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Hatvan liter vért adott
Király József egy csendes hõs, aki önzetlen

adományával számtalan életet ment meg. A 135-
szörös véradót a legmagasabb kitüntetésben, a Pro
Vita díjban részesítette az Emberi Erõforrások
Minisztériuma, melyet november 27-én Budapesten
vett át a Véradók napja alkalmából rendezett
ünnepségen.

4. oldal

A kereskedelemfejlesztési
eredmények és tervek elem-
zése rész tartalmazza az
Auke Toutenhoofd holland
vállalkozóval történõ megál-
lapodást, az ún. „Újra Szen-
tes!” befektetésösztönzõ
kampány elsõ érdemi állo-
mását. Auke Toutenhoofd
olyan textilipari termékek,
csomagolóanyagok és hálók
gyártásának telephelyét léte-

sítené Szentesen, melyeket
az élelmiszeripari és mezõ-
gazdasági termelõk is hasz-
nálnak. 

Májusban arról tudósítot-
tunk, hogy megkezdõdött a
pályázati lehetõségek felku-
tatása és a tervek pontosítása
a felek között. Bocskay István
ipari park referens így nyi-
latkozott a témában: Auke
Toutenhoofd úgy gondolta,

hogy Magyarországon jó pi-
aca lenne az õ termékeiknek
és egy szentesi bázis megfe-
lelõ lehet a termeléshez, hisz
így lényegesen kedvezõbbek
a feltételek, mintha Nyugat-
Európából szállítanák be a
termékeket. Piackutatásnak
vetették alá Szentest és térsé-
gét, a Délvidéki részeket, a
Bánságot, az Észak-Alföldet
és a határon túli települése-
ket. Az eredmények összeg-
zése kimutatta, hogy van ér-
telme belevágni az együtt-
mûködésbe. – A kapcsola-
tunk a családdal és a vállal-
kozással folyamatos, a múlt
héten is beszéltünk egymás-

sal. A szentesi betelepülés
célja változatlan és elõrelát-
hatólag a jövõ év tavaszára
megvalósul a részleges disz-
lokáció – mondta Bocskay
István. 

Jelen pillanatban a megfe-
lelõ helyszín kiválasztása
történik, melyet helyismeret-
tel és más tanácsadói tevé-
kenységgel segítik a munka-
társak. Fontos, hogy olyan
helyszín kerüljön kiválasz-
tásra, amely méretében, el-
helyezkedésében, közmûel-
látottságában a leginkább al-
kalmas az üzem létesítésére.

(folytatás a 4. oldalon)

Jövõre a 70 év felettiek
egységesen nem fizetnek
kommunális adót, döntött a
képviselõ-testület. A leg-
utóbbi ülésen többek kö-
zött tárgyaltak az orvosi
ügyelet ellátásáról és a bér-
lakás rendelet módosításá-
ról, azonban ezeket a témá-
kat késõbb újra napirendre
tûzik.

A Bereklaposi zártkertek
közvilágításának hiányára
hívták fel a figyelmet lako-
sok. Közmeghallgatással
kezdõdött a képviselõ-testü-
let legutóbbi ülése, ahol Hal-
mai Béla Györgyné elmondta,
hogy a zártkertekben 280-
300 tulajdonos a megélhetõ-
ségét kiegészíti zöldség- és
gyümölcstermesztéssel, sõt
az utóbbi idõben többen ki-
költöztek oda. Engedély hiá-
nyában ugyan nem lehetne
lakni, ennek ellenére például
a szerszámos bódéban húz-
zák meg magukat. Szeretné
ha kiépítenék a közvilágítást,
mert nagyon veszélyes a

közlekedés. Példaként hozta
fel a Szent Vendel-Bárányköz
kanyart, ahol történt már
baleset a sötétben. Vélemé-
nye szerint szomorú, hogy
33 éve nincs világítás a zárt-
kerteknél, pedig többször is
felkereste az illetékeseket ez
ügyben. Táczi Szabó Lajosné
Kapásközben, a zártkertek-
nél lakik a 16 éves lányával
és szintén segítséget kért a
kivilágítás megoldására.

Vígh István csongrádi or-
vos az orvosi ügyelet témájá-
ban szólalt fel 13 háziorvos
nevében is annak kapcsán,
hogy a kistérségi társulás fel-
bomlásával kivel szerzõdjön
az önkormányzat az orvosi
ügyeletet ellátására. A házi-
orvosok azért tiltakoztak,
mert szerintük nem történt
szakmai egyeztetés a testüle-
ti tárgyalást megelõzõen.
Mint mondta, nem az Orszá-
gos Mentõszolgálattal vagy a
munkatársaival van problé-
májuk, hanem kollégáival
azon vannak, hogy megfele-

lõen mûködjön az ügyelet. A
szociális bizottság javaslatot
nyújtott be a testület elé a
Központi Orvosi Ügyelet el-
látási színvonalának javítá-
sára, mivel azonban az orvo-
si ügyelet szabályozására
törvény készül a következõ
hónapokban, ezért újra visz-
szakerül napirendre a kér-
dés.

A közmeghallgatást köve-
tõen a képviselõk további
három hónappal meghosz-
szabbították a sportközpont
jelenlegi vezetõjének megbí-
zását, miután a magasabb
vezetõi posztra jelentkezõk
felsõfokú végzettsége nem
felelt meg a szabályoknak.
Jogszabály írja elõ, hogy töb-
bek között szakedzõ, táncpe-
dagógus, testnevelõ tanár,
okleveles gyógytestnevelõ
végzettség számít szakirá-
nyú felsõfokú végzettség-
nek. A következõ pályázati
kiírásban a jogi bizottság ad
szakmai segítséget. 

(folytatás a 3. oldalon)

Hétfõn lejárt a határidõ, amikorra a kereskedõknek forga-
lomba hozható online pénztárgéprõl szóló érvényes szerzõ-
déssel kell rendelkezniük. Országos szinten ez nyolcvanezer
üzletet érint. A baj ott kezdõdött, hogy a többség a piacon
legolcsóbb, budapesti Alt Cash Kft. által forgalmazott pénz-
tárgépeket választotta és három nappal az országos ellenõr-
zési hullám elõtt a Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési
Hivatal visszavonta a cég gépeinek forgalomba helyezési en-
gedélyét.

(folytatás a 3. oldalon) 

Egészséges felnõtteket...
Saját gyermekkori tapasztalataiból valósította meg
egy álmát Bácskai Márta a Gondolkodj Egészsége-
sen! program vezetõje azzal, hogy az óvodáskorú gye-
rekekbõl késõbb egészséges felnõttek váljanak. A
szentesi származású fiatal nõnek, akit nemrég a Mé-
diaunió Alapítvány szavazásán „Jó embernek” vá-
lasztották, az a célja, hogy az országban minden óvo-
dáshoz eljusson a programja.

7. oldal

Kis diákok nagy döntése...
Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a

pedagógiai szakszolgálat rendszere. Akik Szentesen
szeretnék igénybe venni a pályaválasztási tanács-
adást és ellátogatnak a pedagógiai szakszolgálathoz,
sajnos csukott ajtót találnak. A pályaválasztási ta-
nácsadást, mint szolgáltatást a jövõben kizárólag Sze-
geden lehet igénybe venni.

5. oldal

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Pénztárgép mizériaFeltörekvõ pályán
az ipari park

Eltörölték a kommunális adót

Mintegy 115 ezer köbméter iszaptól szabadította meg a
Kurca medrét az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az
elmúlt hetekben. A Felsõ-Kurcán, az 1-es és 2-es zsilip közöt-
ti, azaz a Bikaistállói és Zuhogói tiltó közötti 3 kilométeres
szakasz teljes mederkotrását valamint a Szentes-Szegvár kö-
zötti 7 kilométeres szakasz részleges kotrását, továbbá Mind-
szentnél az Albertcsõszházi, Szegvárnál a T-3 jelû, és Szentes
alatt a Talomi tiltó átépítését végezték el 685 millió forint uni-
ós támogatásból. Néhány helyen úgynevezett szigetek hagy-
tak a vízben a biológiai folyamatok mielõbbi beindítása érde-
kében.

– A Kurca nélkülözhetetlen a térség vízrendszere szem-
pontjából – hangsúlyozta Kozák Péter a projektzáró rendezvé-
nyen. Az idén 60 éves fennállását ünneplõ igazgatóság veze-
tõje elmondta, hogy a Kurca rehabilitációja nem áll meg, min-
den lehetõséget megragadnak, hogy a ma még csak papíron
eltervezett elsõ ütem is megvalósuljon a következõ években.
Nagyobb léptékû tervek is készültek a Kurca rendszer gravi-
tációs vízutánpótlására, azonban anyagi forrás hiányában
nem tudják megvalósítani a Kurca-Körös vízpótló rendszert.
A mederkotrás eredményességérõl tavasszal utófelmérést ké-
szít az Ativizig.

Befejezték a kotrást

A Szentes Ipari Park mûködésére vonatkozó értékelés és
további fejlesztésekrõl szóló elõterjesztés is napirendre ke-
rült a képviselõ-testület november 22-i ülésén. A december
31-én lezáruló európai uniós költségvetési ciklus kapcsán
aktuálissá vált beszámolóban szó esett a megvalósult beru-
házásokról és a folyamatban lévõ projektekrõl is. 

Az Ipari Park keleti zónájában várnak olyan befektetõket,
akik megújuló energiát is használnának.

Szentesi Élet
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Megismertem egy fiatal
anyukát, nevezzük Krisztá-
nak, aki két pici gyerekkel
rohan keresztül a városon,
egy rozzant babakocsival, –
bezsúfolva mind a két gyere-
ket – hogy 8 elõtt beérjen a
bölcsibe, mert ott legalább az
egyik gyerek kap igazi reg-
gelit!

Egyébként Krisztának
négy gyereke van, a 6 évest a
nagymama neveli, nála van
a  három kicsi, a másfél, a
két és fél, és a négy éves kis-
fiú, akiket „természetesen“
egyedül nevel.

A nagyot leadja az oviban
és nyomás a két kicsivel a
város másik végében lévõ
bölcsõdébe. Az ismeretség
onnan van, hogy nap mint
nap találkozunk, hiszen a
gyerekeink egy csoportba
járnak.

Szóval Krisztán azt láttam,
hogy nem boldog, kiegyen-
súlyozott családanya, hanem
egy sorsába beletörõdött,
megtört 23 éves, akit fiatal
kora ellenére jól meggyötört
az élet. Persze sokakban fel-
merül a kérdés, miért szül
ilyen fiatalon a semmire eny-
nyi gyereket!? 

Igen,  ez bennem is felme-
rült, de a szülõ felelõtlensége

miatt ne a gyerekek szen-
vedjenek, õk nem akartak a
világra jönni, õk nem kérték
az életet, csak jöttek szépen
sorban, mint az orgonasíp és
most éldegélnek egyik nap-
ról a másikra – ha finom
akarok lenni, akkor azt írom
– nagyon szerény körülmé-
nyek között!!

Mivel nem vagyok egy ér-
zelemmentes emberke, meg-
esett a szívem rajtuk és egyik
reggel megálltam a bölcsibe
menet és kedvesen betessé-
keltem a kis családot a kocsi-
ba.

Útközben beszélgettünk,
sok mindenre fény derült.
Megesett a szívem rajtuk! El-
határoztam, ahogy tudom
segíteni fogom õket. Rákér-
deztem nincs-e szükségük
egy gyerekmintás szõnyegre,
amit szívesen oda ajándé-
koznék. Szívesen vette segítõ
szándékomat és megbeszél-
tük, ahogy lesz idõm, leszál-
lítom nekik. Láttam a sze-
mén, hogy nagyon hálás,
szavakkal kifejezni ugyan
nem tudta, de éreztem, hogy
jólesik neki a törõdés, hiszen
nem áll mögötte egy segítõ
család, nem fogták a kezét jó
szándékkal, nem terelgették
a jó út felé, nem kapott taná-

csokat, hogyan neveljen
négy pici gyereket. Szeret-
ném neki átadni azt a sok jót,
amit én otthonról hoztam.

Szóval hétvégére össze-
szedtem egy csomó felesle-
gessé vált játékot, két nagy
szõnyeget begyömöszöltem
a csomagtartóba és irány
Krisztáék szociális lakása.

Becsöngettem. A kicsik
megilletõdötten, mezítláb ro-
hantak az ajtóhoz. Belépve
elgondolkodtam: mi egy pa-
lotában lakunk!

A szobában csak linóleum
volt, egy rozoga kicsi szek-
rény, egy kis asztal az egyet-
len luxust jelentõ televízió-
val, a sarokban egy rácsos
ágy, a másikban pedig egy
jobb napokat megélt francia-
ágy. Ide toppantam én be a
városképet imitáló szõnye-
gemmel, amit kihajtva bebo-
rítottam a sok használt, de jó
állapotú játékkal.

A lakás állapota hagy né-
mi kívánni valót maga után,
az én mércém szerint, pedig
higgyék el nem a Berki
Krisztiánék szintjén élek. Az
agyamban máris megszüle-
tett a gondolat. Barátnõm se-
gítségét kérve, szeretném a
lakást kitakarítani, esetleg
kifesteni – ha kapnék valaki-

tõl segítséget – hiszen gyere-
ket nevelni csak tiszta ott-
honban lehet.

Kriszta 72 ezerbõl neveli
három gyermekét, amibõl
tízezer forint megy el im-
munerõsítõre, amire a gyere-
keknek szükségük van. Ma-
rad 62 ezer forint, mi az há-
rom gyerek mellett, a rezsit
kifizetve semmire sem futja.
Gyümölcs, hús, édesség gon-
dolom, ritkán kerül az asz-
talra. Közeleg a Mikulás, a
karácsony. Én elhatároztam,
„nyakamba veszem” ezt a
kis családot.

Szükségük lenne bútorra,
tisztítószerekre, párnára, ta-
karóra, pelenkára, gyerekru-
hára, játékra, sok-sok min-
denre!

Tudom, õ csak egy „Krisz-
ta” a sok közül, de ha valaki-
vel jót teszünk, mi is jobb em-
berekké válunk. Ha adunk,
az jót tesz szívünknek-lel-
künknek. Ha mindenki, aki
megteheti csak egy a környe-
zetében élõ „Krisztát” felka-
rolna, szebb lenne a világ!

Ha esetleg ön is úgy érzi,
szeretne rajtuk segíteni, a te-
lefonszámomat a szerkesztõ-
ségben megtalálják.

Lantos Hajnalka
Szentes

A Szegedi Tudományegye-
tem Egészségügyi Fõiskolai
Karának Általános Szociális
Munkás Szakán tanultam
négy évig, 1991-1995-ig. Ab-
ban az idõben akkreditált
egyetemi tanárok oktattak. A
szociálpolitikai elmélet tan-
tárgyat oktató tanárunk
mondatát idézem: „Tisztelt
Hallgatók! Ez a tantárgy
nem lesz könnyû, mert teher
alatt nõ a pálma. Az elõadá-
saim mellett önöknek több
száz oldalt kell olvasni, és
megtanulni az általam kért
szakirodalomból.” 

A fiam bölcsésznek tanult,
mindkét szakon oktatták
volt tanáraim nyolcvan szá-
zaléka. Mint édesanya, csak
tanácsokkal tudtam ellátni,
ismerve volt tanáraim okta-
tási módszerérõl. A gyü-
mölcs beérett. A munka vilá-
gában bontogatja szárnyait. 

A humán erõforrásban, az
egészségügyben és a szociá-
lis szakosított és alapellátás-
ban dolgoztam negyvenkét
évig aktívan. Harmincnégy
évet vezetõi beosztásban.
Nyugdíjba vonulásom után
is iskolapadban ültem egy
évet. Tettem ezt azért, mert
felnõttoktatásban tizennégy
évig dolgoztam, különbözõ
OKJ-s szociális szakmában
oktatóként. Jelenleg is szak-
mai vizsgaelnöki teendõket
látok el. Az életem legna-
gyobb büszkesége a fiam és
a szentesi szociális ellátó-
rendszer. Ezen belül a gon-
dozási központ. A munkálta-

tóm bármilyen feladattal bí-
zott meg nemet nem mond-
tam. Nem is tehettem volna
meg jobboldali világnézetem
miatt. A volt munkáltatóm
racionálisan gondolkodó
mûvelt ember. Számomra
esélyt adott és kisebb konf-
liktusokkal küzdöttem a rám
bízott idõs, hajléktalan em-
berekért és munkatársai-
mért. Kiemelten az intézet
szakmai fejlõdéséért. Az út
nem volt könnyû, de csodá-
latos emlékeim vannak. 

Köszönöm, hogy a képvi-
selõ-testület nem döntött az
intézmények összevonása
mellett. A szociális munkát
nem lehet összehasonlítani
egy ipari üzem munkájával.
Az adminisztrációs terhek
olyan mértékben változtak,
hogy még oktatni sem köny-
nyû, nemhogy végrehajtani.
Ez egy más világ. Közgazda-
sági megközelítésbõl a nem-
zeti fogyasztói kosár a nehe-
zebb. Az inaktív embercso-
port általában alacsony jöve-
delemmel, törékeny szociális
és családi erõforrással ren-
delkezik. Ezt pótolja a szoci-
ális ellátórendszer. Legyünk
büszkék a szentesi ellátó-
rendszerre. Az intézmények-
ben dolgozó vezetõk nem
élet-halál urai. „Õk a hajó
kapitányai” Ez egy csoport-
munka. Talán azt kellene
megvizsgálni, hogy egyes in-
tézményekben dolgozó szak-
emberek alkalmasak-e a szo-
ciális munkára. Ez egy nehéz
feladat, volt ebben is részem,

fel kell vállalni a nemet is,
még akkor is, ha ez kellemet-
len feladat. Nem biztos,
hogy a vezetõ az alkalmat-
lan. 

Egy önkormányzati képvi-
selõ a nyilvánosság elõtt ne
diszkriminálja az általa nem
szimpatikus vezetõt. Ennek
nem ország-világ elõtt van
helye. Én mind a négy intéz-
ményvezetõt alkalmasnak
vélem a munkavégzésre.
Küzdenek õk eleget a válto-
zó világban. Az elmúlt na-
pokban Budapesten vettem
részt szakmai vizsgaelnöki
továbbképzésen jogszabály-
változás miatt. Bízom abban,
hogy segíteni tudtam javas-
lataimmal az írásbeli és gya-
korlati záróvizsga módszere-
inek javításában. Örülök,
hogy nemcsak a szakmát,
városunkat is képviseltem. A
Szociális Munkások Magyar-
országi Egyesületének jelen-
leg is oszlopos tagja
Puskásné Halál Ágnes, Gál
Antal és bízom benne, hogy
a többi intézményvezetõ is
csatlakozni fog. Fontos az ér-
dekképviselet a munkabér-
emelés, a minõségi szociális
munka, az oktatás, a vizs-
gáztatás. 

Tisztelettel köszönöm és
fejet hajtok a humán erõfor-
rásban dolgozó szociális
szakemberek elõtt. Kívánok
munkájukhoz jó egészséget,
sikerélményt, békés boldog
karácsonyi ünnepet!

Szebellédi-Nacsa Anna

Olvasónk írja

„Teher alatt nõ a pálma”

...december 3-án, kedden 18 órakor A legyõzhetetlen
címû amerikai film szerepel a filmklub mûsorán.

...december 4-én, szerdán 18 órakor Vers a képben,

kép a versben címû könyvbemutatóra várják az érdek-
lõdõket. Sziklay Sándor, megyei alkotódíjas festõmû-
vésszel Horváth György beszélget az Örökség címû kö-
tetérõl.

. . .december 5-én, csütörtökön 18 órakor „Van egy
könyvem" címmel tartanak rendezvényt.

A könyvtárban...
Jótékonysági bált rendez a

Szentes-Csongrád Rotary
Club november 30-án, szom-
baton 19 órakor a megyehá-
zán.

Ez már a nyolcadik báljuk,
melynek tiszta bevételébõl

rászoruló embereket, gyere-
keket segítenek. A báli belé-
põ fele adományként szol-
gál. A nyári diáktábort 2014-
ben is meg akarják tartani és
további más jótékonysági
adományozást is terveznek.

Bálozik a Rotary

Városunk központjában
áll egy gyöngyszem, az
evangélikus templom 1905
óta. Naponta elhalad mel-
lette több száz ember, hi-
szen a buszpályaudvar, a
pékség, a posta épülete és
több bolt is a környezeté-
ben helyezkedik el. Jöttek-
mentek mellette az embe-
rek, talán érdektelenül, vi-
szont emlékezetes maradt
az a pillanat, amikor heli-
kopter körözött a légtérben
és próbálta helyére illeszte-
ni a toronysüveget. 

Gombos Andrást, mint a
gyülekezet aktív tagját kér-
deztem: – Miért vált szüksé-
gessé a mûvelet végrehajtá-
sa?

– A templomtetõ 2004-ben
a vízkárosodás miatt sürgõs
felújításra szorult, Ribár Já-
nos esperes aktív közremû-
ködésének köszönhetõen
megvalósulhatott a héjazat
cseréje és szükségessé vált a
süveg javítása is.

- November 17-én Hálaadó
istentiszteletre gyûltek egybe
az evangélikusok a temp-
lomban.

– A korábban említett be-
ázás miatt a mennyezet is
károsult, a lassú kiszáradást
követõen peregni kezdett a
vakolat és egyre gyakrabban
fordult elõ, hogy jelentõsebb
mennyiség hullott le. Mind-
annyian tudtuk, hogy ezzel a
problémával kezdeni kell va-
lamit, de elõttünk állt a gyü-
lekezeti terem kialakítása
ahol hidegebb idõszakban
tartjuk istentiszteleteinket, és
ha már ebbe a felújításba be-
lekezdtünk teakonyhát, mel-
lékhelységet is kialakítot-
tunk további terveink remé-
nyében. Amikor mindezt be-
fejeztük akkor következhe-

tett a következõ lépés átgon-
dolása, a templomtér meg-
újulása ami hála Istennek és
az összefogásnak köszönhe-
tõen sikerült – mondta Gom-
bos András.

– Az anyagi fedezet a fel-
újításhoz több forrásból ér-
kezett.

– Három lábra próbáltunk
állni: jelentõs mértékben tá-
mogatott a Nyugat-Békési
Evangélikus Egyházmegye,
a helyi önkormányzat, és
nem feledkezhetünk meg
gyülekezeti tagjainkról, akik
nap, mint nap támogatják
gyülekezetünket – tudtuk
meg a gyülekezet tagjától,
aki ebben a templomban
kapja meg azt a lelki feltöltõ-
dést, ami egész hétre erõt ad
neki.

A továbbiakban Veres
Ravai Réka lelkésznõtõl kér-
deztem, hogy miként éli meg
szolgálatát a gyülekezetben,
milyen eredményekhez ve-

zettek az eddigi felújítások
és miben gondolkodnak a to-
vábbiakban?

– A templom, a terek meg-
újulása leginkább eszköz a
szolgálatomban/szolgála-
tunkban, Isten igéjét termé-
szetesen bárhol és bármikor
lehet hirdetni, de a szép és
tiszta templom segít a lélek-
nek ráhangolódni a monda-
nivalóra. Az új térben pedig
rengeteg lehetõség adódik a
gyülekezeti szolgálatra, így
kezdhettük el októberben a
gyerekmunkát – a Vasárnapi
Iskolát, az adventi idõszak-
ban pedig kézmûves vásárt,
irodalmi kávéházat és egy
kiállítást is tervezünk. Temp-
lomunk központi fekvése,
megszépült és korszerûsö-
dött belsõ tere azonban tény-
legesen csak eszköz, hogy a
fõ és örök mondanivaló, Is-
ten igéje és evangéliuma, mi-
nél több emberhez eljusson.

VERA

Apró cseppekbõl
lesz a zápor

A Kisér nevû városrész dé-
li részén található; a Szent
Anna és a Dobó utcákat, va-
lamint az Örvény sort köti
össze. 1857-tõl Kis örvény
utcaként, 1890-tõl Örvény
közként emlegetik a forrá-
sok, a Kurca kanyarodásá-
nak közelében. A régi elne-
vezés jelentése: az örvényhez
vezetõ kisebbik utca, ill. köz.
(A szomszédságában volt a
ma is meglévõ Nagyörvény
u.) Az 1906. évi városrende-
zéskor Drégely várának hõs
védõjérõl, Szondi Györgyrõl
nevezték el, aki 1545-tõl volt
a drégelyi vár kapitánya. Ali
budai basa 1552-ben 10 ezer
katonával körülzárta a kis
várat; ágyúival rommá lövet-
te, majd szabad elvonulás
mellett megadásra szólította
fel védõit. Szondi György
megtagadta a vár feladását, s
utolsó emberig harcolva, õ
maga is több sebbõl vérezve
július 9-én elesett. Hõsies vi-
selkedését már a kortárs, Ti-
nódi Lantos Sebestyén is
megénekelte, de önfeláldo-

zása utóbb megihlette Köl-
csey Ferencet és Arany Já-
nost is. Kiss György pedig
elkészítette életnagyságú
szobrát

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (126.)

Szondi utca

Olvasónk írja

A „Kriszták” márpedig köztünk élnek!

(Fotó: fmk)
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Elkezdõdött a hajléktalan
segítõ központ bõvítése, az
új, 300 négyzetméteres épü-
letben kap helyet részben a
24 fõ befogadására alkalmas
éjjeli menedékhely. A beru-
házás összköltsége 95,8 mil-
lió forint, az összegbõl mint-
egy 63 millió az építésre, 5,2
millió eszközbeszerzésre
fordítható. A teljes egészé-
ben pályázati forrásból meg-
valósuló fejlesztés jövõ év
június végére fejezõdik be.
Szûcs Lajos alpolgármester
elmondta, hogy a város rég-
óta tervezi az éjjeli mene-
dékhely fejlesztését, de ad-
dig is folyamatosan végez-
tek kisebb munkákat. Az al-

polgármester szerint elgon-
dolkoztató a hajléktalan lét,
õ is ismer olyan embereket,
akik számára életforma az
utcai élet, és akik gyakorlati-
lag minden holmijukat ma-
guknál hordva töltik napjai-
kat. Az éjjeli menedékhelyen
bárkit befogadnak este 6 és
reggel 6 óra között, térítés-
mentesen biztosítanak szá-
mukra tisztálkodási lehetõ-
séget, egy fekhelyet és egy
szekrényt, tájékoztatott Berki
András. A hajléktalan segítõ
központ  munkatársa el-
mondta, hogy a beruházás-
nak köszönhetõen nõhet az
ellátottak száma, akik ezen-
túl korszerûbb körülmények

között tölthetik el az éjsza-
kát. A beruházás mûszaki
tartalmáról Bayer Károly pro-
jektmenedzser beszélt. El-
mondta, hogy a nõk számá-
ra külön szobát és vizes-
blokkot alakítanak ki, ami
eddig hiányzott az intéz-
ményben. Az új épületet
akadálymentesítik, önálló
fûtést, elektromos- és vízhá-
lózatot kap, a használati me-
legvízellátást napkollektor-
ok biztosítják majd. 

A beruházás részeként la-
kossági fórumokat rendez-
tek a környéken élõk számá-
ra az éppen folyó munkála-
tokról és a hajléktalanellá-
tásról. A késõbbiekben elõ-
adásokon tájékoztatják a
dolgozókat és a hajléktalan
központ szolgálatatásait
igénybe vevõket is.

BG

Potenza, Lisszabon, Tulln és Worms után Szentesen folyik
tapasztalatcsere az energetika, ezen belül is a megújuló ener-
gia hasznosítás érdekét szolgáló technológiák, projektek, kö-
zösségi és helyi megoldások témakörében. A RENERGY pro-
jektben az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozá-
sában, a régiók közötti együttmûködés partnereként, Szentes
szerepe kiemelkedõ a geotermikus energia hasznosításával
üzemelõ kommunális és mezõgazdasági létesítmények kap-

csán. A Romániából érkezett küldöttségnek bemutatták a vá-
ros termálvízkincseit, annak hasznosítását elméletben és a
gyakorlatban is. A tapasztalatcserén túl a program célja
szemléletformálás az energiatakarékosságról és a megújuló
energiát biztosító természeti erõforrások helyes használatá-
ról. A küldöttség tagjai kiemelt érdeklõdést mutattak a ter-
málvíz felhasználásának fejlesztési lehetõségei és az erre
épülõ gazdasági tevékenységek iránt.

Renergy projekt a termálvíz jegyében

(folytatás az 1. oldalról)
A megkérdezett szentesi

üzletvezetõk szerint elkeserí-
tõ a helyzet, hogy ilyen egy-
általán elõfordulhat. A legol-
csóbb pénztárgép ára áfával
közel 200 ezer forintba kerül,
amelyre 31 ezer 750 forint
elõleget a szeptember 30-i ha-
táridõre be is fizettek. Egy
kisvállalkozásra nagy terhet
ró egy ilyen volumenû több-
letkiadás, arról nem is beszél-
ve, hogy egy pénztárgép be-
szerelési költsége körülbelül
10 ezer, a havidíja pedig 2500
forint körül lesz. 

– Körülbelül 300 ezer forint
kiadásra számítok – mondja
az Ady Endre utcában egy
ruhaüzlet tulajdonosa.

– Ha nem lennék áfakörös,
akkor még az áfát sem tud-
nám visszaigényelni. - teszi
hozzá a szomszédban levõ fe-
hérnemû üzlet vezetõje. -
Négy gépbõl választhattam,
a régi pénztárgépek selejte-
zésre kerülnek, ennek meg-
közelítõleg 6 ezer forint anya-
gi vonzata van.

Hétfõre megszületett a
döntés, mely szerint a Sam4s
NR-300 online pénztárgép
„forgalomba hozatala meg-
kezdhetõ” minõsítést kapott.
Aki nem ezt a típust rendelte,
az is a Sam4s NR-300 típusról
fog érvényes visszaigazolást
kapni a napokban. „A szerzõ-
déskötéskor hatályos jogsza-
bályokból következik, hogy
az akkor az Alt Cash Kft.-tõl
pénztárgépet rendelõ ügyfe-
lek jogkövetõ és jóhiszemû
magatartást folytattak.” –

nyilatkozta a forgalmazó.  
Egyébként a hétvégén,

több fórumon is megjelent,
hogy e jóhiszemû felhaszná-
lókat nem bírságolja a NAV.
Ahogy a késõbbiekben sike-
rül megszerezni az engedélyt
a Magyar Kereskedelmi En-
gedélyeztetési Hivataltól a
többi típusra is, mindenki azt
a gépet fogja megkapni, ame-
lyet korábban megrendelt.
Egyelõre tehát úgy néz ki,
hogy sem a befizetett elõle-
get, sem a pénztárgépet nem
veszítik el. 

Megkérdeztük Mészáros
Zoltánt, a Hunor Coop Zrt. el-
nök vezérigazgatóját, õk ho-
gyan élték meg az átállást. 

– Jó ideje együtt élünk ez-
zel. Mi egyszerûbb helyzet-
ben vagyunk, mivel a teljes
hálózatunk valamennyi üzle-
te egy központi számítógép-
rendszerre, ún. integrált in-
formatikai rendszerre van rá-
kötve. Arra a cégre kellett
építenünk, amely ezt a tech-
nikát bevezette az üzletlán-
cokba. A Laurel cégcsoport
olyan pénztárgépeket telepí-
tett hozzánk, amelyek képe-

sek az adóellenõrzõ egység
csatlakoztatására. Ez a rend-
szer már 3-4 éve online, így
csak ezzel az új rendszerrel
kell kiegészíteni. Ez 40 üzle-
tet és 63 pénztárgépet jelent.
Közel 20 millió forintot kell
erre kifizetni, de még nem
dõlt el, hogy kapunk-e állami
segítséget. Azon túl, hogy
ezek óriási terhek, mégis örü-
lök ennek a változásnak.
Végre azonosak lesznek a fel-
tételek, hiszen nekünk nem
csak a multikkal kell felvenni
a versenyt, hanem a szürke-
és feketegazdaság szereplõi-
vel is. Reményeim szerint a
kifehérített gazdaság irányá-
ba viszi a változás ezt a rend-
szert. 

Már most kimutatták, hogy
a határidõ közeledtével egyre
magasabbak az adóbevételek.
A teljes átállás átfutási ideje
átcsúszik a jövõ év elsõ ne-
gyedévébe. A szakemberek
elõzetes álláspontja alapján a
beszerelésre vonatkozó határ-
idõ módosulni fog.

Lantos Éva

Kaotikus állapot az online
pénztárgépek körül

(folytatás az 1. oldalról)
A sportközpont beszámo-

lójával kapcsolatban elhang-
zott, hogy a sportcsarnok
megegyezett a parketta fel-
újítása során felmerült költ-
ségek megosztásáról, a kivi-
telezõ a vállalt összeget kifi-
zette. Az anyagban megfo-
galmazott, utánpótlás labda-
rúgócsapatok pálya- és öltö-
zõhasználatáról Szabó Zol-
tán közös megbeszélést kez-
deményezett az egyesületek
és az önkormányzat bevoná-
sával.

A Központi Gyermekélel-
mezési Konyha szolgáltatási
díja a gyermekek esetében
nem változik jövõre, a
felnõttétkeztetésben a térítési
díjat jogszabály határozza
meg, nem lehet önköltség
alatti áron adni. 

Az önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások bérletérõl
szóló rendelettervezetet elsõ
olvasatban tárgyalta a testü-
let. Országosan és Szentesen
is kevés a szociális bérla-
kások száma, mondta el
Csányiné Bakró N. Vera al-
jegyzõ. Az egykori 1300 bér-
lakást - jogszabály szerint -
évekkel ezelõtt értékesítésre
ajánlotta fel az önkormány-

zat, ezért mintegy 400 ma-
radt a város tulajdonában.
Az aljegyzõ tájékoztatása
szerint a lakásbérlõk részére
kiküldött kérdõívek 86 szá-
zaléka érkezett vissza a hiva-
talhoz. Nem válaszoltak a
honvédségi lakásokban élõk,
valamint a nagyon elesettek
csoportja. 

Chomiak Waldemar a napi-
rend levételét javasolta, a
képviselõ-testület folytatta a
tárgyalást. Móra József megje-
gyezte, hogy a kapott adatok
szerint a legnagyobb adósok
nem az alacsony jövedelem-
bõl vagy nyugdíjból élõk,
hanem akiknek keresete, vál-
lalkozói jövedelme van.
Szirbik Imre számszerûsítette,
hogy a magukról gondosko-
dó családok jövedelme ala-
csonyabb, amennyiben gyer-
meket is nevelnek. Krausz
Jánosné és Pásztor Antal a ta-
valy életre hívott és két ülés
után munkáját beszüntetõ
ad-hoc bizottság tevékenysé-
gét kifogásolta. A lakbértá-
mogatás témáját újra napi-
rendre tûzi a testület, kiegé-
szítve a szociális bizottság

észrevételeivel.
Enyhítette a kommunális

adórendeletet a testület. Az
idei évben jövedelemtõl tette
függõvé a 70 év felettiek fi-
zetési kötelezettségét, azon-
ban kiderült, ez 80 ezer fo-
rint többletbevételt jelentett
az önkormányzatnak, az
idõs embereknek pedig sok
utána járást. Ollai Istvánné
szerint a város adhat ennyi
kedvezményt azoknak az
embereknek, akik a 70 évet
megérték, míg Horváth Ist-
ván szerint a rászorulókat
támogató elvet kell alkal-
mazni továbbra is minden
esetben, még akkor is,  ha a
kommunális adónál minimá-
lis többletbevételt jelent.
Azonban más rendeleteknél
is alkalmazva milliós össze-
geket jelenthet. A képviselõk
végül megszavazták a javas-
latot, így a 70 év felettiek jö-
võre egységesen nem fizet-
nek kommunális adót.

Alsórét, Berek, Bereklapos
és Berekhát területét is be-
vonná a tanyagondnoki szol-
gálatba az önkormányzat.
Az új szolgáltatás elindításá-

hoz kettõ 9 személyes kis-
busz vásárlására nyújt be pá-
lyázatot, egyben a jelenleg is
használt gépkocsiját értéke-
síti a családsegítõ központ.
Egy sikeres támogatás egy-
ben azt is jelentené, hogy en-
gedélyt kaphat a családsegí-
tõ központ az 5. körzet ta-
nyagondnoki szolgáltatásá-
nak elindításához, amivel
teljessé válna a városhoz tar-
tozó tanyás részek ellátása.
A testület nem támogatta a
szociális intézmények átszer-
vezését, azaz nem vonja ösz-
sze a Dr. Sipos Ferenc Park-
erdõ Otthont, a gondozási
központot, valamint a haj-
léktalan segítõ központot.

Zárt ülésen tárgyalta a tes-
tület a Szentes-Víz Kft. va-
gyonának felosztásáról szóló
elõterjesztést. A döntés sze-
rint az ingatlant bérbe adják,
a szolgáltatás ellátásához
szükséges eszközöket elad-
ják a békéscsabai Alföldvíz
Zrt. számára, így azok to-
vábbra is az ivóvízellátást és
szennyvízelvezetést biztosít-
ják.

Besenyei Gábor

Eltörölték a kommunális adót

Új épület
hajléktalanoknak

Az éjjeli menedékhely épületének már állnak a falai.

Javítja a fedél nélküliek ellátási körülményeit az önkor-
mányzat. Az éjjeli menedékhely felújítására és bõvítésére
közel 100 millió forintot fordíthat egy pályázatnak köszön-
hetõen. A beruházás várhatóan jövõ nyárra fejezõdik be a
Rákóczi utcai hajléktalan segítõ központban.



Közösségi klubtevékeny-
ség és programok szervezé-
sére, közösségfejlesztésre,
hátrányos helyzetû csopor-
tok fejlesztésére nyert közel
40 millió forint támogatást a
Kiút Egyesület. A követke-
zõ hónapokban a Kertvárosi
lakótelep közösségépítését
és az egészséges táplálko-
zással kapcsolatos szemlé-
letformálást tûzte ki célul a
szakemberekbõl álló csapat.

Felmérések szerint a ma-
gyarok 80 százaléka nem jár
közösségbe, a fennmaradó
egyötöd jórészt a fiatalok
csoportja. Az internet nem
pótolja a valós közösségeket
és nem alkalmas kapcsolati
tõke kiépítésére sem. A 2005-
ben alakult Kiút 21. Egyesü-
let célkitûzése, hogy az álta-
luk szervezett programok,
rendezvények, elõadások ha-
tására majd önállóan is szer-
vezõdnek csoportok a sza-
badidõ hasznos eltöltésére.
A januárban induló prog-
ramba 200, iparosított tech-
nológiával épült lakást von-
nak be és a Kertvárosban
élõk ötleteit várják. Klubfog-
lalkozásokon döntik majd el
közösen, mit valósíthatnak
meg a felmerült javaslatok
közül. Barát Endre, az egye-
sület elnöke lapunknak el-
mondta, hogy mindenképp
szeretnének egy olyan helyet
létrehozni, ahol egymással
találkozhatnak a lakótelepen
élõk. A telepi játszótéren kül-
sõ közösségi teret hoznak
létre, ahol fitneszeszközöket
szerelnek fel, sakktáblákat és
petanquepályát alakítanak ki
felnõttek részére. Így az uno-
kákra vigyázó nagyszülõk is
hasznosan tölthetik el az ide-
jüket. Terveznek sportren-
dezvényeket is a Spartacus
egyesülettel közösen, többek
között a sportágválasztó la-
kótelepi megrendezését, va-
lamint egy elméleti és gya-
korlati lakótelepismereti ver-
senyt. Elsõ alkalommal ke-
rülne sor a Kertvárosi Napok
elnevezésû kulturális és sza-
badidõs eseményre koncer-
tekkel, vetélkedõkkel. Az
egyesület partnere a MÁV
Lakásszövetkezet és a katoli-
kus egyházközség, azonban
szeretnék a többi egyházat is
bevonni a programok meg-

valósításába. A lakótelepen
élõk számára szervezett kö-
zösségi program 14 hónapon
keresztül tart, a megvalósí-
tásra 27 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást
nyert az egyesület. Szeret-
nék, ha a program lezárása
után is mûködnének a meg-
alakult közösségek, és más
lakótelep is szervezne ha-
sonló közösségi programo-
kat.

Az egyesület hamarosan
elindítja egészséges életmód-
ra nevelõ és szemléletformá-
ló programját. Mészáros Ág-
nes alelnök elmondta, hogy a
napjainkban egyre gyakrab-
ban tapasztalt gyermekkori
elhízás megelõzhetõ élet-
módváltással. Miközben a
társadalom elnézõ a kicsit
kerekebb kisgyerekekkel
szemben, már óvodáskorban
el kell kezdeni a felvilágosí-
tást. – Szerethetõ programo-

kat tervezünk olyan közös
élményekkel, praktikákkal,
fõzõtanfolyammal és táplál-
kozási bemutatókkal, amiket
a családok beépíthetnek a
mindennapokba – mondta
Mészáros Ágnes. A program-
ban pedagógusok, gyógytor-
nászok, testnevelõk, óvónõk
vesznek részt, akik megtanít-
ják a résztvevõket otthon vé-
gezhetõ fizikai gyakorlatok-
ra, étkezési, fõzési és élet-
mód tanácsokat adnak. A
klubfoglalkozásokon külön
szakemberek foglalkoznak a
gyerekekkel és egyidõben a
szülõkkel. A 10 hónapon át
tartó program ingyenes,
melyre elsõsorban óvodáso-
kat és elsõ és második osztá-
lyos tanulók szüleinek je-
lentkezését várják. Jelenleg
az elõkészítõ munkák foly-
nak, az elsõ foglalkozások
decemberben kezdõdnek.

bes

Közösséget építenek
a lakótelepen
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Király József egy csendes
hõs, aki önzetlen adomá-
nyával számtalan életet
ment meg. A 135-szörös vér-
adót a legmagasabb kitün-
tetésben, a Pro Vita díjban
részesítette az Emberi Erõ-
források Minisztériuma,
melyet november 27-én Bu-
dapesten vett át a Véradók
Napja alkalmából rendezett
ünnepségen. A szentesen
már sokszorosan kitüntetett
önkéntes véradó 1972-ben
nyújtotta  a karját elõször és
azóta egy évben átlagosan
4-szer ad vért. Józseffel, aki
15 éve egy biztosítási cégnél
dolgozik, az irodájában be-
szélgettünk tapasztalatairól.

– Engedje meg, hogy elõ-
ször is gratuláljunk, a Pro
Vita díjhoz, amit a héten Bu-
dapesten vett át. Mi moti-
válta, amikor elõször adott
vért?

– Õszintén? Annak idején,
18 évesen, amikor egy helyi
üzemben dolgoztam, elcsá-
bított, hogy 4 órát elenged-
tek a mûszakból és még egy
üveg sört is adtak. Késõbb az
igazán erõs motivációt az
adta, hogy történt velem egy
baleset. A kórházban láttam
egy vérátömlesztést és ráéb-
redtem, hogy bármelyikünk
kerülhet ilyen helyzetbe. Is-
merve a véradó mozgalom
helyzetét, úgy gondolom,
sokkal több ember is megte-
hetné, hogy önzetlenül segít

másokon.
– Mennyi ideig tart egy

véradás, fáj-e, mit érez köz-
ben?

– Negyedóra alatt meg-
van. Elõször egy próbavérrel
kezdik, azt kielemzik, majd
olyan 4,2 decit vesznek le.
Manapság érzéstelenítõt már
nem adnak, ezért egy kicsit
kellemetlen. Úgy igazán az
érzést nem lehet leírni, de
azt sem, hogy mit érzek ak-
kor, ha nem megyek el vér-
adásra.

– Mit tesz annak érdeké-
ben, hogy egészséges marad-
jon? Van-e hobbija?

– Igyekszem egészségesen
étkezni, bár ez a mai világ-
ban nem könnyû, hiszen alig

találni olyan élelmiszert,
amiben ne lenne ott az E be-
tû. Már nem vagyok fiatal,
de munkahelyemre kerék-
párral járok. Hobbim pedig a
horgászás és a megyei hor-
gász szövetségben is aktív
vagyok.

– Mit üzen azoknak akik
még nem adtak vért, vagy
nem mernek vért adni?

– Azt mondom, hogy eb-
ben a mai világban egyre na-
gyobb szükség van arra,
hogy segítsünk emberbaráta-
inkon. Ahogy a Vöröskereszt
szlogenje is mondja: ha te
vért adsz, azzal három em-
ber életét mentheted meg. A
sürgõsségi véradók országos
nyilvántartásában is benne
vagyok. Éppen a közelmúlt-
ban történt, hogy egy 17 éves
nagylány szült és sürgõsen
vérre volt szüksége. Ilyenkor
csörög a telefon és ha törik,
ha szakad, menni kell.

B.V.

Hatvan liter vért adott

A szervezett emlõszûrés
infrastruktúrájának megte-
remtése Hódmezõvásárhe-
lyen, Szentesen és Aradon
elnevezésû pályázat sike-
rességének köszönhetõen  a
szentesi kórház Klinikai és
Szûrõ Mammográfiás Köz-
pontjában egy digitális
mammográfiás berendezést
és egy szintén felsõ kategó-
riás ultrahangberendezést
helyeztek üzembe. Így az
eddigi rendelõintézeti he-
lyérõl áttelepítve, a Köz-
ponti Diagnosztikai Tömb
elsõ emeletén vehetõ igény-
be az emlõszûrés. 

Az új mûszerek segítségé-
vel, nagyobb pontossággal
deríthetõk fel a daganatos el-
változások, és az új gépek-

nek köszönhetõen a vizsgá-
lat lényegesen komforto-
sabb, kisebb megterhelést je-
lent a hölgyek számára. Di-
gitális technológiájának kö-
szönhetõen megszûnik a
röntgenfilm alapú technoló-
gia, ami gyorsabb, azonnal
megismételhetõ, részletes
feldolgozást tesz lehetõvé.
Az elkészült felvételek a kór-
ház számítógépes egységé-
nek köszönhetõen bárhol
megtekinthetõk. Elsõdleges
cél a szûrések számának nö-
velése, az emlõrák minél ko-
rábbi felismerése a pácien-
seknél, ezért tartanak szom-
bati szûrõnapokat is a lakos-
ság azon részének, akik hét-
köznap nem tudnak elmenni
a vizsgálatra. 

Nem lehet elégszer hang-
súlyozni, hogy Magyaror-
szágon évente 2500 ilyen
eset halálos kimenetelû, mi-
vel jelentõs hányadát elõre-
haladott stádiumban észle-
lik. A 45-65 életév közötti
nõk esetében a leggyakoribb
ez a fajta daganatos megbe-
tegedés. A korai áttét kiala-
kulása elõtt diagnosztizált
betegek gyógyulási aránya
95 százalék. Kalmár Mihály
fõigazgató bízik benne, hogy
a szûrõvizsgálatot igénybe
vevõk száma növekedni fog,
és minél több esetben zárhat-
ják majd ki a betegséget az új
berendezések segítségével.

Lantos Éva

(folytatás az 1. oldalról)
Auke Toutenhoofd is arról nyilatkozott la-

punknak, hogy a tárgyalások folyamatban
vannak, és a jövõt illetõen folyamatosan
azon dolgozik, hogy egy minél stabilabb cég
valósuljon meg Szentesen. Remélik, hogy jö-
võre a már említett ütemterv szerint folyhat
tovább a munka. 

Összefoglalójában a referens az ipari park
eddigi eredményeire is kitért, amely méretei-
ben már meghaladja a 140 hektárt. A Dél-
Alföldön a kecskeméti után Szentesé a legna-
gyobb ipari park és alapterületét tekintve or-
szágos szinten is jelentõs. – A Nyugati Zóna
már betelt. A Keleti Zónában arra törek-
szünk, hogy olyan beruházások történjenek,
amelyek egy megújuló energián alapuló kis-
erõmûre támaszkodnak. Olyan befektetõt vá-
runk, aki villamosenergiát és hõt hozna létre
környezetbarát alapanyagokból. Azokat a cé-
geket szeretnénk idecsábítani, akik mûködé-
süket tekintve kifejezetten energiaigényesek.
Minden törekvésünk arra irányul, hogy a le-
települõ vállalkozások üzleti szempontból
komfortosabb, kényelmesebb, jobb körülmé-
nyek között létezhessenek. Ma már 40 vállal-
kozás mûködik itt és a legutóbbi testületi

ülésen újabb két vállalkozás létesítését fo-
gadta el a képviselõ-testület. Ez a munka, ez
a fejlõdés nem ér véget, mivel úgy gondol-
juk, hogy egy ipari park fejlõdése sosem te-
kinthetõ véglegesnek. Megfogalmazódott
bennünk, hogy az élelmiszeripari, feldolgo-
zóipari tevékenység, ami kialakult a Dél-
Alföldön – mondhatni Szentes központtal –,
nem állhat meg. De minden vállalkozást szí-
vesen látunk, ami úgy érzi, hogy itt találja
meg a mûködéséhez megfelelõ feltételeket. 

A cégek jelenleg is jól tudnak együtt dol-
gozni, átvészelték a gazdasági válság legmé-
lyebb idõszakait is. Bár voltak olyan évek,
amikor jelentõsen visszaesett a munkahelyek
száma, de szerencsére ez ma már emelkedõ
tendenciát mutat. – Tavalyi évben 2848-an
dolgoztak az ipari parkban, ebben az évben
3000 fõ fölé emelkedhet a foglalkoztatottak
száma. Mindent megteszünk, hogy folyta-
tódjon a beruházási hajlandóság, hiszen az
iparûzési adóból realizálódott bevételeken
keresztül tudjuk a városi közszolgáltatásokat
biztosítani és minél több formában a város
javára fordítani az ebbõl származó bevételt –
mondta Bocskay István.

Feltörekvõ pályán az ipari park

A véradók napja

A véradókat köszöntik lapunk megjelenésének napján a
központi konyhán. A kitüntetések átadása elõtt beszédet
mond Szekeres Veronika régióigazgató és Sasvári Krisztina,
a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. 

Gazdálkodj okosan!
Sipka István 2012 augusztusában pályázott a fiatal

mezõgazdasági termelõk induló támogatására a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 57/2012.-pályázati kiírása
alapján. Összesen 40 000 euró vissza nem térintendõ,
egyszeri jövedelempótló támogatásra tett szert, az Eu-
rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatá-
sával, mely költségfedezésre és fejlesztési célra hasz-
nálható fel. Ennek 90%-át, 10 522 800 Ft-ot használ
fel, a fennmaradó 10%-ot késõbb hívja le.  A pályáza-
tot István három hónap alatt írta meg, 2012 májusa és
augusztusa között, emellett a Budapesti Kommuniká-
ciós és Üzleti Fõiskolára jár, és elkészült szakdolgoza-
ta is ezt a témakört öleli fel. Még ebben az évben, no-
vember 16-án megkapta a nyertes pályázatról szóló
határozatot. 2013. január 1-jétõl 5 évre vállalt felelõs-
séget arra egyéni vállalkozóként, hogy vállalkozását
fenntartja és eléri a pályázatában szereplõ ütemterv-
nek megfelelõ EUME szintet. Szentesen kezd TV pap-
rika termesztésébe, továbbá ökológiai gazdálkodást is
vállalt. A DélKerTÉSZ-el kötött felvásárlói szerzõdést.
Az üzleti terv szerint idén 2000 négyzetméter fóliasá-
tor van már használatban, párhuzamosan ökológiai
gazdálkodás elindításával, melyhez Szentes külterüle-
tén keresi jelenleg a megfelelõ adottságú földterületet.
2014-ben 4500 négyzetméter fóliasátorra bõvítés a
cél, mellyel eléri a vállalt, 10 EUME- üzemméretet. A
következõ három év célja az elért szint megtartása.
Elõreláthatóan 2014-ben ismét kiírják ezt a pályázatot.
István felajánlotta, hogy nagyon szívesen segít annak,
aki jövõre szeretne pályázni.

Az elmúlt négy évtized alatt Király József tízszer annyi vért
adott, mint amennyi egy átlag felnõtt testében van.

Szombaton is várják szûrésre a nõket.

21. századi technika a
mammográfiás központban
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Pitti Katalin Liszt-díjas
Érdemes Mûvésszel talál-
koztunk, aki pályája során
az operairodalom legcsodá-
latosabb szerepeit énekelte.
Verdi, Lombardok c. ope-
rájának nõi fõszerepével
Giseldaként 17-szer hívták
függöny elé a mûvésznõt.
Számos jótékonysági mun-
ka résztvevõje.  Vannak
szervezetek, melyeket több
mint tíz éve patronál kon-
certjeinek bevételével.

– Jelenleg az opera nagy-
követeként járja az országot.
Milyen érzés volt a nagykö-
veti cím elnyerése? 

– Határtalan öröm volt.
Nem tudtam, hogy egyálta-
lán el tudom-e majd látni ezt
a feladatot, de a barátaim azt
mondták: „ezt nálad jobban
nem fogja senki csinálni”.
Amikor megkaptam az érte-
sítõ levelet, majd’ kiugrot-
tam a bõrömbõl. Ezen a fel-
adaton kívül sok a jótékony-
sági fellépésem és tanítok is,
de úgy érzem, ha van energi-
ám és meg tudom oldani, ak-
kor megyek és segítek ezek-
nek az embereknek, közössé-
geknek. Eddig összesen 2 jó-
tékonysági koncertet mond-
tam le, de állandóan furdal a
lelkiismeret emiatt. És, hogy
mibõl jótékonykodok? Ab-
ból, ami én vagyok, magam-
ból adok minden egyes alka-
lommal. Elõfordul, hogy az
én energiáim is fogyatkozni
kezdenek, de örömmel, csil-
logó szemmel állok ki, mert
ezt nem is lehet másképp

csinálni. Ez az életem és
hasznos szeretnék lenni, leg-
alábbis erre törekszem. Csak
a lényeggel foglalkozom,
igyekszem magam erre taní-
tani, mindig arra összponto-
sítani mi a fontos. Akkor és
ott tegyük le a legtöbbet ma-
gunkból, amikor arra szük-
ség van. Képesek legyünk
kifejezni azt, amit szeret-
nénk. Csodálatos érzés, ami-
kor ez mûködik. Jó végig-
gondolni, hogy mi mindent
meg tudok csinálni egy nap.
Fáradtan hazatérek, összeg-
zem a nap eseményeit, kidõ-
lök, majd másnap reggel új
erõvel indítom a napot. 62
éves leszek és bár hihetetlen,
de most dolgozom a legtöb-
bet. 

– Honnan ez a határtalan
pozitív felfogás?

– A rengeteg pozitív ener-
gia a Jóisten adománya, és a
szeretet erejébõl táplálkozik.
Kodály Zoltán és Bartók Béla
munkásságát hozza példa-
ként: õk sem orrukat fenn-
hordva mentek népdalt
gyûjteni a legszegényebb
emberekhez. Azonosulni kell
azzal, akikhez megyünk,
nem lehet arisztokratikus
gõggel létezni a világon.
Mindenki teszi, sõt tegye a
dolgát odaadással, száz szá-
zalékkal. Ez egyébként édes-
apám nevelése, hisz õ mond-
ta nekem mindig, hogy „fi-
am az a tied, ami benned
van, amit csinálsz, azt na-
gyon csináld”.

– 10 éve rendszeresen tanít.

– Igyekszem a tanítványa-
imnak átadni, amit csak tu-
dok. A tanításhoz is rengeteg
szeretet kell, és ha valaki el-
jön hozzám, hogy tõlem sze-
retne tanulni az nekem meg-
tiszteltetés. Felmerül ben-
nem a kérdés, vajon képes
leszek-e neki segíteni, de ad-
dig nem nyugszom, amíg
nem tudok mindent átadni
és fejlõdést elérni. 

– Mit szeretne a jövõben
megvalósítani?

– Sokszor napról-napra
gondolkodik az ember. Táv-
latokban vannak nagyobb
tervek, de mindenhez szpon-
zor kell. A nagykövetség
kapcsán jutott eszembe egy
téma: „Séta az opera birodal-
mában a nõk körül”. Külön-
bözõ korszakokból egy áriát
emelnék ki. Külön esteket
hoznék létre, ahol az eltérõ
hangi adottságú mûvésznõk
a hozzájuk legjobban illõ
mûvet adnák elõ. A növen-
dékek tudásának fejlesztése
is cél. Mankókat kell adni a
kezükbe, hogyha én nem le-
szek, akkor is tudjanak jól
gyakorolni. Az õ örömük, a
gyerekek mosolya a vissza-
igazolás, és az is, hogy a mai
napig állva tapsolnak a kon-
certjeimen. Tele vagyok kéte-
lyekkel és ilyenkor ez ad
megnyugvást. Ars poétikám
Hamvas Béla Láthatatlan
történetébõl egy részlet:
„...amit szerzel, amit elérsz,
amit tudsz, amit átélsz, osz-
szad meg!...”

Lantos Éva

„Hatvankét évesen
dolgozom a legtöbbet“

Kézmûveskedés

Kézmûves foglalkozásra várják
a gyerekeket december 3-án,
kedden  fél 5-kor a Mûvelõdési és
Ifjúsági Házban. Bõvebb informá-
ciót a helyszínen és a 314-211-
es számon kaphatnak az érdeklõ-
dõk.

Kiállítás
Tóth-Kovács József festõmû-

vész kiállítása nyílik december 5-
én, csütörtökön 17 órakor a
Tokácsli Galériában. A kiállítást
megnyitja Kruzslicz Pál újságíró,
közremûködik Csák László han-
gász. A tárlat december 21-ig te-
kinthetõ meg nyitvatartási idõben.

József Attila

December 5-én, csütörtökön
19-21 óra között az Irodalmi élet-
rajzok elõadássorozat következõ
elõadásán József Attila életérõl
beszélgethetnek a jelenlévõk
Poszler Györggyel az ifjúsági ház-
ban.

Ez év szeptember 1-jétõl
alapjaiban megváltozott a
pedagógiai szakszolgálat
rendszere. Akik Szentesen
szeretnék igénybe venni a
pályaválasztási tanácsadást,
és ellátogatnak a pedagógi-
ai szakszolgálathoz sajnos
csukott ajtót találnak. A pá-
lyaválasztási tanácsadás,
mint szolgáltatás a jövõben
már nem érhetõ el, kizáró-
lag Szegeden lehet igénybe
venni.

Eközben vészesen közele-
dik a középiskolai jelentke-
zések leadásának határideje.
December 10-ig a tanulók-
nak el kell dönteniük, hogy
milyen irányban szeretnék
folytatni tanulmányaikat. Ez
a döntés a késõbbi, felsõok-
tatásba való jelentkezést is
befolyásolja, sõt Gurdonné
Kovács Helga munka- és pá-
lyatanácsadó szakpszicholó-

gus szakmai véleménye sze-
rint egész életre kiható ese-
ményrõl van szó, melyet ko-
rántsem könnyû meghozni. 

– Kinek van szüksége ta-
nácsadásra? 

– Tulajdonképpen minden
gyereknek hasznos lehet a
pályaválasztási tanácsadás.
Azoknak is, akik nagyon ha-
tározottan tudják, hogy mik
szeretnének lenni. Az általá-
nos iskola végén arról dön-
tünk, hogy milyen szakma-
csoport irányba induljanak
el és ez fog késõbb differen-
ciálódni, szûkülni, míg a kö-
zépiskola után történik meg
a konkrét foglalkozás kivá-
lasztása. 

– Hány diákot érint ez
évente?

– Az elmúlt években min-
den hetedik és nyolcadik
osztályos diákkal az iskolájá-
ban kitöltöttünk egy

internetes érdeklõdési tesztet
és kiderült, hogy ki tart jó
irányba, és ki az, aki bizony-
talan. Megközelítõleg 2-300
fõ vett részt ebben a csopor-
tos programban, míg az
egyéni megkeresések száma
10-20 fõ volt. 

– Mikor érdemes elkezdeni
ezzel kiemelten foglalkozni?

– Ideális esetben már ötö-
dik osztálytól meg kellene
kezdeni a pályaorientációt
az iskolákban. Rá kell vezet-
ni a gyerekeket arra, hogy
miért vannak a világban fog-
lalkozások, hogy rájöjjenek
arra, hogyan kell gondolkoz-
ni a foglalkozásokról, miben
különböznek egymástól a
munkakörülmények. Nyol-
cadik osztályban a saját sze-
mélyiséget, érdeklõdést és
képességeket össze kell il-
leszteni azzal a szakmával,
ami pont olyan elvárásokat

támaszt, amilyen a tanuló.
Ekkor nagyon fontos a szülõ
szerepvállalása. Sok család-
ban nem a gyerek erõsségei
és gyengeségei mentén dön-
tenek, hanem a saját álmai-
kat, elképzeléseket akarják a
gyerekben megvalósítani. Ez
gyakran zsákutcába vezet.
Napjaink legnagyobb részét
munkával töltjük, s csak ak-
kor lehet esélyünk a boldog-
ságra, ha szeretjük azt, amit

csinálunk. Ehhez alapos és jó
pályadöntésre van szükség. 

– Mennyiben számít az is-
kola és a szülõi ház távolsá-
ga? 

– Nagyban függ attól,
hogy milyen a család és a
gyerek kapcsolata, és  a gye-
rek mennyire önálló. Elvileg
oda kellene elengedni a gye-
reket, ahol neki a legjobb, de
ez csak akkor lehetséges, ha
a fiatal képes a saját lábán

megállni. Családcentrikus és
támogatásigényes gyerekek-
nél ez semmiképpen nem ja-
vasolt. Szentesen és a közel-
ben is vannak olyan magas
szintû iskolák, amelyek
megfelelõ oktatást biztosíta-
nak a gyerekeknek. Fontos
az intézmény és az ott folyó
oktatás színvonala, de a gye-
reknek kell elõtérben lenni.
Nem biztos, hogy az a leg-
jobb, hogy magas követel-
ményeknek tesszük ki õket
minden tantárgyból. Az a jó
iskola, amely figyelembe ve-
szi a gyerekek sajátosságait
is. 

Helga kiemeli a tehetség-
gondozást is, mint a szak-
szolgálat tevékenységi körét. 

– Olyan gyerekekkel is
foglalkozunk, akik kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtanak,
hisz õk legalább annyi fi-
gyelmet érdemelnek, mint
azok a társaik, akik irány-
mutatást igényelnek. 

(lantos)

Legkedvesebb gyerekdalainkat dolgozza
fel sorozatban a Tücsök Zenekar, a most
megjelent negyedik CD-n népi mestersége-
inkrõl dalolnak. A népszerû szentesi együt-
tes egy holland kiadó felkérésére készítette
el a lemezanyagot, melyhez vidám rajzok-
kal teli könyv is társul.

A juhásznak jól van dolga, Béreslegény, jól
megrakd a szekeret, Hej, halászok, halászok,
Aki dudás akar lenni, Szeretnék szántani...
ezek a jól ismert gyerekdalok is helyet kap-
tak azon a lemezen, mely egy képeskönyv
mellékleteként jelent meg a napokban. Mé-
száros Gábor (Murphy), a Tücsök Zenekar
tagja elmondta: még 2009-ben érkezett a hol-
land Kids Marketeers kiadó felkérése, mely
Európa több országában is az ottani gyerek-
dalokból jelentet meg könyveket és lemeze-
ket. A szentesi zenész rendkívül büszke arra,
hogy ismertebb gyerekzenekarok helyett az
õ stúdiója kapta meg a lehetõséget. Az ekko-
riban alakuló Tücsök Zenekar játszotta az
évente megjelenõ CD-ken a gyerekdalokat,
melyek országszerte több ezer példányban
elkeltek. A korábbi három lemezre is elég
nagy kihívás volt összegyûjteni a különbözõ
tematikájú tréfás gyerekdalokat, állatmesé-
ket, ám a legutóbbi album anyagának
összeállítása igencsak feladta a leckét szá-
mukra, meséli a zenész. – Mivel a népi mes-
terségekrõl kevesebb közismert dalt talál-
tunk, a zeneiskola tanárai, Mélykútiné Németh
Kornélia és Kocsis Györgyi segítségét kértük. 

Így aztán a 22 dalt tartalmazó korongon
nemcsak a zenekar tagjai közremûködnek,
hanem fiatal zenészek is, Petes Zsuzsanna,
Petes Krisztina, Debreczeni-Kis Helga szemé-
lyében, akik visszaadják az eredeti dalok
hangulatát. Seres Antal gitárjátékával, Szûcs
Miklós énekével, hegedû és más népi hang-
szerek megszólaltatásával járul hozzá a han-

gulathoz. Az elsõ kiadványhoz képest sokat
változott, kiforrottabb lett a hangszerelés,
ami Tamáskovits Gyula hangstúdiójában nyer-
te el végsõ formáját, de a könyv illusztrációi
is, mondja Murphy. Vass Mónika készítette a
vidám rajzokat, melyek mellett olvashatók a
dalok szövegei, így a gyerekek zenehallgatás
közben el is olvashatják azokat, vagy az egé-
szen kicsiknek a szülõk felolvashatják.

Murphy-tõl még megtudtuk, a dalokat a
stúdiójában rögzítették a nyáron. Jövõre, far-
sang tájékára terveznek lemezbemutatót
Szentesen, melyen valamennyi közremûkö-
dõ színpadra lépne. Addig is, sok helyre sze-
retnék elvinni a lemezanyagot. A kiadvány
megvásárolható a Babilon Könyvesházban, a
Méker Textilüzletben, illetve a zenekar fellé-
pésein, de webáruházakban is rendelhetõ.

A Tücsök Zenekar egyébként is népszerû
az interneten, mert a Picur online rádióban is
rendszeresen játsszák dalaikat, a nemrég
megjelent, A négy jó barát CD-rõl, melynek
népszerûségét jelzi, hogy elsõ kiadásban el-
fogyott, de már ismét kapható. D. J.

Kisdiákok nagy döntése a pályaválasztás

Mikulás Party

A Szív-Hang Kulturális és Egészségne-
velõ Egyesület Tücsökzene mindenkinek
– Mikulás Party elnevezésû rendezvényt
december 8-án, vasárnap tartja a Közössé-
gi Térben. Programok: 9–10 óra; emelet:
Mikulás és hóember mécses készítése
(pici virágcserép díszítve), papírcsizma
díszítése nyomdával, mézeskalács díszí-
tése tojáshabbal, diavetítés.

10–11 óra; nagyterem: a Tücsök zenekar
Luca Boszi és a Mikulás címû mûsora. Az
elsõ 100 gyermek ajándék csomagot kap!

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szegedi
Tankerületének tájékoztatása alapján a pedagógiai szak-
szolgálat feladatait az állami fenntartó a jövõben me-
gyénként egy intézmény fenntartásával látja el, továbbá
járásonként egy tagintézmény létrejöttét valósította meg.
Megalakult a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
szentesi tagintézménye. Valamennyi szakszolgálati fel-
adatot el kell, hogy lásson, kivéve a pályaválasztási ta-
nácsadást, ezt a szegedi székhelyintézménybõl szervezik.
Az iskolák pályaorientációs tevékenységét különbözõ ki-
adványokkal, tájékoztatással, továbbképzésekkel segítik.

Pitti Katalin a Szent Erzsébet iskolában mesélt pályájáról és a zenemûvészetrõl.
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Mindkét elsõ osztályú ví-
zilabdacsapatunk vereséget
szenvedett az elmúlt héten.
A férfiak a Vasastól 10-5-re, a
hölgyek a Dunaújvárostól
kaptak ki 13-10 arányban. A
Hungerit nõi csapata kedden
Manchesterbe utazott Euro-
liga-selejtezõ-mérkõzésekre. 

Nem sikerült megszoron-
gatnia a Vasast férfi csapa-
tunknak, az angyalföldiek si-
mán gyûjtötték be a bajnoki
pontokat. Annak ellenére,
hogy két sérültjét, Kolarikot és
Nagy Mártont nélkülöznie kel-

lett Fülöp Tibor vezetõedzõ-
nek, végre egy viszonylag
szorosabb mérkõzést sikerült
vívnia a Valdornak egy nagy-
nevû ellenféllel szemben.
Szombaton, 18 órától hosszú
idõ után újra haza medencé-
ben vívja bajnoki mérkõzését
a férfi csapat, az ellenfél a
Pécs gárdája lesz. – Motivál-
tak, elszántak a srácok, min-
denki átérzi az elõttünk álló
két mérkõzés fontosságát –
mondta Matajsz Márk másod-
edzõ. – A Pécs verhetõ ellen-
fél. A jövõ héten, az Ybl ellen

pedig kötelezõ a gyõzelem.
Jó hír, hogy Nagy Márton

már játszhat a Pécs ellen, bár
egy speciális fejvédõt hasz-
nálnia kell a játékosnak, aki-
nek még a KSI ellen tört el az
arccsontja. Csak januárban
térhet vissza viszont a csapat-
hoz Martin Kolarik, akinek
súlyosabb a sérülése, míg
Bozo Fanfanival a vezetõség
mondta fel a vele kötött meg-
állapodást, mert a játékos
nem váltotta be a hozzá fû-
zött reményeket. A klub a téli
átigazolási idõszakban, de-
cember 15. és január 15-e kö-
zött több játékost is tesztel
majd a csapat további erõsíté-
se céljából.

A hölgyeknek nem sikerült
visszavágniuk a Dunaújvá-
rosnak a Magyar Kupa elõ-
döntõjében elszenvedett vere-
ségért, bár Tóth László vezetõ-
edzõ szerint ezúttal már job-
ban játszott csapata a friss ku-
pagyõztes ellen a múlt szom-
bati bajnokin. A 13-10-es vere-
ség ellenére a mester bizako-
dó a jövõt illetõen, szerinte ta-
vasszal még eredményeseb-

ben szerepelhet majd a gárda.
Kedden Manchesterbe uta-
zott a csapat, ahol Euroliga-
selejtezõk, és öt mérkõzés vár
Hevesi Anitáékra. – A legnehe-
zebb csoportba kaptunk beso-
rolást, bravúr lenne az elsõ
két hely valamelyikének a
megszerzése – mondta Tóth
László. – Négy nap alatt öt
mérkõzés vár ránk, mindent
megteszünk majd, hogy a pa-
píron erõsebb olasz, görög és
holland ellenféllel nagy mér-
kõzéseket játsszunk. A két an-
gol gárda ellen kötelezõ a
gyõzelem. Sajnos Gémes Alexa
vállsérüléssel bajlódik, ráadá-
sul a 13 játékosból ötnek sem-
miféle nemzetközi tapasztala-
ta nincs, ez hátrány lehet a ki-
élezett helyzetekben. A
Hungerit csütörtökön a házi-
gazda Manchesterrel mérkõ-
zött, pénteken a holland
Leiden következik, szomba-
ton a görög Vouliagmeni és a
Liverpool lesz az ellenfél, va-
sárnap pedig az olasz Catania
ellen zárul a nagy menetelés.

hv

Pontszerzéssel búcsúzott
az õszi szezontól a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztá-
lyú labdarúgócsapata. Bozó-
ki Zoltán legénysége 2-2-es
döntetlent ért el, és Sándor-
falváról hozta el az egy pon-
tot. 

Nem titkoltan a pontszer-
zés reményében lépett pályá-
ra Sándorfalván a Kinizsi,
ennek ellenére a találkozó el-
sõ percei a házigazdáké vol-
tak, de fegyelmezett védeke-
zéssel sikerült meggátolni
õket a gólszerzésben, egé-
szen a 18. percig. Ekkor egy
pontrúgást követõen a Kini-
zsi kapujába került a labda,
de Tóth László a félidõ hajrá-
jában egyenlített, sõt, Szél
Norbert révén a vezetést is át-
vette a Szentes. Fordulás
után büntetõbõl egyenlítet-
tek a hazaiak, de ezt követõ-
en igazán veszélyes helyzet
már csak pontrúgásból ala-
kult ki a kapunk elõtt, a 2-2-
es eredmény már nem válto-
zott. 

– Ez volt az utolsó forduló
õsszel, ezen a héten még
edzettünk, ezt követõen egy
hónapos pihenõt kap a társa-
ság, január elején viszont
elkezdjük a felkészülést a
tavaszi szezonra – mondta
Bozóki Zoltán vezetõedzõ. –
A játékosok addig sem ma-
radnak mérkõzés nélkül, hi-
szen legtöbben szerepelnek

valamelyik kispályás csapat-
ban, és részt vesznek a rövi-
desen rajtoló városi terem-
labdarúgó-bajnokságban.

Õsszel a Kinizsi tíz pontot
gyûjtött, és ami érdekesség,
ebbõl hetet idegenben „szed-
tek össze” a srácok, a hazai
mérleg viszont hagyott kí-
vánnivalót maga után, mivel
mindössze egyszer sikerült
gyõzni a Pusztai László
Sporttelepen. – Fájó veresé-
get szenvedtünk a Csongrád
ellen, ezek a pontok nagyon
hiányoznak, a hátsó régió-
ban szereplõ gárdákkal
szemben viszonylag elfogad-
hatót teljesítettünk – értékel-
te az õszt a mester. – Sajnos
elmaradtak a bravúros pont-
szerzések, ezen megpróbá-
lunk javítani tavasszal. 

A csapatból egyelõre nem
jelezte senki a távozási szán-
dékát, viszont Hidas József
visszatérhet a csatársorba,
rajta kívül pedig egy-két já-
tékossal tárgyalnak majd a
klub vezetõi. Bozóki szerint
nagy harc várható a kiesés
elkerüléséért, amiben döntõ
lehet, hogy a hátsó régióban
tanyázó csapatok hogyan
tudnak majd erõsíteni a téli
szünetben.

Az ifjúsági gárda 3-3-as
döntetlennel zárta az õszt,
így a középmezõny elején
várhatja a tavaszi folytatást.

hv

Szezonzáró
döntet len

A hódmezõvásárhelyi
Gyarmati Dezsõ Sportuszo-
dában rendezték meg a sze-
niorúszók három napos or-
szágos fedettpályás bajnok-
ságát.  Nyílt verseny lévén, a
magyar versenyzõk mellett
érkeztek úszók Ausztriából,
Szerbiából, Szlovákiából és
Romániából is a második
legrangosabb országos baj-
nokságra. A Szentesi Delfin
ESC versenyzõinek nagyon
jól ment az úszás, összesen
42 egyéni bajnoki címet sze-
reztek. Közülük is kiemelke-
dett Berezvainé Virágos Éva,
aki 10 számban állt rajthoz,
melybõl kilencet megnyert, s
így a legeredményesebb nõi

versenyzõ különdíját is el-
nyerte.

A Delfin ESC bajnokai:
Berezvainé Virágos Éva,
Melkuhn Dezsõ, Pólyáné Téli
Éva, Pengõ Erzsébet, Bertényi
Mária, Lukátsy Katalin, Felvégi
Zsuzsanna, Bocskay Zsófia,
Mészáros Ferenc, Szabó Imre.

Éremszerzõk: Debreczeni
Beáta, Bodnár Istvánné, Tóthné
Katalin, Ferke Gáborné, Varga-
Kis Katalin, Tamáskovits
Adrien.

Váltók: 4x50 m MIX: V.
kcs. 3. Szentes. Nõi gyorsvál-
tó: III. kcs. 1. Szentes, VI. kcs.
1. Szentes. 4x50 m nõi ve-
gyes: IV. kcs. 1. Szentes, VI.
kcs. 1. Szentes.

42 egyéni
bajnoki cím

Az ERIMA Országos Kézilabda Gyermek-
bajnokság fordulóját rendezik a városi sport-
csarnokban november 30-án, szombaton,
ahol a Szentesi Sportiskola U10 fiú kézilabda
csapata 10 órakor a Gyöngyösi KK-val ját-
szik. 11 óra elõtt a Kecskeméti Sportiskola és
az  OFKSE Linamar gárdája, majd háromne-

gyed 12 elõtt ismét a Szentesi SI kézisei
meccselnek a Kecskeméti Sportiskolával. Fél
1-kor a Gyöngyösi KK és az OFKSE Linamar
méri össze tudását, majd fél 2 elõtt a Szentesi
SI csap össze az  OFKSE Linamarral. Várha-
tóan 14 óra körül a Kecskeméti Sportiskola
és a Gyöngyösi KK mérkõzik.

Lelkesedéssel gyõzhetnek

Nõi Euroliga: nehéz csoportban

Az Árpád Szabadidõs SK 1-8.
osztályos gyermekek jelentkezé-
sét várja táncsport szakosztályá-
ba. Jelentkezni lehet január 2-tõl,
szerdánként a Kiss B. u. 3. szám
alatti klubhelyiségében 15 és 17
óra között.

A szakosztály keretein belül
standard és latin táncokat sajátít-
hatnak el a gyerekek, valamint
részt vehetnek meghívás alapján a
városi illetve határon túli progra-
mokon fellépõként. Részletes fel-
világosítás: Lakos Ferencné Pi-
roska 30/456-56-06.

Tánc szakosztály

Az év utolsó hosszú távú futó-
versenyén, a 10. Balaton Félmara-
tonon szép számmal indultak szen-
tesiek egyénileg, és a Honvéd Rá-
kóczi SE színeiben is. A futószezon
végén rendezett versenyen közel
4800 sportoló állt rajthoz, hogy tel-
jesítse a 21 kilométeres távot. A
legjobb idõeredményt Horváth Csa-
ba (HRSE) érte el 1 óra 26 perccel,
1 perccel megelõzve Csendes Zol-
tánt (HRSE) és két perccel Õze
Lászlót. A nõknél Arnót Anita és
Müllerné Szvák Erika 1 óra 46 per-
ces idõvel ért célba, egy perccel
Héjjáné Koncz Zsuzsa (HRSE) elõtt.
A csapat legidõsebb tagjaként
Lõrincz Gábor, a Honvéd Rákócz
SE elnöke, 1 óra 54 perc alatt telje-
sítette a távot.

Siófokon zárták
a szezont

Sikeres az utánpótlás 
Remekül szerepelnek a Szentesi Vízilabda Klub után-

pótlás csapatai az idei bajnoki szezonban. A fiú és a lány
vonalon egyaránt az elsõ ötben található a klub vala-
mennyi korosztályos csapata, közülük jó néhányan az élen
állnak a bajnokságban. A szentesi vízilabda utánpótlás te-
rén tehát kifejezetten jól áll, a felnõtt csapataink megfelelõ
utánpótlás bázissal rendelkeznek, egyedül a ’95-96-os le-
ány korosztály „foghíjas” kissé. Dicséret illeti a fiatalokat
a hozzáállásukért is, hiszen az edzéslátogatottság gyakor-
latilag 100 százalékos, de remekül teljesítettek a szülõk is,
akik hosszú heteken keresztül vitték csemetéiket a hód-
mezõvásárhelyi uszodába, illetve az idegenbeli mérkõzé-
sekre a hosszú, medence nélküli hetek alatt.

Dicséret illeti az utánpótláscsapatokat a bajnoki szereplésükért.

A legeredményesebbek: Berezvainé Virágos Éva szentesi
és Rentka László debreceni versenyzõ.



A Szeretetakció a szegények karácsonyáért
programsorozat keretén belül rendezték meg
a légfegyveres lövészversenyt november 23-
án a Legrand Zrt. lõterén a Kontavill lövész-
klub és az Árpád Szabadidõs Sportklub kö-
zös rendezésében. A versenyre közel 30 in-
duló nevezett vidéki csapatok részvételével.

Eredmények, nõi egyéni: 2. Németh

Istvánné (161 kör), 3. Vecseri Éva (151)
Kontavill. Férfi egyéni: 1. Postás László (183)
Kontavill, 2. Ignácz János (178) Árpád, 3.
Gyuricza Péter (167) Kontavill. Ifjúsági fiú: 1.
Keller Máté (153) Kontavill, 2. Kiss Bercell
(115) Árpád. Csapat: 1. Kontavill lövészklub
(497), 2. Árpád Szabadidõs SK (444 kör).
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Saját gyermekkori tapasz-
talataiból egy álmát valósí-
totta meg Bácskai Márta a
Gondolkodj egészségesen!
program alapítója azzal,
hogy az óvodáskorú gyere-
kekbõl késõbb egészséges
felnõttek váljanak. A szente-
si származású fiatal nõnek,
akit nemrég a Médiaunió
Alapítvány szavazásán „Jó
embernek” választották, az a
célja, hogy az országban
minden óvodáshoz eljusson
a programja.

Tizenévesen fogalmazódott
meg Bácskai Mártában, hogy
valamit tennie kellene a gye-
rekekért, és nyolc évvel ez-
elõtt meg is valósította. Azért
érzi hitelesnek, amit a Gon-
dolkodj egészségesen! (GE) –
programban tesz, mert maga
is komoly túlsúllyal küzdött
kisgyerekként Franciaország-
ban, ahová családjával költöz-
tek. Mivel a kislány egyre ke-
vésbé érezte jól magát a bõré-
ben, édesanyja végül elvitte
orvoshoz. Teljes körû élet-
módváltást javasoltak, ami
nem volt nehéz, maga is erre
vágyott. 13-14 éves korára tel-
jesen kicserélõdött, a válto-
zásban valószínûleg szerepe
volt a nem hagyományos
szellemû Freinet-iskolának is,
s az õ átalakulása hatott az
egész családjára, meséli. 

A többgenerációs pedagó-
gus család persze a tanári pá-
lyára ösztökélte a lányt, végül
közgazdász lett, utólag bele-
gondolva ez egyfajta lázadás
volt a részérõl. Milánóban,

Monacóban dolgozott, utóbbi
városban egy világrendez-
vény bontakozott ki a szeme
láttára. Mégsem találta a he-
lyét. – Kilenc évvel ezelõtt
megindult bennem az útkere-
sés, s hazajöttem. Nagybá-
tyám látta a dilemmámat, s
azzal biztatott, ez ország
megér annyit, hogy kipróbál-
jam magam. Elõbb marketing
területen dolgoztam, ám az
nem tett boldoggá. Egyre erõ-
södött bennem, hogy gyere-
kekkel szeretnék foglalkozni
– emlékezett vissza Márti. Vé-
gül úgy döntött, nem gyer-
mekpszichológus lesz, hanem
a meglévõ tapasztalait össze-
gyûjtve csapatot toborzott
maga mellé Budapesten. Mint
mondja, sok jó emberrel talál-
kozott, így alakult meg a
Gondolkodj egészségesen!
stábja, akikkel az óvodás kor-
osztályt szólították meg. - Mi-
nél kisebb gyerekekhez szó-
lunk, annál jobb. A 6-7 évesek
már kellõen fogékonyak –
magyarázza a program veze-
tõje. A test és a lélek vélemé-
nyük szerint összetartozik,
ennek szellemében hét alap-
pilléren nyugvó programot
juttatnak el az óvodapedagó-
gusokhoz. A táplálkozással,
testi egészséggel – és bizton-
sággal, érzelmi stabilitással,

szocializációval, neveléssel,
környezettudatossággal, kul-
túrával, valamint toleranciá-
val foglalkoznak. Ezt a szelle-

miséget összmû-vészet és ki-
váló szakmai csapat segítsé-
gével keltették életre, amihez
Márti nagyapja, Miska bácsi,

a szentesi drámai tagozat
megalapítója adott irányvo-
nalat: a játék az eszköz.
Mártiék átértelmezték a nép-
meséket, ezek adják a keretet,
mert szimbólumaik könnyen
befogadhatóak, drámajáték,
bábjáték, kézmûveskedés és
már majdnem tánc szintû
mozgás során komplexen- az-
az az összes gyermek részt
vesz mindenben. A program
keretén belül a szülõket egy
speciálisan összeállított, úgy-
nevezett egészségzsákkal,
míg az óvodapedagógusokat
szakmai programokkal támo-
gatják.

Azért dolgoznak, hogy
minden gyerek önmaga le-
hessen, és testileg-lelkileg
harmónikusan nõhessen fel.
Idehaza már 1500 óvodában
ismerik a módszert, s csatla-
kozott 250 székelyföldi ovi is.
Országszerte mûhelyeket,
szakmai napokat rendeznek,
Szurmik Zoltán, a Horváth
Mihály Gimnázium dráma-
pedagógusa is tartott már ná-
luk mûhelyfoglalkozást. Vá-
rosunkból más pedagógusok
is részt vettek már programja-
ikon, s Márti tudomása sze-
rint szinte az összes szentesi
oviba eljutott már az egész-
ségzsákjuk. November 29-én,
lapunk megjelenésekor Szen-

tesen is csatlakozhattak az ér-
deklõdõk, hiszen országos
nap keretében ide is elérke-
zett a GE-program.

A Médiaunió Alapítvány a
közelmúltban Jó embereket
keresett, vagyis társadalmi,
közösségi értékeket létrehozó
példaképeket, s Bácskai Már-
tát a hat díjazott közé válasz-
tották. Meglepõdött, bár tu-
dott a pályázatról. Kerekes
Viktória meséléskutató javas-
latára lett az 500 jelölt egyike,
majd egy szakmai zsûri dön-
tött a hat díjazottról. – Na-
gyon örülök, büszke vagyok.
Végiggondolva az elmúlt
nyolc évet, elmondhatom, hit-
tel dolgoztuk végig a munka-
társaimmal. A nevemhez kö-
tõdik a díj, de az egész csapat
kapta. Az ügynek nagyon jót
tett, már ezért megérte –
mondja Márti. Hogy a felelõs-
ségét érzi-e? – Pont annyira
vagyok jó vagy rossz, mint
bárki, a kettõ együtt jár, s úgy
fogok mûködni, mint eddig.
Az elismerés azt bizonyítja,
hogy amit csinálunk, az jó, s
rengeteg dolgunk van még –
fogalmaz a programvezetõ.

Márti azt szeretné, ha öt év
múlva minden ovishoz eljut-
nának, s egy GE-óvoda is le-
beg lelki szemei elõtt.

Darók József

Lõverseny a szegényekért
Budapesten a Megyeri úton rendezték szombaton a csel-

gáncsozók ifjúsági "B" korcsoportos országos bajnokságát.
Szentesrõl a Petõfi Dzsúdó SE versenyzõje, Mayer Gyula in-
dult +90 kg-ban és bronzérmet szerzett. Edzõje Tóth Béla és
Tóth Gellért.

Cselgáncs bronz

Jó embert kerestek – megtalálták Bácskai Mártát

Egészséges felnõtteket az ovisokból

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével. A zenegépek története. 

Idõszaki kiállítás: Két keréken
– Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. Nyitva kedd-
péntek 9-15, szombaton 10-16
óráig.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Állandó kiállítások: Drahos-

emlékszoba. Régészeti látvány-
tár. Szalva-emlékszoba. Nyitva
kedd-péntek 9-13, szombat 13-
17 óráig. 

Városi könyvtár
Kispálné Fejes Erzsébet A fé-

nyek útján címû kiállítása látogat-
ható nyitvatartási idõben.

Tokácsli Galéria
Tóth-Kovács József csongrádi

festõ- és szobrászmûvész kiállí-
tása nyílik december 5-én, csü-
törtökön 17 órakor. Megnyitja:
Kruzslicz Pál újságíró. A kiállítás
december 21-ig látható.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Csergõ András debreceni akt-

fotós „Találkozások a mûterem-
ben”

címû tárlata január 6-ig látható
nyitva tartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
November 28-december 2. 
17.30 óra Rozsdalovag – né-

met animációs film,
20 óra A hét pszichopata és a

Si-cu –  amerikai-angol vígjáték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 29-tõl

Az óvónõ megkérdi Mórickától:
- Tudod-e, miért kel ki a kiscsirke a
tojásból?
- Mert fél, hogy õt is megfõzik!

Mórickáékhoz tanfelügyelõk érkez-
nek oroszórára, és beülnek a leg-
hátsó padba, Móricka mögé. Zajlik
az óra. A tanár néni felír egy mon-
datot oroszul a táblára:
- Na, gyerekek, ki tudja lefordítani?
Néma csend, az osztály meg van il-
letõdve, egyedül Móricka jelentke-
zik. A tanár néni gondolkozik: Mó-
ricka világéletében csont hülye volt
az oroszhoz, de talán most, most
megmenti az órát! Felszólítja:
- Na, mit jelent a mondat?
- Azt, hogy „Figyeld, milyen jó seg-
ge van a tanárnõnek!”
A tanárnõ elvörösödik, dühösen rá-
kiabál:
- Nem elég, hogy buta vagy, még
szemtelen is! Azonnal ülj le!
Móricka leül, de közben hátraszól a
tanfelügyelõknek:
- Minek súgnak nekem, ha maguk
sem tudnak oroszul?

A szõke nõ boldogan újságolja a
barátnõjének:
- Ezzel a gáztûzhellyel jó vásárt csi-
náltam! Három hete gyújtottam
meg a lángot, és még most is ég!

- Haver! Miért nyalogatod azt a
könyvet?
- Azt írták benne, hogy lsd. a 28.
oldalon...

A háztartási alkalmazott fizetéseme-
lést kér. Az asszony nem örül a ké-
résnek és megkérdezi:
- Maris, miért kellene felemelnem a
fizetésedet?
- Asszonyom, három oka van. Az
elsõ: én szebben vasalok, mint ma-
ga.
- Ki mondta neked, hogy szebben
vasalsz nálam?
- A maga férje mondta.
- Ó!!!
- A második ok az, hogy én jobban
fõzök, mint maga.

- Ez tiszta hazugság, ki mondta ne-
ked, hogy jobban fõzöl nálam?
- Ezt is a maga férje mondta.
- A fenébe!!!
- A harmadik ok az, hogy én jobb
vagyok az ágyban, mint maga.
Az asszony felháborodik.
- Ezt is a férjem mondta neked?!
- Nem, asszonyom, ezt a kertész
mondta nekem.
- Megkapja a béremelést!

- Mi az abszolút szemtelenség?
- Megkérdezni a törpétõl, hogy „Mi
leszel, ha nagy leszel?”.

Két amerikai turista Walesben ki-
rándulgat kocsival. Megállnak ebé-
delni Llanfacwyrnirbwlantysliog-
gich-ban és egyikük azt kéri a pin-
cérlánytól:
- Mielõtt rendelünk, segítene eldön-
teni a vitánkat? Megtenné, hogy
lassan, tagoltan kimondaná a hely
nevét, ahol vagyunk?
A lány odahajol, és szótagolva el-
mondja:
- Bööör-ger-kiiiiing.

Pótfûtés

Kos
A figyelmét nagyrészt a
pénznek fogja szentelni,

de egy kisebb egészségügyi problé-
ma is leselkedik. Az utóbbi idõben
egy súlyos probléma nyomta a lelkét,
ami valamilyen módon most véget
ér.

Bika
Fel fogja ismerni, hogy a
siker érdekében más em-

ber segítségére is szüksége van.
Most igazán éles eszûnek és ébernek
kell lennie, hogy életútját a haladás
ösvényére terelje.

Ikrek
A pénzügyi megterhelé-
sek, különösen az adófize-

téssel kapcsolatos gondok nagyobb
szellemi megterhelést fognak hozni,
ami befolyásolja egészségügyi és
munkahelyi helyzetét is.

Rák
Kreatív napok jönnek, gaz-
dag és termékeny ötletei

pedig jó hatással bírnak majd szak-
mai életére. Az elmúlt idõszak visz-
szahúzódó, saját magát védelmezõ
periódusa után végre mer döntései-
ben bátornak és spontánnak lenni.  

Oroszlán
Tehetségét, képességét
valaki nagyra fogja értékel-

ni. Lehet, hogy a napokban impulzí-
van fog vásárolni, talán többet is költ,
amint amennyit pénzügyi kerete
megengedi. Egészsége a topon lesz,
kiváló idõszak egy új sport elkezdé-
séhez.

Szûz
Ösztönösen tudnia kell,
hogyan gyakoroljon jobb

benyomást másokra, fõként szerel-
mére. Kiváló idõszak a magabiztos-
ság megerõsítésére, ezért nemcsak
szellemi, de fizikai szinten is pozitív
változáson esik át.

Mérleg
Tudja, hogy ösztöneiben
és racionalitásában mindig

bízhat. Különösen közeli viszonyt ala-
kít ki szüleivel vagy idõsebb család-
tagjával, akiktõl gyakran számíthat az
önétõl erõsen eltérõ véleményekre és
tanácsokra. 

Skorpió
A stressz miatt olyan kije-
lentéseket is tehet, amit

késõbb megbánhat. Ez nem a leg-
jobb idõszak arra, hogy kihívja maga
ellen a rendszert! Minden szellemi te-
vékenységét szubjektíven és ego-
centrikusan kezeli.

Nyilas
Ez a növekedés, fejlesztés
és bõvítés hónapja. Min-

den oka megvan az optimizmusra és
bizakodásra, hiszen nagyon jó hírt
hall. Lelkesedésének köszönhetõen
kollégái szívesen ön mellé állnak.

Bak
Meglehetõsen boldog, cél-
orientált idõszak követke-

zik. Élénk napirendet, új kapcsolato-
kat és célkitûzéseket ígér. Kövesse
az eszméit és álmait, mert most ül-
tetheti el a jövõ magjait. Úgy érzi elég
a megszorításokból!

Vízöntõ
Ez az idõszak igazán
nagylelkû a Vízöntõkkel,

és kézzelfogható eredményeket hoz
erõfeszítéseikért. Tegye azt, amit he-
lyesnek érez, most születhetnek a
legjobb döntések.

Halak
Fáradtság és kiábrándulás
uralkodik el önön, ami vi-

szont szellemi és erkölcsi növeke-
dést idéz elõ. Az elõzõ idõszakban
sok magasságban és mélypontban
volt része, az év végére azonban
minden értelmet nyer.

November 30-december 6.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP



Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu, szentesielet@gmail.com

Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester
Kiadja: Szentes Városi Képviselô—testület, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum címe: www.szentesinfo.hu/szentesielet
ISSN 0238—9959

Megyei mesemondó ver-
senynek adott otthon a
Szentesi Deák Ferenc Ál-
talános Iskola november
28-án, amikor is az 1-2. és a
3-4. osztályos kisiskolások
mutatták be mesélõtudásu-
kat. 

2011 óta rendezi az iskola
a versenyt, korábban évekig
a tagintézményükben zajlott
a népszerû esemény. Ide már
az iskolai, területi forduló-
kon legjobban szerepelt ta-
nulók kerültek, kategórián-
ként 26-an.

A gyerekek elõadásait
mindkét kategóriában, peda-
gógus, könyvtáros, logopé-
dus, tankönyvkiadókból álló
három tagú szakmai zsûri
értékelte. A Deák-iskola pe-
dagógusa, Szécsényiné Kozák

Anita tanító, nyelv-és be-
szédfejlesztõ 12 évig a 3-4.
osztályosokat zsûrizte, ezút-
tal pedig az elsõ és másodi-
kos kisdiákok mesélõtudá-
sát. Akadtak hosszabb me-
sék is, bár kérték a pedagó-
gusokat, próbáljanak olyan
történeteket adni a gyere-
keknek, ami megfelel életko-
ruknak, hiszen elõfordulhat,
hogy türelmüket vesztik
a terjengõsebb cselekmény
mesélése közben. Keveseb-
bet ismétlõdtek viszont a
mesék, változatos szövege-
ket hallhattak, és nem is csak
kimondottan meséket, ha-
nem történetet is, például
Lázár Ervintõl, mondta a
zsûritag.

A tanítónõnek ez a korosz-
tály a szíve csücske, s mint

fogalmazott, rajtuk még na-
gyon érzõdik, ha igazán sze-
mélyiségéhez illó mesét ka-
pott a gyerek, és nem csak
egy betanult szöveget mond.
Azért nehéz a döntés, mert
itt már egy színvonalon van-
nak a versenyzõk, úgyhogy
nüansznyi különbségek és
ezek a pár perces elõadások
alapján, az adott pillanat
eredményét kell értékelniük.

A szentesi diákok jól szere-
peltek, az elsõ és másodikos
korcsoportban 2. lett Chomiak
Viktor (Koszta iskola), 5.
Szobota Léna (Deák iskola),
harmadikos, negyedikes kor-
csoportban 3. helyen végzett
Bartucz László (Kiss Bálint
iskola).

Szöveg: D. J.
Fotó: Vidovics

Ellopása után három esz-
tendõvel került elõ egy ke-
rékpár Szentesen. Még 2010
novemberében tulajdonítot-
tak el egy bringát a városból,
és a jármû most visszakerül-
hetett eredeti tulajdonosá-
hoz. A Szentesi Rendõrkapi-
tányság munkatársai egy
igazoltatás során bukkantak
a körözött kerékpárra, majd
a vizsgálat során kiderült,
hogy a három esztendõ alatt

összesen négy tulajdonosa is
volt a kétkerekûnek, ami
most ismét eredeti gazdájá-
nál van.

Továbbra is gyakoriak a
falopások a város környé-
kén. Az elmúlt héten már be-
számoltunk róla, hogy egy
lapistói erdõbõl akácfákat
vágtak ki, most szintén in-
nen tulajdonítottak el tûzre-
valónak fát ismeretlenek.
Egy másik tolvaj egészen

odáig ment, hogy a már fel-
darabolt és felkuglizott fát
lopta el egy nagytõkei ház
udvaráról, vagyis egészen
egyszerûen ellopta egy csa-
lád téli tüzelõjét.

Két mobiltelefont loptak el
az egyik általános iskola öl-
tözõjébõl. A suliban éppen
rendezvényt tartottak az esti
órákban, a tolvaj ezt az idõ-
szakot használta ki, és a nyi-
tott öltözõben lévõ kabátok
zsebeit átkutatta.

Szentesen, a kórháznál ta-
lálható buszmegállóban vá-
rakozott egy hölgy az autó-
buszra, és ameddig ezt tette,
a táskáját maga mellé he-
lyezte. Amikor megérkezett
a járat, a nõ felszállt a busz-
ra, ám a táskáját elfelejtette
magával vinni, és csak ké-
sõbb jutott eszébe, hogy va-
lami még hiányzik a kezébõl.
A következõ megállónál
ugyan leszállt, és visszasie-
tett a kórházhoz, de a táskája
már nem lett meg, így mobil-
telefonja, bankkártyája és
készpénz is a szemfüles tol-
vaj zsákmánya lett.

Hv

Ellopták egy család tüzelõjét

A szomszéd városban garázdálkodtak

Egy segédmotoros-kerékpáros férfi hívta a rendõrség
segélyhívószámát november 26-án 10 óra 50 perckor és
bejelentette, hogy egy közlekedési szituációt követõen
bántalmazták Hódmezõvásárhelyen a Madách és a Zrínyi
utca keresztezõdésében. A helyszínre érkezõ járõröknek
a sértett elmondta, hogy a Madách utcán megelõzött egy
személyautót, majd az utca végén a STOP táblánál meg-
állt. Ekkor az autós hátulról nekihajtott. Szóváltást köve-
tõen két férfi szállt ki a kocsiból, akik többször megütöt-
ték és megrúgták a motorost, majd elmenekültek.

A Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság az adatgyûj-
tés eredményeként néhány órán belül megállapította a
két támadó személyazonosságát, akiket a fõkapitányság
speciális támogató egységének közremûködésével szen-
tesi otthonukból elõ is állítottak. F. István 53 éves szente-
si férfi és 24 éves fia, F. Dávid ellen közúti veszélyeztetés
bûntette és garázdaság vétsége elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntetõeljárás.

Született: Gyarmati Erika Tamás és Horváth Erikának
(Lavotta u. 15.) Amira Erika nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Szeretõ Zoltán László és Lázár Mária
(Magyartési u. 4.).

Elhunyt: Dallos-Szilágyi István László (Jókai u. 51.), Lipcsei
László (Topolya u. 8.), Orosz Istvánné Polgár Erika Mária (Sima
F. u. 6-10.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak 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: december 2-ig Pingvin Patika (Nagyörvény u.
59.) hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 7.30-12 óráig. December 2-9-ig
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19, szombat 8-13-ig.
Készenléti telefon: 20/618-7020. 

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
30-december 1-jén Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon: 30/24-84-494.

Mesés verseny

A topolyai és a szentesi ze-
neiskolák vonós zenekarai-
nak hangversenyére várják a
közönséget december 6-án,
pénteken 18 órakor a Kiss
Bálint u. 11. sz. alatti épület-
be.

* * *
Rákász Gergely koncertor-

gonista Illuminations címû
hangversenye december 12-
én, csütörtökön 19 órakor
kezdõdik a Kiss Bálint u. 11.
sz. alatt lévõ hangverseny-
központban. 

Zenei
programok

A katasztrófavédelmi elõ-
írások miatt összesen 75
szurkolót engedhetünk be a
sátor alatt rendezett férfi és
nõi bajnoki mérkõzésekre. A
beengedésnél elõnyt élvez-
nek a klub utánpótlás játéko-
sai, ezért arra kérjük a spor-
tolókat, hogy a mérkõzés
elõtt minél hamarabb foglal-
ják el helyüket a lelátón. A
közlemény a Szentesi Vízi-
labda Klub Facebook oldalán
olvasható.

Kedves
Szurkolók!

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü december 2-6.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Bakonyi gombaleves
vargányával és
szárnyasbecsinált leves

A menü: Lasagne carbonara
B menü: Ludas kása vagy erdei

gyümölcsös rizskók
Kedd: Lebbencsleves és

hagymakrémleves
A menü: Brassói aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Pulykacombpörkölt,

tészta, saláta
Szerda: Korhelyleves és

májgaluskaleves
A menü: Krumplipaprikás kolbásszal

v. rakott zöldbab, saláta
B menü: Saslik, rizibizi, saláta
Csütörtök: Csontleves és meleg

gyümölcsleves
A menü: Kassai töltött karaj,

zöldséges rizs
B menü: Bolognai spagetti
Péntek: Jókai bableves és

csirkegulyás
A menü: Fokhagymás szelet,

sült burgonya, saláta
B menü: Mákos nudli vagy

gombapaprikás nokedlivel
citrommártás

www.galeriakavehaz.hu (X)

Hatodik alkalommal ren-
dezi meg adventi koncertjét
a MH 37. II. Rákóczi Ferenc
Mûszaki Ezred a református
nagytemplomban. Decem-
ber 4-én, szerdán 14 órakor
megnyitót mond Kovách

Péterné Mészáros Erzsébet, a
református nagytemplom
lelkipásztora. Közremûködik
a MH Hódmezõvásárhelyi
Helyõrség Katonazenekara
és a Honvéd Együttes Férfi-
kara.

Adventi koncert

HHáállááss  sszzíívvvveell  mmoonndduunnkk  kköösszzöönneetteett

mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  ddrráággaa  sszzeerreettttüünnkk

KKOOCCSSIISS  LLÁÁSSZZLLÓÓ
((aa  vvoolltt  OOTTPP  iiggaazzggaattóóhheellyyeetttteessee  ééss

aa  SSzzeenntteess  HHiitteellsszzöövveettkkeezzeett  üüggyyvveezzeettõõ--iiggaazzggaattóójjaa))

tteemmeettéésséénn  rréésszztt  vveetttteekk,,  ssíírrjjáárraa  kkoosszzoorrúútt,,
vviirráággoott  hheellyyeezztteekk,,  ffáájjddaallmmuunnkkbbaann  oosszzttoozzttaakk..

AA  ggyyáásszzoollóó  ccssaalláádd

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

Tojás 34-40 Ft/db, vöröshagyma 150-200 Ft/kg, fok-
hagyma 800-1000 Ft/kg, lilahagyma 250-300 Ft/kg, édes-
hagyma 450-650 Ft/kg, petrezselyem-, zellerzöld 50
Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller 100-150 Ft/db, kar-
fiol 250 Ft/kg, bab 700-900 Ft/kg, fehérpaprika 250-380
Ft/kg és erõs paprika 50-80 Ft/db, paradicsom 250-380
Ft/kg, kígyóuborka 400-450 Ft/kg, fejeskáposzta 80-100
Ft/kg, kelkáposzta 250-380 Ft/kg, lilakáposzta 290-350
Ft/kg, spenót, sóska 200 Ft/zacskó.

Zöldhagyma 150 Ft/csomó, karalábé 100-150 Ft/db,
krumpli 160 Ft/kg, saláta 80-150 Ft/db, gyökér 350-450
Ft/kg, 200 Ft/csomó, répa 100 Ft/kg, gomba 450-500
Ft/kg.

Sütni való tök 100-160 Ft/kg, sült tök 450 Ft/db (20-30
dkg), cékla, feketeretek 150-250 Ft/kg, fehérretek 80 Ft/d-
b, 250 Ft/csomó.

Körte 250-380 Ft/kg, alma 100-200 Ft/kg. Dióbél 2000-
2500 Ft/kg, mák 1500 Ft/kg, csíramálé 200-250 Ft/doboz.
Citrom 400 Ft/kg, banán 300 Ft/kg, mandarin, narancs
250-380 Ft/kg, szõlõ 400-650 Ft/kg. Savanyú káposzta
300-350 Ft/kg. Méz 1500 Ft/üveg.

PPPP iiii aaaa cccc oooo llll jjjj uuuu nnnn kkkk


