
Szentesi 
V Á R O S I H E T I L A P 

ELNÖKI DICSERET 

Csorba László több mint negyven éve tanít. A Zsoldos 
erenc Középiskola és Szakiskola matematika-kémia sza-
- - tanárát a megyei közgyűlésen Elnöki Dicsérettel tün-

:Xki. 3. OLDAL 

Hat volt miniszter Szentesen 

A mezőgazdaság még nincs a helyén 
kolt agrárminiszterek, kor-

uar.y zati tisztségviselők és az 
tucb generáció tudós és felké-

: - • képviselői, valamint gya-
szakemberek tanácskoz-

. • Szentesen, témájuk pedig a 
- ; ; . ar mezőgazdaság helyzete 

1 -jpasztalatok kerültek pár-
_ a ~nba az Európai Unióhoz 
s D csatlakozás megannyi fel-

. í j tavai és a magyar agrárstra-
eca több relatív hiányosságá-

A reális gondolatok és kér-
k bőségét a Gazdálkodás cí-

- - szakmai folyóirat szervezte a 
- ;.ntesi Árpád Agrár Rt. köz-
.-•iritjában, abból az alkalomból, 

a lap megjelenésének 50. 
•»»--»\iuló]ához érkezett. 

;r.gsülyozták: a szakmai ak-
-_ilitás az agrárium jelenlegi 
-c .zetc hozta össze" a találko-
M — --.ma politikai sugallat. 

:uggetlenül a politikának 
a r j Jigieknél jobban kell támo-

_a a mezőgazdaságot, mert 
m ^n a közfelfogásban, sem a 
f . ; - isági életben nincs a he-

" rláne a jelentőségéhez és a 
•lilához képest. Közérthetően 
-a -.eiöséggel kell felvilágosíta-
ni : írszág lakosságát például a 
•afc -Jgos birtokviszonyokról, 
f̂  e< szektorok és ágazatok va-
e» -.. esítményéről a termelés-
» - i minőségben, a versenyké-
3*--r;ben. Manapság sokmilli-

árdos gabonakészleiek hevernek 
eladatlanul a raktárakban és a 
tárolókban, ellentmondva a 
nemzetközi piaci keresletnek. 
Hozzáértő, széles látókörű, és az 
objektív folyamatokat jól ismerő 
mezőgazdasági szakembereknek 
kell megfelelő teret nyújtani az 
országos irányításban, nemkü-
lönben „Budapest és Brüsszel" 
együttműködésében is. A ma-
gyar viszonyokra és távlati el-
gondolásokra is érvényes, hogy 
„az élhető vidék nem létezhet az 

A tanácskozás résztvevői 

éltető mezőgazdaság nélkül!" A 
sokat emlegetett vidékfejlesztés 
nemcsak agrárfeladat, hanem 
mindenkinek, minden más ága-
zatnak részt kell vennie ebben! 
Csak így marad épségben a ter-
mészeti környezet, csak így lesz 
elfogadható mértékű munkahely 
és jövedelem, csak így találnak 
kitörési pontokat a szegény sor-
sú vidéki emberek, túl az infrast-
rukturális, civilizációs tennivaló-
kon és igényeken. 

Kormányokon átívelő stabil és 

(Fotó: Vidovics Ferenc) 

modern agrárpolitikára van 
szükség, mert a mezőgazdaság 
nem bírja el a „választások 4 esz-
tendős vetésforgóját". Az újra-
kezdések és a „jól bevált kudar-
cok" ismétlésével az agrárértel-
miségnek, a gazdálkodóknak 
nem marad ideje és elegendő 
ereje ahhoz, hogy „kitalálja" és 
megvalósítsa az organikus előre 
haladáson alapuló magyar me-
zőgazdaságot - amelyik adottsá-
gai révén - nemzetközileg is 
nyerő lehet. (-bert) 
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UJ VEZETŐ A TISZTI KLUBBAN 

A Közművelődési Tanács ülésén vette át hivatalát Berki 
Gáborné, a HM. Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. új 
intézményvezetője. A korábbi vezető, Túri Andrea az 
idén nyugállományba vonult. 4. OLDAL 

HUNOR CO-OP 
Az engedményt 

a HUNOR 
állja, 

vásárlását 
honorálja! 

A H A Z I B O L T 

A Prima Primissima-díjas Csete György 

A szentesi gyöke rek 
A Prima Primissima-díjat 

Demján Sándor alapította 
2003-ban. A VOSZ elnöksé-
ge támogatásával létrejött díj 
legfőbb célja a magyar értel-
miség kiemelkedő eredmé-
nyeinek megőrzése, a hazai 
tudomány, művészet és kul-
túra fejlesztésének pártoktól 
független erősítése. A díjat 
2005. december 8-án Csete 
György építész is átvehette. 

- Szentesen születtem 
1937-ben, édesapám városi 
tisztviselő, számvevő volt a 
városnál. Édesanyám, mint 
akkoriban minden édesanya: 
otthon vezette a háztartást és 
nekünk biztosított az ő édes-
anyjával, a nagymamával 
egy boldog gyermekkort. 
Amire ma is nosztalgiával 
emlékszem vissza, hiszen 
minden kisgyerek akkor bol-
dog igazán, amikor még az 
édesanyja viseli a gondját. 
De ez nem sokáig tart, mert 
az ember ebből kinő, elsza-
kad az édesanyjától, 4 éves 
és 6 éves kisgyerek életében 
ez gyakran előfordul, csak az 
édesanyja emléke marad 

meg a szívében, de a közvet-
len anyai ölelés már nem jár 
neki, az mindég a kisebbek-
nek jár. 

Életemben drasztikus vál-
tozás volt 1944. október 6-a. 
Ahogy az orosz csapatok kö-
zeledtek a település felé, ki-
adták a parancsot, az elöljá-
róságnak, a városi tisztvise-
lőknek, papoknak távozniuk 
kellett. Olyannyira elmene-
kültünk, hogy bennünket 
Budapest alatt, Ercsiben ért 
utol a szovjet hadsereg, 
mondjuk ők is eléggé gyor-
sak voltak, nem tudtunk 
eléggé futni, hogy utol ne ér-

Élete a posta 
Hullnak itt a csillagok. 
- győzze kapkodni az 

- er. Valahogyan így is 
^almazhatna Verők Ist-
. - postafőnök, hiszen 

-gállományba vonulá-
j halmából számos ki-

vetés részese lehetett, 
zülük a legnagyobb 
»n az életmű-elisme-

- a Postáért érem ezüst 
* :zata, amit a Posta Vi-
i - a p j á n vehetett át 

o Pál vezérigazgató-
M i z -dapesten. 

- Az ünnepséget az 
i f r * — üvészeti Múzeum-
TBWI -rndezték. Megérkez-

• gondoltam, majd 
• eresek magamnak 

«»»««• Mondták, az nem 
IT - - cv, mondjam a ne-
•anw .tt ülésrend van. 

*fc£ « -orba ültettek. Két 
non es két ezüst fokoza-
M «- — et adtak át. Az 
•tat -» -gyike engem il-

Azt követte a Postás 
Szakmai Szövetség elis-
merése, a szépen csillogó 
arany-fokozattal. Dr. Oláh 
László országos elnök ad-
ta át kiemelkedő szakmai 
munkássága elismeréséül. 

- Az életem a postán 
töltöttem el - folytatja. A 
posta volt az egyetlen 
munkahelyem. Édesapám 
kézbesítőként dolgozott 
Derekegyházán, tulajdon-
képpen így kerültem kap-
csolatba a postával. A 
Puskás Tivadar Távközlé-
si Technikumba szerettem 
volna felvételizni, de nem 
vettek fel. 1959-től egy 
évig négyórás gyakornok 
voltam a faluban. Amiből 
gyakran háromszor négy 
óra lett, mert nagyon sze-
rettem ott lenni. Egy év 
után felvételt nyertem a 
pesti technikumba, melyet 
'64-ben kitűnő eredmény-
nyel elvégeztem. 

1964. július l-jével Szen-
tesen kezdte a munkát, a 
régi postán. Majd végig-
járta az úgynevezett sza-
márlétrát, a csomagfelve-
vőtől egészen a hivatalve-
zetőig. Már a kezdetektől 
szeretett volna állandó he-
lyettesítőként dolgozni, 
de azt mondták, majd an-
nak is eljön az ideje, kü-
lönben is gyakorlat teszi a 
mestert. 

- A honvédségnél is a 
híradóvonalon voltam, al-
hadnagyként szereltem le 
'67-ben. A katonaságot pá-
lyám nagyon szép szaka-
sza követte, rendszeres 
helyettes lettem. Ez azt je-
lentette, hogy az akkori 
Szegedi Postaigazgatóság 
területén, Csongrád, Bács-
Kiskun és Békés megyé-
ben azokra a postákra 
küldtek dolgozni, ahol ép-
pen helyettesíteni kellett a 
távollevőket. 

(folytatás a 4. oldalon) 

Évértékelés Orbán Viktorral 
Szentesen is tart évértékelő beszédet Orbán Viktor. A Magyar 

Polgári Együttműködés Egyesületének szervezésében január 
24-én, kedden 16 órakor a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok-
ban. Belépni csak meghívóval lehet, amit a szentesi Fidesz köz-
pontban igényelhetnek hétköznap 15-18 óra között. Kérdéseket 
előzetesen is feltetehetnek: sms-ben a 06 (20) 414-0000 számon, 
e-mailben a kerdesek@valtozas2006.hu címen. 

nének bennünket. Ott talál-
koztunk velünk először. 

A '44-es karácsony estéjét 
édesanyámmal és nagy-
anyámmal újra itthon töltöt-
tük, Szentesen. Édesapám 
nyugati hadifogságban volt. 

(folytatás a 4. oldalon) 

Választás 
A Magyar Köztársaság elnöke 

kitűzte az Országgyűlési képviselők 
2006. évi általános választását 

A z első forduló napja : 
2006. április 9., vasárnap 

A m á s o d i k forduló napja : 
2006. április 23., vasárnap 

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. 
A választói névjegyzék 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt fel-
vételükről 2006. február 10-ig kapnak értesítést. 
A névjegyzék 2006. február 8-tól 15-ig tekinthető 
meg a polgármesteri hivatalban. 

Ajánlás 
A választáson jelöltet ajánlani 2006. március 

17-ig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez leg-
alább 750 választópolgár érvényes ajánlása szük-
séges. 
A szavazás 

A választópolgár személyesen, a lakóhelyén 
szavazhat. A szavazás napján a lakóhelyétől tá-
vol lévő választópolgár belföldön igazolással, 
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetsége-
in és főkonzulátusain adhatja le szavazatát. 

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2006. április 
4-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 
2066. április 7-én 16 óráig. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 
2006. március 17-én 16 óráig lehet kérni a lakó-
hely szerint illetékes jegyzőtől. 

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és 
egy területi listára lehet. 

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hiva-
talban a választási irodához lehet fordulni. 

mailto:szenelet@t-online.hu
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A.lea iacta est! A kocka el van vetve! 
Most már tudjuk, mikor gyakorolhatja újra magyar népünk 

jogát ahhoz, hogy maga döntse el: kikre bízza a következő négy 
esztendőt. Beindulnak a nagy találgatások. Sokan - velem együtt 
- félve-remélve kérdezzük: mire lesz képes 1989 után 17 évvel a 
magyar nép szelleme? Az erkölcsnek, a józanságnak, a tisztesség-
nek lesz-e ereje kordában tartani a pártpolitikai indulatokat? Si-
kerülni fog-e a magyar választóknak kibekkelni a pártpolitikai 
manipulációs támadásait? 

Az elvetett kocka vasárnapja 
Mi felé közeledünk? Egy nagy, kegyelmi pillanat felé, melyen 

még Európa is el fog csodálkozni? Vagy ítéletes évek következnek, 
keserve tanuló évek, hogy végre belássuk: nincs bűn bűnhődés 
nélkül, s rossz fáról nem lehet jó gyümölcsöt szüretelni? 

Én magam is nagy izgalommal figyelem: mire lesznek képesek 
az egyházak? Tudják-e a haza javára bevetni azokat a keresztény 
erkölcsi értékeket, melyek segítségével hasznára lehetünk főleg 
azoknak a társadalmi rétegeknek, melyekkel mostohán bánt el az 
iin. szabadságra-ébredés? Egyáltalán a hívő keresztények, hogy 
fogják a szavazáskor kötelezőnek érezni a prófétai tételt: „az 
evangélium a szegényeké?" 

Tehát van miért izgulni! Hívőnek és nem hívő jó embernek 
minden oka megvan arra, hogy szót fogadjon Petőfi intelmének: 
„Emberségünkből álljon fönn hazánk!" Mert maga az irgalmas 
Isten is úgy indította be megváltó könyöriiletét, hogy emberré 
lett. 

Néhány nappal ezelőtt kerültek szemem elé Zakariás zsidó pró-
féta híres szavai, melyeket 1989. október 22-én, az akkori kegyel-
mi idők reményteli vasárnapján olvastam fel a Szent Anna-temp-
lomban. E szavakkal szeretném napjainkban is megtisztelni azo-
kat, kiknek füle van a hallásra és szíve az értésre 2006 tavaszán. 

íme: „...Ezt mondja az Úr, ...elhatároztam ezekben a napok-
ban, hogy jót teszek Juda és Jeruzsálem házával. Ne féljetek! Eze-
ket kell azonban megtartanotok: Igazat mondjatok egymásnak, 
hűséggel és békével szolgáltassatok igazságot kapuitokban. És 
egyiktek se gondoljon rosszat szívében felebarátja ellen, se ne sze-
ressétek a hamis esküt, mert mindez olyan dolog, amit gyűlölök." 
(Zakariás 8, 15-17) 

Arról van tehát szó 2006 tavaszán, hogy a magyar nép - ön-
maga hibáin felülkerekedve - megengedi-e a történelem Urának, 
hogy jót tegyen Magyarországgal? Más szóval: tele tudjuk-e né-
pesíteni a Parlament padsorait jó emberekkel? Akikre még nézni 
is jó? 

Adja Isten, hogy 2006 májusában elmondhassuk egymásnak és 
a világnak Petőfivel: „...nem esett le csillaga" magyar hazánk-
nak. 

Vági László 

Akárcsak országosan, 
nálunk sincs kellően a 
köztudatban az ún. „kis 
kiegyezés" időszaka, az 
1860/61-es évek történé-
sei. Pedig az 1849-től ki-
épített nyílt önkényural-
mi rendszer ekkor omlott 
össze, és kísérlet történt 
az 1848-as alkotmányos-
ság maradéktalan helyre-
állítására. 

Szentes esetében az volt a 
tét, hogy sikerül-e visszasze-
reznie az 1848 nyarán el-
nyert rendezett tanácsú vá-
ros jogállását, amely biztosí-
totta a szakszerű közigazga-
tást, a szakképzett tisztvise-
lők alkalmazását, valamint a 
helyi polgári és bűnfenyítő 
törvényszék felállítását. 

Ismeretes, hogy Ausztria 
súlyos vereséget szenvedett 
az 1859. évi olaszországi há-
borúban. Ez maga után von-
ta az addigi centralista poli-
tika csődjét. Az uralkodó 
kormányzati változtatások-
ra kényszerült, amelyek Ma-
gyarországot is érintették. 
1860. március végén felmen-
tette Albrecht főherceget fő-
kormányzói állásából, s he-
lyébe a magyar származású 
Benedek Lajos táborszerna-
gyot nevezte ki. Ferenc Jó-
zsef ezzel a személycserével 
a Magyarországgal szemben 
eddig alkalmazott politi-
ka megváltoztatása, vagyis 
a Bach-rendszer lebontása 
mellett döntött. 

Ezekről a változásokról 
Szentes város lakossága fal-
ragaszok útján értesült. Az 
április utolsó napjaiban ki-
függesztett hirdetmények-
ből megtudhatták, hogy az 
ország közigazgatási egysé-
gét megbontó helytartósági 
osztályokat megszüntették, 

145 éve történt 

Eredményes népszavazás 
illetőleg Budán egyesítették. 
Kitűnt az is, hogy az új kor-
mányzat tervezi a korábbi 
megyei szervezet helyreállí-
tását, az önkormányzati tes-
tületek megalakítását, ezt 
követően pedig 
az országgyűlés 
összehívását. 

ső és másod alispán, Rónay 
Mihály és Török Bálint ke-
rült. A járási tisztviselők 
megválasztásánál már a me-
gye hagyományos közigaz-
gatási beosztását vették ala-

Az Októberi 
Diploma kibocsá-
tása után valóban 
megkezdődött a 
megyei ön-kor-
mányzati szervek 
helyreállítása. Az 
ezzel kapcsolatos 
előértekezlete-
ken - melyeken 
már az új, alkot-
mányos főispán, 
Tomcsányi József 
elnökölt - a meg-
hívottak kinyilat-
koztatták, hogy 

csakis az 1848-as 
... , , Tomcsányi József alkotmányos főispán 
torvenyek szol- 3 ' 3 r 

gálhatnak kiindulópontul, pul. Ez a három történelmi 
Ennek megfelelően az 1848. járás (tiszáninneni, tiszántú-évi megyei tisztikar és bi-
zottmány részvételével tar-
tották meg az alakuló köz-
gyűlést Hódmezővásárhe-
lyen, 1860. december 18-án. 
(A 433 fős megyei bizott-
mányban Szentes városa 91 
taggal képviseltette magát.) 
Elsőként intézkedtek a tiszt-
újítás napjának kitűzéséről, 
valamint a megye hagyomá-
nyos járási beosztásának 
helyreállításáról. A decem-
ber 20-án megtartott tisztújí-
táson az első és másod alis-
páni posztra az 1848. évi el-

Véradás ma Búcsú az egykori könyvtárigazgatótól 
A Vöröskereszt szentesi szer-

vezetének idei tervei között el-
ső helyen szerepel a véradás-
szervezésben eddig elért ered-
ményeik szinten tartása. A vá-
rosban és térségében közel 5000 
rendszeres véradó van, körük-
ben elsősorban az utánpótlás 
tervszerű és szervezett biztosí-
tását szeretnék magvalósítani. 
Ennek érdekében tovább foly-
tatják a fiatalok számára meg-
hirdetett kiszállásos véradáso-
kat. Az előző évhez képest szin-
ten maradt a leadott vérmeny-
nyiség. 

Csendben, ahogy az utóbbi 
évek kínzó kórjának terhe alatt 
élt, elhunyt Berezvai Lajosné. 

Abból a Fenyvesi családból 
származott, melynek a szenior-
ja, a szikár, bajuszos nagyapa 
mind az öt fiával a kubikos ta-
licska mögött állt egy 193l-es 
Tisza-gáti fényképen. (Kinagyí-
tott másolatát évtizedeken át a 
múzeum folyosóján láthattuk.) 

Mária a négy lány egyikétől, 
Juliannától született. Apa nél-
kül maradva a megélhetést ke-
reső mamával hányódott ta-
nyáról tanyára. Nyolc éves ko-
rától cipelnie kellett a felnőtt-
nek is próbatételt jelentő háti 
kast a jószágnak való takar-
mánnyal. A fejletlen gyereklány 

gerince ezt egész életére meg-
szenvedte. 

A gimnáziumot és a könyv-
tárosságot már dolgozva tudta 
elvégezni. 1953-tól harminc 
éven át vezette a városi könyv-
tárat. Ez alatt az akkor legkor-
szerűbb könyvtárrá rendezte 
be az evangélikus templom 
melletti ház egész földszintjét. 
Egy ideig a járás könyvtárait is 
felügyelte. 

Közéleti aktivitása révén 
több cikluson át bevonták a vá-
ros vezetésébe is. Odaadó 
munkáját Kiváló Népművelő 
címmel, majd Szentes város fej-
lesztéséért oklevéllel és Munka 
érdemrenddel ismerték el. 
Nyugdíjba vonulása után még 

egy évtizedig könyvtárosko-
dott a Koszta József iskolában. 

Bár betegsége egyre inkább 
elhatalmasodott rajta, a szelle-
mi erőnléte, intellektuális kí-
váncsisága ellenállt annak. 
Utolsó napjaig megőrizte a vá-
ros és az ország ügyei iránti ér-
deklődését és határozott véle-
ményét. 

Egy szerény „lámpással" 
szegényebbek lettünk. Értelmes 
életet élt, legyen a halál számá-
ra megnyugvás. Volt munka-
társai, szomszédai, ismerősei 
tiszteletben tartjuk végakaratát, 
így búcsúzunk: Nyugodj béké-
ben, Marika! 

dr. Magyar Jánosné 
ny. pedagógus 

100 éve, 1906. január 14-én 
a Szentesi Földművelő Mun-
kások Egylete nagygyűlést 
tartott a Kossuth téren. Na-
pirend: 1. A nép anyagi hely-
zete és a politikai helyzet; 2. 
Az általános, egyenlő és tit-
kos választójog. Szónokok: 
Kiss József és Török Sándor 
Szentesről, Várkonyi István 
és Boros Mihály Budapest-
ről. 

125 éve, 1881. január 15-én 
Aradi Kálmán árvaszéki ül-
nök (későbbi rendőrkapi-
tány) házában szervező érte-
kezletet tartottak a Szentesi 
Korcsolyázó és Csónakázó 
Egylet megalakítása érdeké-
ben. Mintegy 50 tag részvé-

Évfordulónaptár 2006 

Boros főbí ró a választmányban 
telével kimondták az egylet 
megalakítását. (Az alapsza-
bály-tervezetet május folya-
mán terjesztették fel jóváha-
gyásra; az alakuló közgyű-
lést dec. 11-én tartották meg; 
elnökké Aradi Kálmánt, alel-
nökké Szalai Istvánt válasz-
tották.) 

100 éve, 1906. január 16-án 
a belügyminiszter megsem-
misítette a Csongrád megyei 
közgyűlés 1905. dec. 28-án 
hozott határozatait; az Al-
kotmányvédő Bizottság mű-

ködését betiltotta, s utasítot-
ta az alispánt az adószedés 
és újoncállítás azonnali meg-
kezdésére. 

80 éve, 1926. január 17-én 
megalakult a Nagynyomás-
határrészi Olvasókör (tagok 
száma 36 fő). A Csongrád 
Vármegyei Gazdasági Egye-
sület gazdaköreként műkö-
dött. (1945-től a Magyar Pa-
rasztszövetség tagszerveze-
teként folytatta tevékenysé-
gét 1948-ban bekövetkezett 
feloszlatásáig.) 

110 éve, 1896. január 19-20. 
A szentesi közönségnek be-
mutatták a fonográfot. 

160 éve, 1846. január 20-án 
gróf Széchenyi István veze-
tésével megalakult Pesten a 
Tiszavölgyi Társulat, amely-
nek célja a Tisza szabályozá-
sa. Boros Sámuel szentesi fő-
bíró tagja lett a társulat köz-
ponti választmányának. 

Összeállította: 
Labádi Lajos 

li, központi) helyreállítását 
jelentette. A tiszántúli járás 
élére - amelyhez Szentes is 
tartozott - Boros Sámuel 
1849-es szentesi polgármes-
tert választották meg. 

A megyei bizottmány és 
tisztikar megalakulását kö-
vetően megkezdődhetett a 
rendezett tanácsú városok 
újjászervezése. Ezzel kap-
csolatban ifj. Mailáth György 
tárnokmester utasításokkal 
látta el a főispánokat. Fel-
hívta figyelmüket, hogy a 
szervezés egyelőre csak a 
városok beligazgatására ter-
jedjen ki, a bírói állásokat az 
országbírói értekezlet javas-
latainak elkészüléséig ne 
töltsék be. A tárnokmesteri 
körlevelet 1861. január 8-án 
tárgyalta Csongrád Várme-
gye Bizottmánya. A rende-
zett tanácsok újjászervezé-
sének kivitelezési módja kö-
rül megoszlottak a vélemé-
nyek. Végül határozatilag 
kimondták, hogy a városok 
lakossága megyei küldöttsé-
gek által kérdeztessék ki: 
rendezett tanáccsal akarják-
e magukat kormányozni? 

A szentesi népszavazás 
megszervezésére Boros Sá-
muel főszolgabírót, Mikecz 
Ferenc alszolgabírót és 
Bartha János esküdtet ne-
vezték ki. A szavazásra jo-
gosult lakosok névjegyzék-
ének összeállítása után írás-
ban értesítettek minden ér-
dekeltet a tervezett szavazás 
határnapjáról. (A névjegy-
zékben 2431 lakos neve sze-
repelt. A város lakóinak szá-
ma ekkor 25 ezer fő körül 
mozgott.) A szavazás tize-
denként (kerületenként) há-
rom turnusban történt janu-
ár 15-17. között. A küldöt-
tek minden alkalommal szó 
szerint felolvasták az 1848: 
23. tc-t, majd közérthetően 
elmagyarázták a rendezett 
és a rendezetlen tanács kö-

' zötti különbséget. Ezek után 
szólították fel nyilatkozatté-
telre az egybegyűlteket. 

A szavazás eredményéről 
a küldöttségi elnök az aláb-
biakat jelentette a megyei 
bizottmánynak: „Többször 
ismételt kérdésünkre általá-
nos felkiáltással elannyira 
kivétel nélkül, hogy avagy 
csak egy ellenkező szó sem 
keletkezett, mindnyájan a 
rendezett tanács felállítása 
iránt akaratjukat nyilvání-
tották."! Az egyhangú óhaj-
nak megfelelően a küldött-
ség elrendelte a városi köz-
igazgatás azonnali átszerve-
zését. — -

Januá^ 24-30. között meg-
tartották a tisztújítást. A leg-
fontosabb tisztségek betölté-
se (polgármester, főbíró, fő-
kapitány, 8 tanácsnok) köz-
vetlen választás útján tör-
tént. Polgármesterré Bálint 
László gazdálkodót válasz-
tották. A 120 tagú új városi 
képviselő-testület február 9-
én tartotta meg alakuló köz-
gyűlését a református népis-
kola nagytermében. Bálint 
László polgármester meg-
nyitó beszédé-ben méltatta 
azt a tényt, hogy az oly ter-
hes 11 év után ismét alka-
lom nyílt az „önkormányza-
ti tér" elfoglalására. 

Labádi Lajos 

A Föld minden ember szük-
ségletét ki tudja elégíteni, csak az 
emberek kapzsiságát nem. Nem 
akarván más tollával ékeskedni, 
bevallom, hogy nem én fogal-
maztam meg ezt az arany igaz-
ságot, hanem Gandhi. Nekem 
az az alázatos szerep jut, hogy 
továbbadjam. íme, megtettem. 

Meg tudnád-e mondani, ki te-
kinthető gazdag embernek? Nem 
tudhatom, de szerintem nem az 
a gazdag, akinek sok mindenev 

van, hanem az, akit sokan sze-
retnek. 

Tudod, kit igyekeznek a hata-
lomra vágyók a közéletben lejá-
ratni? Azt, akit a többieknél 
mindenki különbnek tart. A 
gyengéket, senkiket nem érdemes 
besározni. 

Ideje lenne különbséget tenni 
a „lehet" és a „szabad" szavak je-
lentése között. Azt olvasom, hogy 

az útkereszteződésekben piros 
lámpánál nem lehet átmenni. 
Dehogynem lehet, csak nem sza-
bad! Sok mindent meg lehet ten-
ni, mindenféle bűnt el lehet kö-
vetni, csak nem szabad! Hidd el, 
nem érdemes megtenni azt, amit 
lehet ugyan, de nem szabad. 

Hasonlókképpen hibás, csak 
éppen nevetséges válogatás nélkül 
minden nőnemű személyt hölgy-
nek nevezni. Munkát végző, 
vagy diáklányokat, netán éppen 
küzdősportot űző, verejtékben 
úszó fiatal nőket, asszonyokat, 
vagy bevásárlást végző koros 
nagyanyákat hölgynek titulálni 
illetlenség. A hölgy szó kifejezet-
ten tetszeni, hódítani vágyó, ki-
öltözött, esetleg báli dámákat je-
löl. Altalános szokás válogatott 
közönséget „Hölgyeim és Urairfi" 
szavakkal megszólítani. Tehát 
„urakkal" együtt. Az más. 

Dr. Imre Ernő 
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Az évek szállnak, mint a percek... Sajnos, az időt nem 
.ehet megállítani. Nehéz tudomásul venni, hogy Szerb Já-
-os főorvos úr nyugdíjba megy. Sok beteg hálával és tisz-
:elettel gondol a doktor úrra. A diabetológus-belgyógyász 
mindkét betegségünkkel foglalkozott. Mindent megtett 
annak érdekében, hogy a cukorbetegséget karbantartható 
állapotnak tekintsük, hogy teljes életet élhessünk. 

Jó egészséget, 
Főorvos Úr! 

Elnöki dicséret az eltöltött évekért 

Önzet lensége , segí tő-
• észsége, tenni akarása , 

:*ora (karcos humora) a 
reteget ráébresztette a ve-
-.:elyre, a szövődmények-
re Fárasztó munkát vég-
zett. Számta lan hűséges 
rrtege sikerélményt adott 
-eki , de voltak sajnos hiá-
r a való fáradozásai. 

- p Mgármesteri hivatal 
l^zaki osztálya vezetőjé-
« C zirok Jánosnénak a té-

adott válaszából ki-
nt hogy a képviselőasz-

- ütal kért mintegy 320 
- - r-szú földút kiépíté-

rez az önkormányzat épí-
. r JéUyel rendelkezik, 

er-.ek még 2003-ban elké-
. ; • Sajnos az út kiépíté-
- • - rJekelt ingatlantulaj-

ra - a pályázat benyúj-
- • z szükséges önrészt 

ailalták, így a munka 
T-? rejezetét a költségve-

Tartalmazhatta. Az 
ezető az út mentén 

*r • ; : ardaszakaszról el-
azt a Városellátó In-

c - • arratóan ebben az 

1 szennyvízcsatorna 

A Diabétesz Egyesületet 
k imagas ló hírűvé tette, 
sok helyre hívják előadó-
nak. 

K ö s z ö n j ü k a sok hasz-
nos órát , fáradozását , 
amit az egyesüle t tagjai -
nak is á ldozot t . Megis-
mertünk egy orvost , aki 
nemcsak a betegséget , az 
embert is gyógyította. Re-
méljük így látják a kollé-
gái is, akik talán észre 
fogják venni, hogy egy or-
vos a sorból hiányzik. 

Köszönünk mindent, re-
mél jük velünk marad és 
irányít bennünket , s az 
egyesü le tünket továbbra 
is vezeti. 

Jó pihenést, és tartalmas 
nyugdí jas éveket k íván-
nak: 

A betegei és az 
egyesület tagjai 

A Zsoldos Ferenc Közép-
iskola és Szakiskola mate-
matika-kémia szakos taná-
rát, Csorba Lászlót a kará-
csony előtti héten megren-
dezett ünnepi Megyei Köz-
gyűlésen Elnöki Dicséret-
tel tüntették ki. 

- Meglepetésként ért ez a 
díj - meséli, még a környe-
zetemben sem hallottam ró-
la. Ketten kaptuk meg a me-
gyében, mindketten nyug-
díjhoz közeli korú emberek 
vagyunk. A szakmunkás-
képzésben, szakképzésben 
eltöltött éveinket ismerték 
el ezzel a kitüntetéssel az 
igazgató javaslata alapján. 

Csorba tanár úr több mint 
negyven éve tanít. Pályája 
elején kilenc évet töltött fa-
lusi általános iskolában 
Eperjesen, illetve Nagy-
mágocson, de hazavágyott 
Szentesre. 

- A 603. számú Ipari 
Szakmunkásképző Intézet-
ben kaptam munkát. Na-
gyon különbözött az addigi 
munkámtól: más korosztály 
és más igények. Akkor sok 
jó tanuló is került hozzánk, 
ez ma már nem annyira jel-
lemző. Sokan előrelépésnek 
érezték azt, ha képzetlen 
szülők gyerekeként szak-
munkás szintig eljutottak. 
Ma már általános az, hogy 
szinte mindenkinek legyen 
minimum egy szakmunkás 
bizonyítványa. Meglepő volt 
először szembesülni a szak-
képzéssel. Mi, akik értelmi-
ségi pályára kerülünk, azt 
hisszük, hogy tanulásból áll 
a világ. Itt nem abból állt, 
ezt megtanultam az első 
években. Megtanultam be-
csülni a kézügyességet, a 
szemmértéket, a találékony-
ságot, melyekkel ezek a fia-
talemberek rendelkeztek, il-
letve amiben fejlődtek a 

szemem láttá-
ra. Sokan azzal 
a frusztráció-
val érkeztek és 
érkeznek hoz-
zánk, hogy ők 
rossz tanulók, 
h a s z o n t a l a n 
emberek. Fon-
tos része volt 
m u n k á m n a k , 
hogy meggyőz-
zem a fiatalokat 
arról, hogy igen-
is értékes tevé-
kenység az, amit 
ők végeznek. In-
kább a gondol-
kodásmód a hi-
bás, ami a tár-
sadalom jelen-
tős részére jel-
lemző. Abból, 
hogy valaki ne-
hezebben tanul 
meg olvasni, számolni, ab-
ból még nem következik az, 
hogy értéktelen ember len-
ne vagy kisebb értékű. Nem 
véletlen a munkamegosztás, 
azért van értelmiségi ember, 
kétkezi munkás, és így to-
vább, mert szükség van rá-
juk. Mivel a tanulási képes-
ségeik gyöngébbek, sokszor 
hátramaradnak, mert a taní-
tó nénik szívesebben foglal-
koznak azokkal a gyerekek-
kel, akik az ő szaktárgyuk-
ból jobbak. Megpróbáltam a 
hiányosságokat felszámolni 
a munkámban, a matemati-
katanításban. Szerencsé-
sebbnek tartottam azt az 
időszakot, amikor a gyere-
kek 14 éves koruktól szak-
mát tanulhattak, hiszen töb-
bé-kevésbé izgő-mozgó, az 
elméleti órákon nyugtalan-
kodó és sokszor nem szíve-
sen résztvevő gyerekekről 
van szó, akik kellemesebb-
nek tartják azt, ha mozog-
hatnak, fúrhatnak, faraghat-
nak. Most a 8. osztály után 

laszt nem fogadta el. Mint 
mondta, azért nem, mert az 
útpadka egyik részét zúzott-
kővel terítik, a másik részét 
viszont nem. Elmondta: a 
Nyíri utcában parkolót ké-
szítettek el zúzott kőből, és a 
gimnázium mögött is sok 
zúzott követ raktak le - talán 
díszítésnek. Egyik helyen 

még mindig padban ülnek, 
ez rányomja a bélyegét han-
gulatukra. Régi tanítványa-
im gyakran azt kérdezik: 
ugye nagyon rosszak vol-
tunk? Azt szoktam nekik 
mondani, hogy mások vol-
tatok, nem az iskolát gon-
doltátok az érvényesülés te-
rének. 

Sokszor megy haza letör-
ten az ember a sikertelenség 
miatt, de mindig tudatosíta-
ni kell magunkban, hogy itt 
nem az a siker, mint egy 
gimnáziumban. Itt más a si-
ker. Rá kell ébreszteni a fia-
talokat arra, hogy ugyan-
olyan értékes emberek, mint 
más iskolákban tanulók. 
Ugyanolyan fontos, hogy az 
embert a boltban szakértőn 
szolgálják ki, hogy a szerelő 
szakértelemmel végezze el 
a munkáját, mint az, hogy a 
tanár jól tanítson, a mérnök 
jól tervezzen, az orvos jól 
gyógyítson. M. A. 

magasan feltöltötték zúzott 
kővel az útpadkát, a másik 
helyen nem. Az ott lakók ki-
fogásolták a különbséget. 
Kérte, az útpadkát töltesse 
fel a város, s ha kell, a mun-
kához a lakosság is hozzájá-
rul. Véleménye szerint a 
földút kiépítésével kapcso-
latban is meglett volna az 
önerő, amennyiben előzete-
sen tájékoztatják a dologról. 
Hiszen a munka elvégzését 
már évekkel ezelőtt kérte a 
hivataltól. Már amiatt is, 
hogy az ott lakókhoz a men-
tő be tudjon járni. 

Az interpellációra adott 
választ a képviselő-testület 
sem fogadta el, így az ügy 
visszakerült a műszaki osz-
tály feladatkörébe. 

Horgászok 
Tisztújító közgyűlést tar-

tott a szentesi horgászegye-
sület. A megjelent több mint 
200 horgász módosította a 
horgászrendet is. E szerint is-
mét el lehet vinni - az orszá-
gos szabályokkal megegye-
zően - a 60 centiméter feletti 
pontyot és a 60 centimétert el 
nem érő amurt. Az egyéb ha-
laknál pedig eltörölték a 10 
kilogrammos súlyhatárt. Sze-
mélyi változás is történt, a 
horgászmester ifj. Darabos 
János, az ellenőri csoport ve-
zetője id. Darabos János lett. 
Az egyesület alelnökének 
Keller Ferenc vállalkozót vá-
lasztották meg. A Gerecz 
Elemér Sporthorgász Egye-
sület elnöke további öt évre 
ismét Füsti Molnár Lajos. 

Hírforrás 

/ 

U t a gá ton 
Tetőzött a Tisza Csongrád 

megyében, de ez csupán kö-
zepes mederteltséget okozott 
- nyilatkozta Andó Mihály, 
az Atikövizig főmérnöke. 
Nem volt szükség védelmi 
fokozat elrendelésére, és 
újabb árhullámra sem számí-
tanak a szakemberek. A víz-
úgyesek ebben az évben 
Csongrád belterületén a Ti-
sza-part burkolatán folytat-
nak nagyobb munkálatokat, 
valamint Szegeden a bal par-
ton. Ez mintegy egy milliárd 
forintos beruházást jelent. 
Tavasszal kezdődik a töltés-
korona aszfaltozása a szente-
si strand és a Körös-torok kö-
zött. 

Ú j veze tőség 
a D é l - K e r t é s z b e n 
Három évvel ezelőtt ala-

kult meg a Dél-alföldi Kerté-
szek Szövetkezete. A szerve-
zet elsődleges feladatának 
tűzte ki, hogy összefogja a 
térség termelőit, és segíti az 
árujuk piacra jutását. Tavaly 
év végén az első ciklus lejár-
tával tisztújító közgyűlést 
tartottak, amelyen részben 
megújult a vezetőség is. 

Az igazgatóság tagjai: 
Ledó Ferenc elnök, Szarvas 
Pál, Sa-rusi Kis László, Kádár 
György, Szoboszlai György 
és Janó Imre alkotja a grémi-
umot. A felügyelő bizottság 
tagjai is kicserélődtek. Az új 
vezetőség az elvárások sze-
rint jobban tudja majd képvi-
selni a kertészek érdekeit. 

Gólyás-ház 
Tavasszal kezdik el a Gó-

lyás-ház felújítását. Az átala-
kítás anyagi fedezete rendel-
kezésre áll, az első közbe-
szerzési eljárás során azon-
ban a vártnál magasabb ár-
ajánlatot kaptak. Ezért egy 
újabb pályázatot írt ki az 
önkormányzat, abban a re-
ményben, hogy most már 
megfelelő pályamunkák ké-
szülnek. 

A városközpontban, a Pe-
tőfi utcában található épület-
ben alkotóházat és kiállítási 
központot alakítanak ki. 

MEGHÍVÓ 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL 

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT! 
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA 

2006. JANUÁR 20-ÁN WWKW) 15.00 ÓRÁRA 

Felú j í tások 
A képviselő-testület legutóbbi ülésén 

tárgyalta a Szentesi Családsegítő Központ 
és a Terney Béla Középiskolai Kollégium 
szálláshelyeinek fejlesztésével kapcsolatos 
pályázati lehetőségeket. A pályázatot az If-
júsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Mi-
nisztérium a Magyar Turisztikai Hivatallal 
közösen írta ki. Az önkormányzat támo-
gatja a szigligeti üdülőtábor higiénés és 

infrastrukturális körülményei javítására 
irányuló felújítását, továbbá indokoltnak 
tartja a középiskolai kollégium vizesblokk-
jának felújítását. Mint ismeretes, a kollégi-
umban a korábbi években már sikerült 
(pályázatok útján) az épület északi oldalán 
lévő négy vizesblokkot felújítani. Most az 
épület másik oldalán lévő fürdőszobák kö-
vetkeznének. 

A testület a kiírásban szereplő 30 száza-
lékos önrész biztosítása mellett hozzájá-
rult a munkákra vonatkozó pályázatok be-
nyújtásához. 

Interpelláció a testületben 

Berk i u tak 
Ollai Istvánné interpellációjában javaslatot tett a berki, a 

volt termelőszövetkezet mellett húzódó házsor előtti földút 
zúzott kővel való borítására. Észrevételezte, hogy ugyan-
ezen az úton a járdalapokat felszedték. A képviselő-asz-
szony kérte, hogy a Kiséri városrészben a szennyvíz csator-
naépítési munkák után az újra aszfaltozott utak mellett ne-
mesített útpadka készüljön a sárfelhordás megakadályozá-

építési munkák után minden 
érintett út mellett elkészült a 
padkarendezés - így szól az 
interpellációs válasz. Mivel 
az útpadkák zúzottkővel tör-
ténő megterítése nem szere-
pelt a csatornázás költségve-
tésében, csak annyi utca 
padkáját tudták ily módon 

sármentésíteni, amennyire a 
munka tartalékkerete fede-
zetet biztosított. Az utópad-
ka-rendezést a többi út men-
tén is el fogja végezni a kivi-
telező a tavasz folyamán, 
amennyiben az szükséges 
lesz. 

A képviselőasszony a vá-
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Élete a pos ta A Prima Primissima-díjas Csete György 

A szentesi gyökerek (folytatás az 1. oldalról) 
Először beosztott munka-

kör, majd a vezetői feladatok 
jöttek. Ezt végezte majd 
15 évig. Közben többször is 
megkeresték, amikor egy-
egy nagyobb postán ürese-
dés volt, hogy vállalja el, de 
annyira tetszett a változatos-
ság, hogy nemet .mondott. 
Az idő alatt három megye 
150 postáján dolgozott, volt 
olyan, amikor egy hónap 
alatt nyolc postán. 

- Mint rendszeres helyet-
tes jutottam el a hetvenes 
években a Csongrád l-es 
postára, ahol a hírlapcsoport 
vezetését bízták rám. Akkor-
tájt sok panasz volt a munka 
minőségére, rosszul ment a 
hírlap. Először azt mondták 
egy hónap, majd még egy, 
azután még egy... Hét hó-
nap után már látszottak az 
eredmények, sikerült kimoz-

dítani a mélypontról a hír-
lapszolgálatot. Akkor azt 
mondták, ezt nem felejtik el. 
így is történt. '81-ben, ami-
kor az akkori hivatalvezető, 
Nagy Tivadar nyugdíjba vo-
nult, felkértek, lépjek a he-
lyébe. Egy kicsit a sarokba is 
szorítottak az ajánlattal, azt 
mondták, ha valamikor is 
Szentesre akarok kerülni, ak-
kor vállaljam el. Persze, 
hogy akartam. Azt mondták, 
akkor bizonyítsak Csongrá-
don, végezzem el a főiskolát, 
és vegyenek fel a pártba, az 
akkori MSZMP-be. Akkor ez 
volt az élet rendje. 

- Mikor helyezték át a 
szentesi hivatalba? 

- Még a régi postán kezd-
tem, '85-ben, a Petőfi ut-
cában. '89-ig a régi postán 
voltam vezető. Pedig már 
1964-ben beszéltek az új pos-
táról. A tervrajz is megvolt. 
'89. október 23-án, a köztár-
saság kikiáltásának napján 
nyílt meg. Nem volt egysze-
rű feladat, hiszen szombaton 
még a régi épületben dolgoz-
tunk, úgy kellett megoldani 
az átköltöztetést, hogy hét-
főn reggel már az új postán 
nyissunk. Szép, modern épü-
letet kaptunk, úgy mutogat-
ták, hogy a 20. század postája. 

- Mára túlméretezettnek 
tűnik, persze, akkor még sen-
ki nem gondolta, hogy a táv-
közlési rendszer leválik 
majd... 

- Ahogy fogyatkozott a 
létszám, úgy szabadultak fel 

A part 
A Művelődési és Ifjúsá-

gi Ház és az Új Hajtás 102 
Ifjúsági Közösség szerve-
zésében működő film-

a helyiségek. így jöhetett lét-
re a postatörténeti emlékszo-
ba, a hozzá illő egyéb helyi-
ségekkel. Amibe régiségeket, 
postatörténeti emlékeket he-
lyeztünk el. Él egy mondás: 
a ma postája holnap emlék 
lesz, a tegnap postája már 
ma is az, hogy milyen volt a 
posta tegnapelőtt, azt már 
sokan nem is tudják. Ebből a 
célból hoztuk létre. Hogy 
megismerjék az emberek. 
2003-ban nyitottuk meg. So-
kan, amit addig féltve őriz-
tek, felajánlották a múzeum-
nak. A régi telefonközpont is 
működik, üzemképes. Mára 
hivatalossá tettük, bejegyzett 
Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány gondozza az egé-
szet. Szépen gyarapszik a 
gyűjtemény, több ezer darab-
ból áll. 

- A posta is sok változá-
son ment át. 

- A készpénzforgalom je-
lentős része még mindig 
a postán bonyolódik, sokfé-
le tevékenységgel foglalko-
zunk. Azok a klasszikus pos-
tai tevékenységek, mint a le-
vél, a képeslapok az e-
mailek, sms-ek világában át-
strukturálódnak. A számító-
gépek terén mi kísérleti nyu-
lak voltunk, az úgynevezett 
egri rendszerű számítógépes 
felvételrendszert vezettük 
be, azzal dolgoztunk az új 
rendszerig. Csongrád me-
gyében az elsők között tér-
tünk át az integrált postai 
hálózatra. A nagy postákon 
már ez működik. A posta is 
fejlődik állandóan. Ide jutot-
tunk, édesapám még tanyasi 
lovas postás volt. Ott kezd-
tem én is. Nagyot változott a 
világ. Mára kilenc megye 
tartozik Debrecenhez, úgy, 
mint Kelet-Magyarországi 
Postaigazgatóság. Ott még 
hagyomány, hogy a tárgyév-
ben nyugdíjba vonuló veze-
tőket az igazgatóasszony el-
búcsúztatja. Órát szoktak ad-
ni ajándékba. Június óta ná-
lam szinte karácsony van, hi-
szen annyi búcsúztatás volt 
már. De hát én nem búcsú-
zom. Húsz évet töltöttem itt 
Szentesen. Gyorsan eltelt. 
Szerettem a munkám. Hob-
biból végeztem, így fogtam 
fel, nem teherként. 

- És január 1-je után? 
- Eddig is bejártam a hiva-

talba, ha hívtak. A postatör-
téneti emlékszobát tovább 
kezelem. Hiszen kedves em-
lék, mi magunk hoztuk ösz-
sze. Szeretnénk tovább bő-
víteni. Előzetes egyeztetés 
alapján lehet látogatni. 

Amellett... egy kertes ház-
ban mindig van tennivaló. 
Barkács-felszerelésemet sa-
ját házam körül szeretném 
hasznosítani. Szeretek ker-
tészkedni. Hangszeren is ját-
szom. Úgy gondolom, az el-
következő 60 évben is lesz 
munkám. 

Lovas József 

klubban A part c. (2000) 
amerikai drámát vetítik. 

A filmet január 27-én, 
pénteken 18 órakor láthat-
ják az érdeklődők az ifjú-
sági házban. Az előadásra 
a belépés díjtalan. 

(folytatás az 1. oldalról) 
Szentesen úgyszólván az 

összes felekezeti iskolát vé-
gigjártam. Kezdtem az evan-
gélikus iskolában, 1944. má-
sodik felében a kicsi, föld-
szintes épületben az evangé-
likus templom háta mögött. 
Mára elbontották, más épült 
fel helyette, ez az élet rendje. 
Én még őrizhetem a szívem-
ben annak az iskolának a ké-
pét. Maradva a felekezetek-
nél, az evangélikus iskola 
közelében volt a zsidó hit-
község iskolája, amikor tanár 
és tanító nélkül maradtunk, 
mi evangélikus gyerekek, 
akkor logikus volt, hogy a 
két egymáshoz közeli iskolát 
összevonták. A második és a 
harmadik elemi osztályt már 
izraelita iskolába jártam ki. 
Jól megvoltunk egymással. 
Időközben azt is lebontották, 
egy darabig még a falai áll-
tak, aztán azt is eltűntette az 
élet. Azt is sajnáltam, a falak 
emléke marad meg utoljára 
bennem. Utána a református 
iskola következett a Kossuth 
téren, majd onnan, már nem 
is tudom, miért, átkerültem 
a katolikus iskolába. Nagyon 
szép, szecessziós iskola, sze-
rintem egy kisgyereknek 
öröm abba járni, mert szép. 
Alatta ott volt a Szemán cuk-
rászda, híres cukrászda volt, 
és nagyon finom süteménye-
ket lehetett ott kapni. Ezt 
azért jegyeztem meg egy 
életre, mert a jutalom, amit a 
jeles bizonyítványokért kap-
tam, annyi lehetett, hogy a 
szüleim elvittek a cukrász-

A Közművelődési Tanács 
ülése keretében vette át hiva-
talát Berki Gáborné, a HM. 
Honvéd Kulturális Szolgálta-
tó Kht. új intézményvezetője. 
Aki átadta: Túri Andrea 
Wlassics Gyula-díjas népmű-
velő, aki idén nyugállomány-
ba vonult. 

A Hegedűs László Helyőrsé-
gi Klubban a fegyveres erők, a 
város vezetői, a társintézmé-
nyek és művészeti csoportok 
képviselői jelentek meg az 
alkalomra, hogy köszönetet 
mondjanak Túri Andreának a 
kultúra szolgálatában kifejtett 
fáradozásáért. Szirbik Imre pol-
gármester és Kovács István 
dandártábornok úgy jellemezte 
Andreát, hogy megszállottja a 
kultúrának és a helyőrségi 
klubnak, amely beépült a város 
életébe. És amit mindketten 
fontosnak tartottak: az igazga-
tónő mindvégig emberséges tu-
dott maradni. 

A klub új vezetője, Berki 
Gáborné hálás a gazdag hagya-
tékért. Mint lapunknak is el-
mondta, őt sokan ismerhetik 
Szentesen, hiszen korábban a 
helyi Művelődési Központban 
dolgozott népművelőként. Szá-
mos program szervezőjeként 
emlékezik vissza az intézmény-
re, azon belül is a Móricz Zsig-
mond Művelődési Házra. Ab-

Magyarok voltak. A német 
terjeszkedés korszakában 
példásan cselekedtek. Flock 
István tanítói pályáját a 
szentesi Munkás sori állami 
iskolában kezdte. Selmeczi 
István néven a Köztársaság 
téri iskolában fejezte be. Ta-
nítványai fizikai munkában, 
szellemi területeket példásan 
tevékenykednek(tek). 

dába, és ott három krémes és 
hozzá a szódavíz elfogyasz-
tásával megünnepelhettük a 
jeles bizonyítványt. 

Az Erzsébet iskola után 
következett a mostani Petőfi 
utcai iskola. Az azért is érde-
kes, mert korábban polgári 
leányiskolaként működött, 
édesanyám és nagyanyám is 
abba az iskolába járt. Volt ott 
egy tanárnő, okos, jószívű 
asszony, Kiss Izabella, aki 
édesanyámnak ugyanúgy 
kedves tanítója volt, mint ne-
kem. 

Ezzel nagyjából a szentesi 
emlékezetnek vége is lett. 
Mint sok más kisgyerek ak-
koriban, osztályidegennek 
lettem nyilvánítva. Ez azt je-
lentette, hogy az ország ösz-
szes középiskolájából ki vol-
tunk tiltva. Tehát nemcsak a 
szüleinket büntették meg, 

ban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy azt végezhette el, 
amit szeretett. 

Hogy azután a népművelői 
állást felcserélte a tanári állás-
ra? Kényszer volt - fogalmazza 
meg gondolatait. Gyermeke 
született, s annak neveléséhez a 
pedagógus pálya adott több 
időt és lehetőséget. A tanítás is 
közel állt a szívéhez. De, mint 
mondja, a kultúra követeként 

Nittinger Géza állomásfő-
nök a Szentes vasúthálózatá-
nak korszerűsítője. Nádai 
Géza néven is ismert lett. Ri-
gó Béla, Szeged, Csaba u. 34. 
sz. alatti lakos a MÁV teher-
szállításának hajdani dolgo-
zója a jó kapcsolataikra em-
lékezik. A főnök úr - aho-
gyan neveztük - a birkózó, 
labdarúgó, úszó, korcsolya-

mert gazdagabbak voltak, 
kulákok voltak vagy jóisten 
tudja micsodák voltak, és 
mit csinálhattak ebbe a mi-
nőségben, szerintem semmit, 
de annak a korszaknak a re-
gulája szerint nemcsak nekik 
kellett bűnhődniük a semmi-
ért, hanem a gyerekeiknek , 
is. 

Az osztályidegenek szülei 
azért azon voltak, hogy a fi-
acskájukból legyen valami, 
valaki. Keresték, kutatták a 
módot és a helyet, ahol az le-
hetséges volt. Egy nagyon 
kedves szentesi református 
lelkész, Kanász Nagy József 
tiszteletes úr tanácsára ke-
rültem a debreceni reformá-
tus kollégiumba. És ott vé-
geztem el a gimnáziumot, 
majd onnan kerültem a mű-
egyetemre 1956-ban. Szeret-
tem ott lenni, 1950-től 56-ig 

dolgozni egészen mást jelent. A 
Klauzál Gábor Altalános Iskola 
katedráját elhagyva ismét régi 
szerelmének hódolhat. Az ál-
lást pályázat útján nyerte el. És 
örül, hogy a város szívében lé-
vő patinás épületben dolgoz-
hat. 

A tisztiklubban, ahogyan a 
városban az Ady Endre utca in-
tézményt ma is emlegetik. Az 
igazgatónő szeretné, ha az to-

sport fejlesztése szívügye 
volt. Szolgálati munkája 
után a nagyhegyi gyümölcs-
szőlő kertjében szorgosko-
dott. Selmeczi tanító úr a 
Nagyhegyen ugyanígy pi-
hent... A tanítóról, állomás-
főnökről írt soraim a hajdani 
tanítványok, munkatársak 
folytathatnák... 

Kátai Ferenc 

tartózkodhattam a hatalmas 
négyszögletes épület falai 
között. Ott nagyobb őrizet-
ben voltam, mint egy erőd-
ben, és biztonságban érez-
hettem magam. Az volt a mi 
menedékünk. 

Emlékszem, hogy amikor 
beléptem a főlépcsőn, egy-
két lépcsőfokot mentem fel-
felé, és akkor jobbra Arany 
János, ha balra néztem, ott 
pedig Kölcsey Ferenc bronz 
domborműve volt látható. A 
művükből egy-egy sor, ami 
idézte az ő szellemüket, tel-
jesítményüket, életüket. Azt 
az életet, amit a nemzetnek 
is szántak, mint jó tanácsot 
elmondhattak: Hass, alkoss, 
gyarapíts... Ezzel a két géni-
usszal találkoztunk nap, 
mint nap. Elolvastuk a két 
költőórás jó tanácsait, amit 
egy életre megfogadtunk 
magunkban. És ha ötéven-
ként a kollégiumi találkozón 
megjelenek, ott vagyunk, 
mint egymás testvérei. Szá-
momra legendás IV/A. osz-
tály minden egyes tagja meg 
tudott kapaszkodni, mind-
egyikből derék magyar em-
ber lett. Mind egytől egyik 
derék foglalkozásokat űz-
nek. Senki nem hozott szé-
gyent az iskolára, a kollégi-
umra, a hazára. 

(Befejező rész a következő 
számban.) 

vábbra is nyitott maradna a ci-
vil lakosság felé. Tudja, ahhoz, 
hogy az érdeklődést irányuk-
ban felkeltse, érdekes progra-
mok kellenek. A lehetőségek 
sok tekintetben adottak, csak 
élni kell vele! 

A jó bor 
titka 

A Király István Kert-
barátkör január 23-án, hétfőn 
18 órakor tartja összejövetel-
ét a Móricz Zsigmond Műve-
lődési Házban. Ezen az estén 
A zöldség- és gyümölcster-
mesztés jövője címmel Ledó 
Ferenc, kertészmérnök elő-
adását hallgathatják meg a 
kertbarátok. A jó bor készíté-
sének titkaiba - borát kínál-
gatva - Füzesi Ferenc borter-
melő avatja be a jelenlévőket. 

Verók István 

N e v e i k e t magya ros í t o t t ák 

Veze tővá l tás a t i sz t i k l u b b a n 

Az új igazgató, Berki Gáborné (balról) beszédét mondja, mellette a leköszönő Túri Andrea 
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Helyesírási elődöntő 

Volosin Márta és tanára Hajós Jánosné 

bik" részét, a tollbamondást. tem) Mit jelent a vershangzás 
Amíg tanítványaik dolgoztak, című előadását, 
a felkészítő tanárok lehetősé- Az eredményhirdetésre 15 
get kaptak arra, hogy egy kis 
körsétát tegyenek Suti Zoltán 
pedagógus vezetésével, meg-
tekinthessék a fényirdát, illet-
ve a Koszta József Múzeu-
mot. 

A tollbamondás és feladat-
lap végeztével a diákok pihe-
nésképp meghallgathatták dr. 
Szűts László, nyelvtudomá-
nyi kandidátus (Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem) A fia-
talok beszédkultúrája, és dr. 
Nagy János egyetemi tanár 
(Szegedi Tudomány Egye-

órakor került sor. Izgatott diá-
kok és nem kevésbé izgatott 
tanáraik feszelegtek az iskola 
zsibongójában. Az eredmé-
nyekét dr. Nagy János hirdet-
te ki, a díjazottak dr. Szűts 
Lászlótól vehették át ajándé-
kukat. 

Idén is lettek szentesi ki-
emelkedő helyezettek. Volo-
sin Márta, a Horváth Mihály 
Gimnázium tanulója (felké-
szítő tanárai Hajós Jánosné és 
dr. Lucza Istvánné) első he-
lyezést ért el, így továbbjutott. 

- Elég jól ment a felkészü-
lés, mert tanári, illetve családi 
segítségem is volt a nagyma-
mám személyében, aki ma-
gyartanár. Voltak számomra 
könnyebb illetve nehezebb ré-
szei is a feladatoknak. Tavaly 
második helyezést értem el, 
mindemellett nem számítot-
tam rá, hogy ilyen jól sikerül. 
Nagyon örülök neki, hogy 
így alakult - mondta Márta. 

A továbbjutók most kétszer 
akkora energiával készülőd-
hetnek a következő, szó sze-
rint döntő pillanatra, az utol-
só gyulai fordulóra. 

Kép és szöveg: Zeke János 

Anyám képe Megye i népdaléneklés i verseny 

Évtizednyi tartó szünet után ismét létezik fanzine, ami a 
városunkban készült. Hogy mi az a fanzine (amit kimondani 
fanzin-nak kell)? Újság-féleség, amit nem nyomdában állíta-
nak elő, ezért az abban közölt fotók minősége némi kívánni 
valót hagy maga után. Ez azonban kevéssé fontos. 

Újság-cikk: 
egy fanzine-ró l 
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- elvonultak, hogy el-
- - :iir>. a verseny „könnyeb-

K Koszta József Múzeum 
. '.'.agyar Kultúra Napja 
aszteletére Anyám képe (a 
l a rzay-Bartha gyűjtemény) 
o r — el nyílik kiállítás janu-

12-en, vasárnap 15 órakor 
i Széchényi ligetbeli épüle-
itf - . - A tárlatot Murányi 
Lfazló, a Csongrád Megyei 
T ' -^rmányzat képviselője 
an • a meg, közreműködik 
K*dár Lilla, a HMG tanuló-
it. A kiállítás február 28-ig 
» -thető meg. 

Szegeden rendezték meg 
az Országos Népdaléneklési 
Verseny Csongrád megyei 
döntőjét, melyen városunk 
felső tagozatos diákjai is szé-
pen szerepeltek. 

A versenyzők 5-6., 7-8. év-
folyamban valamint közép-
iskolás korosztályban mér-
ték össze tudásukat. A vá-
lasztható kategóriák a követ-
kezők voltak: szóló, kis-
együttes (max. 4 fő) és ének-
együttes (5-10 fő). A gyö-

nyörű népdalcsokrokat a 
zsűriben ülő Budai Ilona, 
Lang János és Beslin Anita 
értékelte. 

Városunkat az 5-6. évfo-
lyamból szóló kategóriában 
Petes Zsuzsanna, Petes Krisz-
tina és Juhász Szabó Gitta, 
mindhárman a Kiss Bálint is-
kola tanulói (felk. Mélykú-
tiné Németh Kornélia) és Ba-
lázs Dorina, a Deák Ferenc 
iskola diákja (felk. Vajdáné 
Balogh Ida) képviselte. 

A felső tagozatos korcso-
portban Nagy Johanna, a 
Koszta József iskola tanulója 
(felk. Molnár Henriett) szóló 
kategóriában szerepelt, ill. 
Csinyovszki Szilvia, Bánfi 
Gréta, Molnár Emese, mind-
hárman a Deák Ferenc iskola 
tanulói (felk. Vajdáné Balogh 
Ida), akik kisegyüttes kate-
góriában 3. helyezést értek 
el. 

Molnár Henriett 

Sokkal inkább jellemző, 
hogy fiatalok írják, hasonló 
érdeklődésű fiataloknak. 
Többnyire zenével foglalko-
zó, valamint valamilyen for-
mában hozzá kapcsolódó 
(élet- és gondolkodásmódot 
tárgyaló) írásokat tartalmaz. 
A lap kiadóit nem a haszon-
szerzés motiválja, hanem a 
választott téma iránti elköte-
lezettség. Ennél fogva a 
fanzine-ok részét képezik az 
ifjúsági, azon belül az under-
ground szubkultúrának. Az 
elnevezés - tudomásom sze-
rint - a „fan", azaz fanatikus 
rajongó, valamint a „maga-
zin" szavak összeolvasztásá-
ból adódik. 

A Szentesen szerkesztett 
fanzine a Surface Detonation, 
vagyis a Felszíni Robbantás 
címet viseli. A hozzá kapcso-
lódó zenei irányzatok az 
underground (vagyis a média 
támogatása nélkül működő) 
hardcore, a streetpunk és a 
ska színtér, hazai és nemzet-
közi viszonylatban egyaránt, 
mintegy a „felszínre hozás", 
a népszerűsítés igényével. A 
hagyományosnak nevezhető 
témák: a zenekari interjúk, 
koncertbeszámolók és lemez-
ismertetők között néhány 
egyéb írás is található. Utób-
biak egyike például tisztázni 
igyekszik, hogy kik is azok a 
skinheadek valójában, elosz-
latva néhány velük kapcsola-
tos téveszmét. 

A Surface Detonation-ban 
közölt cikkek többsége nem 
hibátlan. Előfordulnak ben-
nük felesleges, felületesen 
megfogalmazott, vagy nyelv-

tanilag pontatlan mondatok. 
Ezeket a könnyen kinőhető 
„gyermekbetegségeket" azon-
ban feledtetik a többségében 
érdekes és tartalmas interjúk, 
koncertbeszámolók. Az írá-
sok többsége túlmutat azon, 
amiről szól. Kiderül belőlük, 
hogyan él és gondolkozik a 
„mai fiatalok" egy jelentős 
csoportja. 

Elítélik például az alkoho-
lizmust, valamint a napjaink-
ban létező legkülönbözőbb, 
olykor radikális eszmékbe 
burkolózó, felesleges erősza-
kot. A világlátásuk azonban 
bizonyos szempontból nem 
közelít a felnőttekéhez: más 
(az egzisztenciális gondokat 
alig érintő) problémák foglal-
koztatják őket. Feltűnő a tö-
rekvésük azonban egy tiszta, 
a kínálkozó (elsősorban a ze-
nére koncentrálódó) élmé-
nyeket teljes egészében befo-
gadni tudó, emberhez méltó 
életre. 

A cikkírók egyike-másika 
tizenévesen is már majdnem 
kész újságíró. Nem kizárt, 
hogy valakit egyszer kolléga-
ként üdvözölhetünk közülük. 
(Mellesleg az én első íráso-
mat is egy fanzine, az Életjel 
közölte, mégpedig jóval a 
teenager-éveim után.) 

A Surface Detonation-t 
nem csak a tizenévesek fi-
gyelmébe ajánlom, hanem 
mindenkiébe, akik többet 
szeretnének tudni a felnövek-
vő generációról. A kiadvány-
ról további információt az 
alphawarrior@freemail.hu 
email-címen lehet kérni. 

Olasz Sándor 

Tankönyv, taneszköz 
A TIT szentesi szervezete, a Művelődési és Ifjúsági Ház ismét 

megrendezi a tankönyv- és taneszköz-kiállítást és vásárt január 
26-án, csütörtökön 14-17 óráig. Az ifjúsági házban 15 kiállító 
mutatja be az új tankönyveket és taneszközöket, amit meg lehet 
vásárolni és megrendelésre is lehetőségük lesz az érdeklődők-
nek. Ezen kívül szakmai előadások is elhangzanak. 

Kóka Rozália ezzel a mű-
sorával, Egy asszony két vét-
kecskéje, a felnőtteknek 
akarta bemutatni a bukovi-
nai székely emberek életét. 
Jól ismeri a népcsoportot, hi-
szen édesapja is közülük va-
ló. Édesanyja bácskai ma-
gyar volt. Szerencsés esetben 
ők soha nem találkoztak vol-
na - mondja a mesemondó, 
de Bukovinából Bácskába 
telepítették a székelyeket, 
így találkoztak a szülei. 
1945-ben újabb telepítés, köl-
tözködés várt a székelyekre, 
akkor Tolna megyében kel-
lett új otthont teremteniük. 
Kóka Rozália egy, a néme-
tek, a székelyek és a magya-
rok által lakott kis faluban 
született. Innen indult el a 
népmesegyűjtő útjaira 19 
évesen. Tanítónőként népda-
lokat, meséket és élettörténe-
teket rögzített magnójára, 
mint mesélte, könnyen köt 
barátságot, közvetlensége 
miatt hamar bizalmukba fo-

gadták a székelyek. Gyűjtő-
munkája akkor még főként 
népmesékre és hiedelemre, 
mondákra irányult, az élet-
történeteket barátságból 
hallgatta meg. Először csak 
szűk körben, majd egyre na-
gyobb hallgatóság előtt me-
sélni kezdte a számára leg-
kedvesebbeket. Később tu-
datos szerkesztői munkával 
dolgozta fel a cselekményt, 
szem előtt tartva azt, hogy a 
hallgatóság be tudja fogadni 
a székely gondolkodást és 
nyelvezetet. 

A bizalom példájaként em-
líthetnénk az előadás címadó 
történetét is, ahol a két vét-
kecske egy olyan titok, amit 
halálos ágyáig őrzött egy 
asszony. Kóka Rozália volt 
az egyetlen, aki megtudta az 
igazságot. A történet ma már 
kötetben is olvasható, az 
1989-es kiadást 3 éve egy 
újabb követte. Gyűjtéseit 
azonban nem csak olvashat-
juk, hanem hallgathatjuk is, 

hiszen a gyerekeknek szóló 
népmeséket hangkazettán és 
bakelit lemezen is megtalál-
hatjuk. Amikor ezeket a 
moldvai meséket kötetbe 
rendezte, unokáira gondolt: 
nekik ajánlotta. 

- Nemrégiben született 
meg a harmadik unokám, 
így most arra készülök, hogy 
neki is megírjam meseköny-
vemet. 

Könyvet ír, gyűjtőmunká-
ra indul és közben előadó 
estjeivel is járja az országot. 
A tanítást már régen abba-
hagyta, csak a székely kultú-
ra megőrzésén fáradozik. 

Érden bukovinai székely 
népdalkört vezet, hagyo-
mányőrző munkáját 1991-ben 
Európa-díjjal jutalmazták. 
De a kitüntetések sora ezzel 
nem ért véget, a legmaga-
sabb állami elismerést, a Ma-
gyar Köztársaság Érdem-
rend Kiskeresztjét is magáé-
nak tudhatja már. 

Vanó Éva 

Egy asszony két vé tkecské je 
• : .va Rozáliát nem kell a 

1 .itcsi közönségnek bemu-
Ma Önálló műsoraival az 

-•-liiot járva gyakorta meg-

fordult városunkban is. Ami-
kor január 12-én a zsúfolásig 
megtelt könyvtárban a követ-
kező szavakkal kezdte elő-

adását, „egy szerelmes estét 
szeretnék önöknek szerezni", 
sokakban felmerült, nem me-
sét fognak hallani? 

mailto:alphawarrior@freemail.hu
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A ku l tú ra 
napján 

Rendhagyó irodalmi órák-
kal emlékeznek a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a 
Szentesi Művelődési Központ 
munkatársai. Január 23-án, 
negyed 9-kor Arany János 
élete és költészete címmel iro-
dalmi műsort mutatnak be a 
Szabad Ötletek Színháza tár-
sulatának tagjai. A Tóth József 
Színházterembe az általános 
iskolásokat várják a magyar 
költő életét, hitvallását felvo-
nultató összeállításra. 

Fél 10-től Babits Mihály éle-
te és költészete címmel a kö-
zépiskolásoknak mutatják be 
műsorukat a társulat tagjai. A 
közönség megismerkedhet a 
költő kortársaival, és bete-
kinthet a kor társadalmi, poli-
tikai atmoszférájába. 

Programok január 20-tól 
Koszta József Múzeum 
Keleti eredetű népek hagyatéka 
Szentes környékén - a szegedi 
egyetem régészhallgatóinak tanul-
mányi kiállítása. 
Állandó kiállítások: 
Szentes népélete; Koszta József 
festményei. 

Időszaki tárlat: 
A Koszta József Múzeum a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére 
Anyám képe (a Láczay-Bartha 
gyűjtemény) címmel nyílik kiállítás 
január 22-én, vasárnap 15 órakor 
a Széchenyi ligetbeli épületében. A 
tárlatot Murányi László, a Csong-
rád Megyei Önkormányzat képvi-
selője nyitja meg, közreműködik 
Kádár Lilla, a HMG tanulója. A ki-
állítás február 28-ig tekinthető 
meg. Nyitva: 13-17 óráig. Hétfőn 
szünnap. 

Fridrich János fényirdája 
A fényirda állandó kiállítása szerdán 
és pénteken délelőtt 10-12, délután 
2 - 4 , vasárnap 13-17 óra között 
tart nyitva. 
Péter Pál Polgárház 
Állandó kiállítása kedden és csütör-
tökön délelőtt 10-12, délután 2-4 , 
szombaton délután 1 - 5 óra között 
látogatható. 
Galéria 
Balogh Sándor szobrászművész 
munkáit tekinthetik meg az érdeklő-
dők a főtéri galériában. A kiállítás 
január 28-ig látogatható keddtől 
péntekig 10-13 és 15-18, szom-
baton 9 -13 óráig. 
Városi Könyvtár 
Prágainé Mágori Aranka üvegfestő 
tárlatát láthatják az érdeklődők a vá-
rosi könyvtárban. A munkákat feb-
ruár 13-ig lehet megnézni az intéz-
mény nyitva tartási idejében. 
Őze Lajos Filmszínház 
Január 19-25. 
15.30 óra Ég veled! - magyar-

kanadai-olasz játékfilm, 
17.30 óra Kutyátlanok kíméljenek 

- amerikai vígjáték, 
20:00 óra King kong - új-zélandi-

amerikai kalandfilm. 
Január 26-február 1. 
15.30 óra Góól! - amerikai jport -

film, 
17.30 óra Harry Potter és a Tűz 

serlege - amerikai fan-
tasy, 

20:00 óra Szőke kóla - magyar 
vígjáték látható a szen-
tesi moziban. 

Január 14-én történt, hogy 
ismeretlen elkövetők az 
Apponyi téren lévő egyik 
emeletes ház első emeleté-
nek lakásába hatoltak be. A 
tulajdonosok nem zárták be 
az ajtót, azt használták ki a 
tolvajok, akik beléptek az 
előszobába, ahonnan egy 
válltáskát loptak el a sértett 
irataival, pénzével együtt. 
Ugyancsak ezen a napon 
történt, hogy egy Koszta ut-
cai emeletes házban szintén 
az első emeleti lakásban járt 
hívatlan vendég. Itt is a zá-
ratlan ajtón át jutott az elő-
térbe a bűnöző, aki - amíg a 
lakók a benti szobában vol-
tak - pénztárcát, készpénzt, 
iratot lopott el. Másnap a 
Klauzál utcában tevékeny-
kedett a besurranó tolvaj, 
az egyik lakásból két bőrka-
bátot és okiratot tűntettek 
el ismeretlenek pillanatok 
alatt. Január 11. és 13-a kö-
zött egy bekerített telephe-
lyen álló tehergépkocsiból 
loptak akkumulátort a bű-
nözők. A 60 ezer forintot 
érő berendezést egy lakattal 
lezárt fémdobozból emelték 
ki. 

Lakatot le-, ajtót pedig 
befeszítve hatoltak be bűnö-
zők az egyik belvárosi ve-
gyesboltba. Innen cigarettát, 
szeszesitalokat tulajdonítot-
tak el mintegy 100 ezer fo-
rint értékben. A tolvajok 
még aznap, január 14-én le-
buktak, az eltűnt tárgyak 
egy részét pedig lefoglalták 
a rendőrök. 

Az elmúlt hétvégén érke-
zett a bejelentés a rendőrka-

Halálos borulás 
pitányságra, hogy az egyik 
Apponyi téri lakóház alsó 
szintéjén lévő lakásba felül-
ről szivárog a víz. A kiérke-
ző rendőrök a felső lakásba 
nem tudtak behatolni, így a 
tűzoltókat hívták, akik az 
egyik külső ablakon keresz-
tül jutottak be a szobába, 
ahol egy idős hölgyet talál-
tak, aki aludt, és semmit 
nem hallott a körülötte tör-
téntekből. Kiderült, hogy az 
asszony a konyhában nyit-
va felejtette a csapot, innen 
folyt a víz az alsó szom-
szédhoz. Az eset gondtalan 
rongálásnak minősül, így 
sem szabálysértési, sem 
büntetőeljárás nem indult, 
de a felelőtlen lakót a kár-
okozásért anyagi felelősség 
terheli. 

Kedden reggel fél nyolc 
és fél kilenc között történt, 
hogy az egyik családi ház 
utcára néző ablakáról isme-
retlen tettes leszakította a 
szúnyoghálót, az ablakot 
befeszítette, majd a szobá-
ból két és félmillió forintot 
vitt el. 

Január 13-án, pénteken 
négy baleset is történt váro-
sunkban és környékén. Dél-
előtt kilenc óra körül a Kos-
suth utcán egy segédmotor-
kerékpáros ütközött sze-
mélygépkocsinak. A moto-
ros a baleset során súlyos 
sérüléseket szenvedett. Egy 
órával később őzet gázolt 
egy autós Derekegyház és 

Szentes között, itt szeren-
csére sérülés nem történt. 
Délután negyed négykor 
egy motoros rosszul válasz-
totta meg járműve sebessé-
gét, és elfesett, könnyű sérü-
léseket szerezve magának. 
Este hat után egy kétmázsás 
házi sertés tévedt ki a 45-ös 
főútra. A kivilágítatlan álla-
tot egy autó gázolta halálra. 
A járműben 300 ezer forin-
tos kár keletkezett. Január 
15-én halálos kimenetelű 
baleset történt a 4405-ös jel-
zésű úton, Derekegyház és 
Nagymágocs között. Nagy-
mágocs irányából tartott 
Derekegyház felé egy sze-
mélyautó, aminek sofőrje 
későn vette észre a forga-
lomlassító szigetet, amiré 
ráhajtott, ez megdobta az 
autót, ami felborult. A sofőr, 
aki a rendelkezésre álló 
adatok alapján nem volt 
biztonsági övvel bekötve, 
kizuhant a tetőablakon, és a 
helyszínen életét vesztette. 
Az autó másik három utasa 
közül ketten könnyű sérü-
léssel, a harmadik pedig sé-
rülés nélkül úszta meg a 
balesetet. H . V. 

A férj faggatja a teleségét: 
- Drágám! Hol van a tea? 
- Jaj, ti férfiak soha semmit nem 

tudtok megtalálni! A tea a gyógysze-
res fiókban van, egy kakaós doboz-
ban, amire az van ráírva, hogy só. 

* * * 

A hévízi parkban egy újonnan érke-
zett fürdővendég megszólít egy férfit. 

- Valóban olyan csodálatos hatása 
van ennek a víznek? - kérdi. 

- Valóban. 
- Egy üdülőtársam azt mondja, 

hogy amikor idekerült, járni sem tu-
dott, most meg már fut... 

- Én se tudtam járni, amikor ideke-
rültem. Sőt, felülni se tudtam, és be-
szélni sem... 

- Fantasztikus. És mikor került ide? 
- Itt születtem. 

* * * 

- Drót végén széndarab. Mi az? 
- Gyakorló villanyszerelő. 

* * * 

A hatnapos háború során az izraeli-
ek elfogtak egy arab pilótát. Megpró-
bálták kiszedni belőle az összetört va-
dászgép adatait. 

- Mi a maximális repülési magas-
ság? 

A pilóta nem válaszolt, erre nagyon 
megverték. 

- Mekkora a csúcssebesség? 
Nem válaszolt, mire még jobban 

megverték. 
- Milyen fegyverekkel szerelhető a 

gép? 

Pót{űtés 
Erre se kaptak választ, verés. Aztán 

látva, hogy semmire sem mennek ve-
le, elengedték. Otthon nemzeti hős-
ként fogadták. Egy újságíró megkér-
dezte tőle, mit tud tanácsolni a pilóta-
jelölteknek? 

- A műszaki adatokat tanulják meg 
alaposan, mert ha elkapják őket, azzal 
sok verést megúszhatnak. 

* * * 

- Mi volt a királyfi utolsó mondata? 
- Süsü, gyanús vagy nekem, te it-

tál! Lehelj csak rám! 
* * * 

Shaw nagyon utálta Churchillt. Egy-
szer ezzel a levéllel küldött neki két 
színházjegyet: 

„Tisztelt miniszterelnök úr! Ezennel 
küldök Önnek két jegyet a legújabb 
színdarabom premierjére. Jöjjön el 
egy barátjával, már ha van még ma-
gának barátja ebben az országban!" 

Churchill válaszolt: 
„Sajnos a premier napján nem tu-

dok elmenni, de a következő előadást 
igazán szívesen megtekinteném, már 
ha a maga darabjait lejátsszák egy-
más után kétszer is!" 

Bűvész show 
A Tóth József Színházteremben varázslatos bűvészműsort 

mutat be Holcz Gábor a közönségnek. A január 26-án, csütör-
tökön 19 órakor kezdődő bűvész show-ra jegyek a színház 
pénztárában válthatók. 

Koncert 
Folytatódik a Pankkk koncertsorozat a Művelődési és Ifjú-

sági Házban január 28-án, szombaton 20 órakor. Fellép az 
Embers, Bridge To Solace, a Penalty Kick, a Quest From 
Inside valamint a Something AgainstYou együttesek. Jegyek 
a helyszínen vásárolhatók. 

Tóni bácsi konyhája 
Nyúlragu leves 

Hozzávalók: 2 nyúlcomb, 1 fej 
vöröshagyma, 2-2 sárga- és fe-
hérrépa, zellergumó, 6 gomba-
fej, 10 dkg zöldborsó, 1 csokor 
kapor, 1 ek. mustár, őrölt bors, 
só. 

Elkészítés: A finomra vágott 
hagymát kevés zsírban üveges-
re pirítjuk. Hozzáadjuk a fűsze-
reket, a mustárt és a kicsonto-
zott, kockára vágott húst. Ke-
vés vízzel felöntjük, majd ami-
kor a hús félig megpuhult, hoz-
záadjuk a felkockázott sárga- és 
fehérrépát. Öntsük fel újra víz-
zel, és hagyjuk lassan forrni. 
Mielőtt teljesen kész, tegyük 
bele a cikkekre vágott gombát 
és a zöldborsót. Végül tejfölös 
habarással főzzük készre. 

Rizzsel töltött 
vöröskáposzta 

Hozzávalók 6 személyre: 1 kis 
fej vöröskáposzta, 3 1 húsleves. 
A töltelékhez: 10 dkg rizs, 2,5 dl 
tej, 1 tojássárgája, vaj, 5 szelet 
szendvicskenyér, 1 sárgarépa, 1 
tojás, kevés póréhagyma, petre-
zselyem, 10 dkg parmezán sajt, 
só, bors, olaj. 

Elkészítés. A káposzta torzsá-
ját kivágjuk és sós vízben 3 per-
cig főzzük, szárazra töröljük a 
leveleket. A rizst sós vízben 
előfőzzük, leszűrjük és a tejben 
állandó kevergetés közben be-
sűrítjük. A masszát sózzuk, 
borsozzuk, majd lehűtjük. A 
megtisztított sárgarépát, és a 
póréhagymát puhára főzzük, 
lecsepegtetjük. Összekeverjük a 
vajat a tojással, a rizzsel, a leda-

rált kenyérrel, apróra vágott 
petrezselyemmel, sárgarépával 
és a parmezán sajttal. A ká-
posztalevelekbe beletöltjük a 
rizsmasszát. Az olajjal megkent 
káposztatekercseket tűzálló 
edénybe helyezzük és előmele-
gített sütőben fél óra alatt kész-
re sütjük. 

Csörögefánk 
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 5 to-

jássárgája, 1 kk. cukor, kevés 
tejföl, só, sütéshez olaj. 

Elkészítés: A lisztet a tojás-
sárgával, a cukorral, csipet só-
val és annyi tejföllel gyúrjuk 
össze, hogy levestészta ke-
ménységű legyen. 22 pici gom-
bócot formázunk belőle, mind-
egyikből vékony lapot nyúj-
tunk, és derelyevágóval párhu-
zamosan bevagdosva a végeket 
a vágásokon keresztül húzzuk. 
Bő, forró olajban hirtelen tűznél 
aranysárgára sütjük. Porcukor-
ral meghintve tálaljuk. 

Keresztrejtvényünk vízszintes 1. 
és függőleges 1. számú soraiban 
Antoine de Rivarol francia író 
(1753-1801) aforizmáját idézzük a 
beszédről és a gondolatról. A meg-
fejtést ez alkalommal nem kérjük 
beküldeni! 

Lapunk január 6-i számában 
megjelent rejtvény megfejtése: „Tel-
jes életet úgy lehet élni, ha őrülten 
akarjuk." (Angelina Jolié) A Szentesi 
Élet féléves előfizetését nyerte: 
Maczelka Lászlóné (Szentes, Páva u. 
8.1/5). 

A 13-i számban megjelent rejt-
vény megfejtése: „Ne hagyd, hogy a 
holnapod túl sokat raboljon el a 
mából." (Will Rogers amerikai szí-
nész, humorista). A házigazda, Vá-
rosi Könyvtár Kht. által felajánlott 
báli belépőt a január 21-i megyehá-
zi rendezvényre dr. Drávai Gyuláné 
(Szentes, Kikelet u. 6.) olvasónk 
nyerte. 

Vízszintes: 1. Antoine de Rivarve 
gondolata (első rész, zárt betűk: Z, L, 
D, T). 10. Kecske kicsinye. 11. Gép-
kocsi tartására való helyiség. 12. A 
koordináta rendszer kezdőpontja. 
14. Orosz igen. 15. Kapura rúg. 16. 

Idegen (tagadó) nem. 17. Pest me-
gyei település. 20. Megszégyenítő 
helyzetbe juttat. 22. Brazil váloga-
tott futballista. 23. Félig opál! 25. 
Egyiptom fővárosa. 27. Izmot rögzí-
tő képződmény. 28. Címerterv. 30. 
Bankjegyet más címletekre cserél. 
32. ...y = kisebb méretű. 34. De-
mokratikus részlet! 36. Személy-
névmás. 37. Szelén vegyjele. 38. 
Polgári személy. 40. Névelős puha 
testű állat. 43. Ázsiai ország. 

Függőleges: 1. Antoine de Rivarol 
gondolatának második része (zárt be-
tűk: D, B, E). 2. Játékvezető. 3. Női 
név. 4. Kén és ezüst vegyjele. 5. Per-
zselődik. 6. Dajka. 7. Hernyóként 
halad előre. 8. Mókás darab! 9. Ke-
reskedelmi egységhez tartozó. 13. 
Borítása egynemű hangzói. 18. Pió-
cának van ilyen szerve. 19. Kettőz-
ve: édesség. 21. Keresztnevének 
kezdőbetűjével az elején: olimpiai 
bajnok labdarúgónk (1968, Mexikó). 
24. Idegen rendőrség. 26. A bőrön 
keletkező árkocska. 29. Gallium 
vegyjele. 31. A Hegedűs a háztetőn 
főszereplője. 33. Részben fecsegő! 
35. Az egész. 39. X. 41. Esel! 42. 
Vércsoport. 

A beszédről és a gondolatról 
1 2 3 4 
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20. S Z E N T E S I E L E T 

Továbbjutás küszöbén 
nme 1 kezdte a 
ztendőt a Leg-
es első osztályú 
sta. A bajnokság 

nem, a Magyar 
•ímei viszont már 

A Leg-rand 
.epett pályára a 
: közé jutásért 
* 5zésen, és az 
~z\ gólos előnyt 
nézni a jövő hét-

fői visszavágóra. Koncz 
Zsolt játékos-edző beszámo-
lója szerint végig a Szentes 
irányította a találkozót, en-
nek megfelelően mindig ná-
lunk volt az előny, így a győ-
zelem nem forgott veszély-
ben. 

A 4-3-as félidő utáni 5-4-es 
siker azt jelenti, hogy a Leg-
rand óriási lépést tett a leg-
jobb négy közé kerülés felé. 

A miskolci összecsapáson ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tott a/ szentesi csapatban 
Geleta Szabolcs, aki három 
találatot szerzett, rajta kívül 
Keller és Koncz egyszer-egy-
szer iratkozott fel a gólszer-
zők közé. 

A Legrand játékosai bíz-
nak abban, hogy a január 
23-i, hétfői visszavágóra so-
kan kilátogatnak majd a Dr. 
Papp László Sportcsarnokba. 
A Miskolc elleni találkozó 20 
órakor kezdődik. 

H. V. 

Internet 
kábeltévén 

a 
Kertvárosban 

Szélessávú, 
korlátlan Internet 

bruttó 3800 Ft-tól! 

6 3 / 5 6 2 - 6 1 8 
3 0 / 2 5 4 1 4 9 6 

info@tanet.hu 

Tanét Kft. 
Helyben vagyunk! 

^HUNGERITT 

A Hungerit Zrt. parkolójában 
hetente keddtől péntekig 

10-16 óra között 
az alábbi fagyasztott termékeket 

értékesítjük: 

Liba far-hát 9 5 0 , - Ft/karton 

Liba szárnytő 
lapockacsonttal 1 2 0 0 , - Ft/karton 

A kartonok 15 kg kiszerelésűek! 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

A-ic.rsmett. hogy a Bertók 
K a í í . OB L B-s bajnok-

• f-izővel. Kádár Jó-
: i í iát í . Az őszi idény 
• r r e n ^ f l az edzővel be-
tt^irfm 

— Mhn csmpmtot örökölt? 

Sérülések után 
Némethy László? 

Hungerit kupa 
A Dr. Papp László Városi 

Sportcsarnokban zajló te-
remlabdarúgó bajnokság 4. 
játéknapján az alábbi ered-
mények születtek: 

Déházi Öregfiúk - Pollák 1:3, 
Beerdorf - Lődörgők 4:0, Viki 
Shop - Boros 2:1, Nagymágocs 
- Dream Team 2:2, Rendőrség -
Bundás Liba 2:2, Csocsesz - Bi-

tumen 1:2, Fiorello - Mertal-
Com-R 3:2, Stadion - Comix 2:4, 
Káosz - Unikum 0:1, Hungerit 
n. - FI-PO 1:2, Narancs -
Biochip 2:4, Old Boys - Felgyő 
2:0, Csapat - Loki 5:1, Felgyő -
Spitz 2:3, Rövidzárlat - Hunger-
it I. 3:3, Laver 2000 - FNM 7:0. 

Köztudott, hogy a szentesi 
Némethy László az MTK szí-
neiben magyar bajnoki címet 
szerzett a labdarúgó NB 
I-ben. Több mint két éve a 
sors kegyetlensége folytán, 
nagyon labdába sem rúgott. 
A bajnoki aranyérem óta sé-
rüléssel bajlódik. Többszöri 
műtéten esett át, s jelenleg 
sem teljesen egészséges. A 
hogyan továbbról beszélget-
tünk. 

- Sajnos, amióta az MTK-tól 
eljöttem (Szombathely, Pápa) 
hatszor műtötték a térdem -
kezdte a játékos. Három na-
gyon komoly műtét volt (há-
rom keresztszalag szakadás) 
és egy mozaik plasztika be-
avatkozás volt. Az egész por-
cot kicserélték a térdembem. A 
sok sebészi munkának iszom 
most a levét. Nem tudni, hogy 
ebből fel fogok-e még épülni. 
Annyi idő eltelt már, és ennyi 
kihagyás után nagyon nehéz 
visszatérni az NB l-es szintre. 

- Lelkileg hogyan leltet fel-
dolgozni azt, hogy csaknem 
két éve már pályára sem lé-
pett? 

- Mondhatom azt, hogy se-
hogy. A fizikai fájdalmakat az 
ember elviseli, de a lelki fáj-
dalmak a legnagyobbak. Ne-
kem is a lelki részével van 
gondom. 

- Hogyan tovább? 
- A legfrissebb hírek, hogy 

január közepétől neki rugasz-
kodom még egyszer utoljára, 
elkezdek alapozni. Most ab-
ban maradtunk a Lombard 
Pápa tulajdonosával, Bíró Pé-
terrel, hogy az NB Il-es Buda-
fokon (a Lombart Pápa fiók 
csapata) edzem, így minden-
nap láthatnak engem. Közö-
sen döntjük el, hogy a mozgá-
somat figyelve van-e értelme a 
munkámnak. Ha rendben lesz 
a lábam, egy hónap múlva 
visszatérek Pápára. 

- A fent említettek nem je-
lentik azt, hogy Budafokra 
igazol? 

- Nem. Valószínű kettős já-
tékengedélyem lesz. Ha rend-

Két mérkőzés idegenben 
T.j* - te; követően 

mar • Bor és '• - -nap dup-
b fari' Ai - : . .tatódik a 
• M i i' :•. - • • a férfi vízilab-
• Q l I-ben. A Legrand-
íiaeioes gardája január 2-a 
laa u s . - a hétvégi két ide-
paBaú - f>5zésére, amikor 
» etfr a Neptun VSC, más-
mmp esi 2 órától pedig a 
T«c*v Vr-K-Fuszért csapatá-

v á i^za Berki-Pengő ket-
4ÜLi irányított együttes. 

Mu t héten Szegeden 

játszott edzőmérkőzés a 
Legrand, de a játék mellett 
az erőnléti felkészülésre is 
futott idő. Hétfőn és kedden 
az a Becsej vendégeskedett 
városunkban, amely koráb-
ban Kásás Zoltán vezérleté-
vel BL-t nyert, és amelyik 
csapatot egy ideig a szentesi 
Tóth László is erősítette. 

A Becsejtől a BL-sikert kö-
vetően nem sokkal távozott 
a főszponzor, majd a csapat 
visszakerült a másodosztály-

ba. Jelenleg saját utánpótlás 
bázisukra támaszkodva sze-
retnének újra meghatározó 
klubja lenni a szerb vízilab-
dának. Ellenük játszottak a 
szentesiek a hét elején össze-
sen négy edzőmérkőzést, öt-
ször nyolc perceket „ledarál-
va". Berki András vezető-
edző szerint voltak biztató 
jelek a játékban, a Neptun el-
len is szeretné viszont látni 
ezeket a pozitívumokat. 

Szombaton kötelező a győ-
zelem. Vasárnap Pécsen vi-
szont már a pontszerzés is 
bravúr lenne az alaposan 
megerősödött Baranya me-
gyeiek ellen. Berki szerint a 
Pécs az esélyesebb, még az 
uszodájuk körüli herce-hur-
ca ellenére is. A Legrand já-
tékosai közül Szabó Tamás 
betegeskedik, az ő játéka 
kérdéses a hétvégi mérkőzé-
seken. H. V. 

ben lesz a lábam, akkor Pápán 
leszek továbbra is. 

- Ha nem sikerül a visszaté-
rés, mihez kezd? 

- Sokat gondolkodtam ezen, 
de én mindent arra áldoztam, 
hogy a térdem rendbe jöjjön. 
Vannak elképzeléseim, de 
nem tudom igazán, mihez 
kezdjek. 

- Úgy tűnik, hogy elúszik az 
a vágya, hogy külföldön foly-
tassa. Ön is úgy érzi? 

- Az már biztos. Ha külföld-
ön elmennék egy orvosi vizs-
gálatra, ha rendbe is lenne 
minden, de ha a térdemre néz-
nek, akkor visszafordítanak. 

- Foglalkozott a visszavo-
nulással? 

- Most már ez is lehetséges. 
Ez azonban nem jelentené azt, 
hogy nem fociznék még utána. 
Nem tudok meglenni nélküle. 
Valamilyen szinten focizni 
akarok, az más kérdés, hogy 
mennyire lesz kedvem és 
erőm. 

- Edzősködne? 
- Elsősorban még focizni 

szeretnék, de szívesen foglal-
koznék gyerekekkel. Biztos is, 
hogy fogok. Szombathelyen 
már foglalkoztam gyerekek-
kel. Az, hogy ez működni tud-
na-e Szentesen, még nem tud-
juk. Át kell még gondolni, ez 
tárgyalás kérdése. 

- Ha lenne három kívánság, 
mit kívánna 2006-ra? 

- Semmi mást, csak egészsé-
get. D.V.Z. 

- z*. a csapat 
• j p a a já volt. Egy amatőr 

r . r t a Bertók SC 
m. msaét^ döntő, ki mennyi 
«caora lárni. Ez okozza 
j t t t - r w " oób gondot, na-
pra - 7 _ nak, de nem 
• • T—rtwi Otvan a munka-

I- . - . sz edzésidő 
aatr > áoégozni kell. Ezek a 

_ • . orozzák a tel-
BÜ - - k e : Úgy gondo-
la T • -_itunk, azt elér-
tai. arás az volt, hogy 
i -ez képest jobban 
•OBKKT^ Mi a keleti cso-
p a r " • >zunk, ami jóval 
• t a - r: a nyugati. A 2. 
'ÍMWWU . Tavasszal még 

csoportmérkőzést kell 
Mii:- - : ez ikerül, biztos, 
Ik^i - 3 . r- rrban a négy kö-
• pB-- > Lz ?.zt jelenti, hogy 
•ii—rri • rá i-.s/ás egyik tagja 
ma " - olt a minimális 
«taan> \zz hiszem ezt is el-
•QaRti • : •: egyik legjobb já-
littBR. • Kiss István elment 
* m:- . i:ekos-edzőnek. Ö 
« . kvasszal, de meg-
—' fe ÍC - • pótolni. 

- V • . - kezdik az edzést? 
- V t alltunk le, végig 

aeae» • .rjk. Január 2-án 
0 : . - • egy felkészülést 
ÜH • - z £ kkel. Január utol-
<•» Mt • ; en a játékosok 

Vidovics Ferenc felvétele még a nyáron készült. 

Bertók SC félévkor jeles 
ígérték, hogy megpróbálják 
úgy alakítani dolgaikat, hogy 
azon a két héten mind a tíz 
edzésen részt tudjanak venni. 
Egy felkészülési tornát szer-
veznénk Hódmezővásárhely, 
Békéscsaba és a Szentesi 
Öregfiúk OB Il-es csapatával 
közösen. így készülünk a 
március 5-i rajtra. 

- Az elmondottakból úgy 
tűnik, hogy elégedett a csapat 
teljesítményével. Valóban? 

- Igen. Ha megnézzük a 
mérkőzéseket, a Ybl és a Ceg-

léd elleni ötven százalékos 
teljesítmény a papírforma. 
Ami nem az volt, az a hód-
mezővásárhelyi vereség. Bí-
zom abban, hogy tavasszal 
visszavágunk. 

- Várhatók-e változások 
az együttesnél? 

- Nem valószínű, hogy iga-
zolunk, mert már mindenki 
elkelt. 

- Egyénileg kit emelne ki? 
- Elsősorban az eltávozó 

Kiss Istvánt, mellette még 
Szebeni Zoltánt, Zentai Ákos, 

Melkuhn Tibort, ők régi mo-
torosok, az említettek mindig 
jó teljesítményre képesek. A 
mérkőzéseken mindenki a 
szívét-lelkét adta. Mint edző 
maximalista ember vagyok. 
Azt várnám, hogy minden 
összecsapást megnyerjünk, 
ilyen nincs. Úgy gondolom, 
hogy sokszor indokolatlanul 
hiányoznak edzésekről. Akár-
milyen amatőrök vagyunk, 
egy picit többet kellene az 
edzésekre járni. 

Dunás Varga Zoltán 

mailto:info@tanet.hu


* SPORT 
Szorult helyzetben 

Elmúlt heti rendőrségi tu-
dósításunkban már hírül ad-
tuk, hogy betörtek a Gondo-
zási Központ Horváth Mihály 
utcai helyiségébe. A rá követ-
kező hétfőn maga az igazgató-
nő, Szebellédi Anna kereste 
fel szerkesztőségünket a 
szombat hajnali 2 órakor tör-
tént eseménnyel kapcsolat-
ban. Mint mondta, őt hajnali 4 
órakor riasztotta a rendőrség, 
azért, mert egy illetéktelen 
személy be akart jutni az idő-
sek otthonába. 

Milyen szándékkal? Az ügy-
ben talán ez a központi kérdés. 
Egy olyan helyről bármit is el-
tulajdonítani, ahol idős embe-
reket gondoznak, látnak el va-
lamilyen módon, az túl tesz 
minden arcátlan tolvajláson. A 

bűnök bűnét is meghaladja. 
A 28 éves rokkantnyugdíjas 

nő miután betörte az ajtót, to-
vább szerette volna folytatni 
útját, csak éppen fennakadt a 
következő ajtón. Pontosabban: 
beszorult a rácsok közé. Ahon-
nan már nem tudott kimozdul-
ni. Éjszaka volt, és hideg, attól 
félve, hogy ott fagy meg a 
helyszínen, mobiltelefonján fel-
hívta a tűzoltóságot. Tudjuk, 
ilyen helyzetekben a vonal vé-
gén a szegediek jelentkeznek. 
Esetünkben is így történt, 
viszont a megyeszékhelyen is 
létezik Horváth Mihály utca, 
első megmozdulásra ott kezd-
tek kutatni a lánglovagok. 
Majd amikor (némi kavarodás 
után) kiderült, hogy Szentesről 
van szó, a helyi tűzoltókat 

riasztották. Ök mentették ki a 
behatolót a rácsok fogságából. 
A nőt a mentők szállították 
kórházba. 

Szebellédi Anna aznap reg-
gel meglátogatta az asszonyt. 
Kíváncsi volt rá, mi volt az 
asszony szándéka a betöréssel, 
mert mint mondta, ha tovább 
is jut az épületben, hamarosan 
megszólalt volna a riasztó. Ak-
kor pedig... 

A kérdésre adott válasz meg-
lepte a Gondozási Központ ve-
zetőjét. Az így hangzott: 
„...amikor iszom, olyankor 
nem tudom, hol vagyok". 

Az igazgatónő mindenesetre 
köszöni a kivonuló tűzoltók, 
mentők, rendőrök gyors és 
szakavatott munkáját. 

Ü l é s e z i k a t e s t ü l e t 
Az önkormányzat képvi-

selő-testülete január 27-én, 
pénteken délután 2 órától a 
városháza dísztermében tart-
ja idei első soros ülését. Az 
előzetes napirend szerint be-
számoló hangzik el a Szentes 
Kistérség Többcélú Társulás, 
valamint a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat munkájá-
ról, továbbá az önkormány-
zat mellett működő pénz-
ügyi bizottság tevékenységé-

ről. A képviselők megvitat-
ják a közterületek és közte-
rület jellegű területek hasz-
nálatának egyes városképi, 
köztisztasági és építésügyi 
előírásairól szóló rendeletet, 
valamint a városban folyta-
tott közszolgáltatói tevé-
kenységre vonatkozó felada-
tokat. Szó lesz az ülésen a 
Dr. Bugyi István Kórház ren-
delőintézetének rekonstruk-
ciójáról, továbbá különböző 

pályázatok elkészítéséről és 
benyújtásáról, melyek tartal-
mazzák például: a strandfür-
dő 25 méteres medencéjének 
felújítását, a Termál Gyógy-
fürdő padlójának csúszás-
mentes burkolását, a kem-
ping üdülőházak fejlesztését, 
az Ipari Parkban történő kút 
fúrását és kiképzését, a szen-
tesi kistérség gasztronómiá-
ját bemutató kiadvány elké-
szítését. 

A testületi ülés nyilvános, 
a tanácskozást a Rádió Szen-
tes élő adásban közvetíti. 

A z üveg fes tés m ű v é s z e 
Prágainé Mágori Aranka 

üvegfestő kiállítása nyílt meg 
január 17-én a városi könyv-
tárban, ahol dr. Csíky László 
szobrász ajánlotta a munká-
kat a nagyérdeműnek. 

Nem illő egy hölgy életko-
rát firtatni, de Aranka nem 
titkolja, hogy 1967-ben szüle-
tett Makón. Tanulmányait is 

Találkozó 
A cukorbetegek szentesi 

egyesületének tagjai január 
27-én, pénteken 3 órakor 
tartják összejövetelüket a 
rendelőintézet épületében. 

I t t h o n 
vagyok.. . 
A magyar irodalom reme-

kei előadássorozat követke-
ző programja január 25-én, 
szerdán 18 órakor lesz. A 
városi könyvtárban Ráfiné 
Takács Katalin ny. tanárnő 
Itthon vagyok... címmel 
tart irodalmi estet. 

Észrevétlen észrevétel 

GALÉRIA 
KAVEHAZ És ETTEREM 

Het i menü január 2 3 - 2 7 . 
A m e n ü : ser tés v. m a r h a h ú s b ó l , 
B m e n ü : szá rnyas h ú s b ó l készü l . 
Hétfő: Bableves gazdagon és 

svéd fazékleves 
A menü: Sertésmáj rántva, 

burgonyapüré, saláta 
B menü: Csirkepaprikás, tészta, 

savanyúság 
Kedd: Tyúkhúsleves csigatésztá-

val és indiai pulykaleves 
A menü: Brassói aprópecsenye, 

saláta 
B menü: Rablóhús, hagymás 

tört burgonya, saláta 
Szerda: Tojásleves és őszibarack 

krémleves 
A menü: Csevapcsicsa, rizs és 

chillis zöldségköret 
B menü: Kentucky csirkecomb, 

sült burgonya, tartár 
Csütörtök: Gölödinleves és orosz scsi 
A menü: Füstölt tarja roston, 

szárazbab főzelék, saláta 
B menü: Pulykamell magos bundá-

ban, zöldborsófőzelék 
Péntek: Sárgaborsóleves és 

aratógulyás 
A menü: Rántott karfiol, 

zöldséges rizs, tartár 
B menü: Almás vagy barackos 

gombóc, gyümölcs 
(X ) 

Képzeljék, egy decemberi 
este majdnem kibicikliztem 
a világból! S, hogy? A ke-
rékpárom kosara telve üres 
flakonokkal, üvegekkel és 
hirtelen eltévedtem a min-
dennap járt utamon. Gurul-
tam, gurultam és már kigu-
rultam a világból, hittem, 
mert nem leltem a minden-
nap megkeresett hulladék-
gyűjtő-szigetet a Hámán 
Kató lakótelepi ABC előtt. 
Hová tűnhettek? 

Esti ámulatomban valami 
szembe tűnt a buszmegálló 
mögött, a senki által nem 
használt Net Pavilon körül. 
Végre, megvannak, de mi-
ért pont oda tették? Az em-
berek nagy része, akik ed-
dig használták a konténere-
ket, nem fogják a további-
akban is használni. Miért? 

Képzeljük el: az ember 
megy a boltba (ami a lakó-
telepen az ABC-t jelenti) a 
kosarával, melybe otthon 
belepakolta a kidobásra ítélt 

papírt, dobozt, üveget. Ke-
resi a konténert és mit lát? 
Át kell menni a túlodalra, a 
gyermekét a kezével vezet-
getve, vagy autójával lepar-
kol az ABC előtt és onnan 
az akár több zsáknyi kido-
básra ítélt szemetét át kell 
hordania az út túloldalára. 
Az emberek nagy része nem 
fogja vállalni ezt az idő és 
energiatöbbletet. 

Miért mondom ezt? Itt a 
példa. A konténerektől 100 
méterre (a Köztársaság utca 
legvégén) levő játszótéren 
ezt tapasztaltam. Van szép 
EU-s rozsdamentes csúsz-
da, mászóka, nem EU-s hin-
ták és igazi szentesi szeme-
tes. Ezt a kukát kb. másfél 
esztendeig elfelejtették. Sa-
ját kezűleg „vámoltam" 
meg az üdítős flakonoktól, 
üvegektől, papíroktól, ha 
arra jártam. Mellette több 
szemét volt, mint benne. 

S, miért? A szülő leviszi a 
gyermekét a játszótérre, 

vagy a gyermek magától 
megy le, és viszi magával a 
chipszet és színes ízes vizet. 
A szemetet hova tegye? Tele 
a szemetes, így hát mellé 
dobja. A szemetes telve, a 
szemét ejtve szelek szárnyá-
ra. 

Tehát van szemetes, meg 
nincs is, van szelektív gyűj-
tő, meg nincs is, mert a sze-
mét az ember által termelő-
dik, és az ember dobja a 
földre vagy a szelektív 
gyűjtőbe. 

Tudják-e, hogy az össze-
gyűjtött és összepréselt PET 
palackok jó 7000 km-t utaz-
va Kínába kötnek ki, ahol a 
textilgyártásban használják 
fel, s onnan kerülnek vissza 
ruha gyanánt a kínai üzle-
tekbe. A kör bezárult. 

Összefoglalva: én észre-
vettem, és ezen túl is hasz-
nálni fogom, de a többség 
biztos nem, talán ha égő 
csipkebokorba rejtették vol-
na a konténereket... Cs. Sz. 

Belvízhelyzet 
Csökken a belvízzel sújtott 

terület nagysága. Az ország 
területén 59 szakaszon tarta-
nak fenn belvízvédelmi ké-
szültséget, ebből II. fokú a 
védekezés 7, I. fokú 52 sza-
kaszon. Az elöntött terület 

nagysága 73 000 hektár. 
Csongrád megyében Bakson, 
Üllésen, Zákányszéken II. fo-
kú, 19 településen (Makón, 
Csanyteleken, Csongrádon, 
Mártélyon, Eperjesen, Új-
szentivánon, Sándorfalván, 

ott kezdte, majd Hódmező-
vásárhelyen folytatta, mint 
porcelánfestő és grafikus. 

Gyermekkora óta vonzotta 
a képzőművészet, a dolgok 
megformálása, az anyagok 
megismerése. A kisplasztiká-
kat is kipróbálta, akvarelle-
ket festett, falakat, ajtókat, 
ablakokat dekorál. Az anyag 
nyújtotta lehetőségek, a kis-
plasztikák megformálása, az 
akvarellek színei, a grafikák 
vonalai, a kirándulás a hen-
na világába, mind örömet 
nyújtottak számára, de elő-

ször az üvegfestésnél tapasz-
talta meg azt az érzést, amire 
az ember szívből mon'dja: 
IGEN! Ez én vagyok! 

Csíky László a színvilágra 
hívta fel a figyelmet, melyet 
nyugodtan nevezhetünk Má-
gori színharmóniának, mert 
a színek összhatása, az üve-
gen keresztül áthatoló fény 
ill. sötétség, még több lehető-
séget biztosít a művész szá-
mára. 

A kiállítás február 13-ig te-
kinthető meg. 

Kép és szöveg: Vidovics 

Család i események 

Szentesen, Bordányon, Ba- j 
lástyán, Mindszenten, Hód-
mezővásárhelyen, Pitvaro-
son, Kübekházán, Szatyma-
zon, Szegeden és Tiszaszi-
geten) I. fokú a belvízvédel-
mi készültség. Az elöntött te-
rületek nagysága a lehullott 
csapadék hatására jelenleg 
kb. 12.250 hektárra növeke-
dett. Forrás: Rádió Szentes 

Családi események 
Született: Hubert Gyulá-

nak és Székely Olga Zsu-
zsannának (Honvéd u. 18.) 
Gyula Áron, Kondor János-
nak és Gajda Katalinnak 
(Aulich L. u. 14.) Konrád, 
Grosics Imrének és Dobsa 
Editnek (Dr. Uhlár I. u. 17.) 
Gergő, Péteri Tamásnak és 
Vincze Klára Mónikának 
(Csongrád, Ék u. 2.) Ábel 
Zsombor, Kátai-Urbán János-
nak és Dénes Csillának 

Orvosi ügyelet: szombaton reg-
gel 7-től hétfő reggel 7 óráig a Sima 
Ferenc utca 29-33. szám alatt 
(mentőállomás) tartanak ügyeletet. 
Telefon: 400-114, 410-004, 400-
104, fax és telefon is: 400-124. 

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap délután 3-7 óráig, szomba-
ton délelőtt 8-12-ig és délután 3-5 
óráig, vasár- és ünnepnap délelőtt 
9-11 óráig a Klauzál u. 6. szám 
alatt (házi gyermekorvosi rendelő) 
lesz a rendelés. A fenti időn kívül ve-
gyes felnőtt- és gyermekügyelet 
működik a Sima F. u. 31-33. szám 
alatt (mentőállomás), akut ellátás a 
kórtiáz gyermekosztályán történik. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, 
Nagytőke, Derekegyház) január 
21-22-én dr. Petz János Szentes, 
Klauzál u. 21., telefon: 30/5490-
907. 

Ingatlanközvetítő 
magas keresettel 

munkatársakat keres, 
nem ügynöki 

munkára. 
30/687-86-27, 
30/640-11-80. 

(Csongrád, Tanya 898.) Ben-
jámin nevű gyermeke. 

Házasságkötés nem volt. 
Elhunyt: Bubori László 

Sándor (Dr. Uhlár I. u. 10.), 
Repa János (Topolya u. 12.), 
Pető Jánosné Siprikó Katalin 
(Nagyhegy 373.), Biár József 
(Damjanich u. 7.), Gömöri 
Imre (Nádasdy u. 13.), Jaksa 
János (Csongrád, József A. u. 
2/A), Kocsis Sándorné 
Huszka Erzsébet (Csongrád, 
Nefelecs u. 11.). 
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