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Csökkent a rezsije?
A megtakarított pénzébõl legyen jól értesült!
Fizessen elõ a Szentesi Életre, amely elsõ kézbõl közöl helyi információkat.

Közlemény

ELÕFIZETÉSI AKCIÓ!

Azok az új elõfizetõk, akik május 15-ig 2.880 forintért
félévre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára:
1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet, 3 db 5 ezer forint értékû Hunor Coop vásárlási utalvány,
2-2 belépõ Badár Sándor humorista júliusi Nyári színházi elõadására, valamint egy 2 személyre szóló havi mozibérlet.

Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Hunor Coop Zrt., Szentesi Mûvelõdési Központ.

Mátéffy utca közötti szakaszon – nyilatkozta lapunknak
az akciót kezdeményezõ Sárréti Dániel. Mint mondta,
az érintett szakaszon lakók
mindegyike aláírásával is támogatta az akciójukat. A nyilatkozat szerint a Kurca-sor
jellemzõen lakóútnak tekinthetõ, a keskeny útfelület miatt alkalmatlan átmenõ forgalom lebonyolítására. Hozzátette, a teljes Kurca-sori közlekedés lassítása érdekében további négy eszköz elhelyezése lenne indokolt.
(folytatás a 4. oldalon)

Nem kap jutalmat a polgármester
Hány felelõtlen tervezõi szerzõdést köt
még az önkormányzat – tette föl a kérdést napirend elõtt Bujdosó Tamás a képviselõ-testület csütörtöki ülésén. A fideszes városatya az
ipari parki csarnoképítésnél szükséges 25
milliós pótmunka mellett a fedett uszoda esetét hozta föl példaként, ahol szintén jelentõs
többletköltség keletkezett. Szirbik Imre azt felelte, jogi útra terelik az ügyet, mert a kifogásolt tervdokumentációra egy tervellenõr is áldását adta. Antal Balázs Tibor azért kért szót,
hogy a kormánypárt rezsicsökkentést támogató aláírásgyûjtési akcióját népszerûsítse. A
polgármester erre megjegyezte, a politikai
propaganda nem az ülésre való, hiszen pártjának is van hasonló, az élelmiszerek forgalmi adójának csökkentését szorgalmazó aláírásgyûjtési akciója, mégsem reklámozza.
A város 2012-es gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalásakor Szirbik Imre beszélt a pénzmaradvány tervezett felhasználásáról (részleteket a 3. oldalon olvasható cikkünkben találnak – a szerk.). E témának csak azon
része hozta lázba az ellenzéki képviselõket,
amely a városházi és intézményi vezetõk jutalmazásáról szólt. Antal Balázs Tibor vérlázítónak nevezte, hogy magát jutalmazná a polgármester és helyettese, és azt kérte, marad-

3. oldal

Felháborodást vált ki a fák kivágása

Értelmes fatelepítés a cél
Rendre felháborodást vált
ki, ha fát vágnak ki Szentesen. A városi fõkertésznek
is fáj, ha vágni, csonkítani,
nyesni kell a fákat közterületen, de elsõdlegesen a biztonságot, és még további
rengeteg tényezõt figyelembe kell venniük, amikor erre sor kerül. A tervezett fatelepítésrõl is beszélt lapunknak Baloghné Berezvai
Csilla.

– Mi a fontosabb: az embe- tulajdonában lévõ épület terek testi épsége, a vagyonvé- tõszerkezetét veszélyeztette
delem vagy a fák? – kérde- a növése már hosszú évek
zett vissza a fõkertész, akit óta, s most jelentkezett egy
annak a felháborodott olva- „ A fõkertész vitatja, hogy
sói észrevétel- csökken
a faállomány a
nek a kapcsán
k e r e s t ü n k városban.“
meg, hogy a Széchenyi ligeti vállalkozó, aki ezt a speciális
volt úttörõház oldalába bele- feladatot el tudta végezni,
nõtt fa felsõ részét a napok- tudtuk meg Baloghné Berezban levágták. A fa nem volt vai Csillától.
beteg, de az önkormányzat
(folytatás a 3. oldalon)

A nem tiltott kábítószerek a legveszélyesebbek

Sárréti Dániel (jobbra) szerint már tavaly kérték a sebességkorlátozó táblák kihelyezését – de nem történt semmi.
Meglepte a közlekedõket a lakók által kihelyezett két
fekvõrendõr a Kurca-soron. A forgalomszabályozó eszközök meglétére semmi sem figyelmeztet, egyes vélemények
szerint nincs rá engedély. A szûk utat egyre többen használják a Kurca-híd lezárása óta, ami zavarja az ott élõket.
Hosszú távon a sebességkorlátozás jelentene megoldást a
gyalogos és kerékpáros közlekedés védelmében.
A közelmúltban két darab kezdeményeztük még tavaly
úgynevezett fekvõrendõr las- sebességkorlátozó táblák kisítja a közlekedõket a Kurca - helyezését. Azóta nem történt
soron. Az utcában lakók kö- semmi, a hídlezárás óta pedig
zül hárman vásárolták meg és tovább romlott a helyzet az
fektették le az egyébként erre száguldozók miatt. Amiszabványos eszközöket az út- óta kihelyeztük a két fekvõtestre. – Elsõsorban a gyalo- rendõrt, jelentõsen csökkent
gosan és kerékpárral közleke- az erre közlekedõ autók sedõk megóvása érdekében bessége a Kiss Zsigmond és

A Vitala-projektben érdekelt Szentes SPA & Medical Kft. ügyvezetõje lapunknak küldött sajtóközleményében azt írta, hogy a Petõfi Szálló felújítása és
egyéb fejlesztési elemek kivitelezése a jövõ évben indulhat el.

Keresse szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház) az emeleten.
Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár felõli lépcsõn. Tel.: 63/311-563

Lakók tettek le
fekvõrendõrt

a Vitala-projektrõl

jon a pénz a kasszában. Bujdosó Tamás azt
tette szóvá, hogy tavaly is közvetlenül a döntéshozatal elõtt kapták meg az anyagi elismeréseket részletezõ javaslatot. Szerinte az indítványt ellentmond a városvezetõk által korábban szajkózott takarékosságnak. Halmai
István azt kérdezte, miért kell a pénzmaradványt szétosztani, Chomiak Waldemar pedig
azt kifogásolta, hogy az intézmények esetében a polgármester dönt a keret felosztásáról,
holott a szakbizottságoknak is lenne véleménye az igazgatók munkájáról. Horváth István
úgy fogalmazott, méltatlan az ügy felvetése,
a polgármesteri hivatal és az intézmények
teljesítették az elvárást, így többlettel zárt a
tavalyi városi költségvetés. Leszögezte, az
anyagi elismerésre rászolgáltak vezetõk,
akiknek további ösztönzést jelent a jutalom.
Demeter Attila „szánalmas“ jelzõvel illette a
vitát, és jelezte, õ támogatni fogja a javaslatot.
Szirbik Imre visszautasította, hogy tendencia
lenne az anyag késõi benyújtása. Kitért arra
is, hogy a térség országgyûlési képviselõjének, a járási hivatal vezetõjének, sõt korábban
a tûzoltóparancsnoknak is magasabb volt a
bére, mint neki polgármesterként.
(folytatás a 8. oldalon)

Házhoz hozzák a drogokat
A kórházban 2005 óta mûködõ Addiktológiai Gondozó és
Drogambulancia tavaly 319 drogost kezelt, köztük 42 nõt: a
legfiatalabb kliens hatodik osztályos, a legidõsebb 57 éves
volt. Szalayné Péter Ildikó addiktológiai konzultáns szerint
ilyen könnyû még soha nem volt droghoz jutni. Iskolai
megelõzésre idén nincs pénz.
A szenvedélybetegségekkel kapcsolatosan a Szentesen elérhetõ szolgáltatásokról, szervezetekrõl jelent
meg egy kiadvány a napokban. A füzetecskét az
Addiktológiai Gondozó és
Drogambulancia, a Kábító-

szerügyi Egyeztetõ Fórum, a
Családsegítõ központ, a Dózsa Ház Közösségi tér, a Magyar Kékkereszt Egyesület és
a Független Egyesület jegyzi.
Az ugyancsak szenvedélybetegségnek számító dohányzás, alkoholizmus vagy ká-

vé, kóla-, energiaital függõség nem büntethetõ, viszont
a kábítószer-tiltólistán szereplõ anyagok megszerzését,
tartását és fogyasztását üldözi a törvény. Az utóbbi két
évben olyan kábítószerek jelentek meg az utcákon, a bulikban és sajnos az iskolákban is, melyeket legálisan lehet vásárolni, ezért a fiatalok
tévesen azt gondolják, hogy
kevésbé ártalmasak, mint az
illegális tudatmódosítók.
folytatás a 7. oldalon)

HUNOR COOP
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Mit szól hozzá
Kalydy Zoltán?
Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is beszámoltunk. Ezúttal Kalydy
Zoltánt (képünkön), a Pollák
DSE elnökét kérdeztük.
– Nem döntött a sportegyesületek létesítményhasználatának támogatásáról az önkormányzat szakbizottsága. A vita arról
folyt, vajon a klubok képesek lesznek-e a meghatározott terem- és medencedíjak
felét önerõbõl fedezni, vagy
sem.
– Sajnos tudomásul kell
venni a kevesebb lehetõséget
és azzal kell tudni gazdálkodni, amivel rendelkezünk.
Természetesen a megváltozott lehetõségek miatt a bérbe adókkal kellene új alapokra helyezni a szerzõdéseket, hátha lehet közös megoldást találni. Gondolom, a
rugalmas és egymást tiszteletben tartó kapcsolatoké
lesz úgyis a jövõ.
– Zsörtölõdnek a kisgyerekes anyukák, mert nem tudják hova vinni a kicsiket
játszani. Véleményük szerint
nincs alkalmas hely 1-3 évesek számára, ahol biztonságosan és nyugodtan szabadon engedhetnék a gyereket.
– Kellene egy olyan felszerelt, de õrzött játszótér, ami
mondjuk este 19 órától zárva

van reggel 8-ig. Itt mobil
vagy állandó toalett és pelenkázó is lehetne, éjszakára
fedett homokozó, mászókák,
stb. és pici (korrekt) pénzért
lehetne bemenni, ami az õr
bérét és a karbantartást fedezné. Nem feltétlen nagy
pénzeket kellene kérni, hanem a tisztaság és a felügyelet árát kellene csak megfizetni a gyermekeket oda vivõknek, több helyen láttam
ilyet a világban hol pénzért,
hol ingyen, de szépeket és
kulturáltakat, mindenki figyelt a többiekre és a gyerekekre.
–
Megkezdõdött
a
Kurcapart Kalandpark építése a Vecseri-foknál. A
mintegy 400 milliós magánberuházás nyár derekára készülhet el, a parkban közel
20 fõt foglalkoztatnak majd.
– Az ilyen típusú turisztikai vonzerõ jelentõsen javíthatja Szentes vonzóvá tételét, egy alacsonyabb árfekvésû szálláshely lenne szükséges mellé. Mindenképpen
húzni fogja a város forgalmát és ez a vendéglátásnak
és a kereskedelemnek is
hasznára válik majd.
– Tíz napig lehet még lobbizni a kórházi mûtõtömb
építéséhez szükséges pénzekért – Szentesen 2,9 milliárd
forintot szeretnének elnyerni
erre a célra.
– Régi jó hírû kórház, orvos is lesz? A bõvülés jó a

betegeknek, jó a kórháznak,
jó a városnak és a munkaerõpiacnak, tehát mindenképpen hasznos, csak legyen
elég orvos is, hiszen így is
hiányzik vagy 17 orvos.
– A Parlament elé került a
termálvíz visszasajtolási
kötelezettségének végleges
eltörlésérõl szóló elõterjesztés. Az általános vitában
számos ellentét alakult ki a
pártok képviselõi között.
– Nem látom át, de gondolom, a józan gondolkodás
kell, és mindenképpen azt
kell támogatni, ami az országnak jó hosszú távon.
Természetesen azt is figyelembe kell venni, mit adunk
tovább az utódoknak és milyen állapotban, tehát a jövõre is kell gondolnunk, nem
csak a jelenben gondolkodni.

Legtalpraesettebb diákok

Purosz Leonidasz
A Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat – a SZIDÖK
– ebben az évben már tizenharmadik alkalommal írta ki
pályázatát a városi „LEGDIÁK” cím elnyerésére. A jelölt diákok egymásnak és a
SZIDÖK küldötteinek egy
tréfás, rövid vetélkedõvel
mutatták be az értékeiket.
Többek között be kellett
mutatkozniuk – lehetõleg
humoros, eredeti formában,

Programok
• „Rejtelmek, ha zengenek…”
címû, az alkotó pedagógusok régiós XIII. elõadó-mûvészeti bemutatóját április 27-én, szombaton 15
órakor a rendezik meg Móricz-házban.
• Anyák-napi operettgálát mutatnak be a Pesti Magyar Operett
Színpad mûvészei a megyeháza
dísztermében május 10-én,
pénteken,19 órakor. Sztárvendég:
Zsadon Andrea. Jegyek már kaphatók a Mûvelõdési és Ifjúsági Házban és a Babilon Könyvesházban.
• Bödõcs Tibor humorestjére
várják a közönséget a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házba május 16-án, 19
órakor. Jegyek már kaphatók a
helyszínen és a Babilon Könyvesházban.

hogy mit tudnak a városunkról. Természetesen az
ügyességi feladatok sem maradtak ki.
A zsûri értékelése alapján
az általános iskolások közül
Nagy Levente, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákja, a középiskolások
közül pedig Csókási Márk, a
Zsoldos Ferenc középiskola
tanulója bizonyult a legjobbnak. Ez azonban itt kevés
volt a gyõzelemhez. Errõl
ugyanis, a jelenlévõ diákok
szavazata döntött.
A diák szavazók nem értettek egyet a zsûrivel. A verseny történetében ez nem
most történik meg elõször.
Így az általános iskolások közül a Koszta József Általános
Iskola tanulója, Gugolya Vanda lett a 2013. év Legtalpraesettebb Általános Iskolás Diákja. A középiskolások versenyét pedig Purosz Leonidasz, a
Horváth Mihály Gimnázium
Az alsóréti városrészben
található; a Balogh János utcát és a Kurca sort köti öszsze. Az érintett területen
Csongrád vármegye 1908ban 216 házhelyet mért ki
kedvezményes áron munkáscsaládok részére, emiatt
kezdetben Csongrád vármegyei telepnek nevezték. A telepet a Széchenyi út (ma
Csongrádi út) határolta,
ezért Széchenyi-telepként is
emlegették. A városrész neve után a terület legelterjedtebb neve Alsóréti-újtelep
volt. Az 1932. évi városrendezéskor a térséget tíz utcára tagolták, és felét a város
legjelentõsebb polgármestereirõl nevezték el. Ezek egyike volt Sarkadi Nagy Mihály, aki Szentesen született

Gugolya Vanda
tanulója nyerte, így õ lett a
2013. év Legtalpraesettebb
Középiskolás Diákja.
A versenyt a Koszta József
Általános Iskolában rendeztük meg. Köszönet ezért a
házigazdának, Csorba Ildikó
tanárnõnek.
A vetélkedõ elérte célját:
sikerült ismét jobban megismerkedni egymással az iskolák diákjainak.
Koromné Seri Anikó

2013. április 26.

Olvasónk írja

Se Nagyajtósi, se Bucsány?
A Szentesi Élet legutóbbi
számában egy kedves olvasó
irodalmi kérdést vetett fel
Ady is megdöbbent c. írásában. Idézet a levélbõl: „Mit
érdemes Szentes irodalmi
múltjából felidézni? … Valamit, amit sem Nagyajtósi tanár úr, de még Bucsány
György se mondott el.” A
cikk végére kiderül, hogy az
olvasó Ady Endre: Sima úr
telepít c. versére gondolt.
Nos, az említett versrõl
Nagyajtósi István nem, de
Bucsány tanár úr annál inkább beszélt. A 2000-ben
megjelent Szentes helyismereti kézikönyve c. könyv 2.
kötetében külön fejezetet
szentel az említett versnek,
teljes terjedelmében idézve
magát a mûvet. A fenti cikk
írója szerint Ady megdöbbent és felháborodott a szentesi lakosok kitelepítésén,
ám a dolog máshogy áll. A
század végén a magyar kormány is támogatta a ritkán

lakott vagy elnémetesedett
területekre való magyar ajkú
népcsoportok elvándorlását,
mely teljesen önkéntes alapon ment végbe, így jött létre pl. Újszentes községe is,
amit szintén Sima Ferenc
szervezett. Szó sem volt valamiféle szélhámosságról
vagy átverésrõl. Simától különben is távol állt az ilyesmi. Ady nem ismerte Simát,
felháborodásának más oka
volt. A század legvégén
ugyanis egy nemtelen politikai lejárató kampány indult
Sima Ferenc ellen, aki Szentes országgyûlési képviselõjeként sokszor tört borsot a
korrupcióra is hajló kormánypárti urak orra alá. Kígyót-békát írtak róla a lapok,
mindennel megrágalmazták,
aminek még a fiatal Ady is
felült, s a kor szokása szerint
egy gúnyversbe öntötte gondolatait, amit így egy fiatalkori botlásának tekinthetünk.

Vágvölgyi Zoltán
helyismereti könyvtáros

In memoriam dr. Tarján Tibor
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2013. április 22én csendesen, türelemmel
viselt betegség után elhunyt Tarján Tibor, a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház osztályvezetõ fõorvosa.
Tarján Tibor Makón született, 1980-ban szerezte meg
orvosi diplomáját Szegeden.
1985-ben csecsemõ- és gyermekgyógyász, 1998-ban háziorvosi, 2005-ben nukleáris
medicina szakvizsgát tett.
1980-tól a makói kórház
gyermekosztályán dolgozott, majd meghívást kapott
a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájára, ahol dolgozott, oktatott és a szervezet víztereinek kóros változásai témakörben kutatott.
Ezt követõen ismét a makói kórházban tevékenykedett, 1990-1991-ben megbízott osztályvezetõ fõorvosként. 1991-tõl iskolaorvos
volt, s emellett a makói
ÁNTSZ-ben helyettesített.
1997-tõl Csanádpalotán háziorvos volt, 2001-tõl a BV
központi intézetében tevékenykedett orvosként. 2002-

ben Pávics László meghívására került az SZTE ÁOK
Nukleáris Medicina Intézetébe, ahol annak megszûnéséig, 2004-ig dolgozott. Innen került 2004-ben a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház Izotóp Laboratóriumába, ahol 2006. július 1-tõl osztályvezetõ fõorvosként munkálkodott.
Tarján Tibor komoly szakmai-tudományos tevékenységet végzett. A Nukleáris
Medicina Intézetben a gyermekkori IBD-k (Colitis
ulcerosa és Chron betegségek) diagnosztikus munkájával foglalkozott, amelyrõl
Amszterdamban 2003-ban
elsõ szerzõként osztotta
meg tapasztalatait kollégáival, mely megjelent az

Utcáink, tereink névadói (112.)

Sarkadi Nagy Mihály utca

1851. november 14-én; szülei
Sarkadi Nagy Mihály gazdálkodó és Dobosy Karolina.

Az olvasó által felvetett
gondolat azonban jogos. Vajon van-e Szentes irodalmi
múltjában eddig nem tárgyalt alkotás. A válasz: igen.
Jókai, Mikszáth, Móricz,
Márkus László (az Operaház
igazgató a 30-as években)
adomái, anekdotái Szentesrõl, Galgóczi Erzsébetnek A
golyó c. Szentesen játszódó
novellája vagy Vitray Tamás
Kiképzés c. önéletrajzi regénye, melynek 8. fejezetében
az író szentesi élményeit írja
meg. Az év végén remélhetõleg megjelenõ Szentesi anekdoták c. kötetben mindezek
benne lesznek, de a városi
könyvtár e-könyvtárába is
bekerül majd egy hosszabb
tanulmány Szentes irodalmi
múltjáról, mely a legújabb
kutatási eredményeket közli
irodalmi alkotásokkal, adalékokkal, bibliográfiával.

Az alsóbb iskolák elvégzése
után jogi és államtudományi
tanulmányokat folytatott a
pesti egyetemen. Hazatérésekor a város szolgálatába
lépett: 1875-ben ügyészsegéddé, 1878-ban városi rendõrkapitánnyá, az 1884. május
15-diki tisztújításon pedig
polgármesterré választották.
Sima Ferenc – a volt tisztviselõtárs – találóan állapította
meg, hogy: „Sarkadi N. Mihály, tehetségével, szilárd
karakterével, haladásra vágyó lelkével, nemes ambíciótól eltelve, a legszerencsésebb pillanatban lett Szentes

város polgármestere.” Mûködésének 7 éve alatt rendkívül jelentõs eredményeket
könyvelhetett el. Több éves
küzdelem eredményeként
1887 õszén felavatták a város
elsõ vasútvonalát Szentes és
Kunszentmárton között, s
nyomban kezdetét vette a
szentes-hódmezõvásárhelyi
vasútvonal kiépítésének elõkészítése. A közegészségügy
érdekeit szemelõt tartva, a
fõtéren elkészült a város elsõ
ártézi kútja, amely egészséges ivóvízzel látta el a környezõ iskolákat, hivatalokat.
Jelentõsen fejlõdött a városi

European Jurnal of Nuclear
Medicine 2004-es 3. számában is. Ugyanerrõl a témáról
elõadást tartott a Hevesy
György Orvostudományi
Nukleáris Társaság XII.
kongresszusán Pécsett. Majd
visszatért gyermekklinikai
kutatási területéhez, mely a
vízerekkel foglalkozott és
eredményei alapján az izotópos vese-clerance vizsgálatokban Szegeden áttértek
a MAG3-clearance meghatározás helyett az EC-clerance
meghatározásokra. Tagja
volt a Nukleáris Medicina
Európai Szövetségének, valamint a Magyar Orvosok
Nukleáris Társaságának.
Szentesi kórházi tevékenysége alatt fellendítette
az Izotóp Laboratórium teljesítményét és átszervezte
munkarendjét a hatékonyabb mûködés érdekében.
Személyével kiváló szervezõ, a betegekkel kedves,
szakmájában, a diagnózis
felállításában maximalista
orvost veszített el a szentesi
kórház.
Fõorvos Úr, nyugodj békében!
Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház
kórház; 1888-ban megnyílt a
negyedik gyógyszertár, és
felépült a gimnázium új, reprezentatív épülete. 1888/
1889 folyamán megtörtént a
fõtér (piactér) régen tervezett kikövezése, valamint a
vasúthoz vezetõ fõút (Kossuth utca) keramit téglával
történõ kirakása. A korábbi
pallójárdákat téglajárdák
váltották fel. Folytatódott a
közvilágítás korszerûsítése.
1890-ben ismét õt választották polgármesterré, de a vármegye nyomására 1891 nyarán lemondásra kényszerült.
Szentesen hunyt el 1893.
április 14-én. Életnagyságú
portréja a városháza közgyûlési termében látható.
Labádi Lajos
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Sajtóközlemény

Katos Zsolt
Az elmúlt idõszakban –
nyomtatott és elektronikus
médiában – napvilágot látott, a szentesi Petõfi Szálló
és Vitala-projekt kapcsán a
Szentes SPA & Medical Kft.
az alábbiakról kívánja tájékoztatni a tisztelt közvéleményt:
A 2011-ben megalakult
Szentes SPA & Medical Kft.
(61 %-ban magántõke bevonásával, 39 %-ban közpénzzel képviselve) a kompetens
jogalanya, a Szentes egészségturisztikai integrált városfejlesztési programnak,
melynek szakmai-pénzügyi
elõkészítésére és finanszíroztatására a 30 éves múlttal
rendelkezõ Vitala Group
cégcsoporttal kötött szerzõdést 2011-ben.
2012 februárjában, Szentesen tartózkodása során, egy
több fõs delegáció a Vitala
Group részérõl feltárta azon
információkat, melyek szükségesek a megvalósíthatósági tanulmányok, mesterterv
és egyéb dokumentáció elkészítéséhez.
A 2012. február-2013. február hónap közötti idõszakban, egy elõre meghatározott
idõtáblázat szerint, szoros

együttmûködés keretén belül – az önkormányzat által
alakított munkacsoporttal
együttmûködve – informáltuk a szerzõdött partnerünket a projekttel kapcsolatos
tudnivalókról.
2012 utolsó negyedében
kialakult a végsõ projektelem táblázat, mely tartalmazza a Petõfi Szálloda teljes felújítását, a strandfürdõ
részleges felújítását, egy új
Turista és Sport Szálloda építését, High-tech klinika és diagnosztikai központ megvalósítását, több önkormányzati épület felújítását, mint
ahogy egyéb szórakoztatóés látványelemeket is.
Hamarosan elkezdõdnek
az egyeztetõ tárgyalások a finanszírozásra vonatkozóan,
mellyel párhuzamosan a
szükséges tervezési/engedélyeztetési elõkészületekrõl is
gondoskodunk, míg a konkrét kivitelezés a jövõ évben
indulhat el.
A projekt eredményes
megvalósítása nemcsak a város számára fontos, hanem
minden szentesi lakos napi
politikai küzdelmeken felüli
érdeke áll, hogy legyen. Ennek sikerre viteléhez alakult
másfél éve, mint informális
és konzultációs csoport – a
képviselõ-testületben szerepelõ valamennyi politikai
erõ a párt részvételével – a
Vitala-Projekt Szakbizottság
(„Vének tanácsa”). Bízunk
benne, hogy az eddig befektetett közös munkát nem veszélyezteti a beinduló választási kampány, hisz amit
teszünk, Szentesért és a
szentesi emberekért tesszük,
felülkerekedve egyéni és
párt érdekeken.
Katos Zsolt
Szentes SPA & Medical Kft.
ügyvezetõ

Mûfûre, kamerára
és vízforgatóra is
maradt pénz
2012-t is jelentõs pénzmaradvánnyal zárta a szentesi önkormányzat: az 560 millió forintból jut mûfûre, térfigyelõ
kamerára és vízforgató berendezésre is.
Csütörtökön tárgyalta a képviselõ-testület az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról készült beszámolót, amibõl kiderült, hogy ismét pozitív szaldóval zárta az évet a város. A
pénzmaradvány felosztására benyújtott javaslat szerint az
560 millió összeg túlnyomó részét a költségvetési egyensúly
biztosítására és a korábbi kötvénykibocsátással kapcsolatos
kötelezettség teljesítésére fordítanák: 300 milliót az utóbbi
célra, óvadéki betétként használnának föl, közel 78 millió forintból pedig az idei forráshiányt fedeznék. 129 milliót az
olyan, késõbb felmerülõ kiadásokra különítenek el, mint a
kamat kiadás növekmény, kamat bevétel kiesés, értékbecslések, gépjármûcsere, földhivatali adatszolgáltatási díjak és az
adósság konszolidációval összefüggõ várható elõirányzat
rendezés.
53 millió forint így is marad olyan fejlesztésekre, amik finanszírozása az idei költségvetés elfogadásakor még kérdõjeles volt. Az elõterjesztés szerint 15 millió forintot szánnak a
mûfüves focipálya építését szolgáló pályázat önerejének, de
azt érdemes tudni, hogy ez csak egy része a szükséges 40
milliós saját erõnek. Az orvosi rendelõk leromlott állapota
többször téma volt a képviselõ-testület ülésein: erre a célra 7
milliót különítenek el. Az egészségügyi szûrõprogram folytatására 1 milliót szán a városvezetés. 3 millió forintból bõvítenék a térfigyelõ kamerarendszert, 3 új optikát szerelnének fel.
A Kiss Zsigmond utca átalakítását elõkészítõ tervezõi munkára 5 milliót, a fedett uszodánál közmûtervezésre és kiváltásra 8 milliót, míg a Nagyörvény utcai idõsek otthon parkosítására 1 millió forintot tennének félre. Szintén a pénzmaradványból oldanák meg a gyógyfürdõ november óta húzódó ügyét. 10 millió forintból ugyanis vízforgató berendezést
vásárolna a város a külsõ medencéhez, és ezzel megszüntetné azt a hiányosságot, ami miatt a szakhatóság elrendelte,
hogy a 14 éven aluliak kitiltását a fürdõbõl. Információink
szerint a városvezetés csak arra vár, hogy kinevezzék a kórház új fõigazgatóját, és akkor rögtön megkezdõdhetnek az
egyeztetések a gyógyfürdõ további mûködtetésérõl.
B.D.
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Értelmes fatelepítés a cél

A fõkertész szerint balesetveszély miatt kellett megcsonkítani a ligeti platánt.
(folytatás az 1. oldalról)
A megcsonkított ligeti fának ettõl semmi baja, állítja a
fõkertész, ugyanakkor baleset elõfordulhatott volna,
akkor pedig azzal támadták
volna õket, miért nem intézkedtek. Merthogy konfliktusaik vannak, a lakosság egy
része meglehetõsen bizalmatlanul szemléli a fakivágásokat a városban. A Petõfi
utcán három közmûvezetékre ültették azt a fát, amit ki
kellett venni a héten, már
teljesen felnyomta a járdaburkolatot, egy néni a Bocskai utcán esett el egy szintén
kivételre ítélt fa kitüremkedõ
gyökérzetében- hozott két
példát a fõkertész arra, hogy
annak idején a fatelepítéseknél nem vették figyelembe a
földben haladó közmûvezetékeket, pedig ezek komoly
balesetekhez is vezethettek

Szünetel
az ellátás

volna. Sok családi házi bejelentést is kapnak, ahol a parkettát szakította fel az átgondolás nélkül ültetett fa. Arra
is van példa, hogy súlyos következményekhez vezethet,
ha megmentenek egy balesetveszélyes fát, mint az be
is következett a tiszai feljáró
elõtti részen.
– Mindezek után értelmes
fatelepítést fogunk végezni –
ígéri a fõkertész. Azt tudni
kell ezzel kapcsolatban,
hogy egy fa gyökérzetének a
föld alatt ugyanakkora a kiterjedése, mint fent a lombkoronájának. Ezért találták
ki a gömbfákat és az oszlopos fákat. Ez az egyik szempont, amit figyelembe kell
venniük a faültetésnél, gondolniuk kell a magasabb jármûvekre, amelyek fennakadhatnak a sûrû ágakban,
ezen kívül a balesetmentes,

biztonságos közlekedésre, de
a közvilágításra is figyelmet
kell fordítaniuk a faültetés
tervezésekor. Vannak például közterületre nem ültethetõ fafajták, de allergén hatású fákat sem lehet ültetni a
városban.
– Jogszabályok elõírásait a
parkolók, kerékpárutak esetében is be kell tartanunk, hiszen meghatározott a szélességük, tehát a fa és a mi lehetõségeink is be vannak
zárva – fogalmazott a szakember. A fejlesztésekrõl elmondta, az Ady Endre és a
Petõfi utcákon egységes fasort alakítanak ki, mely 10
év múlva sem fogja felnyomni a burkolatot, ezek a növények várostûrõek, s a gömbfák ráadásul az épületek
homlokzatát sem veszélyeztetik. A városközpontban, a
fehérház mellé tervezett

park területén egyetlen fa
sem lesz kivágva, egyébként
is védett az oszlopos tölgyfa
sor.
A fõkertész vitatkozna azzal, hogy csökken a faállomány a városban, hiszen
mintegy négy év alatt több
mint ötezer fát ültettek ki.
Elárulta, neki is nehéz olykor kompromisszumot kötni, az építményeket, a mûszaki megkötéseket és a növényzet védelmét összeegyeztetni. Azonban, még ha
fáj is, elsõ a biztonság. – Állandósultak a konfliktusok a
lakossággal, pedig mi jót
akarunk, csakhogy, sajnos az
elégedetlenkedõk hangja
hangosabban
hallatszik,
mint akiknek tetszik a város
szépülése – jegyezte meg a
fõkertész.
D. J.

Apad a Tisza

A Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház rendelõintézetének szemészeti szakrendelésén a betegellátás átmenetileg szünetel.
Az intézmény vezetése
sürgõsségi feladatként kezeli szemész szakorvos
biztosítását, az átmeneti
probléma jelzése megtörtént a hatóság felé. Amint
a hatóságtól visszajelzést
kap az intézmény az átmenetileg kijelölésre kerülõ helyettesítés formájáról
azonnal értesítik a lakosságot.

A Tisza és a Körösök is apadnak. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Alsó-Tiszán folytatódott a vízszint lassú csökkenése. Április utolsó napjaiban már a II. fokú árvízvédelmi készültségre sem lesz szükség. A Hármas-Körösön egyelõre III. fokú készültség van érvényben, de péntek hajnaltól várhatóan 800 cm alá süllyed a vízmérce, így ott is
feloldják a legmagasabb készültségi szintet.

Biztonságot ad a jelzõrendszer
Mintegy 5 millió forintból bõvül a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtó rendszer. Egy, „Az európai segítség az egészséges közösségekért Újszentestõl Szentesig“ címû határon átnyúló
pályázatnak köszönhetõen
újabb tíz rászoruló kaphat
olyan rádiós adó-vevõ eszközt, mellyel otthonából
kérhet segítséget.
Eddig 54 fõ használhatott
jelzõkészüléket otthonában,
köztük Kovács Ferencné, aki öt
évvel ezelõtti csípõprotézis
mûtétjét követõen kérte a
Gondozási Központ segítsé-

gét. Mint Marika néni lapunknak elmondta, eddig
egyszer sem kellett használnia a jelzõeszközt. Ugyan tavaly otthon elesett és eltörte a
kezét, de inkább biciklivel
ment be a kórházba. Ennek
ellenére bárkinek ajánlja,
mert biztonságérzetet ad számára. Ugyanezt erõsítette
meg Gerecz Elemérné, aki közel 10 éve rendelkezik jelzõcsengõvel. – Nagyon-nagyon
megnyugtató a készülék, éjjel-nappal biztonságban érezzûk magunkat a férjemmel –
mondta. Eddig egyszer kényszerült a jelzõcsengõn keresz-

tül éjszaka hívni a gondozónõt, aki gyorsan megérkezett
az orvossal. Mindketten megemlítették, hogy otthonukban
elhelyezett központi rádióadó és a nyakba akasztható
nyomógomb között legfeljebb 30 méteres távolság lehet, így a kertbõl nem tudnak
segítséget kérni, ezért kérték
legalább 50 méteresre bõvíteni.
A projektet bemutató szakmai konferencián Miklós Árpád alpolgármester elmondta,
hogy Újszentesen jelenleg 34
készüléket mûködtetnek a
szentesi tapasztalatok alap-

ján. Mint fogalmazott, a 20152020 közötti uniós ciklusban
is szeretnék továbbvinni a két
település közötti együttmûködést. Szûcs Lajos véleménye szerint nagy biztonságot
és komfortérzetet ad a jelzõrendszeres segítségnyújtás az
idõseknek. Egyben örömét
fejezte ki, hogy a város folytatni tudja a rendszer fejlesztését. Lencséné Szalontai Mária
osztályvezetõ a város szociális ellátási formáit mutatta be,
ami véleménye szerint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtással vált teljessé.
Besenyei
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A holland pék és
a csempészkenyér

(Fotó: Vidovics)
Szentesen járt és mutatott ízelítõt termékeibõl a holland Paul Berntsen. A hatszoros
holland bajnok pékmester a polgármester
meghívására látogatott a Szent Korona Cukrászdába és osztotta meg egyik receptjét.
Nem távozott üres kézzel, a Kárpátia kenyeret szeretné meghonosítani Hollandiában.
Gazdaságfejlesztési körúton járt Hollandiában Szirbik Imre polgármester nemrégiben.
Utazása során találkozott a holland pékmesterrel, akit meginvitált Szentesre. Paul
Berntsen beült autójába és a héten megérkezett a városba, ahol a Szent Korona Cukrászdában mutatott be saját termékei közül néhány különlegesebb sült tésztát. Nem elõször
járt Magyarországon, sõt több kollégáját is invitálta már hazánkba a világbajnoki bronzérmes pékmester. A Berntsen család ötödik generációs pékje által használt lisztet helyi szélmalomban õrlik, amihez 30 kilométeres körzetbõl vásárolják a gabonát. A holland mester
kenyeres országnak tartja hazánkat, tapasztalata szerint szinte minden ételhez eszünk kenyeret. Talán ezért viszi hazájába a Kárpátia
kenyér receptjét és próbálja meghonosítani ezt

a magyar terméket. Már vásárolt egy olyan gépet, amivel kovászos kenyeret tud majd készíteni. Mint elmondta, meglepte, mennyi kézi
erõvel dolgoznak a magyar pékségek. Náluk
gépesített a termelés, ami precízebb és harmadannyi emberi munkát igényel. Az is kiderült, milyen profi az értékesítésben. Saját profilt vezet egy közösségi oldalon, ahol minden
csütörtökön megoszt egy olyan termékét, amit
másnap egy euróért vásárolhatnak meg. A kenyerébõl például 4 ezer darabot adott el a
másnapi akcióban. Egyik sikerterméke a második világháború idejébõl származó, szinte
fekete színû, puha, kicsit édeskés, rozsból készült csempészkenyér, ami 12-14 óra alatt sül
vagy inkább fõ meg. Az interneten is rendelhetõ pékárut a világ számos országába szállítja, ahol hollandok élnek. Paul Berntsen egy pékekbõl álló zenekarban gitározik, most jelent
meg saját lemezük. Meglepõdött, amikor kiderült, hogy a házigazda ifjabb Füsti M. Lajos is
saját zenekarral lép fel. Végül a két zenészcukrász-pék hanglemezt is cserélt, majd Paul
Berntsen a helyi fagylaltból kért kóstolót.
B.G.

Tavasz van a Szin-es cukrászdában is

Végre megérkezett a várva-várt jó idõ, ennek
megfelelõen a Szin-es cukrászdába járókat is
tavaszi kínálat és sok újdonság várja: lehet
fröccsözni, csavart fagyit nyalni, sõt Szentesen
talán elsõként a + 1-mozgalom jegyében meghívhatunk egy ismeretlent is kávéra, vagy
sütire.
Az idén 6. éve mûködõ Bocskai utcai Szin-es
Cukrászdába tavasszal is érdemes beülni, vagy
a hangulatos teraszon idõzni, tudtuk meg Molnár Líviától, az üzletet mûködtetõ eSzeM Trade
Bt. operatív igazgatójától. Márványkávé — saját
specialitás-, jegeskávé, limonádék gyümölcspürébõl, jégkása — csak egy kis ízelítõ a színes kínálatból. Az eddig megszokott, kiváló alapanyagokból készült hûsítõk, valamint sörök és
minõségi röviditalok mellé mostantól négyféle
fröccsöt is kínálnak a csinos, mosolygós eladók,
ráadásul alkoholos italokat egész nap felszolgálnak. Péntektõl ismét kapható lesz a közkedvelt
csavart fagyi is — bár egyelõre csak hétvégenként.
Az üzlet csatlakozott a +1 elnevezésû nemzetközi mozgalomhoz, vagyis a Szin-es cukrászdában is lehetõség van rászorulóknak elõre
kifizetni egy kávét vagy fagyit.
Természetesen az újdonságok mellett maradtak a klasszikusok is, fagyiból például jórészt
ilyeneket kóstolhatunk, de a diabetikus terméke-

ket fogyasztókra is gondoltak. Tortából legalább
50-félét árusítanak, minden náluk kapható süti
ízében vállalnak tortakészítést, igény szerint
bármilyen ételérzékenységet figyelembe vesznek. Az eddigi összes Ország tortájának választott finomságot is megrendelhetjük (az abszolút
kedvenc a szilvás gombócos, e nélkül nem múlik el hétvége a cukrászdában).
Sok törzsvendégük van a 2008-as nyitás óta, s
a fiatalabbak is egyre inkább felfedezik a cukrászdát. A családok igazán jól érzik itt magukat,
hiszen a cukrászdát övezõ zöldterület biztonságos játékteret nyújt a gyerekeknek. Emellett az
egyik vonzerõ, hogy a napi sajtót el lehet olvasni kávékortyolgatás vagy sütizés közben, de
fontos tényezõ, hogy a Talmácsi Cukrászat termékei is nagyon kedveltek. A harmadik generáció dolgozik már az 1940-ben alapított kunszentmártoni cukrászüzemben, ahonnan a minõségi finomságok érkeznek a Szin-es Cukrászdába. A nyári sütemények között sláger a Manók álma, valamint a London-kocka, mely fahájas, reszelt almaágyas ízvilágával, mézes mandulával a tetején csábít. S hogy a csábítás ne vigyen bûnbe, a nagy múltú cukrászüzemben
könnyedebb tésztával, gyümölccsel készítik a
termékeket.
(X)

Április 30-án:

United
Népzene és néptánc bemutatók, lampionos séta és koncert várja a szentesieket a
majális elõestéjén. A Szentesi
Mûvelõdési Központ hagyományos programja április 30án, kedden 18 órakor kezdõdik a városi fúvószenekar és
a Kunszentmártoni Fúvószenekar térzenéjével, amit népzene és néptáncbemutató követ. A hagyományos lampionos séta este negyed 9-kor
indul a díszkúttól az ifjúsági
házig, ahol fél 9-kor kezdõdik az United együttes élõ
koncertje az ifjúsági parkban.
A büfé teraszán 22 órától a
Keresztes diszkóban folytathatják a szórakozást.
Május 1-jén 10 órától az
Árpád Szabadidõs Sportklub
hagyományos sportmajálisa
várja a szórakozni, kikapcsolódni vágyókat a Pusztai
László Sporttelepen.
Fábiánsebestyénben május
1-5-éig tart a Nemzetközi Fogathajtó Verseny. 1-jén, 9-20
óráig a nyitott lovardában
díjugrató verseny lesz. 3-án
9-tõl díjhajtás, eredményhirdetés 19.30-kor, 20.30-tõl Ismerõs arcok koncert. Szombaton 9-tõl maratonhajtás, 21
órától tábortûz és lovasbál.
Vasárnap 9-tõl akadályhajtás,
eredményhirdetés 15 órakor.
A lovasprogramok mellett
gasztronómiai bemutató,
„Hungarikumok utcája”,
kulturális- és gyermekprogramok, esténként „csárdás”
talpalávaló, ingyenes játszópark várja a kilátogatókat.
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Lakók tettek le
fekvõrendõrt
(folytatás az 1. oldalról)
A Kurca soron közlekedõket meglepte a forgalmi akadály, többen nehezményezték
a kihelyezését, mivel azt nem
jelzi tábla. A rendõrségtõl kapott tájékoztatás szerint nem
tartozik hatáskörükbe forgalomszabályozó eszközök létesítése vagy engedélyezése.
Amennyiben sebességkorlátozó tábla kerül a Kurca sorra, akkor az alapján ellenõrzik majd az autósokat. Az önkormányzati utakat kezelõ
Városellátó Intézménynél lakossági bejelentés alapján
tudnak a két fekvõrendõrrõl,
nem õk helyezték ki. Varga
Sándor vezetõ megkeresésünkre elmondta, hogy számukra is a mûszaki osztály
engedélye szükséges minden,
a közlekedéssel, forgalomszabályozással kapcsolatos beavatkozásra. A polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának
fõtanácsosa, Cseuz Csaba András végzi a közterületi engedélyeztetést. Mint elmondta,
a napokban kereste meg a
Kurca sor egyik lakója fekvõrendõr ügyben. A fõtanácsos
lapunknak azt a tájékoztatást
adta, amennyiben hivatalos
kérelem érkezik hozzá, akkor
a rendõrséggel közösen elvégzett helyszíni szemlét követõen adhat engedélyt forgalomcsillapító berendezés
kihelyezésére. A telepített
eszköznek és a lerakás módjának minden szempontból
meg kell felelnie a hatályos
szabványoknak és jogszabályoknak. Az engedélyezte-

tési eljárás maximum 15 nap.
A közlekedõk figyelmét
mindkét irányból táblával
kell felhívni a bukkanóra.
A városrész önkormányzati
képviselõje is tud a problémáról. Demeter Attila – az ott
lakók kérésére – már kérte sebességkorlátozás bevezetését
az óvoda környékén. – A
Kurca-híd lezárása felerõsítette a közlekedõk és a lakók
ellentétét – mondta lapunknak. – Sok autós a Kurca soron próbál gyorsabban eljutni
úticéljához, ami veszélyezteti
az ott lakó és arra közlekedõ
gyerekek épségét. Fõleg a
reggeli és a délutáni órákban
nagy a gyalogos és kerékpáros forgalom. Ezért kértem a
várostól, hogy vizsgálják meg
a Mátéffy utca, Kiss Zsigmond utca, Kurca sor által
határolt rész lakó-, pihenõövezetté nyilvánításának lehetõségét, ezzel együtt 20 kilométeres sebességkorlátozás
bevezetését – mondta.
– Hosszabb távon érdemes
lenne sétánnyá minõsíteni a
Kurca sort az átmenõ forgalom kizárásával egyidejûleg.
Egyébként az út szélessége
sem teszi lehetõvé két autó
biztonságos egymás melletti
elhaladását. Egy ilyen döntéssel jelentõs rekreációs zóna
alakulhatna ki a Kurca mellett, a város zöldfelületi tengelyében és biztonságosabbá
tenné a gyalogos és kerékpáros közlekedést – tette hozzá
a táj- és kertépítész mérnök
Sárréti Dániel.
Besenyei
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Az orgona feltámadása

(Fotó: Vidovics)
A hívõket és zeneszeretõket is szolgálja a katolikus
templom felújított orgonája. A 16 millió forintból
megújult hangszert vasárnap Kiss-Rigó László megyéspüspök szentelte meg
hívõk, adományozók, városi
elöljárók, díszpolgárok és
most bérmáló fiatalok elõtt.
Közel tíz éve alapítványt
hoztak létre a Szent Annatemplom 85 éves orgonájának felújítására. Topsi Bálint
plébános elmondta, sokan
mellé álltak az ügynek és
adományaikkal támogatták

a kezdeményezést. A 100
ezer forint feletti összeget
adományozók névsorát egy,
az orgona mellett elhelyezett tábla örökíti meg. A
megújult hangszer az egész
egyházközséget segíti, a liturgiákon kívül komolyzenei hangversenyeknek is
otthont adhatnak.
A három évvel ezelõtt kezdõdött rekonstrukció 16,5
millió forintba került. A költségek közel harmadát az önkormányzat fedezte. – Új játszóasztal készült, kicseréltek
két sípsort és további hármat

Halmai István (KDNP) és Móra József (MSZP) önkormányzati képviselõ közösen indítványozta még tavaly
nyáron, hogy az önkormányzata támogassa 5 millió forinttal az orgona felújítását. A képviselõ-testület egyhangúlag döntött az összeg átadásáról a Szentesi Szent Anna
Templom Orgonájáért Alapítvány számára.
A hangszer az 1890-es években került mai helyére,
majd 1928-ban átépítették.

építettek be – tájékoztatott
Nagy János karnagy, orgonista. A címzetes zeneiskolai
igazgató elmondta, hogy a
katolikus templom orgonája
húsz sípsorával a kisebbek
közé tartozik, a Szegedi
Dóm orgonáján 120 sípsor
mûködik. A felújítással új
hangzást kapott, elektronikussá építették, azonban továbbra is levegõvel mûködik. - Nagy elõny, hogy elõ
lehet készíteni a játszandó
darab hangképét, hangszínét, ami kiváltja a regisztrátor
munkáját – tette hozzá a karnagy.
A felújított instrumentumot Kiss-Rigó László megyéspüspök áldotta meg
egy mise keretében. Felhívta a hívõk figyelmét, hogy
nem csak húsvétkor, hanem
minden vasárnap a feltámadást ünnepli a keresztény
közösség.
Kiss-Rigó László Isten áldását kérte mindazokra, akik
az orgonán játszanak, énekkel kísérik és azokat, és akik
hallgatják. Közelebb kerülnek az értékekhez, egymáshoz és Istenhez.
A szentmisén közremûködött, utána hangversenyt
adott a Bárdos Lajos Vegyeskar, Csanádi László orgonamûvész és -tanár, a
Szegedi Tudomány Egyetem Zenemûvészeti Karának kíséretével.
B.G.

Tizenhatodik alkalommal
rendezték meg az alkotó pedagógusok régiós képzõmûvészeti tárlatát. A „Rejtelmek, ha zengenek...” elnevezésû pályázat ötlete
Szentesrõl indulva évek óta
már három megye pedagógusait mozgósítja alkotásaik bemutatására, s szakértõk szerint az idén gyûlt
össze talán a legszínvonalasabb anyag.
Megszokott helyén, a
Szentesi Mûvelõdési Központ Tokácsli Galériájában a
felújítási munkálatok miatt
most nem rendezhették meg
a tárlatot, így az ifjúsági ház
fogadta be a nívós alkotáso-
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Pedagógusok,
ha alkotnak...
kat. A múlt szombati megnyitó ünnepségen egy zenetanár, Takács Gabriella fuvolajátéka adta meg a hangulatot, majd Paulovics Tamás saját versét mondta el. Mihály
Béláné, a polgármesteri hivatal mûvelõdési irodájának
vezetõje beszédében kitért
arra, hogy az 1998-ban egy
szentesi pedagógus, Borsodi
Ágnes kezdeményezésére létrejött pályázat és kiállítás az

Sárréti Krisztát is
díjazták.
Két diák érdekes és hasznos tanulmánykörutat tehetett XIV. Lajos pompás kertjében, Versaillesban az
„Élethosszig tartó tanulás”
Leonardo da Vinci Partnerségek pályázatnak köszönhetõen.
A programban 11 ország
13 iskolája vesz részt, köztük
a szentesi Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola.
Egymás országaiban, kertészeteiben vendégeskednek a
diákok, így jutott el most két
mezgés diák Franciaországba, Gál Anikó tanárnõ kíséretével. A 14.-es, technikus
osztályba járó Bondár Ferenc
és a 12.-es Lovász Szilveszter
a szaktanárok javaslata alapján utazhatott, a tehetséges
fiúk a szakmában képzelik el
a jövõjüket is.
Március 19-én indult a kis
csapat a tanulmányútra.
– Másnap reggel elindultunk Versailles szívébe, a király egykori zöldség és gyümölcskertjébe, ahol rendkívül sok információval gazdagodtunk – mesélte Szilveszter. – Többek közt megtudtuk, hogy vegyszereket
nem használnak, csakis biológiai és mechanikai úton
védekeznek a kártevõk ellen.
Szemtanúi lehettünk a franciák által kedvelt falra való
nõvényfelfuttatásnak mely
által a fal visszaveri a meleget és a szelet is megfogja,
tehát a növény gyorsabban
tud fejlõdni.Voltak több mint
200 éves fák is. Minden fa
gyümölcsformára volt nyírva.
Kiderült: úgy tartották abban az idõben, hogy minél
magasabbról származó gyümölcsöt vagy zöldséget fo-

évek során kinõtte magát:
Békés és Bács-Kiskun megyék is csatlakoztak a
Csongrád-megyei alkotókhoz. Egyébként a tárlat színvonalát mi sem jelzi jobban,
mint hogy a 61 beérkezett alkotás szinte mindegyikét elfogadta a zsûri (Kovács Ilona,
Kalmárné Horóczy Margit festõmûvészek és Tóth Attila
mûvészeti író) a kiállításra.
A technikák egész sora vonul fel, a faragott tárgyaktól
a festményeken át a kézimunkáig, hirdetve, hogy a
pedagógusok az esztétikusban, vagy épp a formabontó
dolgokban is szeretnék magukat megmutatni. Több díjat is kiosztottak, Szentes város alkotói díját Magyar Mária, a Szent Erzsébet katolikus iskola tanára kapta, aki
mûvészi fotóival pályázott.
A szentesi pedagógusok
szakszervezetének díját
megosztva Sárréti Krisztának
és a szegedi Várhidiné Szabó
Erzsébetnek ítélte a zsûri. A
Jövõnkért mûvészeti iskolában tanító Kriszta polipcsaládot, szerelmes csikóhalakat, hipnotizált békákat ábrázolt, vegyes technikával: linómetszettel, akrilspray és
akrilfesték segítségével éri el
a vidám hangulatot képein.
D. J.

Kertészszemmel
Versaillesban

gyasztott az ember, annál
magasabb szférába tartozott,
a föld alatt termõk közel voltak a pokolhoz.
Másnap ismét szakmai
programjuk volt, az Orangerie-t nézték meg, mely egy
nagy, U-alakban körülvett
díszes udvar egy épületben,
mediterrán növényekkel, s
már több mint 300 éve úgy
áll, ahogyan építették, emlékezett vissza Bondár Ferenc.
A közel kétezer növényt
minden évben kihordják, és
a helyén bálokat rendeznek.
A növények között volt több
mint 250 éves is melyeknek a
növését úgy próbálják megakadályozni, hogy ritkán
kapnak vizet, pótmegvilágí-

tást szinte nem is. Több mint
900 fazonra nyírt cserje van a
parkban, melynek alakjait is
precíz pontossággal végzik.
A diákokat olyan helyekre is
beengedték, ahova a turistákat nem.
A TECOMAH nevû testvériskolában egy terv alapján kellett egy 4X4 méteres
kertet létrehozniuk különbözõ elemeket felhasználva,
öt csapatban, németek, belgák, csehek, franciák mellett. A nap végére meg is
lett munkájuk gyümölcse.
Az iskola a napokban Lengyelországban képviselteti
magát öt fõs csapattal a Leonardo-projektben.
D. J.

A Bartha szakközépiskola rendszeres résztvevõje a
Porpáczy Aladár országos szakmai emlékversenynek, s már
több alkalommal elhozták tanulóik az elsõ helyet. Így történt Fertõdön az április 14-15-én már 41. alkalommal rendezett versenyen is, ahol a mezgé 13-os kertész és növényvédelmi technikus osztályából Kerekes Adrienn, Szántó Adrienn, Tóth-Kovács Judit és Vincze Erzsébet alkotta a gyõztes csapatot. Felkészítõ tanáruk: Lekrinszki Péter.
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Görögtûzre gólzápor

Vereség a
bajnokesélyestõl
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Ahogyan az várható volt,
kettõs gyõzelemmel lépett
át a Szeged a Szentes férfi
vízilabda-csapatán a bajnoki felsõház rájátszásának elsõ körében. A mieink ellenfele a folytatásban nagy valószínûséggel a Debrecen
gárdája lesz majd.

(Fotó: Kárpáti Lajos)
Rangadónak indult, biztos gyõzelem lett belõle: a
Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata négy góllal küldte haza a Szõreget. Egyre
közelebb a bajnoki cím…
A korábbi mérkõzésein az
elsõ játékrészben tompábban futballozott a Kinizsi,
ezúttal azonban lendületesen játszottak Mihály
Róberték, így a rangadónak
induló Szõreg elleni derbi
gyakorlatilag az elsõ félidõ-

ben eldõlt, hiszen 45 perc játék után már 3-0-ra vezetett
a Szentes. Mihály gólját
Vincze, majd Lekrinszky találata követte, a második félidõben pedig a visszatérõ
Szarvas Zsolt is megszerezte
elsõ gólját, a csatár ezúttal,
tõle kissé szokatlan módon,
fejjel juttatta a hálóba a labdát. – Az elsõ félidõben jól
futballoztunk, gólokat szereztünk, elégedett lehettem
a mutatott teljesítménnyel –

nyilatkozta Bozóki Zoltán vezetõedzõ. – A második félidõ elején javarészt a mi térfelünkön folyt a játék, feljebb jött az ellenfél, de helyzetet nem tudtak kialakítani.
Szép transzparenssel, görögtûzzel kedveskedtek a
csapatnak a szurkolók a találkozó elõtt. A helyi ultrák
a 100 esztendõs Kinizsit köszöntötték egy hatalmas
molinóval, és ezt a gesztust
a játékosok gólokkal hálál-

Elnökváltás a Vasutasoknál
Új elnök, Barna Viktor vezeti a Szentesi Vasutas
Sport Clubot márciustól. Az
eddigi elnök Makra Zoltánt
tiszteletbeli elnökként folytatja munkáját.
Egyedüli jelöltként választotta meg elnöknek Barna
Viktort a klub közgyûlése
március 1-jén. A 36 éves egykori vívó közel 30 éve került
a vasutas klubhoz, ahol
1999-tõl vívóedzõként, az
utóbbi 7 évben a vívószakosztály vezetõként is tevékenykedett. Elnöki tisztsége
miatt a szakosztályvezetõi
feladatokat Almási Alexandra
vette át a vívóknál. Az új elnök lapunknak elmondta,
hogy a szakosztályok munkája továbbra is önálló marad, fõ feladatának az anyagi
lehetõségek bõvítését tekinti.
Elsõsorban pályázatírással
foglalkozik majd és munkájához segítséget nyújt elõdje
is. Megköszönte Makra Zoltán több évtizedes munkáját
a vasutas klubban. Mint fogalmazott, régen tervezte az
elnöki feladatok ellátását,
azonban aki ezt csinálja, annak õrültnek kell lennie valamilyen szinten. Elnöki

ták meg, majd a találkozó
végén a pacsizás sem maradhatott el.
A Kinizsi jelenleg 56 ponttal, tizennégy ponttal elõzve
meg a Makó együttesét, toronymagasan vezeti a táblázatot. A csapat legközelebb
vasárnapi matinén vesz
részt Szegeden, az Universitas elleni összecsapás
ugyanis 11 órakor kezdõdik.
hv

Gágyoremléktorna
Az Árpád Szabadidõs
Sportklub április 21-én, vasárnap rendezte meg a Dr.
Papp László Városi Sportcsarnokban a Gágyor János
amatõr teremlabdarúgó-tornát, ahol a Semmicilin 1., a
Grund FC 2., az Old Boys 3.,
a Hungerit II. a 4. helyen
végzett. A legjobb góllövõ
Mihály Róbert (Grund FC).

Valdor-Szentesi VK-A-Híd
Szeged VE 5-17 (1-4, 2-3, 25, 0-5)
Férfi vízilabda OB I, negyeddöntõ, 2. mérkõzés.
Szentes, ligeti uszoda. Vezette: Csanádi, Marnitz.
Valdor-Szentes: Horváth
A. - Tóth Z., Nagy M., Regõs. Németh D., Weszelovszky 1, Bálint 2. Csere:
Horváth T. (kapus), Pellei,
Józsa, Tóth P., Szabó L.,
Szabó Z. 2, Párkányi. Vezetõedzõ: Lukács Dénes.
Szegeden 14-7-re, hazai
medencében pedig 17-5-re
kapott ki az alapszakaszgyõztes Szegedtõl a ValdorSzentesi VK együttese. Nyilvánvalóan Vincze Balázs gárdája volt a párharc esélyese,
ennek ellenére – elsõsorban a
ligeti uszodában nyújtott teljesítmény miatt – Lukács Dénes vezetõedzõnek voltak hiányérzetei a mutatott játék
és a hozzáállás miatt. – Né-

hány játékosomnak el kell
gondolkodnia az elmúlt két
mérkõzésen nyújtott teljesítményén – mondta a tréner a
szentesi összecsapást követõen. – Újra el kell kezdeni
dolgozni ezeknek a játékosoknak azért, hogy jövõre is
legyen szerzõdésük, mert ez
a teljesítmény az alsóházban
sem lenne elegendõ tõlük.
Talán túl korán jött az év vége a fejekben, sajnos ezt kell
mondanom, még akkor is, ha
a bajnokesélyes ellen szerepeltünk. Sokan megelégedtek azzal, hogy a nyolc közé
kerültünk, de ez nem ok arra, hogy most leeresszünk. A
felsõházban szerepelhetünk,
ennek megfelelõen kell hozzáállni a soron következõ
mérkõzésekhez is, itt kell bizonyítanunk, fõleg az erõsebb ellenfelekkel szemben
pedig teher nélkül kell játszanunk. Ha ennyire elkényelmesednek egyesek, akkor nem fogunk tudni jó
mérkõzéseket játszani.
A bajnokság a Szentes számára az 5-8. helyért folytatódik majd, az egyik fél második gyõzelméig tartó párharc
elsõ felvonására május 5-én
kerül sor.
hv

Diákolimpiát nyertek
Április 20-án a budaörsi városi sportcsarnokban rendezett
judo junior diákolimpia országos döntõjében elsõ helyezett
lett Kalydy Patrícia, Gila Nóra, Õri józsef pedig második lett kategóriájában. Másnap Kecskeméten, a Szentkirályi Ásványvíz Judo Kupán diák C ( 2003) korcsoportban 1. Németh Bernadett, diák B (2002) korcsoportban 1. Villás József, Tóth Bálint
és Szabó Máté pedig 7. helyen végzett. Diák A ( 2001) korcsoportban Grósz Bence szintén 7. lett. A Pollák DSE ezúton is
köszöni a támogatók segítségét.

Karnyújtásnyira a döntõtõl

Barna Viktor és Barna Viktor
munkájáért nem jár anyagi
juttatás, mint ahogy edzõként sem kapott pénzt.
A klubot 1991 óta vezetõ
Makra Zoltán lapunknak el-

Bronzérmet szerzett ifj. Barna Viktor az országos diákolimpia párbajtõr II. korcsoportjában. A Szentesi Vasutas
SC sportolója hat éves kora óta vív, eddigi legjobb eredményét 46 induló között érte el. A balkezes, fordított állású fiatalember sikere alapján a következõ összes korosztályos versenyen indul.

Birkózóbronz
Balogh Sz. Árpád a
Dr. Papp László Birkózó Egyesület versenyzõje, a Horváth
Mihály Gimnázium
tanulója április 20-án
Tatabányán a korosztályos diákolimpián
16 versenyzõ közül a
harmadik helyen végzett.

mondta, hogy továbbra is
mindenben segíti a klub
munkáját. – Hálát adok Istennek, hogy ilyen emberekkel és sportolókkal dolgozhattam együtt a klubnál, számomra õk jelentették a közösséget.
A Szentesi Vasutas SC keretein belül szabadidõ, vívó
és természetjáró szakosztály
mûködik.
B.G.

Egy pont kell az ezüsthöz
Az utolsó két bajnokiját simán nyerte a
Szentesi Kinizsi SZITE NB III-as asztalitenisz
együttese, így a csapat továbbra is õrzi második helyét a bajnokságban.
A Hortobágy ellen idegenben 15-3-ra, hazai asztalok mellett az elmúlt vasárnap pedig
14-4-re nyertek a szentesi pingpongosok a
Debrecen II ellen. – Nem szokásom kiemelni
senkit a csapatból, most mégis ezt teszem, hiszen a két összecsapás során fiatal játékosunk, Kádár Péter összesen hét egyéni gyõzelemmel járult hozzá a fölényes sikerekhez –
mondta Hegedûs Gábor szakosztályvezetõ.

Megnyerte a régiódöntõt a
Szentesi Kézilabda Utánpótlás-nevelõ Sportiskola U9-es
fiú csapata, ezzel a szentesi
srácok elõdöntõt játszhatnak
az országos bajnokságban.
Az elõdöntõ összecsapásainak nagy valószínûség szerint Szentes lesz majd a házigazdája.
Czesznak György, a sportiskola vezetõje lapunknak elmondta, hogy mindössze
egyetlen vereséget szenvedtek a kilenc esztendõs fiúk a
megyei döntõn. A csoportmérkõzések során egyedül a
Pick-Vörösmarty gárdájától
kaptak ki, így a csoportból

másodikként jutottak tovább
az elõdöntõbe, ahol a Pick
Szeged együttesét verték magabiztosan. A fináléban ismét
a Vörösmartyval akadtak
össze, akik ellen ekkor már
nyolc gólos sikert arattak a
szentesi kézilabdázók. – Mivel
megnyertük a megyei döntõt,
a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás igazgatója ígéretet tett arra, hogy Szentes
rendezheti az országos elõdöntõt – újságolta Czesznak
György. – Erre valószínûleg
két héten belül kell sort keríteni. Itt szintén hat csapat mérkõzik majd meg egymással, és
az elsõ kettõ kerül az országos

fináléba. Óriási siker lenne, ha
be tudnánk jutni az ország
nyolc legjobb korosztályos
csapata közé.
Az elmúlt esztendõben
szintén az elõdöntõig menetelt a csapat, de az utolsó akadályt nem sikerült venni, így
szomorúan utazhatott haza a
társaság Gyõrbõl.
A sportiskola U7-es és U8as csapatai számára az
ERIMA-bajnokság már véget
ért, egyedül a kilenc esztendõs fiúk vannak még versenyben, rájuk azonban még kemény ütközetek várnak az elkövetkezendõ hetekben.
hv

SZENTESI ÉLET

2013. április 26.

(folytatás az 1. oldalról)
Legutóbb 2010-ben készült
felmérés a városban tapasztalható kábítószer fogyasztásról. Megállapították, hogy
az általános iskolások 4,4
százaléka, a középiskolások
18,3 százaléka már használt
drogot. Ezzel szemben a
Drogambulancia adatai azt
mutatják, hogy 14 éves korig
17 százalék és 18 éves korig
a fiatalok 51 százaléka próbált ki elõször drogot. Az effajta kémiai örömszerzés
legismertebb szere a marihuána, azonban mára a dizájner drogok egyre jobban terjednek alacsony áruk és legitim voltuk miatt.
A kórházban 2005. óta mûködõ Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia 2012.
év végi adatai szerint 319
drogost kezelt, 277 férfit és
42 nõt. A drogambulancia
legfiatalabb kliense hatodik
osztályos volt, a legidõsebb
57 éves. Szalayné Péter Ildikó
addiktológiai konzultáns közelmúltban tartott szakmai
beszámolójában kiemelte,
hogy 2010-ben jelent meg
elõször nagyobb számban a
városban a mefedron dizájner drog.

Postai csomag
Mint Szalayné Péter Ildikó
lapunknak
fogalmazott:
ilyen könnyû még soha nem
volt droghoz, bódító gyógyszerhez vagy szipuzáshoz
használt gázhoz jutni, mint
manapság. Interneten bárki
házhoz rendelheti a szintetikus drogokat, aminek az is a
veszélye, hogy teljesen ismeretlen a kémiai összetétele,
tisztasága, nem lehet tudni
mekkora az adagja, ami még
nem okoz túladagolást. Rá-

H O L- M I ?
Április 26-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével. A zenegépek története. Idõszaki kiállítás: Szentesi fazekasok
a Tiszavidéki kiállításon. Nyitva
kedd-péntek 9-15, szombaton
10-16 óráig
Városi könyvtár
A fény felé címmel Ráfi Dénes
fotóiból nyílt kiállítás, amely az
intézmény nyitvatartási ideje alatt
látogatható.
Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesszõ,
gyékény, gyertya és nemez, csipke, szövés-fonás, fafaragás elsajátítására van lehetõségük az ér-

Egy férfi beszélget a haverjával:
- Képzeld, amióta esti iskolába
járok, sok mindent megtudtam. Te,
tudod ki az az Einstein?
- Nem én.
- És tudod, ki az a Neumann
János?
- Nem én.
A másik fickó:
- És te tudod, ki az a Kovács Géza?
- Nem én.
- Õ jár a feleségedhez, amíg te esti
iskolában vagy.
- A nyuszika beivott az erdei
kocsmában, mikor kijön annyira
rosszul van, hogy, eldõl.
Arra jön a róka meg a farkas és
verekedni kezdenek a nyúlon. Végül
nem bírnak egymással, mindketten
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A nem tiltott kábítószerek a legveszélyesebbek

Házhoz hozzák a drogokat
adásul még nem ismertek a
hosszú távú hatásai sem a
különbözõ fantázianevekkel
(Zsuzsi, Kati, Mefisztó, kristály), növénynövekedést serkentõ anyagként, porszívó
illatosítóként árult anyagoknak.
– Feltûnõ lehet a szülõ számára, ha rendszeresen érkezik kisméretû csomag postai
úton, amit a gyerek rendelt
az interneten – mondta el
Szalayné
Péter
Ildikó.
„Klasszikus” drogok (marihuána, amfetamin, kokain,
ópiátok stb.) kimutatásához
megbízható eredményt adó
drogteszteket lehet kapni a
gyógyszertárakban, gyanú
esetén érdemes elvégezni
otthon a vizeletvizsgálatot,
de ezek a dizájner drogokat
nem mutatják ki.
A rendszeres droghasználat sokba kerül, havi több
tízezer forintot is elérhet,
amit valahol, valahogyan
meg kell szerezni. Figyelmeztetõ jel lehet, ha eltûnnek dolgok otthonról, vagy a
gyerek „elveszíti” a telefonját, mp3 lejátszóját.
A dizájner drogok olyan
vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán szereplõ tiltott
anyagok változtatásaival állítanak elõ és nem emberi fogyasztásra szánt termékként
árusítják vagy az interneten
rendelik. Különösen veszélyes szerek, mivel a hozzászokás pár nap alatt, de már
az elsõ alkalom után is kialakulhat és akár napi 30 alkadeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A „Rejtelmek, ha zengenek…”
címû, az alkotó pedagógusok
munkáit bemutató tárlat május 4ig tekinthetõ meg, az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.
„Csak tiszta forrásból” címû
fotókiállítás másodbemutatója
május 3-ig látogatható.
A Tavasz a természetben címû,
felnõtteknek meghirdetett képzõmûvészeti kiállítás megnyitóját
április 26-án, pénteken 16 órakor
tartják a Mûvelõdési és Ifjúsági
Házban. Megtekinthetõ május 3ig, az intézmény nyitva tartási
idejében.
Galéria Kávéház és Étterem
Az Aradi Fotóklub Szebbik nem
címû kiállítása május 6-ig látható
nyitvatartási idõben.
Õze Lajos Filmszínház
Április 25-29.
17.30 és 20 óra Anna
Karenina – angol-francia dráma.
Kedden és szerdán szünnap
van a moziban.

Pótfûtés
elterülnek.
Felébred a nyuszika, és így szól:
- A fenébe! Nem gondoltam, hogy
ha beiszom, így megvadulok!
- Képzeld, tegnap elhagyott a
feleségem. Azóta se aludni, se enni
nem tudok - panaszkodik egy fickó
a haverjának.
- Ennyire megviselt a dolog? - kérdi
a haver együttérzõen.
- Dehogyis! Csak az a… elvitte
magával az ágyat meg a
hûtõszekrényt!
Kovács kapatosan botorkál haza.
Látja, hogy a lépcsõházban fekszik

Szalayné Péter Ildikó (balra) szerint figyelmeztetõ jel lehet, ha eltûnnek dolgok otthonról.
lommal
is
intravénásan.

használják

Virágboltban is
kapható
A dizájner drogok között a
legdivatosabb és a legveszélyesebb az MDPV stimuláns
szer, mely durva, agresszív
hallucinációkat vált ki és
szexuális vágykeltõ hatással
is rendelkezik. Leggyakrabban növényi tápszerben, fürdõsókban található meg. Virágboltokban kapható a hallucinációkat okozó látnokzsálya vagy jósmenta nevû
növény. A legálzöld (herbál,
diamond, triplaX, sámán, za-

fír, Jamaican gold) nevû kábítószer szárított gyógynövényekbõl készül és utólagosan, aromákkal kezelt illatosítóként, füstölõként árulják.
A Gina (GHB, GBL, gamma)
nevû szerre a különbözõ
internetes közösségi oldalakon is sokszor felhívják a figyelmet. A Gina kábítószernek minõsül, a drog
elõanyagát – melyet festékszóróként használnak – az
interneten lehet rendelni. Kis
mennyiségben testtömegnövelõ és stimuláló szer,
ezért testépítõk is használják. Tudatbeszûkülést, kábult állapotot idéz elõ, akár

Újabb sikerek
A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatos végzõs diákjai taroltak
a Csongrád Megyei Ady
Endre Vers- és Prózamondó
Versenyen. Ebbõl 9 diák jutott a döntõbe, nekik kellett
elmondaniuk a második
szabadon választott versüket.
Az 1. helyet Jerkus Kop-

pány szerezte meg egy Kassák Lajos és egy Petõfi Sándor-verssel, Martinkovics
Máté a 2. helyen végzett
(Szabó Lõrinc és Ady Endre
verseivel készült). Kiváló
teljesítményt nyújtott Mészáros Martin is, aki a közönséget egy Radnóti-verssel (Hetedik ecloga) és egy Aranyballadával kápráztatta el.

Kazinczy-díj Emléktáblát
Szalay Róbert Zsolt a HMG,
és Katona Bence a Boros szakiskola diákja egyaránt megkapta a legrangosabb elismerést, a Kazinczy-díjat a gyõri
Szép magyar beszéd verseny
döntõjén.
valaki.
- Hol lakik, jóember? - kérdezi
segítõkészen.
- Egy emelettel feljebb, balra.
Felcipeli a sorstársát, kinyitja a
baloldali ajtót, beteszi a férfit. Utána
visszamegy a földszintre. Megint lát
ott valakit. Megkérdezi
- Hát maga hol lakik?
- Egy emelettel feljebb, balra.
Felcipeli õt is, kinyitja az ajtót,
belöki. Megint lemegy. Megint
fekszik ott valaki. Kovács most már
dühös.
- Csak azt ne mondja, hogy maga
is egy emelettel feljebb, balra
lakik!
A férfi nehézkesen feltápászkodik.
- De igen, és ha még egyszer belök
a liftaknába, arcon vágom.

avatnak

Balázs
András
énekzene–földrajz szakos tanár,
karnagy, kertész születésének
100. évfordulója alkalmából
emléktáblát avatnak május 10én, pénteken 11 órakor a Deák
Ferenc Általános Iskolában. Az
ünnepségen köszöntõt mond
Molnárné Tóth Györgyi, tankerületi igazgató, majd Szirbik
Imre polgármester felavatja az
emléktáblát. Közremûködnek
a Deák-iskola tanulói, a Lajthazeneiskola növendékei és Balla
Tibor tekerõs.

Szívügy klub
A Szívügy klub legközelebbi összejövetele május 2án, – a megszokottól eltérõen
– csütörtökön 17 órakor lesz
az ifjúsági házban. A délutáni találkozón levetítenek egy
korábbi kiránduláson készült
filmet, valamint a szlovén kirándulás utolsó részletét is
most fizethetik be a tagok.

halált is okozhat túladagolás
esetén. Az egyik legkeményebb, legnehezebben kezelhetõ drogfüggõséget alakítja
ki a Kristálymet nevû szer.

Fogyasztója már az elsõ
használat után függõvé válhat tõle és gyakran halált
okoz. Használata szív- és
agykárosodással jár.
Barát László, a KEF koordinátora elmondta, hogy a
kábítószerfogyasztás megelõzésére, tájékoztatásra fordított állami pénz 2001 óta a
tizedére csökkent, az országnak nincs érvényes drogstratégiája. Iskolai szintû megelõzés csak pályázati forrásból lehetséges, azonban mára szinte teljesen megszûnt.
Míg tavaly a két egyházi iskola pályázott és nyert ilyen
célra felhasználható forrást,
addig ebben az évben egyedül a Kiss Bálint-iskola, de
õk sem nyertek támogatást.
A Kábítószer Egyeztetõ Fórum sem nyert idén pénzt
célzott programokra. A rendõrség végez drogmegelõzést
saját forrásából. A Drogambulancia ez irányú megelõzõ
tevékenységét az OEP nem
finanszírozza, de ennek ellenére iskolákban gyerekeknek, szülõknek, pedagógusoknak is tartanak drogprevenciót leállt drogosok bevonásával. A most elkészült tájékoztató füzetet elsõsorban
intézmények kapják meg.
Besenyei

Titoktartás a rendelõben
Az Addiktológiai Gondozó és Drogambulancia szabad
szakrendelés, orvosi beutaló nélkül, elõzetes idõpontegyeztetést követõen fogadja a pácienseket. Önkéntesen
vagy a család hatására jelennek meg a rendelésen, a háziorvos vagy más szakrendelés, illetve szociális intézmény
is javasolhatja a kezelést. A drogambulancián fokozott az
adatvédelem, a kezeltek személye titkos, adataikat elkülönítve, zártan tárolják. A drogambulancia elérhetõsége,
tevékenysége a www.szentesdrogamb.hu internetes címen található. Bejelentkezni ugyanott e-mailen, személyesen vagy a 63/500-844 telefonon lehet.
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HOROSZKÓP
Kos
Minden esélye megvan arra,
hogyha nehezen is, de lezáródjon egy olyan kapcsolat,
amelyben tudja, hogy a másik fél mit
akar - és most már ön is. Tudja, hogy a
dolgokat nincs értelme tovább húzni,
ezért lassan megengedi, hogy felbukkanjon egy új kapcsolat lehetõsége.
Bika
Hangulata hol fent, hol lent.
Mindezt annak köszönheti,
hogy azok az emberek,
akikben megbízott, akikre számított,
nem azt nyújtották, amit ígértek. Nagy
tanulságokkal, de mindent egybevetve
pozitív hangulatban telik ez a hét.
Ikrek
Lehetõsége nyílik rá, hogy
kipróbálja magát az élet
olyan területén, ahol eddig
még nem tett próbát. Ha ehhez olyan
képesítésre lesz szüksége, amellyel
nem rendelkezik, ne aggódjon, mert lehetõsége lesz továbbképezni magát.
Rák
Valamilyen módon támogatni fogja ezen a héten családját vagy valamelyik közeli
barátját és belevághat olyan dolgokba
is, amelyek elviszik tartalékait, de muszáj most élnie a lehetõséggel, mert
hosszú távon nagy elõrelépést jelent.
Oroszlán
Nagyon sok idõt kell a szabadban töltenie, sportolnia
és ha egészségi gondokkal
küzd, érdemes alternatív gyógymódot
kipróbálnia, mert csak így szabadulhat
meg egy rossz szokástól vagy betegségtõl.
Szûz
Ahhoz, hogy több és jelentõsebb sikereket érjen el,
szükség lesz pár túlórára, kreatív ötletre, viszont azt is észre veszi, hogy sokan támogatják ambícióját. Kimondottan szerencsés periódusok következnek, bármihez nyúl, az jó véget ér.

Mérleg
Adjon partnerének megfelelõ
szabadságot, hagyja, hogy
most sokkal többet törõdjön
másokkal. Ha elegendõ idõt tölthet velük, sok vitát elkerülhetnek. A munkában nem alakul minden az elvárásai
szerint ezen a héten, de komoly feszültségek nem adódnak.
Skorpió
Felmerül önben, hogy állást
kellene változtatnia vagy éppen a sors kényszeríti bele,
hogy végre kikászálódjon abból az átláthatatlan helyzetbõl, amiben van.
Mindehhez nagy segítséget nyújt egy
régi barát, de fontos, hogy ne éljen
vissza a bizalmával.
Nyilas
Sokkal ügyesebben osztja
be a pénzét mint máskor,
így most jut olyan dolgokra
is, amelyekkel gyermekét vagy kedvesét és persze önmagát is boldoggá teheti. Mozogjon többet ezen a héten,
mert a lelassult anyagcsere hátráltatja a
felesleges kalóriák elégetését!
Bak
A következõ idõszakban régi
barátságok szûnnek meg,
amelyek miatt talán fáj a
szíve, de újak alakulnak ki. Többet gondol mostanában a múltra, de egyre inkább szerepet kap a jövõ is, ezért hamarosan megtalálja helyét az új emberek között.
Vízöntõ
Kiegyensúlyozott, boldog és
elégedett, mert annak ellenére, hogy most nem vágyott változásokra, mégis tudja, hogy
olyan dolgok történnek, amelyek miatt
a korábban lehetetlennek tartott elképzelések is lehetségessé válnak
Halak
Megtörténhet ezen a héten,
hogy egy kolléga vagy egy
barát kezd el „furcsán” viselkedni. Elõször talán még saját magában is kételkedik, hogy valóban jól
veszi-e a jeleket, amelyeket ön felé küldözget, mindenesetre komoly kapcsolat
alakulhat ki a dologból.

Lõszert találtak a diákoknál
Lõszerrel való visszaélés
miatt indult büntetõeljárás
két, Szentesen tanuló fiatal ellen az elmúlt héten. A két diák éles lõszereket szerzett valahonnan, ám ezt nem jelentették be. A rendõrség lefoglalta a lõszereket, az ügyben
pedig elkezdõdött a vizsgálat.
Négy kerékpár is eltûnt a
városból néhány nap leforgása alatt, az egyiket ráadásul
úgy tolta el a tolvaj, hogy a
bringa egyik kereke a vázhoz
volt zárva, de ez sem tûnt fel
senkinek. A kerékpárt ráadásul az egyik helyi élelmiszerüzlet elõl lopta el a szemtelen
tolvaj. Zsákmányának azonban nem sokáig örülhetett, hiszen éppen akkor, amikor a

lakatot szerette volna eltávolítani a kétkerekûrõl, megérkeztek a rendõrök és elõállították a férfit.
Egy nagymágocsi tanyába
hatoltak be ismeretlenek,
ahonnan többek között vasakat és áramfejlesztõt vittek
magukkal. A díszes társaságot nem messze a bûncselekmény elkövetésének helyszínétõl igazoltatták a rendõrök,
és mivel nem tudtak elszámolni a náluk lévõ tárgyakkal, lopás miatt büntetõeljárás
indult ellenük.
A Kálvária temetõben támasztotta le kerékpárját egy
hölgy, ám figyelmetlen volt,
mert a táskáját a kormányon
hagyta. Az ismeretlen tolvaj

egy szempillantás alatt lecsapott a táskára, amit magával
vitt, benne személyes okmányokkal, bankkártyával és
egy pénztárcával.
Egy berekháti tanyában is
tolvajok jártak, mondjuk túl
nehéz dolguk nem volt, mert
a nyitott épületbõl különösebb megerõltetés nélkül tudtak magukkal vinni egy digitális fényképezõgépet és egy
mobiltelefont.
És végül egy fontos közlekedési információ: az április
30-i ünnepi rendezvények miatt le lesz zárva a Kossuth utca a Somogyi Béla utcától a
Petõfi utcáig terjedõ szakaszon délután 14 óra 30 perctõl
este 22 óráig.
hv

Nem kap jutalmat a polgármester
(folytatás az 1. oldalról)
Emlékeztetett, hogy a járulékokkal együtt
összesen 12 milliós keretrõl folyik a vita, és
ennek a fele kerül csak az érintettekhez. Sem
õ, sem Szûcs Lajos alpolgármester nem vett
részt a jutalmukra vonatkozó szavazáson – a
szükséges többséget egyikõjük esetében sem
kapta meg a javaslat, viszont az intézményvezetõk és a hivatali dolgozók honorálását
támogatták a képviselõk.
A hulladékgazdálkodási terv kapcsán Varga Sándor, a városellátó igazgatója azt mondta, a szemétszállításra júliustól vonatkozó 10
százalékos (rezsi)csökkentés – amit a kormányzat rendelt el -az év második felében 23
milliós lakossági bevételkiesést jelent majd a
városi szolgáltatónak. Ezen felül 9 milliós
kintlévõsége van az intézménynek, vagyis év
végén több mint 30 milliós önkormányzati
forrást kell biztosítania a városnak, hogy a

szemétszállítás mûködõképes maradjon.
Horváth István feleslegesnek tartotta, hogy
két non profit cégbe szervezzék át a városellátó tevékenységeit, szerinte ehelyett az
SZVSZ Kft-be kellene beolvasztani az intézményt. A polgármester a szemétszállítás és a
vízmû ügyében párhuzamot vont: szerinte
két, korábban eredményesen mûködõ helyi
szolgáltatást lehetetlenít el a kormány. Bejelentette, hogy a több megyei város összefogásával létrehozandó vízszolgáltató társaság
egy fideszes politikai döntés miatt nem alakul meg, Kistelek és Sándorfalva ugyanis kihátrált az ügyletbõl. Így viszont kénytelenkelletlen egy békéscsabai központú céghez,
az Alföldvíz Zrt-hez kell csatlakozni, ami azt
jelenti, hogy a szentesi önkormányzatnak
nem lesz beleszólása a díjszabásba.

Baranyi Antal ismét nyeregbe száll

Forróság után jéghideg
Afrikai és európai kerékpártúrái után ismét nagy, talán az eddigieknél is merészebb feladatot tûzött maga
elé Baranyi Antal. Barátjával, Szabó Adriennel együtt
úgy döntöttek, hogy 2013ban ismét kerékpárra ülnek
és pedáloznak egyet Európában, 6 hónapon keresztül.
– Ez a túrám sem öncélú,
hiszen kilométerenként körülbelül 1-3 eurós adományt
szeretnék gyûjteni a Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány számára, hogy az inkubátort megvásárolhassák, és
ezzel is elõsegítsék a gyermekosztály munkáját. Célom korábbi tapasztalataim
szerint reális – mondta el lapunk érdeklõdésére Baranyi
Antal, hozzátéve, hogy túrája alatt csodálatos helyekre
jutnak el terveik szerint. Meg
kívánja mutatni, hogyan lehet zord körülmények között
is több ezer kilométert haladni kerékpárral és harcolni
az idõjárás viszontagságaival. Társának és neki számítania kell majd esõre, jégesõre, hidegre, erõs szélre és
mindezt nagyrészt civilizációtól távoli vidékeken.
Toncsi kerékpártúráját Európa északi részére tervezi,

Gyõztes favágók

Bíró Dániel

Páratlan kalandpark Egyenlítettek
A régióban nem lesz párja a kalandparknak – mondta a
Vecseri-foknál indult közel 400 milliós magánberuházás csütörtöki sajtótájékoztatóján Bertók Róbert. A beruházó L-Direct Kft.
ügyvezetõje kifejtette, egész éves nyitva tartást terveznek,
ugyanakkor tisztában vannak a téli üzemeltetés nehézségeivel,
ezért rendezvények helyszíne lesz a park, illetve olyan kedvezményes jegy- és bérletrendszert dolgoznak ki, hogy a szentesiek számára akár napi szinten is látogatható legyen a létesítmény. Idén nyáron már itt rendezik a Szárnyas Napokat, szeptemberben pedig a Harc a kincsért elnevezésû középiskolai
versenyt. A lakossági aggályokat tolmácsoló újságírói kérdésre
Bertók Róbert leszögezte, nem lesz zavaró hanghatás, ha pedig
zenés rendezvénynek ad otthont a kalandpark, egyeztetni fognak a közelben élõkkel, és úgy oldják meg a hangosítást, hogy
a lehetõ legkevésbé zavarja a szomszédokat. A kalandparknak
egyébként 33 férõhelyes saját parkolója lesz, mellé egy teraszos
fogadóépületet emelnek. A legkisebbeknek kalandösvényt alakítanak ki, de épül még trambulin, íjász- és fúvócsõ-, valamint
paintballpálya - utóbbit 3 méter magas védõfal övezi majd. A
magasságkedvelõknek lesz kilátóként funkcionáló légballon, 15
méter magasba emelkedõ óriáshinta és három nehézségi fokozatú kötélpálya. Az ügyvezetõ bejelentette, már folyamatban
van a munkatársak kiválasztása: Bertók Róbert elsõként Cseuz
László nyugalmazott testnevelõt kérte fel, hogy legyen a 20 fõs
csapat tagja.
Szûcs Lajos alpolgármester hozzátette, örül, hogy megépül a
kalandpark, amely a hamarosan kezdõdõ uszodafejlesztéssel
együtt jelentõs idegenforgalmi vonzerõt biztosíthat Szentesnek,
és további beruházásokat indíthat el a város ezen részen.
B.D.

Csütörtökön este hazai
környezetben a sokkal jobban játszó Hungerit nõi vízilabdacsapata két góllal gyõzte le a dunaújvárosi együttest, így az egyik fél harmadik gyõzelméig tartó párharc
állása 1-1. A bajnoki elõdöntõ
kedden Dunaújvárosban,
csütörtökön Szentesen folytatódik.
ELÕDÖNTÕ, 2. MÉRKÕZÉS HUNGERIT-SZENTESI
VK – DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA VE 9–7 (2–0, 3–2,
3–2, 1–3)
Szentes, 200 nézõ. V: Vojvoda, Csanádi
SZENTES: GUNDL – Hevesi
1, Miskolczi 2, Musgrove 1,
KOTOVA 2, KÖVÉR-KIS R.
3, Gémes. Cs: Gyõri, Kádár,
Rácz. Edzõ: Zantleitner
Krisztina
Gól – emberelõnybõl: 7/3,
ill. 10/3
Gól – ötméteresbõl: 2/2,
ill. 0
Kipontozódott: Horváth B.
(26. p.), Kövér-Kis R. (29. p.)

Szentesrõl indulva. Útja május 1-jén kezdõdik 9 órakor a
megyeháza elõl, ahonnan
Szlovákia felé veszi az
irányt, majd Legyelország,
Litvánia, Lettország, Észtország érintése után hajóval
Helsinki lesz az elsõ nagyobb úti cél. Aztán Finnországon keresztül Norvégiába
megy, ahol megnézi Nordkapp-ot az északi sarkkörön
túl, majd Svédországon át
Dániába érkezik. Itt csatlakozik hozzá társa, akivel együtt
bicikliznek a Feröer-szigetre.
Ezután hajóra szállnak, majd
második nagyobb úti célként
Izland meghódítása következik.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü április 29—május 3.
A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Magyaros krumplileves
és zöldbableves
A menü: Stefánia vagdalt vagy
császár roston, tökfõzelék
B menü: Csirkemell sokmagvas
bundában, gombás rizs
Kedd:
Brokkolikrémleves és
rumos szilvaleves
A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
B menü: Pangasius harcsapörkölt,
nokedli, saláta
Szerda: Menü nincs!
Az étterem nyitva tart!
Csütörtök: Magyaros gombaleves
és karfiolleves
A menü: Házi Cordon blue,
rizibizi, saláta
B menü: Csirkepörkölt, tészta,
saláta
Péntek: Scsí és zöldborsóleves
csirkeaprólékkal
A menü: Sertés vadas mártásban,
köményes burgonya,
saláta
B menü: Busafilé zöldfûszeres
pácban, roston sütve,
petrezselymes rizs, saláta
Hétfõ:

www.galeriakavehaz.hu

(X)

Égisz 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

– Izlandon körülbelül egy
hónapot szeretnénk eltölteni,
és utána visszatérünk hajóval Dániába, ahonnan átkerékpározzuk Németországot, Csehországot, Ausztriát,
Szlovéniát. Így térek haza
Magyarországra várhatóan
hat hónapos pedálozás után,
amely alatt minimum 13
ezer kilométert teljesítek –
hangsúlyozta Baranyi Antal.
A több ezer kilométeres
táv teljesítése közben folyamatosan hírt adnak magukról www.haladastitka.hu
honlapjukon, de túrájukról
ismertetõ videót és könyvet
is készítenek.
Cseh-Lakos

A szentesi 3CS csapata nyerte a szombaton Gyulán megtartott Stihl Dél-Alföldi
Regionális Fakitermelõ Csapatversenyt. A
motorfûrész láncát kímélõ darabolás, vezetõlemez le- és visszaszerelése és rönkvágás fejszével – ilyen és ehhez hasonló
feladatokon kellett helyt állniuk a rajthoz
álló formációknak. A gyõztes háromtagú
csapatot egy fakitermeléssel is foglalkozó
vállalkozó mellett egy-egy tûzoltó és vasutas alkotja. A Balázs Csaba, Csapi László és
Fekete Csaba összetételû egység 15 csapatos mezõnyben végzett az élen.

Apró

Szegeden 39 m2-es, II. emeleti
téglablokkos, egyedi gázfûtéses
lakás eladó. Érd.: 20/252-75-22

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 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), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári ügyelet: Április 15-29-ig: Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Kossuth tér 5.) mindennap 8-20 óráig (hétvégén és ünnepnapokon
is!). Dr. Bugyi István Kórház Gyógyszertár (Sima F. 44-58.) hétfõ-péntek 8-17 óráig. Április 29-május 6-ig: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u.
6.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon:
70/563-5139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) április 27-28én Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/248-4494.

Családi események
Született: Szabados Sándor és Kollár Emese Kittinek
(Török I. u. 2.) Konrád, Poljak
András és Lantos Katalin
Gabriellának (Jókai u. 165.)
András Balázs nevû gyermeke.

Elhunyt: Szabó Andrásné
Sipos Rozália (Munkás u.
22.), Gréczi Sándor (Kossuth
u. 37-39.), Szatmári Jánosné
Palotás Emerencia (Bálint u.
1.), Kiss Gézáné Nagy Gizella (Drahos I. u. 2.)
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