozzám olyan könnyen és egyszerûen,
ahogy mindig.

Nevessetek és gondoljatok rám,
hiszen én itt vagyok veletek,

csak én az út másik oldalán megyek.“

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették,

hogy szeretett fiam és édes testvérünk
EEKKEE  TTAAMMÁÁSS

életének 47. évében váratlanul elhunyt.

Temetése 2013. május 31-én, pénteken
11 órakor lesz a szegedi Belvárosi temetõben.
Egyben köszönetet mondunk mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik és a gyászunkban

velünk éreznek. Részvénynyilvánítást
az eketamas.com honlapra kérjük.


