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A pedagógus nap kapcsán
szentesi oktatókkal beszél-
gettünk pályafutásukról,
a szakma változásairól.
Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna, Mészáros Antalné
és Szemerédi András öröm-
mel vállalták a beszélgetést,
mely alatt kiderült, hogy
a jelenlegi munkahelyük
egyben az elsõ is, ahol
számtalan tapasztalattal
gazdagodtak.

– Milyen kihívásokkal kel-
lett szembenézniük pályájuk
elején?

Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna: – Amikor végeztünk
a tanulmányainkkal, nekünk
sokkal könnyebb volt a
munkába állás, mint a mos-

tani fiataloknak. Én elsõs
osztály osztályfõnökeként
kezdtem a szeptembert. Ké-
sõbb egy kollégával közösen
egy-egy tantárgycsoportot
tanítottunk párhuzamos osz-
tályokban. Matematikát és
magyart oktattam elég nagy
létszámú osztályoknak. Ak-
koriban még nem kellett
ennyire küzdeni a diákokért.
Nagy felelõsséget jelentett
akkor is hazaengedni a diá-
kokat, hogy megkapták a
megfelelõ felkészítést és ne-
velést.

Mészáros Antalné: – Eb-
ben a tekintetben szerencsés
voltam, hiszen olyan tanára-
im inspiráltak, mint Szente
Antalné, Tóth Jánosné és

Bartha László. De sokat ta-
nultam egykori kollégáimtól,
mint például Kovalovszky
Lajosnétól. Harminchárom
fõs osztályok indultak szinte
minden évben. Arra is volt
példa, hogy el kellett külde-
ni a jelentkezõket, amit ne-
hezen éltem meg. 

Szemerédi András: – Az
általam oktatott tantárgy kö-
vetelményei nem sokat vál-
toztak az évek során. A kihí-
vás a módszerek megválasz-
tásában, a diákok figyelmé-
nek felkeltésében jelentke-
zett. Ez késõbb az igazgató-
helyettesi, majd az elmúlt öt
évben igazgatói tevékenysé-
geim ellátásával bõvült.

– Milyen változásokat ta-

pasztaltak az elmúlt évek-
ben?

Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna: – Úgy gondolom,
megnövekedtek a követel-
mények az egyes tantárgyak-
kal kapcsolatban.  Egyre ne-
hezebb lekötni a gyermeke-
ket, hiszen a figyelmük alap-
ból többfelé osztódik. Több
feladat hárul az iskolákra a
tanulók nevelését illetõen.
Sajnos egyre többen vannak,
akik tanulási zavarokkal
küzdenek, ezért külön figyel-
met igényelnek. Ezért a dél-
utáni napköziben nevelési,
szókincsbõvítési célzattal
gyakran olvasok népmesét a
gyerekeknek, ha igénylik.

(folytatás az 5. oldalon)

Versenytársainak
ajánlot ta érmei t

Edzésnek fogta fel az Óvodától az olimpiáig ver-
senyt Jakabos Zsuzsanna, akinek úszómúltja majd-
nem egyidõs a szentesi eseménnyel: 17 éve ûzi a
sportágat. A múlt hétvégén több számban is elindult
Szentesen a kétszeres rövidpályás Európa-bajnok,
háromszoros olimpikon, de aranyérmeirõl lemondott
versenyzõtársai javára. 

6. oldal

A második világháború
után megindult az ipari ke-
mizálódás, melynek hatásá-
ra a vegyi növényvédõ-
szerek használata széles
körben elterjedt. A vegysze-
rek káros hatásainak nyil-
vánvalóvá válása ösztönözte
a 90-es években az Árpád-
Agrár Zrt. kertészeti mun-
katársait, hogy olyan termé-
szetes megoldásokat találja-
nak, amelyek kiküszöbölik
a kártételeket, de nem káro-
sak a környezetre vagy a
dolgozók és fogyasztók
egészségére. Zentai Ákos-
sal, az országban úttörõnek
számító Árpád Biokontroll
2003 Kft. ügyvezetõjével be-
szélgettünk a kertészetek-
ben alkalmazható biológiai
növényvédelemrõl.

– A biológiai növényvéde-
lem viszonylag nagy múltra
tekint vissza, annak ellenére,
hogy csak az utóbbi néhány
évtizedben került széleskörû
használatra. Olyan hasznos
élõszervezetek alkalmazásá-
ra kell gondolni, amelyek se-
gítenek a kertészeti növé-
nyek kártételek elleni védel-
mében.

– Mik ezek a hasznos élõ
szervezetek?

– Ezek egyfelõl makro
szervezetek (mint amilyenek
a fürkészdarazsak, atkák,

zengõ legyek), amelyek féke-
zik a kártevõk szaporulatát.
Másfelõl pedig mikroszerve-
zetek: hasznos baktériumok,
melyek a növények ellenálló-
képességét javítják, vagy a
kártevõkre riasztóhatást fej-
tenek ki, illetve gombák, me-
lyek a kártevõk fejlõdési
alakjait támadják meg és
pusztítják.

– Hogyan néz ki a gyakor-
latban ezek alkalmazása?

– A termelõkkel konzultál-
va, a korábbi növényvédõ-
szer-használatot, a termesz-
tési paramétereket és a kárté-
telek lehetõségét figyelembe
véve állapítjuk meg, hogy
milyen jellegû védekezésre
van szükség. Eleinte heti
rendszerességgel segítjük a
termelõmunkáját, majd ami-
kor már nagyobb gyakorla-
tot szerez csak speciális ese-
tekben lesz szüksége ránk. 

– Az elmúlt tíz évre visz-
szatekintve mennyire bizo-
nyul hatékonynak ez a mód-
szer?

– Úgy tûnik, hogy elég ha-
tékony, hiszen a termelõk
nagy százaléka sikeres. Ak-
kor beszélhetünk sikertelen-
ségrõl, ha valamilyen meg
nem értésbõl fakadó techno-
lógiai hiba kerül elkövetésre.

(folytatás a 4. oldalon)

Atkák, poloskák
védik a paprikát

– Sajnos a középkorosz-
tály, sõt már a fiatalok egész-
sége is olyan állapotban van,
hogy a hétköznap megszo-
kott hagyományos menüket
nem mindenki fogyaszthatja
– osztotta meg lapunkkal
Dömsödi Imre, a Szentesi Séf
Kft. vezetõje, aki a városban
elõször, másfél éves felké-
szülést követõen kínált úgy-
nevezett reform menüt a Pá-
terházban.

– Nálunk a reform és a
fitnesz menü párhuzamosan
készül. A fitnesz a Hungerit
konyháján fõzött alacso-
n y a b b  k a l ó r i a t a r t a l m ú ,
könnyebb ételeket, krémle-
veseket tartalmazza, szezo-
nális alapanyagokból, sok
friss salátával, zsírszegé-
nyebb húsokkal, amit fogyni
vágyóknak és irodai ülõ-
munkát végzõknek ajánlunk.
A Páterben készülõ reform

menü egy rétegnek szól és
sokkal komolyabb, mint egy
fitnesz menü. Régi, hagyo-
mányos gabonafélék, mint
köles, hajdina, gersli, zab ké-
pezik az alapját, de haszná-
lunk bulgurt, barnarizst és
kuszkuszt is, melyeknek a
rosttartalma messze felül-
múlja a búzát. Hántolt zab-
ból zabtejet készítünk, az ál-
lati eredetû tej helyettesítésé-
re, így laktózérzékenyek is
ehetnek palacsintát és más,
eredeti leg te j jel  készülõ
desszerteket. A reform me-
nüt azoknak ajánljuk, akik
cukorérzékenyek, bélproblé-
mákkal küzdenek, fogyókú-
ráznak vagy valamilyen be-
tegséget (például daganatot,
veseproblémát) követõen lá-
badoznak. 

A következõ utam a TÉSZ-
udvarban megbújó, családi
vállalkozásban üzemeltetett
Zöldért konyhába vezetett,
ahol Debreceni Krisztinával
beszélgettem a január óta kí-
nált glutén és tejmentes,
fitnesz, vega és cukorbete-
geknek ajánlott menükrõl.

(folytatás a 4. oldalon)

Hol ebédelhetünk
egészségesen?

Ajándékul
gyermekeket kaptam…

A civilizált társadalom egészségi állapota látványosan
romlik, ami a környezeti ártalmak és a mozgásszegény,
stresszes életvitel mellett a táplálkozási szokásainknak
tudható be. Egyre gyakoribb a cukrobetegség, elhízás, da-
ganatos betegségek, szív- és érrendszeri problémák, emész-
tési gondok, és ételallergiák. Sokan hiába is szeretnének
egészséges ételeket készíteni, a munkájuk mellett nem jut
idejük rá vagy éppen nem is tudnak fõzni. Annak jártam
utána, hogy városunkban hol és mit ebédelhet az, akinek
valamilyen betegsége, allergiája van, vagy csak egyszerûen
tudatosabban szeretne táplálkozni. Jó hírem van: egyre
több helyen.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Amikor megszûnt a „Kér-
dés a térrõl” címû adás su-
gárzása nagyon sokan meg-
kérdezték városunk sorsát
érdeklõ lakosok, hogy miért
nem látnak bennünket a „Fi-
úk a térrõl”, az aktuális kér-
déseket érintõ mûsorban.
Úgy gondolom, hogy nép-
szerû városi hetilapunk, a
Szentesi Élet nagyon alkal-
mas még arra, hogy az Olva-
sóink írják rovatban észrevé-
telezzem az alábbiakat.

Szégyen, nem szégyen, mi,
nyugdíjasok, ülve a Kossuth
téren a csodálatos környezet-
ben, nap mint nap figyeljük,
milyen közömbös a téren
közlekedõk viselkedése a mai
világban. Letapossák a frissen
ültetett sarjadó füvet, a közle-
kedési szabályokat megsértve
visszafelé kerékpároznak a
körforgalomban és hiába van
már három átjáró a parkolótól
a térre, azokat nem látva gá-
zolnak át mindenen.

Kibicnek semmi sem drá-
ga, mi nyugdíjasok ülve a té-

ren figyeljük hány szeren-
csétlen embert téveszt meg a
bezárt Kossuth téri vécé. Aki
már kínjában nem tud más
megoldást választani, kény-
telen a nagytemplom oldalá-
nál álló, még élõ patinás fa
mögé bújva elvégezni szük-
ségletét. Na és most jön a
kérdés, ami miatt ismét tollat
ragadtam. Ez már a tetõzés
csúcspontja, szoktuk monda-
ni csimborasszója. 

Nagyon kihangsúlyozom,
hogy az emberi szükséglet
visszatartása a legnagyobb
dolog, de még a fizikai fájda-
lom sem hasonlítható vele
össze. Napjainkban vannak a
40-50 éves osztálytalálkozók.
Hazalátogató diáktársaim
elõtt lesült a bõr a képemrõl,
amikor a baráti ebéd után
egy kis városnézésre invitál-
tam a társaságot. Dicsekedve
a hatalmas változásról, mit
ad az a Magasságos Úr: elta-
lálta a társaság több tagja,
hogy lenni kell itt a téren egy
nyilvános illemhelynek. Van

is, csak be van zárva. Kap-
tam is bíráló jelzõket, amit
nem tudok megemészteni.
De mindennek van megoldá-
sa. Így a liget felé vettük az
irányt és mivel éppen labda-
rúgó-mérkõzés volt a Pusz-
tai László sportpályán be-
mentünk, hátha megoldódik
ez a hatalmas probléma. Mit
ad az a Magasságos: már a
második zárt vécé Szentesen. 

Pedig most lett az elõírá-
soknak megfelelõen meg-
építve, csakhogy nem a pá-
lya tartozékainak, kegyszere-
inek a tárolására. Ez is ta-
lány? Itt a nyakunkon a
helyhatósági választás. Az a
képviselõ, aki zászlajára tûzi
a fenti probléma megoldását,
merem állítani a legnépsze-
rûbb ember lesz az átutazók,
a hazalátogatók, a sportsze-
retõk elõtt. És büszkén sétál-
hat a megújult Kossuth té-
ren, a ligetben és a sportpá-
lyára is lemehet. Én köztük
szeretnék lenni.

Bagi Imre 

Olvasónk írja

Kossuth téri „szükségletek”
szemüveggel

A szentesi Nagyhegyrõl
indult, a Szeszfõzdei dûlõ
220. alatti kis vályogházból.
A felsõpárti népiskolában
megtanult írni-olvasni, de
arra is rádöbbent, hogy mi
minden van ebben a világ-
ban, amirõl addig nem is
hallott. Mindig hálával emlé-
kezett egykori nevelõire,
akik meggyõzték a szüleit:
vállalják a nagy áldozatot, és
írassák be fiukat a gimnázi-
umba. Különösen Tóth Lász-
ló, majd Szigeti István és
Nagyajtósi István voltak
nagy hatással a fejlõdésére.
Mint kitûnõ tanulónak, a ne-
vét a közös értesítõben min-
den évben vastag betûkkel
szedték. 

Röviddel a gimnázium
VI. osztályának megkezdése
után, 1944 õszén leventeként
sokadmagával elhajtották
szülõvárosából. Az ekkor
kezdõdött hányattatásairól,
amelyek a csernyigovi fo-
golytáborban teljesedtek ki,
Hadifogságban címû köny-
vében számolt be nagyon
szemléletesen és hûen. 

Édesapja szintén hadifog-
ságba esett. Õt Szevasztopol-
ból, 1946 tavaszán engedték
el. Fia csak egy évvel késõbb
juthatott haza.

Húsz éves volt immár. Ta-
nácstalanul töprengett, mi-
hez kezdjen. Apja néha meg-
említette, hogy majd eljárnak
együtt aratni, csépelni, kuko-
ricát kapálni és törni. De ne-
ki  egyre az motoszkált a fe-
jében, hogyan lehetne az ab-
bamaradt tanulást folytatni.

Július vége felé eljött hoz-
zá volt iskolatársa, Vass Ist-
ván, aki elmondta, hogy
Szentesen is megalakult a
népi kollégium, s oda olyan
jó tanuló szegény fiatalokat
várnak, mint õ is. Ezért ha
szeretne továbbtanulni, csak
párnát, takarót, és lepedõt
kell vinnie, mert a kollégi-
umban minden mást meg-
kapnak. Némi gyõzködés
után szinte mentõövnek
érezte a javaslatot.

Augusztus végén kis ba-
tyujával már be is költözött a

Kiss Bálint utcai Táncsics
Mihály Népi Kollégiumba,
ahol részben régi iskolatár-
sak, részben új arcok fogad-
ták. A kollégiumi életet új-
szerûnek és érdekesnek ta-
lálta. A tanulás kérdése sok-
szor szóba került, hogy csak
a tudás birtokában tudnak
majd a nehezen élõ, sokat
küszködõ embereken segíte-
ni. 

Az igazgató a városszerte
ismert Popovits István gö-
rögkeleti lelkész volt, aki
szerényen, szinte észrevétle-
nül látta el tisztét. Õ pedig
hamarosan Imrét választotta
mintegy helyettesének, tisz-
teletbeli nevelõként.

A k o l l é g i u m b a n  m á r
gondtalanul tanulhatott. S
le is érettségizett velünk
együtt, 1949-ben. 

Imre festette meg  a szoba-
szövetkezetük, A puszták
népe  tábláját a gémeskutas
tanyával. Ezirányú tehetsé-
gének nem véletlen fellobba-
nása volt: pesti, Aranykéz
utcai lakása ma is tele van
késõbbi festményeivel és fa-
ragásaival. 

Mint intellektuálisan leg-
fejlettebb s egyben a legmeg-
rendítõbb emberi tapasztala-
tokkal bíró társunk, okos
elõadásaival rendszeresen
tágította látókörünket. Tõle
hallottunk elõször részlete-
sen pl. Lukács Györgyrõl.
Olyik rögtönzött hozzászólá-
sa is szinte kiselõadással ért
fel, szellemes replikáival na-
ponta fejlesztette vitakészsé-
günket. Halk szavú, de min-
dig határozott, megfontolt
egyénisége semmi más mó-
don meg nem szerezhetõ te-
kintélyt kölcsönzött neki.

Érett elhatározása vitte
Pestre, a történelem-filozófia
szakra. Innen került Szófiá-
ba, ahol megszerezte a törté-
nelem szakos oklevelet. 

Eleinte a budapesti diplo-
mataképzõ fõiskolán taní-
tott, késõbb a Külügyminisz-
tériumban dolgozott. Onnan
került 1956 után a Magyar
Vöröskereszthez, ahol elõbb
a (talán prózainak tûnõ, ám

a világban a háború és a for-
radalom viharában szétszó-
ródott emberi sorsok egyesí-
tése révén annál fontosabb-
nak bizonyult) keresõszolgá-
latot vezette. E munkájának
a kvalitásai emelték több
mint egy évtizedre a Vörös-
kereszt külügyi osztálya élé-
re. Itt végzett vezetõi mun-
kája igazi profi diplomatává
nevelte.

E tevékenysége alkotja
életpályája csúcsát. Nem
csupán mert innen jutott el -
talán Ausztrália kivételével -
Földünk minden világrészé-
be, s lett biztosan a legvilág-
látottabb szentesi, hanem
mivel a hazai vöröskereszt-
nek az egész világot átfogó
emberbaráti segítõ mûködé-
se az õ szervezõmunkáján és
sokoldalú tárgyalási készsé-
gén (4 idegen nyelvet be-
szélt) át nyilvánulhatott
meg. 

Visszatekintve hosszú és
tartalmas életére,  szinte
mindnyájunk helyett össze-
gez így a már idézett Vallo-
másaiban:

„Ebben a számomra mind-
máig legkedvesebb, történel-
münk minden viszontagsá-
gának jegyeit magán viselõ
alföldi városban eltöltött
éveim alatt, olyan útipogy-
gyászt gyûjtöttem, ami egész
életemet meghatározta, és a
további évek, évtizedek fo-
lyamán már csak kiegészít-
hettem, gyarapíthattam.
Mindenekelõtt a tehetséges,
szorgalmas, dolgos szentesi
emberek maradtak meg és
élnek ma is emlékezetem-
ben, akik sohasem veszítet-
ték el hitüket abban, hogy
munkájuknak valamikor
mégis csak lesz értelme,
eredménye. Nekik köszön-
hetõ, hogy az ország e táján
is fennmaradt a magyar
nép.”

88 gondolatteli munkás
évet élt. És mindvégig szen-
tesinek vallotta magát.

Dr. Fenyvesi István 
ny. egyetemi docens

A világjáró humanitárius diplomata

Elhunyt Pásztor Imre

A hõsök napja alkalmából
tartottak megemlékezést má-
jus 28-án, szerdán az Erzsé-
bet téren. Az eseményen be-
szédet mondott Szirbik Imre
polgármester, melyben fel-
tette az örök kérdést: akar-

tak-e a világháborúba sodró-
dott fiatalok hõsök lenni?
Ezt követõen a Kiss Bálint
Református Általános Iskola
tanulói rövid mûsor kereté-
ben neves írók, költõk mûvei
segítségével idézték fel az

eseményeket és honfitársa-
ink cselekedeteit. Zárásként
az elsõ és második világhá-
borúban elhunytakért emelt
emlékmûveknél elhelyezett
korszúkkal és mécsesekkel
tisztelegtek a jelenlévõk.

Elõdeinkért szólt a Himnusz

100 éve: a Szentesi Lap,
1914. május 28-án megjelent
száma részletesen beszámolt
az új felsõpárti református
templom felszentelési ün-
nepségérõl. Az alábbiakban
ebbõl a kortárstudósításból
közlünk részleteket: Magasz-
tos, szép ünnep volt Szente-
sen vasárnap (május 24-én).
Az Úr dicsõségére új hajlé-
kot emelt a hívõk kegyelete
és érezte mindenki, hogy ez
olyan esemény a város min-
den lakosára, amelyik mesz-
sze túlemelkedik a hétköz-
napi eseményeken, az ün-
nepségek obligát látványos-
ságán megdobbant az embe-
rek szíve annak tudatában,
hogy egy újabb kapocs léte-
sült, mely egyesíti az embe-
reket a Hit, az Istenfélõ ma-
gába szállás és a Szeretet
nagy gondolatának immár
felszentelt hajlékában. – A
templomszentelés nagy ese-
ményének bevezetõje volt a
református egyházfõ, Balta-
zár Dezsõ szombati fogadta-
tása. Vasárnap reggel újabb
fogadtatás volt, melyre ismét
kivonult az a pompás lovas
bandérium amelyik a püspö-
köt fogadta. – Kunszent-
márton felõl megérkezett
reggel 8 órakor Degen-feld
József gróf, a református
egyházkerület fõgondnoka,
akit Csató Zsigmond ny. fõ-
ispán, a szentesi református
egyház fõgondnoka fo-
gadott… Dégenfeld gróffal
együtt érkezett Ferenczy
Gyula egyetemi tanár is, aki-
ket Mátéffy Esztonka és
Csúcs Kornélka fogadtak
egy-egy pompás csokorral és
12 fehérruhás leányka állott
sorfalat. – Míg a vasútnál a
fõgondnok ünnepélyes fo-
gadtatása tartott, addig egy-
más után gyülekeztek a vá-

ros elõkelõségei a templom-
hoz, az összes szentesi egy-
házak kiküldöttei, megjelent
a templom tervezõje Dobov-
szky József István építész,
Oláh Lajos és Szép Gáspár, a
templom építésének fõvállal-
kozói, Szathmáry Pál mûasz-
talos és a többi iparosok,
akiknek része volt a temp-
lom építésében… – Kilenc
óra körül megkondultak az
új templom harangjai, me-
lyek özvegy Zsoldos Ferenc-
né, Zsoldos Elek, Mátéffy
László, Csúcs Lajos, Kristó
Nagy Imre, Horváth Jánosné
nemeslelkû adományaiból
készültek… – A magas ven-
dégeket Böszörményi Jenõ, a
felsõpárti templom lelkes, fá-
radtságot nem ismerõ lelké-
sze fogadta. Az elõre megál-
lapított program szerint a
templom fõkapujánál átadta
a templom kulcsát a püspök-
nek, aki elsõnek nyitotta ki
az új templomot és bevonul-
tak sorba az egyházfõ után a
lelkészek, a presbitérium,
küldöttségek és az ünneplõ
közönség… – Felcsendült a
református fõiskolai 35 tag-
ból álló kántusának pompás
éneke. A 74-ik Dicséretet
zengték el elõször a hívekkel
együtt, majd a 84-ik zsoltár
elsõ versét énekelték el, mi-
közben a püspök felment a
szószékre és elmondta hatal-
mas, az egész templomot vé-
gigzúgó hangjával a lelkeket
megfogó felszentelési imát.
Ismét a karének következett:
elénekelte az „Oh kereslek”
kezdetû gyönyörû egyházi
dalt… – Tizenegy óra már el-
múlt, amikor Böszörményi
elmondta megkapóan szép,
úrvacsorát bezáró imáját… A
templomszentelést bezáró
imáját Futó Zoltán esperes-
lelkész tartotta, mely méltó

befejezése volt a magasztos,
szép ünnepnek… (A temp-
lomszentelésen számos vidé-
ki vendég is megjelent, így:
Fekete Gyula nagykikindai
lelkész; Szabolcska Mihály,
Temesvár költõpapja; Tereh
Gyula hódmezõvásárhelyi,
Szabó János köröstarcsai lel-
készek.)   

75 éve: az Alföldi Újság
1939. május 24-diki száma
arról tudósított, hogy „To-
vább garázdálkodnak a
virágtolvajok” Szentesen. Az
írásból kiderül, hogy a
virágtolvajok egyre-másra
követik el a város különbözõ
részein pusztításaikat. Ma-
tyó Sándor városi fõkertész
újabb írásbeli feljelentést tett
a rendõrségen sorozatos vi-
rágpusztítások miatt. Elõad-
ta panaszában, hogy az Er-
zsébet téri városi parkban lé-
võ virágágyakból ismeretlen
tettes egyik éjszaka 24 mus-
kátlitövet kiszedett és ello-
pott. Az elhurcolt virágok ér-
téke 9 pengõ 60 fillér, ami a
város kára. Ugyancsak beje-
lentette a fõkertész, hogy a
báró Harruckern utcai park-
sávból ismeretlen virágtol-
vajok 15 petúniatövet ki-
szedtek és elloptak, amely-
nek értéke 1 pengõ 50 fillér.
Külön feljelentést tett a rend-
õrségen Miklós Bálint ligeti
õr, aki bejelentette, hogy az
Erzsébet kerti labdarózsa-
cserjéket csonkították meg a
napokban ismeretlen tette-
sek, ami által 3 pengõnyi ká-
rosodást okoztak a városnak.
A feljelentések alapján a
rendõrség megindította a
nyomozást a lelkiismeretlen
virágpusztítók kézre keríté-
sére.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (52.)

Templomszentelés
a Felsõpárton

A holokauszt 70. évfordulóján a szentesi ál-
dozatokról emlékeznek meg június 1-jén, va-
sárnap 11 órakor az Izraelita temetõben. Min-
den együttérzõt tisztelettel vár a rendezõség.

Megemlékezés
A Szívügy klub legközelebbi összejövetele

június 4-én, szerdán 16 órakor kezdõdik az if-
júsági házban. A tagoknak a szív- és érrendsze-
ri betegek tornájáról tart elõadást Antal Tünde.

Szívügy
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Az intézmény számára
most megnyíló pályázati le-
hetõségeket szeretné maxi-
málisan kihasználni a Haj-
léktalan Segítõ Központ régi-
új vezetõje. Berki András ta-
valy december, az elõzõ ve-
zetõ Tedás Zoltán lemondása
óta megbízottként irányítot-
ta az intézmény munkáját. A
képviselõ-testület legutóbbi
ülésén döntött 5 évre szóló
kinevezésérõl. Berki András
lapunknak elmondta, hogy a
népkonyha jelenleg 20 ada-
gos étkeztetését szeretné 50
százalékkal bõvíteni pályá-
zati forrásból. Szintén a téli
krízisidõszakban szociális
utcai munkavégzésre igé-
nyelnek támogatást, amibõl

a hajléktalan központ mun-
katársai a közterületeken, a
komfort nélküli, elhagyott
lakásokban és tanyákon élõ
hajléktalanok rendszeres
gondozását végeznék. Ezen
kívül pályázatot nyújtanak
be gyógyszervásárlás támo-
gatására is.

Õsz elejére elkészülhet a
300 négyzetméteres, 50 fõ
befogadására alkalmas éjjeli
menedékhely. Az új épület-
rész átadása után lehetõvé
válik az eddig nem létezõ
nõi éjszakai menedék mû-
ködtetése is. A beruházás ré-
szeként a nõk számára külön
részleget alakítanak ki egy 6
fõs szobával. Azon felül férfi
és nõi vizesblokk, új fûtés-

rendszer, elektromos- és víz-
hálózat, valamint napkollek-
toros használati melegvíz-el-
látás is készül. Az épületet
akadálymentesítik, új búto-
rokkal és berendezési tár-
gyakkal szerelik fel. A teljes
egészében pályázati forrás-
ból megvalósuló fejlesztés
95,8 millió forintból valósul
meg.

Az éjjeli menedékhelyet
díjmentesen vehetik igénybe
a hajléktalanok éjszakai szál-
lásként este 6 és reggel 6 óra
között. Napközben az arra a
célra kialakított nappali me-
legedõben tölthetik el az ide-
jüket. Berki András elmond-
ta, hogy jelenleg a hajlékta-
lan segítõ központ átmeneti
szállása 90 százalékos ki-
használtsággal mûködik, az
éjjeli menedékhely 80 száza-
lék körül mozog a jelenlegi
körülmények között. A szol-
gáltatásokat igénybe vevõk
száma az idõjárás rosszabbra
fordulásával általában nö-
vekszik. Besenyei

Nem volt érdeklõdõ a Ki-
út XXI. Közhasznú Egyesü-
let kertvárosi lakóközösségi
fórumán, melyet május 28-
án, tizenhét órára hirdettek
meg a Hõsök erdejébe. Az
eseményre azért lett volna
szükség, mivel a szervezet
egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetõen a lakótelep kör-
nyezetét, lehetõségeit kí-
vánja fejleszteni.

A találkozón Barát Endre
tájékoztatta volna a megje-
lenteket a Hõsök erdejében
tervezett beruházásról és az
önkormányzat által kivitele-
zendõ, közvilágítást kiépítõ
folyamatról. Szerdán a meg-
jelölt idõpontban azonban
senki sem jelent meg. Az
egyesület elnöke és munka-
társa elmondták, hogy a
Facebook-on és a telepen ta-
lálható Coop-pal szemben

lévõ buszmegállóban elhe-
lyezett plakátokon hirdették
meg a fórumot, de ahogyan
azt tapasztaltuk, az informá-
ció nem jutott el a célcso-
porthoz.

A lakók részvétele azért
lett volna kiemelten fontos,
mivel a pályázati forrás le-
hetõvé teszi, hogy az erdõ-
ben található játszótér kör-
nyezetében kültéri fitnesz
eszközöket, sakkasztalt és
petanque pályát létesítse-
nek, és az egyesület a Kert-
városban élõkkel közösen
kívánja eldönteni, hogy
mely eszközöket vásárolják
meg, hova helyezzék el azo-
kat. A szervezet továbbá ar-
ra kérné az ott élõket, hogy a
tervezési és apróbb terep-
rendezési munkálatokban
legyenek a késõbbiekben a
segítségükre.

Barát Endre korábban úgy
fogalmazott, hogy alapvetõ
céljuk az emberek kimozdí-
tása otthonaikból, a közössé-
gi háló fejlesztése. Vélemé-
nye szerint hajlamosak va-
gyunk leszûkíteni az élette-
rünket, ismerõseink számát,
ami hosszú távon negatívan
befolyásolja az életünket.
Többek között ezen szeretné-
nek változtatni, közös idõtöl-
tésre buzdítani a gyerekeket
és felnõtteket egyaránt.

Mivel alapjaiban ez egy
közösségformáló kezdemé-
nyezés, az egyesület elha-
lasztotta a fórumot, melynek
új idõpontját ismét meghir-
deti és arra kéri az érintette-
ket, hogy tájékozódjanak az
interneten, vagy a szervezet-
nél.

L.É.

Fórum lett volna a Hõsök erdejében

Ne legyünk érdektelenek!

Tisztelt Szentesiek!
Kedves Barátaim!
Bõ másfél évtizede indul-

tunk el együtt azon az úton,
amely egy otthont adó, élhe-
tõ, emberközpontú Szentes
folyamatos építését tûzte
maga elé. Közös munkánk-
kal újjáépítettük történelmi
épületeinket, rendbe tettük a
Kurcát, az egész várost csa-
tornáztuk, minden utcánk
aszfaltozott, megépült a vá-
rost tehermentesítõ elkerülõ
út. Kialakítottuk Európa
egyik legnagyobb geotermi-
kus fûtési rendszerét. 

Felújítottunk lakásokat, is-
kolákat, óvodákat. Építet-
tünk a piciknek bölcsõdét,
az idõseknek a parkerdõben
korszerû otthont, a fiatalok-
nak új sportpályákat és
uszodát. Ipari parkot, vállal-
kozói falut alakítottunk ki a
munkahelyek létesítésére.

Környezettudatos mun-
kánk elismeréseként 2011-
ben Európa Zöld fõvárosa,
2013-ban az „Élhetõ világ”
világversenyen kategóriában
a másodikok lettünk.

Most városépítõ közös
munkánk újabb nagyszerû
állomásához érkeztünk.

Elkészült a város megújítá-
sának újabb üteme. Öt éve
álmodtunk egy nagyot, s na-
pi szorgos munkával, össze-
fogással és türelemmel elké-
szült a ligeti híd, megújult a
bíróság épülete, a Kossuth –
Petõfi - Ady E. utcák burko-
latának nagy része. 

Gyönyörködhetünk a ked-
ves szobrok sorában, kicse-
rélhetjük gondolatainkat a
padok sokaságán. Találkoz-
hatunk fiatalok és idõsek,
nõk és férfiak, tõsgyökeresek
és a városba máshonnan jött,
de itt otthonra lelt szentesi-
ek, a város közeli és távolab-
bi barátai. 

Köszönet a megálmodó
tervezõknek és az európai
uniónak, amely a költségek
több mint 80%-át állta. Kö-
szönet a vállalkozóknak, a
kétkezi munkásoknak s min-
den közremûködõnek a
megvalósításért.

Külön köszönet minden
városlakónak a türelemért és
a támogatásért. Most boldo-
gan ünneplünk a jól végzett
munka örömével. Hívunk,
légy Te is részese e közös ün-
nepnek! Jöjj el, hozd el csa-
ládtagjaidat, barátaidat, kö-
zeli és távoli ismerõseidet! 

Az ünnep után pedig az
eljövõ hétköznapokban in-
duljunk tovább együtt új cé-
lok, új feladatok, új sikerek
felé. 

Tudjuk, csak az nyer, aki
mer! Csak az jut elõre, aki-
ben van bátorság lépni. Csak
azok érik el céljaikat, akik a
nehéz pillanatokban segítik
és erõt adnak egymásnak.
Csak azok gyõzhetnek, akik-
ben van kitartás és önbiza-
lom akár a kockázatokat is
vállalva. 

Eddigi munkák során
megtapasztaltuk, hogy csak
közös erõfeszítéssel és össze-
fogással lehetünk sikeresek.
Tudjuk, az akadályként
elénk gördített kövekbõl tu-
dással és hittel utakat építhe-
tünk céljaink elérésére. Tud-
juk, csak együtt lehetünk
minden nehézség ellenére a
gyõztesek.

Gyere velünk, cseleked-
jünk együtt, s legyél velünk
együtt Te is gyõztes!

Õszinte tisztelettel:

Szirbik Imre
polgármester

Közös munkánk
a városépí tés

Az európai parlamenti vá-
lasztáson Szentesen a válasz-
tásra jogosultak 28,14 száza-
léka, 23 ezer 454 fõbõl össze-
sen 6601 fõ adta le szavaza-
tát. Helyben a Fidesz-KDNP
3396 (51,79%), a Jobbik 1150
(17,54%), az MSZP 771
(11,76%), a Demokratikus
Koalíció 486 (7,41%), az
Együtt-PM 344 (5,25%), az
LMP 292 (4,45%), A Haza
Nem Eladó 72 (1,1%) száza-
lék, a SMS 46 (0,7%) szava-
zatot kapott. A 35 szavazó-
kör mindegyikében a Fidesz-
KDNP listájára szavaztak a
legtöbben. A Jobbik 30, az

MSZP 3 szavazókörben érte
el a második helyet, míg 2
helyen azonos számú szava-
zatot kaptak.

Csongrád megyében ösz-
szesen 91 ezer 315 fõ szava-
zott, ez 26,88 százalékos
részvételi arányt jelent. Or-
szágosan a valamivel több
mint 8 millió választásra jo-
gosult 28,92 százaléka, mint-
egy 2,3 millió fõ voksolt. A
rendszerváltás óta ilyen ke-
vesen nem szavaztak orszá-
gos választáson. Az MSZP-
nek 19 megyébõl csupán
Csongrádban sikerült máso-
dik helyet szereznie. Az ösz-

szesített eredmény alapján a
Fidesz-KDNP a szavazatok
51,49 százalékát szerezte
meg, így 12 képviselõt küld-
het a EP-be. Második helyen
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom végzett 14,68 szá-
zalékkal, 3 képviselõi man-
dátummal. Az MSZP-re a
szavazók 9,52 százaléka vok-
solt, míg a Demokratikus
Koalícióra 9,76 százalék, ami
2-2 képviselõ bejutását jelen-
tette. Egy fõ jutott be az
EGYÜTT-PM és az LMP je-
löltjei közül a május 25-i eu-
rópai parlamenti választá-
son. BG

Helyben is
a Fidesz-KDNP gyõzött

Új lehetõségek
a hajléktalan szállón

Berki András mutatja az új éjjeli menedékhely bejáratát

A hajléktalan szálló szolgáltatásait bõvítené az intéz-
mény számára újra megnyíló pályázati lehetõségek kihasz-
nálásával Berki András. A nemrégiben kinevezett vezetõ a
téli krízisidõszak étkeztetési lehetõség bõvítésére, téli utcai
szociális munka végzésére, valamint gyógyszervásárlás tá-
mogatására nyújt be pályázatot. Várhatóan õszre elkészül a
közel 100 millió forintból megújult éjjeli menedékhely a
Rákóczi utcai hajléktalan segítõ központban.
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Gyereknap alkalmából
vehették birtokba a csalá-
dok a tûzoltóságokat múlt
szombaton, az országos
kezdeményezéshez csatla-
kozó szentesi laktanyában
is szólt a sziréna, dolgoztak
a fecskendõk a gyerekke-
zekben, és még egy éles vo-
nulást is láthattak a résztve-
võk.

– Apu, pumpáld gyorsab-
ban, elégeti a házat a tûz! -
sürgette a családfõt egy izga-
tott kisfiú a szentesi tûzoltó
laktanya gyepén, kezében
úgynevezett puttonyfecsken-
dõvel. Azonban szó sem volt
épületet veszélyeztetõ tûz-
rõl, csupán a céltáblát igye-
kezett telibe találni a vízsu-

gárral a fiúcska, miközben
apja hátrébb egy kocsiból
biztosította a vízutánpótlást.
Egy sisakos kislány számára
egy igazi tûzoltó, anyukájá-
nak sógora pumpálta a vizet,
s annyira belelekesült, hogy
egyszercsak minden közel-
ben lévõt lespriccelt. A várat-
lanul jött hûsítõ áldás bizony
jól is esett a rekkenõ hõség-
ben! Mint kiderült, a július-
ban öt éves Boros-K. Nataliról
2011-ben már írtunk, akkor
egy országos babaszépség-
verseny gyõzteseként szere-
pelt lapunkban. Natali azóta
is „produkálós” típus, árulta
el anyukája. Viktóriától meg-
tudtuk, lánya három évesen
már járt a toronyban is, most

is szívesen jött, felült egy
mai és egy régi tûzoltó kocsi-
ra, a locsolás után pedig az
akadálypályán folytatta az
ismerkedést a tûzoltók vilá-
gával. Egyébként a saját si-
sakjában érkezett, nem vált
meg tõle a hõségben sem,
ami nem csoda, hiszen ked-
vence Sam, a tûzoltó, s õ ma-
ga is tûzoltó lány akar lenni.
Aznap kitárta kapuit az elõ-
zetes bejelentkezéssel láto-
gatható tûzoltó múzeum is,
ahol az egykori felszerelé-
sekre csodálkozhattak rá a
családok, leglátványosabb
elemként a kocsifecskendõ-
re, amelyet annak idején két
ló vontatott, a szivattyút
négy nyomólegény üzemel-

tette, s vágtában 12 km/óra
sebességre volt képes. Teke-
rõs sziréna megszólaltatásá-
ra is rávették szüleiket a gye-
rekek, hangja messzire vitt.
A környék nyugalmát egy-
szer élesben is felverték,
amikor egy gépjármû-fecs-
kendõnek esethez kellett vo-
nulnia, s akik éppen a lakta-
nyában tartózkodtak, szem-
tanúi lehettek, hogyan lehet
120 másodperc alatt elhagy-
ni az épületet. Szerencsére
csak egy szikra volt, tudtuk
meg a beérkezõ szolgálatve-
zetõtõl. Arról pedig már For-
tuna Ottilia tûzoltó hadnagy,
katasztrófavédelmi megbí-
zott beszélt lapunknak, hogy
az országos katasztrófavé-
delmi fõigazgatóság hirdette
meg elsõ alkalommal gye-
reknapra ezt a rendezvényt,
de nyílt napokat minden év-
ben tartanak, legközelebb jú-
nius 11.-13. között várják a
fiatalokat. – A nyílt napok
népszerûek, most 120-an jöt-
tek, s mindig kiderül, több
gyerkõc már járt nálunk –
mondta Fortuna Ottilia. –
Ilyen alkalmakkor próbá-
lunk közelebb kerülni a la-
kossághoz, elsõsorban a gye-
rekekhez, bevezetni õket a
tûzoltók izgalmas életébe,
más arculatát megmutatni
munkájuknak, mint amit ad-
dig ismerhettek.

A szolgálatban lévõ állo-
mány megismertette a láto-
gatókat a felszerelésükkel,
lehetõség volt felmenni a to-
ronyba, s rajzos foglalkozás
keretében arról is elbeszél-
gettek a fiatalokkal, mit kell
tenniük, ha tüzet észlelnek.

(darók)

Natali, a tûzoltólány

(folytatás az 1. oldalról)
– Azért vezettük be ezeket

a speciális ételeket, mert
egyre több olyan vendégünk
volt, akik valamilyen ételre
érzékenyek –  mesélt Kriszti-
na a kezdetekrõl. – Olyan
alapanyagokat használunk,
amik egészségesebbek az ál-
talánosnál. Például fehérlisz-
tet egyáltalán nem, helyette
rizs vagy kukoricalisszttel
sûrítjük az ételeket. Tej he-
lyett kókusztejet használunk
és kevés zsiradékkal fõzünk.
Kérdésemre Krisztina el-
mondta, hogy a visszajelzé-
sek jók, több olyan vendé-
gük is van, aki cukorbeteg és
amióta itt étkeznek beállt a
korábban ingadozó cukor-
szintjük. 

A következõ állomás a
strand melleti Liget Étterem,
ahol a zöld menüt készítõ
szakáccsal, Deák Alberttel be-
szélgettem. Éppen az ebéd
elkészültére értem oda, így
alig tudtam ellenállni a ked-
ves invitálásnak, hogy meg-
kóstoljam az aznapi étkeket.
A friss petrezselyemmel kí-
nált köleses karfiolleves egy-
szerûen csak finom volt. A
második fogásként szervíro-

zott ,  gyömbéres pirí tott
zöldségek csicseriborsóval és
kölessel egy igazi, könnyû
tavaszi ízélménnyel kényez-
tették az ízlelõbimbóimat. A
zöldségekben még ott lapult
az élet lehellete, hiszen nem
voltak túl puhára készítve,
csak éppen roppanósra pirít-
va. A fõétel mellé kínált salá-
ta köményes káposztasaláta-
ként szerepelt a leírásban,
azonban ennél sokkal több-

rõl volt szó. Frissen szelt vö-
rös és fehér káposzta, lila-
hagyma, reszelt sárgarépa
citromos, olívás öntettel és
friss kaporral meghintve
nem csak ízletes, de szemet
gyönyörködtetõ is volt. 

– A menü attól különleges,
hogy csak növényi alapanya-
gokat használunk és kivet-
tük a gluténtartalmú gabo-
nákat, szóját, ecetet, élesztõt
és cukrot. Továbbá fogyaszt-

hatják tejre, tojásra érzéke-
nyek és azok is, akiknek a
húsokkal van valamilyen
gondjuk, de például kandi-
dakúrán lévõk is. De ha a
teljes képet nézzük, akkor
bárkinek ajánljuk aki köny-
nyû ételekre vágyik 

Baranyi Ildikó és Komlósi
Péter a zöld menü rendszeres
fogyasztóivá váltak: – Albert
egész életében a gasztronó-
mia körül forgott. Tudtuk,
hogy évek óta igyekszik a
lehetõ legegészségesebben
táplálkozni – fejtette ki Péter.
Ildikó hozzátette a tapaszta-
latukat, miszerint jóllaknak,
azonban nem nehezednek el
az ételtõl. Csodálatos, hogy
ízletes és egészséges is egy-
ben.

Végezetül térjünk a pisz-
kos anyagiakra. A fitnesz
menü a Hungeritnél 700, a
reform a Páterban 900 forint-
ba kerül. A Zöldért konyhá-
ban 980 forint egy menü,
csak a fõételért 750-et kér-
nek. A Ligetben a zöld me-
nüt 790 forintért, azaz a ha-
gyományos menü áráért kí-
nálják.

Baranyai Vitália

Hol ebédelhetünk egészségesen?

(folytatás az 1. oldalról)
Például hosszú hatású

növényvédõszer használatá-
val a hasznos szervezet is el-
pusztul és emiatt hiúsul meg
a növényvédelmi program,
vagy olyan nagy kártevõ
nyomás éri a beállt biológiai
egyensúlyt, hogy az megbo-
rul.

– Mi történik olyankor,
amikor még nincs kártétel?

– A hasznos élõ szerveze-
tek egy része megelõzéskép-
pen is betelepíthetõ. Egyes
esetekben nem feltétel a gaz-
daállat jelenléte, mert alter-
natív táplálékon fenntartha-
tók, felszaporíthatóak. Pél-
dául ragadozó poloskák ese-
tében gyakori a molytojások-
kal való táplálás. Pollenadó

növénykultúrák esetében,
mint amilyen a paprika is,
megvárjuk a virágzást, ahol
egyes ragadozó atkák, polos-
kák jól érzik magukat és sza-
porodásnak indulnak. Azok
a hasznos szervezetek, ame-
lyek gazdaállathoz kötöttek,
mint amilyenek a fürkészda-
razsak. Nagyon alapos mo-
nitoring szükséges, hogy a
kártételt csírájában el tudjuk
folyatni.

– Mennyire felkészültek a
gazdák?

– Azt kell mondjam, egyre
felkészültebbek. Felismerik,
hogy a munkájukat meg-

könnyíti a biológiai növény-
védelem: nem kell várakozá-
si idõkkel számolni, sokkal
jobban idõzíthetõek a mun-
kafolyamatok, nincsenek
olyan kötöttségek, mint a
vegyivédelemmel, és jóval
egyszerûbb, mint a permete-
zés. 

– Milyen potenciális ve-
szélyeket tartogathat a bio-
lógiai növényvédelem? Ér-
tem ezalatt például a véde-
kezés céljából betelepített
szervezetek esetleges túlsza-
porodását és a környezetbe
kikerülését.

– Mint ahogy a kemikáliá-
kat, ezeket a hasznos élõ
szervezeteket is engedélyez-
tetni kell. Erre azért van
szükség, hogy az esetlegesen

bevezetett fajok ne veszé-
lyeztessék az õshonos élõ
szervezeteket.

– Hol történik a tenyész-
tés?

- Részben Belgiumban, a
Biobest elnevezésû anyacég-
nél. Mivel nemzetközi cégrõl
van szó, ternyésztenek Tö-
rökországban, Marokkóban,
Amerikában. Általában té-
len, fényben gazdagabb or-
szágokban történik a szapo-
rítás, amelyeket az általunk
kért kiszerelési egységekbe
csomagolva juttatnak el hoz-
zánk.

Baranyai Vitália

Atkák, poloskák
védik a paprikát

Kádasi Zoltánt választotta
elnöknek 5 évre a a Szentesi
Ipartestület közgyûlése. Az
új elnök a helyi testület irá-
nyításán túl az országos
szervezetben is képviseli a
helyi érdekeket. Az eddigi
elnök, Várdai Béla az elnök-

ségben folytatja a munkát
Bubor László, Dömsödi Zoltán,
Füsti-M. Lajos és Pintér István
mellett. A felügyelõ bizott-
ság elnöke továbbra is Kis-
Rácz Antal, az alelnöki tiszt-
séget változatlanul Csendes
Lajos tölti be.

A tisztújító közgyûlésen
Várdai Béla leköszönõ elnök
elmondta, hogy továbbra is
kevés a munkalehetõség az
iparosok számára, még min-
dig érezteti hatását a kedve-
zõtlen társadalmi és gazda-
sági környezet. A testület

tagjai részére elkészíti a
könyvelést és rendszeresen
képviselteti magát az Ipar-
testületek Országos Szövet-
ségében, amelyet jelenleg
207 jogilag önálló testület al-
kot és közülük 6 mûködik
Csongrád megyében. BG

Elnökvál tás az iparosoknál
Zentai Ákos a kertészeti növénykultúrák biológiai

növényvédelmével fogalkozik.

A családok kipróbálhatták, hogyan oltották a tüzet 100 évvel ezelõtt puttonyos fecskendõvel.
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Újabb kihívásokkal kell szembenéznie a vöröskereszt szerve-
zetének a rászorultak megsegítésének területén, miközben leér-
tékelõdött a közösségi munka és megfogyatkozott az aktivisták
száma – hangzott el a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei
szervezetének világnapi ünnepségén a megyeházán. 

Molnár Gyula fõorvos, a szervezet helyi elnöke ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, a vöröskereszt továbbra is élvezi a társa-
dalom megbecsülését és támogatását. Magyarországon a Ma-
gyar Vöröskeresztnek 40 ezer önkéntese és 130 ezer tagja van. 

A megyei ünnepségen köszöntötték a 133 éve megalakult
szervezetért sokat tevékenykedõ, önkéntes munkát végzõket.
A szentesi aktivisták közül a Vöröskeresztes munkáért
bronzfokozatot kapta Szabó István. Ifjúsági vöröskeresztes
munkáért elismerést kapott a Rákóczi Ferenc utcai Óvoda, a
vöröskereszt bázisóvodája, Földi Anna és Mészáros Zsanett. Az
Év médiatámogatója díjat a Városi Visszhang alapítója,
Dömsödi Terézia vette át.

Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat régióigaz-
gatója felhívta a figyelmet a véradások fontosságára, mert ha
nem fognak össze, akkor vérhiány alakulhat ki a nyári idõszak-
ban. BG

Megbecsült vöröskereszt

(folytatás az 1. oldalról)
Mészáros Antalné: – A

negyven évvel ezelõtti gye-
rekekben a szerénységet
emelném ki. A mostaniak lé-
nyegesen nyitottabbak.  Ré-
gen tízévente lehetett érezni
ezt a változást, az utóbbi
idõben már inkább négy-
évente tapasztalható az elté-
rés az elõzõ évfolyamokhoz
képest. Új módszerekkel is-
merkedtünk meg az oktatás
során, melyeket igyekeztünk
a gyerekek igényeinek meg-
felelõen alkalmazni.

Szemerédi András: – A
gyerekek sokat változtak és
nekünk is fel kellett nõni a
modern módszerek alkalma-
zásához, hogy az oktatás si-
keres legyen. Én még mindig
azon a véleményen vagyok,
hogy a technika térhódítása
miatt nem szabad felforgatni
az egész oktatást, hiszen a
hagyományos módszerek is
legalább ilyen fontosak. A ta-
pasztalatom az, hogy a lexi-
kális követelmény csökkent
az elmúlt tíz-tizenöt évben.

– Háttérbe szorult az isko-
lákban a nevelés kérdése?

Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna: – Bárhogyan válto-
zik az oktatási struktúra, a
pedagógus számára válto-
zatlan feladat, hogy a rá bí-
zott gyerekeket nevelje,
hogy szeretettel, bizalommal
legyenek egymás iránt.
Együtt kell mûködni a szülõ-
vel, és így megtartható az
egyensúly az iskolai és az
otthoni szerepek között.

Mészáros Antalné: – Min-
den verssel, olvasmánnyal
nevelünk. A gyerekek idejük
legnagyobb részét az isko-
lákban töltik, így nagyban
hozzájárulunk viselkedésük,
értékrendjük formálásához.

Szemerédi András: – Úgy
gondolom, megnövekedtek
a nevelési feladatok az isko-
lákban. Az együttmûködésre
és a személyes kapcsolat
fenntartására helyezném a
hangsúlyt. Az igazgatói fel-
adataim ellátása mellett
ezért is szerencsés, hogy az
oktatói-nevelõi munkát is
folytathattam.

– Hogyan lehet mérni a pe-
dagógus munkáját? 

Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna: – Az minõsíti a pe-
dagógust, hogyan tud fej-
leszteni, nevelni minden ta-
nulót, akivel együtt dolgo-
zik. Egyoldalú megközelítés
lenne, ha az alapján ítélnék
meg a pedagógus munkáját,
hogy hány gyermeket verse-
nyeztet sikeresen. 

Mészáros Antalné: – A
legnagyobb elismerés az, ha

az intézményben tanuló
gyermek testvérei is ott kez-
dik meg tanulmányaikat. Az
a fontos, hogy átadjunk vala-
mit az ide járó gyerekeknek,
és egyformán figyelmet for-
dítsunk rájuk.

Szemerédi András: – A
pedagógus munkája abban
is mérhetõ, hogy hány olyan
diák van, aki segítségével si-
kereket ér el, de legalább
ilyen fontos az is, ha egy
életre szóló kapcsolatot ala-
kít ki egy-egy diákkal. 

Lantos Éva

Ajándékul gyermekeket kaptam…
Egy nap, amikor minden

olyat megtehetünk a város-
központ újonnan átadott Pe-
tõfi utcai körforgalmában,
amit egyébként tilos, vagyis
lehet majd falat mászni, ver-
senyezni, aszfaltra rajzolni.
Minden korosztálynak kínál
programot a Kapocs  egyesü-
let a Körforgás elnevezésû
európai uniós pályázaton
megvalósuló városi nagyren-
dezvényen június 7-én.

Szentes szép, Szentes lép,
Szentes él! - ezzel a szlogen-
nel reklámozzák a városreha-
bilitációs programhoz kap-
csolódó miniprojekt rendez-
vényét. A Kapocs egyesület
már szervezett két-két rajz-és
fotópályázatot, ez a nagyren-
dezvény lesz a projekt lezárá-
sa. Jövõ szombaton színes
mûsorral várják a város lako-
sait a Kossuth téren és kör-
nyékén. A helyi iskolák és
óvodák csoportjai is fellép-
nek, mûsort ad több mûvé-
szeti iskola, de sok civil szer-
vezet képviselteti magát. A

Petõfi utcai körforgalomban
ovisoknak, valamint általá-
nos - és középiskolásoknak is
rendeznek kerékpáros kör-
versenyt. Aszfaltrajz - , és ko-
sárra dobó verseny is lesz a
nap folyamán, minden ver-
sengésbe be lehet kapcsolód-
ni, helyszíni nevezéssel.

19.25-kor ünnepséget tarta-
nak, melynek során Szirbik
Imre polgármester felavatja
az elkészült városközpont kö-
zösségi terét, a Napernyõs
lány, illetve Harruckern báró
szobrával. Ezt követõen a kö-
zelmúltban bajnoki címet
nyert nõi vízilabdacsapat kö-
szöntésére kerül sor. Seres An-
tal és együttese, majd az
Angel's zenekar retro utcabál-
ja zárja az estét.

A kísérõ programokban
lesz kirakodóvásár, kézmû-
ves ízek kóstolója, s kiállítják
a két rajzpályázatukra beér-
kezett összes alkotást. Az ese-
mények egy 20 négyzetméte-
res ledfalon is figyelemmel
követhetõk lesznek.

Körverseny és utcabál

Szabó András a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemen
végzett 1969-ben. Pályafutá-
sát a szentesi Dr. Bugyi Ist-
ván Kórházban kezdte, ahol
nyugdíjazásáig segítette a
szülészet-nõgyógyászati osz-
tály mûködését. Megtapasz-
talta az orvostudomány szá-
mos forradalmi változását,
többek között az endoszkó-
pos mûtétek bevezetését,
mely hatalmas áttörést jelen-
tett a szakterületén. A diag-
nosztika folyamatos fejlõdé-
se tovább segítette munkáját.
Harmincöt év munkavi-
szony után nyugdíjas éveit a
kutatásnak szenteli. A szülé-
szet-nõgyógyászat orvostör-
ténetének feltárására, bemu-
tatására épül jelenlegi mun-
kássága. Megközelítõleg
negyven cikket publikált kü-
lönbözõ szakfolyóiratokban,
köztük az Orvosi Hetilap-
ban, melyek közül kettõt má-
jus 7-én az Orvosi Hetilap

szerkesztõbizottsága és szer-
kesztõsége a lap alapítójáról
elnevezett Markusovszky
Lajos-díjjal jutalmazott. Sza-
bó András, a császármetszés
– sectio caesarea – etimológi-
ája, és az elsõ diplomás ma-
gyar orvosról, Szegedi Kõrös
Gáspárról szóló írásaiért
kapta az elismerést. Beszél-
getésünk során kiderült,
hogy a kutatómunka alatt
gyakran külföldi könyvtá-
rakhoz kellett fordulnia,
vagy egy szanszkrit nyelven
íródott szöveg fordítását
megtalálnia. Ezen kívül szá-
mos érdekes aspektusból
vizsgálta a császármetszést,
egészen az irodalomban és
a képzõmûvészetben való
megjelenésig. A császármet-
szés története és ikonográfiá-
ja címmel ellátott könyve
1997-ben jelent meg. Jelenleg
ennek átdolgozott, kibõvített
kiadásán dolgozik.

L. É.

Szabó András
elismerése

„Vendégszeretetben gaz-
dag” kikapcsolódást kíván
egy nemrég napvilágot lá-
tott kiadvánnyal a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület az
idelátogatóknak, mint azt a
Szentes rejtett kincsei címû
vékonyka, de annál tartal-
masabb kötet beköszöntõjé-
ben olvashatjuk .  

- Úgy gondolom, nagyon
színvonalas és információk-
ban gazdag kiadványt for-
gathat az érdeklõdõ – mond-
ta a Szentes rejtett kincsei cí-
mû kötetrõl Molnár Lívia, az
egyesület elnöke. Évek óta
szervezik havi, városismerte-
tõ körsétáikat, s miután szá-
mos szentesi szakmai gyûjte-
ményt meglátogattak, azzal
szembesültek, ezeknek  alig
van marketingstratégiája, az-
az jóformán ismeretlenek
még a helybeliek elõtt is. El-
határozták, amint lehetõsé-
gük lesz, egy kötetben össze-
gyûjtik az ún. rejtett értéke-
inket, vagyis azokat a kiállí-
tóhelyeket, melyek nem
könnyen fellelhetõek, egy kis
kutatómunkát igényelnek az
idelátogatóktól. A Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat pá-
lyázatán nyerve valósulha-
tott meg a 24 oldalas, színes
füzet. Elsõdlegesen a turis-
ták dolgát szeretnék meg-
könnyíteni vele, sorra veszik
a nem állandó nyitva tartás-
sal mûködõ gyûjteményeket.
A Fridrich-fényírda, Péter
Pál Polgárház, a Csallány
Gábor Kiálíltóhely, a MÁV
szentesi telefonközpontja, a

Vasúttörténeti Alapítvány
gépészeti gyûjteménye, a
postatörténeti kiállítás, a
tûzoltótörténeti gyûjtemény,
a mûszaki ezred csapatmú-
zeuma, a szivattyútelep, s a
Ké/s/z csodák néprajzi ma-
gángyûjteményt mutatkozik
be, s bekerült a kiadványba a
Koszta József Múzeum, mint
az alapvetõ célpont a turis-
ták számára. Nem egyszerû
imázskiadvány ez, mert
konkrét segítséget nyújt elér-
hetõségekkel, fontos infor-
mációkkal, várostérképpel,
fogalmazott Molnár Lívia. A
kötet további lapjain termé-
szeti kincseink (a Kurca, a li-
geti futópálya, a bökényi
duzzasztó) következnek,
majd puszta-túrára csábít a
kiadvány. Ezután a környék
kastélyait mutatják be, mert
térségünk „az elfeledett al-
földi kastélyok otthona”.

Az utolsó oldalakon már
„hazabeszélnek”: az egyesü-
let tagjainak szolgáltatásait,
szálláshelyeit, rendezvényeit
veszik sorra.  

Tofán Sándornak a város
épületeit ábrázoló, új megkö-
zelítésben fogant képeit is
felhasználva állították össze
a könyvecskét, mely Szentes
idegenforgalmi kiadványai-
nak színvilágát, grafikai ar-
culatát hordozza, a környezõ
Tourinform-irodákba is eljut-
tatják, s hamarosan letölthe-
tõ lesz a város turisztikai
honlapjáról is.

D. J.

Már nem rejtett
kincsek

Mészáros Antalné tanárnõ
a bajai Eötvös József tanító-
képzõ fõiskolán végzett ép-
pen negyven éve. Elsõ és
egyben utolsó munkahelyé-
rõl, a Kiss Bálint-iskolából
készül nyugdíjba menni.
Kiegyensúlyozott, tökéletes
pillanatokra emlékszik. Ha
újra kezdhetné sem döntene
másként. 

Csiszárné Bánszegi Zsu-
zsanna tanítónõ a Jászberé-
nyi Tanítóképzõ Fõiskola el-
végzése után jelenlegi isko-
lájában, a Szent Erzsébet-
ben kapott állást, ahol a mai
napig alsós gyerekeket ta-
nít. Emellett közösségi szer-
vezõ tevékenységet végez.

Szemerédi András 1987-
ben végzett a Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola föld-
rajz-könyvtár szakán. Pálya-
futását a Koszta József-isko-
la könyvtárosaként kezdte,
majd földrajzot és termé-
szetismeretet tanított. Jelen-
leg igazgatóként, oktatóként
tevékenykedik és az iskola
tehetséggondozó profilját is
erõsíti.

Szabó Andrásnak (balról) Rácz Károly, az Orvosi Hetilap
fõszerkesztõje nyújtotta át az elismerést.

Új fotók a paravánokon
Június 1-jén, vasárnap 10 órakor a Napernyõs lány

szobra körül felállított paravánok másik oldalára is fotók
kerülnek: ezeket viszont a régi Szentest ábrázoló képek-
kel ellentétben már az újjávarázsolt városközpont ihlette,
a Kapocs egyesület és a Szentesi Fotókörrel közös pályá-
zatára érkeztek be. A legjobbak jutalmazására június 6-
án, pénteken 17 órától kerül sor a helyszínen.
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Edzésnek fogta fel az Óvo-
dától az olimpiáig versenyt
Jakabos Zsuzsanna (képün-
kön), akinek úszómúltja
majdnem egyidõs a szentesi
eseménnyel: 17 éve ûzi a
sportágat. A múlt hétvégén
több számban is elindult
Szentesen a kétszeres rövid-
pályás Európa-bajnok, há-
romszoros olimpikon, de
aranyérmeirõl lemondott ver-
senyzõtársai javára. 

Most azon van, hogy az
edzéseit évek óta megkeserítõ
vállízületi gyulladása után új-
ra visszanyerje régi formáját,
nyilatkozta lapunknak a Gyõri
Úszó SE sportolója. - Október-
ben volt a mûtétem, s január-
ban tudtam újra vízre szállni.
A rehabilitáció 5-6 hónap, en-
nek mostanában lesz vége,
most már teljes értékû edzése-
ket végzek. Bizakodó vagyok,
hogy sikerül visszatérni erede-
ti formámhoz.

– Minden számban rajthoz
álltam itt, amiben indulhat-
tam. Nagyon örülök, hogy
meghívtak Szentesre, mert az
az igazság, hogy bár 17 éve
úszom, még soha nem jártam
a városban. Kedves ismerõ-
sömmel, Mordvincev Sanyival,
aki innen származik, Pécsett
nagyon sokat készültünk
együtt, úgyhogy most végre
láthatom, honnan jött - fogal-
mazott mosolyogva. A ligeti
uszodában nyert érmeirõl le-
mondott, mondván, mások
biztosan jobban örülnek neki.
Számára, mint magyarázta,
nem az volt a fontos, hogy el-
sõ legyen, hanem, hogy azt a
számot, amit éppen úszik,
meghajtsa, teljes erõbõl leúsz-
sza. - Ez sikerült is, olyan szá-
momra, mintha edzés lett vol-
na – mondta Zsuzsanna.

Az a fõ célja, hogy negyedik
olimpiáján, Rióban jól teljesít-
sen. Mindenképpen egyéni
csúcsot és ismét döntõt szeret-
ne úszni.

Bár az Óvodától az olimpiá-
ig elnevezésû eseményen ta-
lálkoztunk, ahol az óvodás ko-
rúak már versenyeztek, Zsu-
zsanna nem éppen ovis korá-

ban, hanem jóval késõbb, 8
évesen tanult meg úszni, aztán
ott ragadt, mert nagyon tet-
szett neki.

– Nem gondolom, hogy sok
lemondással járna, inkább azt
tudnám sokáig sorolni, meny-
nyi mindent kaptam az úszás-
tól – üzente az út elején járók-
nak.

– Hogyan lehet röviden
összefoglalni, milyen út vezet
az óvodától az olimpiáig, kér-
deztük, mire válasza: - Sok-
sok kilométerrel. Rengeteget
úsztam, hogy olimpiára me-
hessek, de most így, 25 éves
fejjel azt mondom, abszolút
megérte.

– Mint ahogy arról sem kell
lemondania, hogy megõrizze
nõiességét a címlapokon gyak-
ran feltûnõ csinos, magas lány.
– Sok idõt nem töltök szépség-
ápolással, szerintem a velem
egykorú lányok sokkal többet
járnak fodrászhoz, körmös-
höz, kozmetikushoz. Ez
megint csak olyan dolog, ami
nem kizáró ok az élsportban.
A fotózásokra szeretek járni,
ahogy tudom, beleillesztem a
programomba, de nem min-
den felkérést vállalok, mert a
heti 11 edzést azért ki is kell
pihennem.

– Egy három állomásból álló
nemzetközi versenysorozaton
már fõ számaiban is indul a
közeljövõben, ahol kiderül,
milyen állapotban van, s
igyekszik jól felkészülni az au-
gusztusi, berlini Európa-baj-
nokságra.

Darók József

Versenytársainak
ajánlotta érmeit

Több versenyen is tatamira lép-
tek a Pollák DSE cselgáncsozói. A
Budapest Kupa nemzetközi verse-
nyen, az UTE jégcsarnokában Né-
meth Bernadett (U13) az 5. helyen
végzett. Az orosházi Oros Kupán di-
ák „A” ( 2002-sek) 5. Tóth Bálint (-

32 kg), 1. Szabó Máté (-60 kg), di-
ák „B” (2003-sok)1. Németh Ber-
nadett (-40 kg), diák „C” (2004-
sek) 3. Balog István (-42 kg ), diák
„D” (2005-2006-2007)1. Bozsoki
Levente (-30 kg), 5. Felföldi Zsom-
bor (-33 kg ). Edzõ: Kalydy Zoltán.
A támogatásokat és a szülõk segít-
ségét a klub ezúton is köszöni.

Pollák judó

Május 31-én harmadik al-
kalommal rendez Szentesen
birkózó diákolimpiát a Dr.
Papp László Birkózó Egye-
sület a Magyar Birkózó Szö-
vetséggel és a Szentesi Bir-
kózók Baráti körével karölt-
ve. Ez az alkalom azért is
különleges, mivel idén ün-
nepli névadásának tizedik
évfordulóját a városi sport-
csarnok. 2003-ban többek kö-
zött a Szentes Városért Civil
Fórum kezdeményezte az el-
nevezést, hiszen Papp László
birkózó az ország kiemelke-
dõ és egyben Szentes leg-
eredményesebb sportolója
volt. 

A szombaton, tíz órakor
kezdõdõ rendezvény nyitó-
momentumai lesznek: Papp
László emléktáblájának meg-
koszorúzása, Szûcs Lajos al-
polgármester ünnepi beszé-
de, az olimpiai láng meg-
gyújtása és a neves sportoló

Dózsa György utca 76. szám
alatti szülõházának megko-
szorúzása. Díszvendég lesz
Hegedûs Csaba olimpiai, világ
és Európa-bajnok, a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke.

Fél tizenegykor ünnepé-
lyes megnyitót követõen
kezdõdik a verseny, melyen
az ország összes rangos bir-
kózóegyesületének kétszáz
növendéke részt vesz. Pest-
rõl, Kecskemétrõl és Mezõ-
hegyesrõl is érkeznek fiatal
sportolók. A szentesi egyesü-
let és a csongrádi szakosz-
tály közösen tíz fõt verse-
nyeztet a tíz-tizenegy-tizen-
két éves korosztályban. Kiss-
Tóth Tihamér, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy örül,
ha az itteni megmérettetésen
rész tvevõk továbbviszik az
országban Szentes jó hírét.

L.É.

Diákolimpiára
készülnek a birkózókÚjabb csoportmérkõzése-

ket játszott az elmúlt hétvé-
gén a Szentesi '91-esek rögbi
csapata a Pannon Kupa Ke-
leti-csoportjának debreceni
fordulójában. A '91-esek a
Cegléd és a Szegedi Egyetem
csapataival mérkõztek meg a
rekkenõ hõségben, a cél pe-
dig nem más volt, mint be-
biztosítani a helyet a finálé-
ban. A Cegléd csapata számí-
tott a nagy riválisnak, hiszen
még nekik is esélyük volt
odaérni az elsõ helyre, így ez
különösen nagy csatának
ígérkezett. Késõbb kiderült,
alaptalan volt mindenféle ri-
adalom, a Szentes magabiz-

tos játékkal, 43-14-re gyõzött,
esélyt sem hagyva ellenfelé-
nek. Az utolsó mérkõzésen a
Szeged sem jelentett aka-
dályt, 28-10-re nyert a Szen-
tes, így csoportgyõztesként
került a fináléba, függetlenül
az utolsó forduló mérkõzése-
inek eredményeitõl. A június
15-i váci döntõben a bajnoki
címért játszhat majd a Kurca
parti kék-piros gárdára. Elõt-
te még vasárnap Cegléden
tudja le az utolsó két mérkõ-
zését a csapat, majd két hét-
tel késõbb jöhet a finálé, ahol
vagy az Exiles Frogs vagy
pedig a Székesfehérvár lesz a
mieink ellenfele. hv

Döntõben a ’91-esek

Hazai sikerekkel ért véget
a 18. Óvodától az olimpiáig
nemzetközi úszóverseny a
ligeti uszodában. A Szentes
Városi Úszó Club hagyomá-
nyos eseményén 14 egyesü-
let közül a mieink nyerték a
pontversenyt, s tovább õriz-
hetik a Mars Magyarország-
ért vándorserleget.

A 18 éve megrendezett
szentesi verseny megméret-
tetési lehetõséget ad az után-
pótlásnak, az óvodás korú-
aktól a felnõtt korosztályig, s
jellemzõje, hogy végig iga-
zán családias hangulatban
zajlik. 14 egyesület 760 úszó-
ja nevezett a kétnapos torna
mintegy 40 versenyszámá-

ban, marosvásárhelyi, aradi
és temesvári sportolók révén
nemzetközi mezõny jött ösz-
sze, árulta el a fõszervezõ,
Paulovics Tamás. Fõvédnök-
ként jelen volt Kiss László, a
magyar úszóválogatott szö-
vetségi kapitánya. 

Akadt, aki elõször, s volt,
aki talán utoljára úszott a
szentesi versenyen. Elõbbi a
háromszoros olimpiai részt-
vevõ, kétszeres Európa-baj-
nok Jakabos Zsuzsanna, utób-
bi a  helyi egyesülettõl buda-
pesti tanulmányai miatt bú-
csúzó Vidovics Milán. A fiú a
Mûegyetemen tanul tovább,
de mint mondta, lehet, hogy
még egy ob-n indul, aztán
majd meglátja, az egyetem
mellett tud-e idõt szakítani
az úszásra. Valószínûleg
igen, mert szeret úszni, je-
gyezte meg. Ha úgy alakul,
jön még  haza versenyezni a
fiú, aki nyert diákolimpiát a
Kosztával, s vidékbajnoki 4.,
illetve egy müncheni ver-
seny 6. helyét említette leg-
jobb eredményeiként. 

A londoni olimpián a leg-
szebb sportolónõnek megvá-
lasztott Jakabos Zsuzsannát
kérték fel a szervezõk a
szentesi verseny háziasszo-
nyának, s a szerény, szimpa-

tikus vendég szívesen tette is
a dolgát: érmeket adott át,
csokit osztott a versenyt záró
családi kígyóúszás végén,
autogramok sokaságát írta,
mindenkivel kedvesen elbe-
szélgetett, s mindemellett
még versenyzett is. Egyéb-
ként régi barátnõje, Hosszú
Katinka óta Zsuzsa az elsõ
olimpikon, aki szentesi rajt-
kõre állt, s ez akár jó elõjel is
lehet számára, hiszen barát-
nõje a rá következõ évben
világbajnok lett...

Ami az eredményeket ille-
ti, a Szentes Városi Úszó
Club itthon tartotta a pont-
verseny gyõztesének járó
Mars Magyarországért ku-
pát, közel 200 ponttal meg-
elõzve a Hód-Úszó SE-t. 22
arany-, 23 ezüst- és 19 bronz-
érmet szereztek a hazaiak,
Barna Zsófia, Csatlós Flóra,
Dudás Sz. Dóra és Kondorosi
Gréta járultak hozzá legin-
kább az éremterméshez. Ver-
senyt úsztak a leggyorsabb
vízilabdázók is a Hungerit
Zrt. serlegéért: Szécsi László
mellen, Pellei Kristóf gyorson
nyert, utóbbit serdülõ ob-n is
indítanák, olyan idõt produ-
kált.

D. J.

Itt maradt a vándorkupa

Hatodik helyen végzett a
Szentesi Párducok Kézilab-
da Utánpótlásnevelõ Sport-
iskola fiú U10-es korosztá-
lyú csapata a kiemelt, Or-
szágos ERIMA Gyerekkézi-
labda-bajnokságon.

Czesznak György, a sportis-
kola vezetõje, a csapat egyik
felkészítõje szerint egy or-
szágos bajnokságon a hato-
dik hellyel elégedett lehet az
ember, de azért akad benne
hiányérzet az idei szezonnal
kapcsolatban.

Közel száz, a mieinkhez
hasonló korosztályú csapat
versenyzett ebben az eszten-
dõben, közülük 16 szerepelt
a kiemelt bajnokságban. Ez
azért nagy szó, mert néhány
évvel ezelõtt ilyen szinten
szóba sem került a Szentes
neve, viszont a tudatos mun-
kának lassan beérett a gyü-

mölcse, így a szentesi srácok
ma már a legjobbakkal vetél-
kedhetnek. A Szentes az
alapszakaszban az ötödik
helyen végzett, a rájátszást
követõen pedig a hatodik
helyen fejezte be a csapat a
bajnokságot. – A hatodik
hely ebben az erõs mezõny-
ben elfogadható, de én tu-
dom, hogy ez a csapat elõ-
rébb is végezhetett volna –
értékelte a bajnoki esztendõ
történéseit, végeredményét.
Az egész éves teljesítmé-
nyünk, a mutatott játék idén
ezt az eredményt hozta, no-
ha véleményem szerint
küzdhettünk volna a dobo-
góért is.

A Párducok a rájátszásban
20-17-re verték a Debrecen
gárdáját, kikaptak viszont az
Orosházától 19-14-re és a
Gyöngyöstõl 20-13-ra. – Saj-

nos a mi csapatunkból a leg-
több játékost idén nehéz volt
rávenni arra, hogy valódi tu-
dásának megfelelõen dol-
gozzon, ennek az lett az
eredménye, hogy a felsõházi
rájátszásba nem kerültünk
be, hiába volt szép skalpunk
például az Éles Kézisuli le-
gyõzése. Sok edzésen foglal-
koztunk azzal, hogy megér-
tessük a gyerekekkel, hogy
dolgozni, edzeni kell, ideig-
óráig úgy is tûnt, hogy meg-
értették, hogy mit várunk el
tõlük, de aztán újra elõkerül-
tek a korábbi problémák.

Az edzések a tanév végéig
folytatódnak, a lányok pün-
kösdkor, több korosztállyal
is, Orosházán vesznek részt
tornán, a fiúk Kecelre ké-
szülnek. Június 15-én a ter-
vek szerint játékos, fõzõs
családi napot szerveznek,

majd indulnak a kézilabda-
táborok, augusztusban pedig
kezdõdik a felkészülés. Vál-
tozások is várhatóak az
edzõi kar összetételében,
Miklósné Kocsis Éva a követ-
kezõ esztendõben már nem
Szentesen dolgozik tovább.
Jó hír viszont, hogy a követ-
kezõ szezon anyagi háttere a
TAO-s szerzõdéseknek kö-
szönhetõen biztosított, ezen
a héten írt alá a sportiskola
vezetõje egy fõvárosi céggel
ezzel kapcsolatban megálla-
podást. – Sok dolog még
nem dõlt el, az edzõk szemé-
lyét illetõen sem, de  - mint
ahogy eddig is - a legjobb
megoldást igyekszem meg-
találni, ehhez egyelõre még
türelmet kérek – tette hozzá
Czesznak György.

hv

Hatodik helyen végeztek a Párducok

A Tisza Volántól elszenve-
dett kilencgólos vereséget
követõen hazai pályán is ki-
kapott a Szentesi Kinizsi lab-
darúgócsapata. Bozóki Zoltán
vezetõedzõ ráadásul két
alapemberét is nélkülözni
lesz kénytelen a hétvégi,
Csongrád elleni rangadón.

Nagy kérdés volt, hogy si-
kerül-e felráznia játékosait
Bozóki mesternek, a kilenc-
gólos vereséget követõen? A
feladat nem volt egyszerû,
hiszen egy ilyen pofon kihe-
verése nem megy egyik-nap-
ról a másikra, ráadásul közel
a bajnokság vége, újabb mér-
kõzés következik, a pontok
pedig nagyon kellenek. Ez-
úttal a Makó együttese lá-
togatott a Pusztai László
Sporttelepre, és távozott on-
nan három ponttal. – Sike-
rült túllépni a nagy verésen,
hazai pályán szerettük volna
kijavítani a múlt heti nagy
botlásunkat, ami úgy érzem
sikerült, még akkor is, ha ki-
kaptunk – értékelte a történ-
teket Bozóki Zoltán. – Az el-
sõ félidõben fegyelmezetten
futballoztunk, még akkor is,

ha jó 25 percen keresztül a
vendégek irányították a játé-
kot, de helyzetük nem volt,
csak akkor, amikor már mi is
jobban kinyíltunk hátul. A
második játékrészben a fá-
radtság jegyei mutatkoztak,
a 60. percben nem jól véde-
keztünk ki egy támadást.
Nem sokkal késõbb újabb
gólt kaptunk, majd Szelest is
kiállították, ennek ellenére
Kovács Norbert szépített.

Sajnos a lefújást követõen
Lajos Mátét is kiállította a já-
tékvezetõ, így õ sem léphet
pályára a Csongrád elleni
rangadón. – Két alapembe-
rünk esett ki, bízom benne,
hogy akik helyettük játsza-
nak, azok pótolni tudják
majd a kiesõket. Az ifjúsági
együttes ezúttal nem lépett
pályára, Csongrádon viszont
mérkõzést játszanak a fiata-
lok 13 órától, a felnõttek ösz-
szecsapása 17 órakor kezdõ-
dik. A Szentesi Kinizsi „nagy
csapata“ a 12. helyen, míg a
Csongrád a 11. helyen áll a
bajnoki táblázaton, a két gár-
da között két pont a különb-
ség. hv

Rangadó Csongrádon

Gyõzött a lány gyorsváltónk is.
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Az MN 5980 28. Rakéta-
osztály alapításának 50. év-
fordulója alkalmából találko-
zót tartottak, amelyen részt
vettek a volt parancsnokok
és az egykori sorkatonák is. 

Az évforduló programja
reggel Derekegyházon kez-
dõdött. Az alakulat elhunyt
katonái emlékére kopjafát
szenteltek, megemlékeztek a
volt bajtársakról. 

Ezt követõen a szentesi
Damjanich laktanya legény-
ségi étkezdéjében megtartott
ünnepélyes megnyitón Póta
Csaba nyá. alezredes törzsfõ-
nök köszöntötte a megemlé-

kezésen megjelent 170, egy-
kor a rakétaosztálynál szol-
gálatot teljesítõ katonát.

A program a 11-es épület-
nél folytatódott. Az egykori
elhelyezési körletnél emlék-
táblát avattak, ahol rövid be-
szédet mondott Bozó Zoltán
volt sorkatona is. Az emlé-
kek felidézése után Mészáros
György nyá. tartalékos száza-
dos, a rendezvény fõszerve-
zõje megkérte az egybegyûl-
teket, hogy induljanak el a
nosztalgikus laktanyabejá-
rásra. A csoportok megtekin-
tették az 5 éve átadott csa-
patmúzeumot, megnézték
a búvárbázist, bejárták a te-
lephelyet és a hangárt is. A
hosszú séta után mindenki-
nek jól esett a hagyományos
katonai ebéd: babgulyás és
rétes.

A helyszín, az étel íze sok-
sok emléket idézett fel, hi-
szen a résztvevõk hosszan jó
kedvvel beszélgettek a hiva-
talos program zárása után is.

Rakétások nosztalgiája
Hagyományosan már 12.

alkalommal szerveztük meg
a Dobos András emléktúrát
Szarvasra. Ezzel szeretnénk
emlékezni minden évben
Bandi bácsira, aki sokunkat
megtanított a közlekedés
szabályaira. A kirándulást el-
sõsorban családok és gyer-
mekek részére hirdette meg
az Árpád SK.

Május 24-én délután, a
Kossuth téri gyülekezõ után
indultunk el Szarvas irányá-
ba. Elsõ pihenõnk Kajánúj-
faluban volt. Sajnos a régi
törzshelyünk, az iskola ma-
gánkézbe került, ezért másik
helyet kellett választani. A
megyehatárt elhagyva, már
pihenõ nélkül tekertünk el
szálláshelyünkre, a szarvasi
ifjúság táborba. 

Szombaton kihasználva a
kánikulát fürdés, napozás a
tábor területén, ebéd után
pedig arborétum és makett-
park megtekintése volt a
program. Az arborétum után
kicsit kompoztunk és a gá-
ton áttekertünk a békés-
szentandrási duzzasztóhoz.  

Vasárnap a túravezetõbõl
elõjött a szakma és javaslatá-

ra hihetetlen módon min-
denki jelentkezett a halászla-
ki vasúti híd meglátogatásá-
ra. Az utat a gáton tettük
meg eléggé viszontagságos
módon, mivel az elõzõ napi
esõ kissé feláztatta. 

Ebéd után kajakozás,
kenuzás, KRESZ-vetélkedõ
volt, a tesztlapokat speciáli-
san a szentesi kerékpáros
közlekedésbõl állítottuk ösz-
sze, ezzel is próbáltuk elõse-
gíteni a gyermekek szabá-
lyos városi közlekedését.

Eredményhirdetés után
visszaindultunk, hogy 150,2
km kerékpározás után kelle-
mesen elfáradva megpihen-
jünk otthonunkban és felejt-
hetetlen, gazdag élmények-
kel feltöltõdve induljunk ne-
ki a következõ hétnek.

Köszönjük a támogatást
Dobos Andrásnak és családjá-
nak, Földvári Nagy Sándor
épületgépésznek, Micro
Dekor Reklámstúdiónak és a
szentesi rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztá-
lyának.

Ignácz János
túravezetõ

Jubileumi
Dobos-emléktúra

Képzeljünk el egy olyan rendezvényt, ahol egymás után szó-
lalnak meg a popzene legnagyobb slágerei élõ hangszerelésben
és végtelen jó hangulatban! Ha ön ilyen rendezvényt szeretne,
ne csak képzelje el, élje át velünk május 31-én, szombaton a Fel-
sõpárti Sörözõben. A belépés 22 óráig ingyenes.

Az élõzene nem pótolható

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Kass-
Madách: Az ember tragédiája.
Tornyai színrõl-színre.

Csallány Gábor Kiállítóhely.
Nyitva: kedd-péntek 9-13, szom-
bat 13-17 óráig.

Városi könyvtár
Szaszkó József és Takács Haj-

nalka festményeibõl látható kiállí-
tás nyitvatartási idõben. 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Az én világom címmel nyílt

Szabó Béla gyõri fotós kiállítása.
A fotós tárlatot nyitvatartási idõ-
ben tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk.

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 szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Érzékek és élmények címmel

nyílt fotótárlat a helyi fotókörösök
munkáiból. Megtekinthetõ nyitva-
tartási idõben.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 30-tól

- Létezhet barátság férfi és nõ kö-
zött? 
- Igen, ha ugyanabban az autósze-
relõ mûhelyben dolgoznak.

Nagypapa az unokájával beszélget: 
- Tudod Lacikám, érdemes alapo-
san megtanulni a történelmet, külö-
nösen a fontos évszámokat jó tud-
ni. Én páldául soha nem fogom el-
felejteni azt hogy 1942.
- És mi történt akkor nagypapa?
- Mi történt, mi történt ...hát azt már
nem tudom.

Az irodalmi folyóirat szerkesztõje
nézegeti a kéziratot, és megkérdi a
szerzõt:
- Miért Bumeráng a címe?
- Mert eddig minden szerkesztõ-
ségtõl visszajött hozzám.

Idõs bácsi az orvosnál: 
- Jani bácsi, használt az erõsítõ-
szer, amit a múlt héten írtam fel
magának?
- Nem bírtam letekerni a kupakját...

Az utolsó veszekedésünk oka én
voltam. 

A feleségem megkérdezte: 
- Mit nézel a tévén? 
- A port.

Egy fickó fut a busz után, az egyik
utas nevetve felkiált:
- Nézzék a hülyéjét, hogy fut a busz
után!
- Hogyne futna, hiszen õ a sofõr!

Mi lesz, ha Aladdin tonicot tölt az
olajlámpájába?
- ???
- Dzsinn-tonic.

Férj a feleséghez:
- Szívem! Tegnap még két húszez-
res volt a pénztárcámban, most
meg csak egy van. Ez hogy lehet?
- Úgy, hogy az egyiket nem vettem
észre, drágám!

Miért jobb az érettségi, mint a dip-
loma?
Pár évvel hamarabb kezdhetsz a
McDonald's-ban.

- Te mit iszol?
- Nekem nyolc.
- Nekem is. Akkor 16 rövid lesz!

Ügyfél MÁV információt kér:
- Belföldi vagy nemzetközi informá-
ciót kér?
- Háát, nemzetközit. Budapestrõl
mennék Gyõrbe.

-Halló tessék, cipõbolt!
-Jaj, elnézést, eltévesztettem a szá-
mot!
-Semmi baj, hozza vissza, majd ki-
cseréljük!

Egy fickó üvöltve rohangál az épít-
kezésen.
- Mi történt? – kérdezi tõle a mes-
ter.
- Egy tégla ráesett a lábamra.
- Ezért kell így üvöltened? A Józsira
tegnap rádõlt az egész fal, és még
csak meg se mukkant.

Utas a kalauzhoz:
- Tessék mondani, ez a vonat min-
denhol megáll?
- Miért? Maga mindenhol le akar
szállni?

Pótfûtés

Kos
Fontos döntéseket kell
hozzon egy-két ügyben,

ugyanis olyan kérdések merülhet-
nek fel, melyekre nincs egyértelmû
válasz. Ha jelenlegi munkájával
elégedetlen, vagy váltani szeretne
beszélje meg környezetével.

Bika
Ahhoz, hogy mindent el-
érjen és megoldjon, egy

kicsit több energiát kell befektetnie,
mint ahogy tervezte. Szánjon idõt
bõven a teendõire, és fokozottan
legyen figyelmes, mert a hangulata
egy kicsit érzékenyebb.

Ikrek
Tele van energiával, jó-
kedvvel. Egyre több min-

dent felfedez önmaga körül, ami
felkelti az érdeklõdését. Egy kis fe-
szültség is lehet a levegõben. Le-
gyen óvatos, nehogy megbántson
valakit.

Rák
Foglalkozzon többet ön-
magával, mint eddig. El-

hanyagolta érzelmi világa ápolását,
a pihenésre szánt ideje is csök-
kent. Akik körülveszik, szeretik önt,
de itt az ideje, hogy ápolja a kap-
csolatait is. 

Oroszlán
Az elmúlt idõszakban egy
kicsit feszült volt a kör-

nyezetében zajló események miatt.
A munkahelyén egy kisebb káosz
alakulhat ki a kollégái figyelmetlen-
sége miatt. Legyen türelmes és se-
gítõkész.

Szûz
Anyagi helyzetében
emelkedés várható. Le-

hetséges, hogy egy új elkötelezett-
ség, vagy közeli hozzátartozó jó-
voltából lényeges bevételhez jut.
Látja az igazi helyzetet, hogy nincs
olyan nagy gond, mint ahogyan le-
festik.

Mérleg
Jó közérzet és jó kon-
centráló képesség jellem-

zõ önre. Lenyûgözi a környezeté-
ben élõket az újabb és újabb zseni-
ális ötleteivel. Fontos, hogy mind-
egyiket jegyezze fel, mert akadhat
olyan, amelyikkel javíthat családja
helyzetén. 

Skorpió
Új ötletei támadhatnak
valami teljesen új tevé-

kenység iránt. Szellemileg teljesen
felpörgetett állapotban van. Legyen
óvatos a kockázatvállalásban. Egy
gondolat erejéig járja körül dönté-
seit, mielõtt meghozná azokat. 

Nyilas
Kisebb aggodalom lesz
úrrá önön az anyagi hely-

zete miatt. Ne veszítse el az opti-
mizmusát, hiszen sok jót köszön-
het a pozitív szemléletének. Amen-
nyiben figyel a kiadásaira, nem
fogják meghaladni a bevételeit. 

Bak
Nagyon valószínû, hogy
a közvetlen környezeté-

ben valaki gondokkal küzd, és
szüksége van az ön támogatására,
segítségére. Személyes varázsa
egyre hangsúlyosabbá válik az át-
haladó bolygók hatására. 

Vízöntõ
Egy kicsit jobban meg-
nõhetnek a kiadásai,

mint amire számított. Az sincs ki-
zárva, hogy valamilyen új befekte-
tést tervez. Legyen óvatos a koc-
kázatvállalásánál. Olyan dolgokat is
felfedezhet, melyekrõl eddig sejtel-
me sem volt.

Halak
Többet aggodalmaskodik
az indokoltnál. Túl sokat

idegeskedik az utóbbi napokban.
Vigyáznia kell az egészségi állapo-
tára is, ugyanis a folyamatos
stressz egy idõ után kezd kihatni a
szervezete mûködésére is. 

Május 31-június 6.
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A bizánci zenérõl és az
orthodoxia történetérõl tarta-
nak elõadást június 7-én és
14-én szombaton 18 órakor a
görög-keleti templomban.

A Szentesi Sakk SE rende-
zésében június 2-án, hétfõn
14.30 órakor sakkszimultánt
tart Volosin Vlagyimir FIDE-
mester a Koszta-iskolában. A
versenyen gyerekek és fel-
nõttek is részt vehetnek. Ne-
vezési díj nincs. Érdeklõdni
lehet Kõhalminé Forrai Juli-
annánál a 311-765 és 30/896-
8436 telefonszámon.

Sakkszimultán

Május 30., péntek 
16:00 3D  A holnap határa
18:00 3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai
20:30 3D A holnap határa 
Május 31., szombat
14:30 3D  A Lego kaland 
16:00  3D A holnap határa  
18:00  3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai 
20:30  3D A holnap határa  
Június 1., vasárnap
14:30   A Lego kaland 3D
16:00  3D A holnap határa  
18:00  3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai 
20:30  3D A holnap határa  
Június 2 ., hétfõ
16:00 3D  A holnap határa 
18:00 3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai
20:30 3D A holnap határa 
Június 3., kedd
16:00 3D  A holnap határa 
18:00 3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai

20:30 3D A holnap határa 
Jnius 4., szerda
16:00 3D  A holnap határa 
18:00 3D X-Men - Az eljövendõ múlt napjai
20:30 3D A holnap határa 
Június 5., csütörtök
16:30 3D Demóna
18:30 Demóna
20:30 3D A holnap határa
Június 6., péntek
16:30 3D Demóna
18:30 Demóna
20:30 3D A holnap határa
Június 7., szombat
14:30   Violetta-A koncert
16:00  3D Demóna
18:00  3D Demóna
20:30  3D A holnap határa  
Június 8., vasárnap
14:30  Violetta-A koncert
16:00  3D Demóna
18:00  3D Demóna
20:30  3D A holnap határa

Szentesi Õze Lajos Mozi

A 19. nemzetközi szenior úszóversenyre várják a résztve-
võket a ligeti uszodába május 31-én és június 1-jén. A ver-
seny szombaton 14 órakor, vasárnap pedig 9 órakor kezdõ-
dik. A Szentesi Delfin Egészségmegõrzõ Sport Club szerve-
zésében zajló versenyen az 1–3. helyezett éremdíjazásban ré-
szesül. A verseny legidõsebb nõi és férfi versenyzõje Kovács
Imréné Margitka néni emlékére, valamint a 33 méteres nõi
gyorsúszás leggyorsabb versenyzõjének, Becsák Jánosné em-
lékére különdíjat kap. Utólagos nevezés a verseny elsõ nap-
ján  14-15 óráig, a második napon 9-10 óráig lehetséges. 

Szeniorok
úszóversenyeA Petõfi DSE sportolói is részt

vettek az I. Oros Honvéd Kupa re-
gionális versenyen. Az orosházi
megmérettetésen 22 egyesület
150 sportolója állt tatamira, a
szentesiek az alábbi eredménye-
ket érték el: Diák D (2005) 2.
Kajtár Kincsõ 28 kg, 3. Tarpai Má-
té 36 kg, Diák C (2004) 2.
Bartucz László 27 kg, 3. Harmath
Zsombor 30 kg. Diák B (2003) 3.
Szántó Balázs 38 kg. Diák A
(2002) 2. Harmath Botond 45 kg.
Edzõk: Tóth Béla, Tóth Gellért.

Petõfi judo

Fotó: Vidovics Ferenc



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

Telefon: 311-506

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 30-36 Ft/db, vöröshagyma 220 Ft/kg, fokhagyma
1400-1600 Ft/kg, lilahagyma 450 Ft/kg, petrezselyem-,
zellerzöld 50 Ft/csomó, új zeller 150-200 Ft/db, karfiol
270 Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehérpaprika 450-700 Ft/kg
vagy 50 Ft/db,  erõs paprika 40-140 Ft/db, kaliforniai
paprika 200 Ft/db, paradicsom 380-450 Ft/kg, kígyóubor-
ka 100-180 Ft/kg, káposzta 150 Ft/kg, kelkáposzta 270
Ft/kg,  spenót, sóska 200 Ft/zacskó.

Zöldhagyma 150 Ft/csomó, fõzõhagyma 200 Ft/csomó,
sörretek 300 Ft/csomó, karalábé 60-100 Ft/db, ókrumpli
150 Ft/kg, újkrumpli 100-160 Ft/kg, saláta 80-120 Ft/db,
gyökér 700 Ft/kg, répa 180 Ft/kg, újgyökér csomója 200
Ft, új répa csomója 180 Ft,  gomba 450-600 Ft/kg. Cukkini,
csillag- és fõzõtök 270 Ft/kg.

Eper 600-1000 Ft/kg, zöldborsó 300 Ft/kg, zöldbab 450
Ft/kg, meggy és cseresznye 400-450 Ft/kg, sárgadinnye
400-450 Ft/kg, alma 2000-250 Ft/kg. Dióbél 2000 Ft/kg,
mák 1800 Ft/kg. Citrom 490 Ft/kg, banán 400 Ft/kg,  na-
rancs 340 Ft/kg, Méz 1500 Ft/üveg.

PPPP iiii aaaa cccc oooo llll jjjj uuuu nnnn kkkk

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
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

Az átlagosnál kevesebb
dolguk akadt az elmúlt hé-
ten a szentesi rendõrkapi-
tányság munkatársainak, de
nem múlt el bûncselekmény
nélkül ez a hét sem. Baromfit
és fémbõl készült használati
tárgyakat loptak el az egyik
berekháti, bekerített tanya
udvarából 47 ezer forint ér-
tékben. A nyomozók késõbb
azonosították a tolvajt, aki
elismerte a bûncselekmény
elkövetését.

Egy hobbiföld melletti
szerszámos kamrát is kirá-
moltak a tolvajok. A Tisza-
szigeti épületbõl szerszám-
gépet és üzemanyagot vittek
magukkal a tettesek. 

Újabb internetes vásárló
esett csalók áldozatául. Ezút-
tal egy gazdálkodót vertek
át, aki vetõmagot rendelt egy
internetes oldalról 300 ezer
forintért. A pénzt elõre el-
utalta, de a vetõmag nem ér-
kezett meg, és a kifizetett
összeget sem kapta vissza.

Két kazánt loptak el 80
ezer forint értékben egy kül-
területi, félig bekerített in-
gatlan udvarából, a tolvajo-
kat még keresik a rendõrök.

Két kerékpárt is elloptak
városunk két különbözõ
pontjáról az elmúlt héten.

Talán érdemes tudni, hogy
vannak olyan biztosítótársa-
ságok, melyeknél már lopási
biztosítást is lehet kötni a bi-
ciklikre.

Hv
Közlekedési baleset történt

május 29-én 10 órakor Szen-
tes és Kunszentmárton kö-
zött a 45-ös fõúton. A rendel-
kezésre álló információk sze-
rint egy VW Vento közleke-
dett Szentes és Kunszent-
márton között, amikor a mö-
götte haladó személygépko-
csi az elõzésébe kezdett. A
személyautó a manõvert be-
fejezte, de a Vento sofõrje az
elõzéstõl megijedve elrántot-
ta a kormányt, melynek kö-
vetkeztében fél frontálisan
nekiütközött a szembõl érke-
zõ kisteherautónak. A bal-
eset következtében a Vento
az úttest közepén állt meg,
míg a tehergépjármû az
árokba csúszott. Az ütközés
során a személyautó sofõrje
és utasa sérült meg. A men-
tõszolgálat munkatársai a sé-
rülteket kórházba szállítot-
ták. 

Vádemelést
javasolnak

A helyszínen meghalt az
a 72 éves derekegyházi se-

gédmotoros-kerékpáros, aki
egy teherautóval ütközött
tavaly októberben az Iparte-
lepi út és a Vásárhelyi út
keresztezõdésében. A nyo-
mozás adatai szerint a te-
hergépjármûvet vezetõ 46
éves budapesti férfi nem
biztosított elsõbbséget a
szabályosan közlekedõ mo-
torosnak. M. Béla kihallga-
tásán elismerte a felelõssé-
gét, de arra hivatkozott,
hogy a holttér miatt késõn
észlelte a sértettet. A nyo-
mozás során kirendelt szak-
értõk véleménye szerint a
motoros bukósisakjának
nem szabályszerû rögzítése
is közrejátszott a halálos
eredményben. A rendõrségi
nyomozás befejezõdött, az
iratokat halálos közúti bal-
eset okozásának vétsége mi-
att az ügyészségnek vád-
emelési javaslattal meg-
küldte.

A hétfõi viharos délután
miatt egészséges fák ágai
szakadtak le a tiszai strand
melletti úton. A kiérkezõ
egységek rövid idõn belül
e lvégezték  a  szükséges
mentési munkálatokat, sze-
mélyi sérülés vagy anyagi
kár sehol sem keletkezett.

Interneten ver ték át

Született: Dékány Gyulaés Varga Veronika (Batthyány u.
13/A) Gyula, Fekete Zsolt és Erdélyi Mariann (Petrovics S. u.
20/A) Balázs, Sipos Sándor és Hegyi Renáta (Köztársaság u.
23.) Kornél, Cziczka Krisztián Alex és Piti Mariann (Szabad-
ság tér 3.) Hanna nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Márkus László (József A. u. 9.) és
Magony Ildikó (Nagyhegy 361/C).

Elhunyt: Lakatos Mária Magdolna (Kossuth L. u. 27.),
Zenovitz Ljudmila Levickaja Ljudmila (Bálint u. 22/A), Pata-
ki Imre (Soós u. 31.), Pótári Erzsébet (Kisér u. 142.), Bora An-
na (Bereklapos tanya 34.).

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), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: június 2-ig: Menta Gyógyszertár (Alsórét
258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-13-ig. Készenléti tele-
fon: 70/563-5139, június 2-tõl 9-ig: Pingvin Patika (Nagyörvény utca
59.) hétfõ-péntek 07.30-18, szombat 07.30-12 ig. Készenléti telefon:
70/563-5139

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) május 31-én
és június 1-jén Molnár Sándor, Kodály Z. u. 15., tel.: 30/7110-900.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü június 2—6.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Zöldborsóleves és

gyümölcsleves
A menü: Sertéspörkölt, nokedli vagy

kelkáposzta fõzelék
B menü: Szecsuani csirkefalatok,

currys rizs
Kedd: Gölödinleves és laska-

gomba-krémleves
A menü: Székelykáposzta
B menü: Gyros, sült burgonya, saláta
Szerda: Sertésraguleves és kassai

burgonyaleves pulykahússal
A menü: Mexikói tokány, tészta,

saláta
B menü: Tiszai sült keszeg vagy

resztelt csibemáj, petrezsely-
mes újkrumpli, saláta

Csütörtök: Francia hagymaleves és
lebbencsleves

A menü: Párizsi szelet, lyoni hagymás
sült burgonya

B menü: Tejszínes-gombás csirkeragu,
párolt rizs

Péntek: Csülkös bableves és
gyümölcsleves

A menü: Fokhagymás sertéssült,
sült burgonya, saláta

B menü: Rakott kelkáposzta vagy
töltött paprika
paradicsomszósszal

www.galeriakavehaz.hu (X)

Negyedik éve mûködik
sikeresen, a Vesd bele ma-
gad! program, melyet a Fia-
tal Gazdák Magyarországi
Szövetsége indított 2011-
ben. A hat-tizenegy éves
kisiskolások idén március-
ban is megkapták az öt
zöldség vetõmagját tartal-
mazó csomagot, melyet is-
kolai vagy otthoni kiskert-
jükben vetettek el. A prog-
ram célja, hogy megmutas-
sa a gyerekeknek és a szü-
lõknek, hogy viszonylag
kevés ráfordítással, saját
maguknak is megtermelhe-
tik a konyhakerti zöldsége-
ket.

A Kiss Bálint Református
Általános Iskola, a Koszta Jó-
zsef és a Deák Ferenc iskola
tanulói, továbbá az Ap-
ponyi téri óvoda és a Szent
Anna utcai óvoda gyerkõcei
vetették bele magukat a
munkába. Zöldborsót, hóna-
pos retket, vöröshagymát,
sárgarépát és céklát termel-
nek. Siposné Vincze Andrea ta-
nárnõ a Koszta iskola 4.c

osztályfõnöke kérdésünkre
elmondta, hogy idén egy
nagymamánál veteményez-
tek. A zöldségeket – miután
beértek – az év végi sátoro-
záson fogyasztják el közö-
sen. 

A Deák-iskola kisdiákjai
az iskolában és otthon is ker-
tészkednek. Orosz Marianna
tanárnõ kíséretében néztem
meg az intézményben talál-
ható kiskertet.

– A retket már felszedtük,
viszont a többi zöldséget
még lelkiismeretesen gon-
dozzák a gyerekek – muta-
tott az ágyásokra.

Józsa István Márk 5.c-s ta-
nuló elmondta, hogy ottho-
nukban anyukája és apukája
segítségével gondozza a nö-
vényeket. 

– Azért kaptuk, hogy se-
gítsenek a családokon, hogy
ne kelljen a boltban drága
pénzért megvenni ezeket, és
betegek sem leszünk a vegy-
szeres zöldségektõl. Már na-
gyon várom, hogy zöldbor-
sófõzeléket ehessek. Addig

is együtt gyomlálunk és lo-
csolunk.

A Kiss Bálint-iskolában
Cseh Lajosné tanárnõ el-
mondta, hogy az intézmény-
nek is van veteményes kert-
je, sõt palántanevelõje is. A
programban részt vevõ gye-
rekek örömmel meséltek a
kertészkedésrõl.

– Anyukám és apukám se-
gített elvetni a magokat, és
ha megnõnek és megérik,
akkor megesszük. A borsóle-
vest szeretem a legjobban –
avatott be a 2. a osztályos
Pataki Lili. 

– Én rajzpályázaton nyer-
tem ásót, kapát és gereblyét
a kert megmûveléséhez.
Legjobban a répát szeretem,
amit belefõzünk majd a le-
vesbe – tette hozzá Õze Vi-
rág.

– A borsó is nagyon finom. 
Bartucz Lacika felvetésére

egyöntetûen helyeseltek. Ér-
dekes módon, a cékla vala-
hogy nem tûnt népszerûnek
a kicsik körében…

Lantos Éva

Demeter Attila, a 4. sz. vá-
lasztókörzet képviselõje fo-
gadóórát tart június 4-én,
szerdán 17 órakor. A Csong-
rádi út 3. sz. alatt a Vízmû
épületébe várja az érdeklõ-
dõket, ahol az önkormányzat
féléves munkáját értékeli.

Fogadóóra

június 2-án hétfõn, 18 óra-
kor a gondolkodók klubja A
Petõfi Szálló története cím-
mel tartja foglalkozását. A
klubot vezeti: Berényiné dr.

Papp Erzsébet ny. gimn. tanár-
nõ.

június 3-án kedden, 18 óra-
kor filmklub lesz. Az Üdvö-
zítõ utak címû színes, ameri-
kai filmet vetítik.

A városi
könyvtárban...

A TÜCSÖK KLUB tart
gyermeknapot június 8-án,
vasárnap 9-11 óráig.  A Kö-
zösségi térbe meghirdetett
programok: mozgásos játé-
kok, GrillMaszk bábelõadás
és Tücsök Zenekar koncert.

Kerékpártúrával egybekö-
tött régészeti terepbejárást
szervez a Koszta József Mú-
zeum a szegvári Sáphalom-
hoz május 31-én, szombaton.
15.50-tõl gyülekezõ a Kos-
suth téren, indulás 16 órakor.
Vezeti Béres Mária és Lukács

Nikoletta.

Régészet napja

Szorgos kis kezek
kertészkednek


