
Az ügy szálai 2011-ig
nyúlnak vissza, amikor az
International Project Mana-
gements Kft. és az önkor-
mányzat között megállapo-
dás született, hogy közös tö-
rekvéseik által a Petõfi Szálló
felújítása mielõbb megvaló-
suljon. Majd 2012 februárban
sajtótájékoztató keretében je-
lentették be, hogy az IPM
Kft., az önkormányzat és egy
harmadik cég megalapította
a Szentes SPA & Medical
Kft.-t. A cég lesz a felelõs
partnere a Szentesen 200
millió dollárt befektetni
szándékozó külföldi Vitala
Group csoportnak, amely
közvetlenül az önkormány-
zattal nem köt üzletet, csak
magáncégen keresztül haj-
landó tárgyalni. Wolf Vierich,
a Vitala Group elnöke akkor
úgy nyilatkozott, hogy ha
minden olajozottan megy, és
a várossal is megegyeznek a
részletekrõl, akkor a szüksé-
ges pénzügyi forrás 2013 ele-
jén rendelkezésre áll, és a ki-
vitelezési munkák leghama-
rabb 2014-ben kezdõdhetnek
meg. Tavaly nyáron elké-
szült a turisztikai, gyógy-, és
egészségturisztikai program
teljes dokumentációja, benne
az üzleti, a marketing-, a
pénzügyi megvalósíthatósá-
gi és a mestertervekkel.

Mára azonban annyira el-
mérgesedett a kapcsolat az
önkormányzat és a Spa&
Madical Kft. között, hogy
utóbbi a bírósághoz fordult,
mondván, azért nem való-

sulhat meg a projekt, mert az
önkormányzat a polgármes-
ter vezetésével nem teljesí-
tette a szerzõdésükben vál-
lalt feladatait. Nem biztosí-
totta a 12 milliárd forintra
tervezett fejlesztéshez szük-
séges ingatlanokat, az állami
tulajdonban lévõ kutató 3,2
hektáros földjét, egy két hek-
táros erdõterületet, a Petõfi
Szálló és a Wellness Colosse-
um épületét. Másik kifogás,
hogy az angolszász jogértel-
mezés alapján Szirbik Imre
büntetett elõéletû, amit õ
nem jelzett elõzetesen és
ezért a Vitala nem hajlandó
együttmûködni vele. Har-
madrészt az önkormányzat
idõhúzása miatt nem tudtak
szerzõdést kötni a finanszí-
rozást vállaló olasz céggel.
Ezen okoknak tudható be
többek között, hogy a Vitala
idén felbontotta a Szentes
Spa&Medical Kft.-vel kötött
szerzõdést és nem jött létre a
nagyszabású fejlesztés.

Az ügy anyagi hátterével
kapcsolatban Szirbik Imre
polgármester elmondta,
hogy elsõ lépésben a város
idegenforgalmi terveinek el-
készítését – a képviselõ-tes-
tület jóváhagyásával – a vá-
ros egyedül kifizette. A pro-
jekthez kapcsolódó további
terveket és dokumentációkat
közösen finanszírozta a
Szentes Spa&Medical Kft.
három tulajdonosa. Az ön-
kormányzat 39 százalékos
tulajdonrészének megfelelõ-
en több mint 40 millió forin-

tot fizetett tagi kölcsönként a
Vitala Group tevékenységé-
nek elõfinanszírozására. Ez
az összeg megtérülhetett
volna a projekt megvalósulá-
sa után. Az önkormányzat
rendszeresen fizetett a Spa&
Medical Kft. napi mûködésé-
nek fedezésére, szintén a
képviselõ-testület jóváha-
gyásával.

A cég mûködésének ellen-
õrzésére az önkormányzat
folyamatosan biztosított
megfelelõ embert a tulajdo-
nosi taggyûlésben. Elõbb
Varga Árpád, majd lemondá-
sa után Horváth István önkor-
mányzati képviselõt delegál-
ta a testület a Spa&Medical
taggyûlésébe. A cég felügye-
lõ bizottságába Szabó Zoltánt
szavazták, azonban a fel-
ügyelõ bizottság az önkor-
mányzat többszöri kérése el-
lenére sem alakult meg.

Szirbik Imre reagált a bün-
tetett elõéletével kapcsolatos
kifogásra is. Mint mondta,
2002-ben, 12 éve elõször fel-
mentette, majd elítélte a bí-
róság a Szentes-Hús Kft-ben
betöltött tanácsadói szerepe
miatt, de a bíróság az ítéleté-
ben azonnal mentesítette a
büntetett elõélet alól. Egy
pillanatig sem volt büntetett
elõéletû, ezért lehet azóta is
polgármester és lehetett or-
szággyûlési képviselõ is.

A polgármester kétségbe
vonja az elmaradt haszon
iránti kérelmet is. Elmondá-
sa szerint a Vitala által készí-
tett, és mindenki által alap-
nak tekintett megvalósítha-
tósági ütemezés szerint 2016
második felében kezdõdhet-
ne meg a projekt kivitelezé-
se. Ez alapján még lenne kö-
zel két év a projektterületek
biztosítására.

(folytatás a 8. oldalon)
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Befogadásra váró macska-
csapat lakik a kórházban.
Nem a jelenlétük a különle-
ges, hiszen már évek óta
megszokták õket a kórház
dolgozói és a betegek. Bár
egészségügyi intézmény te-
rületén hivatalosan nem tar-
tózkodhatna állat – pláne
nem ennyi – a dolgozók és a
látogatók is gondoskodnak
róluk, a cicák pedig évrõl-
évre szaporodnak.

A napokban a Csongrád
megyei állatvédõrség a leg-
nagyobb közösségi oldalon
tette közzé elhatározását,
hogy segít megoldani a
macskakérdést az intéz-
ményben, mielõtt a vezetõ-
ség úgy dönt, hogy kirakja
az állatokat az utcára. Elsõ
körben pénzt gyûjtenének a
cicák ivartalanítására, mely-
re kedvezményes ajánlatot is
kaptak Szentesen, de még
így is 8000 forint egy nõs-
tény macska esetében. Ezt
követõen örökbe adnák az
eddig szabadon kószáló ál-
latkákat. Mindehhez a kór-
ház vezetõségének beleegye-
zése, illetve segítsége szük-
séges. 

Az állatok jelenléte a sza-
bályok, és a higiéniai szem-
pontok miatt sem lehetséges.
A kórház területén járva

megkérdeztünk néhány arra
járót, mit gondolnak minder-
rõl. 

– Engem különösebben
nem zavarnak, de egyiken
másikon lehet látni, hogy be-
teg, ami nem túl bizalomger-
jesztõ – mondta egy közép-
korú hölgy, aki látogatóba
érkezett. 

Egy dolgozóval összefutva
megtudtuk, hogy sajnálják
az állatokat, ezért tesznek ki
nekik ételt.  Mindez az
állatvédõrség szerint alapve-
tõ hiba, hiszen így esély
sincs arra, hogy arrébb ván-
doroljanak. A beavatkozás
szükségszerû lett. 

Megkérdeztük a kórház
fõigazgatóját, Kalmár Mi-

hályt, hogyan vélekedik a
fennálló helyzetrõl, támogat-
ja –e az állatvédõrség törek-
vését. Az intézményvezetõ
kérdéseinkre tömören így re-
agált:

– A Csongrád Megyei Dr.
Bugyi István Kórház támo-
gatja a Csongrád Megyei
Állatvédõrség szervezését és
szívesen csatlakoznánk eh-
hez az akcióhoz, mivel kór-
házunk területén az utóbbi
idõben jelentõsen meg-
növekedett a kóbor állatok
száma. Mint ismert, kórhá-
zunk nehéz anyagi helyzete
miatt az állatok ivartalanítá-
sa és befogása nem megold-
ható.

L.É.

Macskajaj a kórházban

Tulajdonosok közötti
vitalavina

EEEEllllõõõõffff iiiizzzzeeeettttééééssssiiii     aaaakkkkcccciiiióóóó!!!!     NNNNyyyyeeeerrrrhhhheeeetttt,,,,     hhhhaaaa    eeeellllõõõõffff iiiizzzzeeeetttt!!!!

Azok az új elõfizetõk, akik december 5-ig

3120 forintért félévre elõfizetnek lapunkra

sorsoláson vesznek részt, mellyel visszanyerhetik

az elõfizetési díj értékét. 

Keressék szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház)

az emeleten, a református nagytemplom felõl. Irodánk megközelíthetõ

a csiga- és a gyógyszertár felõli lépcsõn is. Tel: 63/311-563

Perre megy és kártérítést követel az önkormányzat-
tól a Spa&Medical Kft. a Petõfi Szállót is érintõ, meg-
hiúsulni látszó nagyberuházás kapcsán. Az ügy egyik
érdekessége, hogy a cégben kisebbségi tulajdonos az
önkormányzat. Az elszenvedett kárukat milliókra be-
csüli a Spa&Medical Kft., mivel a befektetett pénzén
felül az elmaradt hasznot is szeretné megkapni.

Az évek óta tartó huzavona miatt folyamatosan pusztul az épület.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



22 SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 22001144..  nnoovveemmbbeerr  1144..

Következõ piacnap: no-
vember 15. (szombat) 10– 17
óráig.

Garaboly Gasztro- és Kéz-
mûves Piac elnevezéssel nyi-
totta meg kapuit Szentes elsõ
termelõi piaca a Szivárvány
Mûvészeti Alapítvány szer-
vezésében ez év  áprilisában.

A cél kettõs: visszahozni a
régi piacok ünnepi, közös-
ségépítõ élménypiaci hangu-
latát, másrészt ellátni minõ-
ségi magyar élelmiszerrel és
kézmûves termékekkel a  lá-
togatókat, és közben segíteni
a vásárlók és termelõk közti
közvetlen kapcsolat létrejöt-
tét.

Már az elsõ alkalommal
közel 50 árus kínálta porté-
káit – kézmûves sajtokat, sö-
röket, lekvárokat, gombát,
kenyeret, süteményt, zöldsé-
get, gyümölcsöt, hímzéseket,
kerámia tárgyakat stb. Azóta
minden hónap 3. szombatján

várja a piac forgataga a város
és környéke lakosságát, tu-
ristákat, érdeklõdõket.

Mi teszi vonzóvá, különle-
gessé ezt a piacot?

Például a hely varázsa.
Mint régen, most is a város-
központban – a Mûvészetek
Házában és környékén – zaj-
lik az esemény, bárki köny-
nyedén rátalál. A Mûvésze-
tek Háza a hagyományõrzés,
a kézmûvesség és gasztronó-
mia fellegvára, õrzõje. 

A folyamatos élõzene –
amit helybeli feltörekvõ ze-
nészek szolgáltatnak – a leg-
változatosabb, a hely hangu-
latához illõ stílusban.

Az állandó egyéb kiegészí-
tõ programok:

A látványkonyhánkban a
magyar konyha ízeit õrzõ fi-
nomságok készülnek, amit a
látogatók nemcsak megkós-
tolhatnak, hanem ha kedvük
tartja, be is kapcsolódhatnak

a készítésbe. Készült már le-
veles rétes, szalagos fánk,
pozsonyi kifli, kovászolt
kenyér… November 15-én
vajas pogácsával, muffinnal
és frissen sült tönkölyke-
nyérrel várjuk a piacolókat.

A közös bográcsban készül
az ebéd jótékonysági céllal.
Osztatlan sikernek örvendett
a csülkös bableves, a húsos
káposzta, a brassói aprópe-
csenye, de a streed food stí-
lusban termelõink kiváló
alapanyagaiból készített
hamburger és poharas krém-
leves is „beírta nevét” a ked-
vencek közé. Reméljük a
szombati töltött káposztánk
is hasonlóan kedvelt lesz.

A folyamatos interaktivi-
tás a látogatókkal: sajtTOTÓ-
t tölthettek ki, kipróbálhat-
ták  a sajtkészítést, részt ve-
hettek kecskefuttató verse-
nyen, kipróbálhattak veterán
autókat, tervezzük a sólyom-
röptetést, minden alkalom-
mal van lehetõség minõségi
kézmûveskedésre…

Nagy a nyüzsgés, együtt
van itt minden, akár a régi
mezõvárosi piacokon: össze-
találkoznak az ismerõsök,
amíg a közös bográcsból el-
fogyasztanak egy finom ebé-
det, megtudják a friss híre-
ket, hallgatják az élõzenét,
élvezik a piac ünnepét. Érté-
ket õrizve és új értéket te-
remtve egyre kedveltebb
bevásárlóhellyé és kultúr-
térré fejlõdik ez a kezdemé-
nyezés.

Kálmánné Szabó Erzsébet
szakmai vezetõ 

Az alsóréti városrészben
található, az 1960/70-es
évektõl a Kurcán túl ki-épült
Kertvárosi lakótelepen (volt
Hámán Kató úti lakótelep),
amely a Köz-társaság utat és
a Bartók Béla utcát köti ösz-
sze. Az 1978-ban megnyílt
utcát a népi írók mozgalmá-
nak egyik kiemelkedõ alak-
járól, Veres Péter Kos-suth-
díjas íróról nevezték el, aki
Balmazújvároson született
1897. január 6-án. Szülei
pásztorok, cselédek voltak,
gazdálkodásból éltek. Õ ma-
ga is gyerekcselédként kezd-
te, majd bojtár, napszámos,
summás, részesarató, utóbb
vasúti pályamunkás lett.
1914-ben bekapcsolódott az
agrárszocialista mozgalom-
ba, tagja lett a Földmûvelõ
Egyletnek. Az I. világhábo-
rúban közkatonaként harcolt
az olasz fronton. A Tanács-
köztársaság idején a bal-
mazújvárosi földosztó bi-

zottság, valamint a községi
direktórium tagja. A román
megszállók Brassóba inter-
nálták, ahonnan 1921-ben
térhetett haza. Itthon újabb
egy évi fogházra ítélték.
1922-ben a Magyarországi
Földmun-kások Országos
Szövetségének alapító tagja,
1939-tõl a Nemzeti Paraszt-
párt vezetõségi tagja; 1943-
ban a szárszói találkozó

egyik résztvevõje. 1945-tõl
országgyûlési képviselõ, a
Nemzeti Parasztpárt elnöke
(1945-49), az Országos Föld-
birtokrendezõ Tanács elnöke
(1945-47), honvédelmi mi-
niszter (1947-48), a Petõfi
Párt irányító testületének
tagja (1956), a Ma-gyar Írók
Szövetségének elnöke (1954-
57). Az 1920-as évek végétõl
jelen-tek meg elsõ írásai na-
pilapokban és irodalmi fo-
lyóiratokban. Csatlakozott a
népi írókhoz. 1936-ban jelent
meg elsõ könyve Az Alföld
parasztsága cí-men. Szépiro-
dalmi munkáinak többsége a
paraszti élet bemutatásával
fog-lalkozik. A jeles író 1945.
április 2-án Szentesre látoga-
tott, és népgyûlés keretében
tájékoztatta a földigénylõket
a földreform munkálatairól.
Buda-pesten hunyt el 1970.
április 16-án.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (139.)

Veres Péter utca

Természetesen ebbe a „ma-
nézsba“ is beosonnak vadál-
latok, zsonglõrök és bohó-
cok, csakhogy valamennyien
emberszabásúak, ellentétben
az igazi cirkusz szereplõivel.
A Gypo Circus ugyanis
rockzenekar tulajdonképp,
ám átlagosnak a legkevésbé
sem nevezhetõ fajtából! Hal-
lott már a kedves olvasó Ma-
donna kedvenc ukrán ci-
gányzenészérõl, illetve an-
nak zenekaráról, a Gogol
Bordelloról és/ vagy a világ-
polgár „utcazenész“ Manu
Chaoról, netán az õ „magyar
hangjuknak“ titulált Ocho
Machoról? Nemleges válasz
esetén szinte felesleges az
írásom további tanulmányo-
zása, ha csak nem egy ferge-
teges etno-ska-punk koncert-
re vágyik éppen! (Bocsánat,
ez most egy ilyen cikk.)

Ha viszont az „igen“ a vá-
lasz, több, mint ajánlott a
folytatás! A 2011-ben alakult
szegedi kötõdésû csapat
ugyanis Szentesen mutatja
be legújabb attrakcióját, még-
pedig a Zene-Világ-Zene-

Graffiti keretében, mintegy a
P. Mobillal robbant sorozat
folytatásaként az ifjúsági
házban november 15-én
szombaton, 20 órai kezdettel!
Nos, ezt az attrakciót nevez-
hetjük lemezbemutató kon-
certnek is akár, hiszen a Vil-
lanyos + Akusz-tixxx címû
Gypo Circus-album egészen
friss: október közepén jelent
meg. Természetesen nem
maradnak ki a 2012-ben ki-
adott hatszámos EP, a Sza-
bad-e a szerelem legjobb nó-
tái (például a Polgármester,
de az ördögbe végre az
aktuálpolitikával), amivel
annyi csak a „gond“, hogy
mind a hat „legjobb“! Aligha
véletlen, hogy az új CD ismét
ezeket állítja középpontba –
egy laza, ám szokatlanul ki-
vitelezett csavarral! És persze
hallhatunk rajta egy bónusz
számot is (Feledd és táncolj)
– hasonló színvonalon!

Okosak a szövegek: min-
den dalnak hiteles közlendõ-
je van, a muzsika tempója
pedig garantálja, hogy addig
fogsz ugrálni, amíg nem a fü-

leden át kell venned a leve-
gõt! Még valami: itt messze
nem arról van szó, hogy csak
az jöjjön el, aki bármilyen ok-
nál fogva kihagyta a fent em-
lített világsztárok magyaror-
szági koncertjeit (a Szigeten
és a Budapest Parkban pl.
megfordult mindkét formá-
ció), hanem a Gypo Circus
saját joga okán! Mirõl beszé-
lek? Nos, ezek a fiúk (csupán
az októberi örömteli esemé-
nyeket figyelembe véve) harc
nélkül bevették Berlint – egy
szõnyegbombázással felérõ
klubkoncert eredményeként,
késõbb pedig szinte felfordí-
tották (pontosabban: felfor-
díttatták az idõ közben ten-
geri beteggé tett közönség-
gel) az A38 nevû állóhajót
Budapesten!

Egy a lényeg: eshet kiadós
esõ, tombolhat szélvihar, jö-
het vele hófúvás akár, a
Gypo Circus szentesi, forró
égövi mûsora kihagyhatat-
lan, úgy is mondhatnám: kö-
telezõ program.

Olasz Sándor

Jön, jön! A Gypo Circus

A Szentes Városáért Civil Fórumhoz csat-
lakozott társult szervezetek idén is megren-
dezik a „Szeretetakció a szegények karácso-
nyáért” gyûjtõakciójukat, amely november 1-
tõl december 21-ig tart. November 1. és de-
cember 18. között gyermekjátékokat, tartós
élelmiszert, kisebb pénzadományt fogadnak
szerdánként 15 és 17 óra között az Árpád

Szabadidõs Sportklubban (Kiss B. u. 3.). Fel-
ajánlásokat a Szeretetakciós gálamûsoron is
fogadnak december 13-án, szombaton 14.30
órakor a Móricz Zsigmond-házban. A na-
gyobb összegeket a Kereskedelmi és Hitel-
bank szentesi fiókja 10402836-28351687-
0000000 számlaszámra utalhatják „Szeretet-
akció” megjegyzéssel

Szeretetakció
Megrendítõ tény, hogy az idei évben már

a második kiváló, betegeiért tudása legjavát
adó, fáradtságot nem ismerve dolgozó kol-
légát Molnár Sándor állatorvost veszítjük el
Szentes városában.

Molnár Sándor állatorvost szeretett hiva-
tásának gyakorlása közben, ügyeleti szolgá-
latban november 2-án érte a halál. A szo-
morú kötelességünknek tettünk eleget, ami-
kor a szentesi Kálvária temetõben novem-
ber 7-én délután három órakor utolsó útjára
kísértük a család, a rokonok, sok állatorvos
kolléga, õt tisztelõ állattartók, barátok, is-
merõsök gyûrûjében.

Molnár Sándor 1937-ben Földeákon szü-
letett szerény sorsú földmûves családban.
Általános iskoláit szülõfalujában, középis-
kolát a makói József Attila gimnáziumban
végezte. Már ekkor kitûnt, hogy a falusi jó
képességû és szorgalmas gyerek többre hi-
vatott. A gimnázium elvégzése után felvételt
nyert az Állatorvostudományi Egyetemre,
ahol 1960-ban szerzett állatorvosi diplo-
mát. Még ebben az évben megnõsült, és fe-
leségével, Jutkával az elsõ munkahelyükön
Árpádhalmán kezdték családi életüket, és
Molnár doktor a körzeti állatorvosi tevé-
kenységet. Az Árpádhalmon eltöltött évek
után 1967-ben költöztek Szentesre, ahol
elõször Nagytõke, Magyartés községekben
és a kiterjedt tanyavilágukban tevékenyke-
dett hatósági körzeti állatorvosként, majd
Szentesen lett városi körzeti hatósági állat-
orvos, amely hatósági tevékenységet nyug-
díjazásáig ellátta. Nyugdíjba vonulása után
magángyakorlati tevékenységét haláláig
folytatta.

Molnár Sándor nagyon szerette szakmá-
ját, hihetetlen szorgalommal, energiával vé-
gezte a mindennapi munkáját. Ha beteghí-
vása volt, fontosabb dolog nem létezett
mint az, hogy a lehetõ leggyorsabban, és
legjobb tudása szerint segítsen a beteg álla-
tokon, ezáltal a bajba került gazdákon. Az
állattartókkal kiváló kapcsolatot ápolt, értett

a nyelvükön, hiszen õ is hasonló családból
származott. Tudta, hogy a gazdának egy-
egy állat elvesztése nem csak lelki megráz-
kódtatást jelent, hanem családjának az eg-
zisztenciáját is jelentõsen befolyásolja.
Munkájában mindig ez a vezérelv vezette.

Szakmaszeretetének ékes példája, hogy
még 77 éves korában is nagy akarattal és
szorgalommal gyakorolta, sõt még hétvégi
ügyeletet is vállalt. Igen, halála napján no-
vember 2-án is ügyeletes volt, és délután kis
Opeljével egy beteghívásra igyekezett
Fábiánsebestyén községbe, amikor az autó-
ban rosszul lett, megállt a kocsival, de saj-
nos néhány percen belül szíve is megállt,
vége szakadt egy termékeny életnek.

Két fiuk született, akikbe az orvoslás szel-
lemiségét beleplántálták feleségével együtt,
hiszen õ is az egészségügyben tevékenyke-
dett nyugdíjazásáig. Ennek a nevelésnek
eredményeként idõsebb fiuk, Béla állator-
vos, míg a fiatalabb, Gábor humán orvos
lett, aki ma már a szentesi kórház sebészeti
osztályának fõorvosa. Mindketten Szente-
sen dolgoznak és alapítottak családot. 

Sanyi kollégánk (mert mi, állatorvosok így
szólítottuk) nagyon büszke volt fiaira, és
természetesen unokáira, akik a szeme fé-
nyei voltak.

Kedves Sanyi!
A szentesi állategészségügyi kerület állat-

orvosai nagy veszteségként élik meg távo-
zásodat. Életpályád, elhivatottságod a fiata-
labb generáció elõtt példaként marad meg.

A kerület állatorvosai nevében búcsúzom
tõled Pál apostol Timóteushoz írt levelének
rád igazán érvényes mondatával:

„ A ma nemes harcot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, a hitet megtartottam.“

Kedves kollégánk, Sanyi! Nyugodj béké-
ben. Emlékedet megõrizzük.

Dr. Gombos András
nyug. kerületi fõállatorvos

nyug. államtitkár

In memoriam
dr.  Molnár Sándor

Garaboly piac és kultúrtér
a város szívében
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Hat érdekes, szakmába
vágó elõadást hallhattak a
november 7-én, pénteken
megrendezett egészségügyi
szakdolgozói konferencia
részt vevõi. A délután kez-
dõdött rendezvényt Kalmár
Mihály, a kórház fõigazga-
tója nyitotta meg.

Bár az idei az elsõ alkalom,
a fõigazgató reméli, sikerül
hagyományt teremteni, helyet
adni a dolgozók szakterület-
ükkel kapcsolatos beszámoló-
inak, és megköszönni koránt
sem könnyû munkájukat. Be-
szédében  kitért az egészség-
ügyet érintõ változásokra és a
kórházak országos adósság-
konszolidációjának jövõbeni
lehetõségére. 

Szalayné Péter Ildikó ápolási
igazgató szerint egyszerre
ünnep és lehetõség ez az al-
kalom, amikor munkatársai
munkájának megbecsülésére
kerül sor. 

– A hétköznapokban nem
igazán van ebben részünk. A
szakdolgozók azok, akik a

legbensõségesebb és sajnos a
legkiszolgáltatottabb pillana-
tokban vannak jelen a bete-
gek életében – indokolta az
elismerés fontosságát az
igazgatónõ.

Kiemelte, hogy 211 szak-
dolgozó bevonásával tartot-
tak tréningeket, melynek so-
rán kiderült, hogy 68 száza-
lékuk lelkileg, mentálisan
érintett bizonyos problémák-
ban, így ennek kezelése, és a
tréning ismétlése kiemelten
fontos céljuk a jövõben. 

A szakmai elõadások so-
rán gyakorlati és elméleti tu-
dásukról, tapasztalataikról
számoltak be a dolgozók.
Udvardy Róbertné az egész-
ségügyi szolgáltató kártéríté-
si felelõsségérõl tájékoztatta
hallgatóságát.  Magyarorszá-
gon emelkedik a mûhibape-
rek száma, mely a gazdasági
helyzetnek, a megfelelõ fi-
nanszírozás hiányának kö-
szönhetõ.  Az elõadó azt a
következtetést vonta le, hogy
amennyiben rendelkezésre

állnak a beteg ellátásához
szükséges tárgyi és személyi
feltételek, akkor csökkenthe-
tõ a perek száma. A magyar
egészségügy jelen állásának
tükrében a legfontosabbnak
a prevenciót, a körülmények
javítását és az egészségügyi
kultúra fejlesztését tartja.

Mácsainé Kovács Éva a fo-
gyókúráról beszélt, ami ma-
napság minden második em-
bert foglalkoztat. A draszti-
kus, rövid távú eredményt
nyújtó fogyókúrák hátránya-
iról a szervezetben okozott
károkról is szó volt.  A leg-
fontosabb tényezõk közé so-
rolta a rendszeres testmoz-
gást, a megfelelõ folyadék
fogyasztást és a zöldség-
gyümölcs bevitelt. Szemügy-
re véve a konferencia végén
feltálalt vacsorát, megállapí-
totta, hogy minimum 100
percnyi tánccal dolgozható
le. Az ünnepi vacsorát köve-
tõen többen is eleget tettek
ennek a javaslatnak.

L.É.

Egészségügyi
szakdolgozók ünnepe

A szentesi szervezeti egy-
séggel közremûködve ren-
dezett roma integrációs na-
pot az ifjúsági házban az
Országos Rendõr-fõkapi-
tányság november 10-én. A
hátrányos helyzetû középis-
kolások számára tartott elõ-
adásokon és bemutatókon
megjelent fiatalok ízelítõt
kaptak a rendõrség munká-
jából, és egy meglepetés
vendég elõadását is meg-
nézhették.

A rendezvény megnyitó-
ján közremûködött Kun Jó-
zsef õrnagy, a helyi kapitány-
ság rendészeti osztályveze-
tõje, Makula György rendõr
õrnagy, az ORFK Kommuni-
kációs Szolgálat fõosztályve-
zetõ helyettese és Varga Fe-
renc, a Szentesi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnö-
ke is. 

A rendõri hivatás népsze-
rûsítésében Rostás Ottó zász-

lós, a BRFK munkatársa volt
segítségére a szervezõknek.
Roma származásúként be-
számolt arról, miért válasz-
totta ezt a hivatást, hogyan
jutott el mostani státuszáig.
Szemléltetésként kutyás be-
mutatót is láthattak a jelenlé-
võk, mely során a rendvédel-
mi szerv drogkeresõ kutyája
szagolta ki a teremben elrej-
tett kábítószert. Ezt követõen
Oláh Gergõ, az X-faktor gyõz-
tese mesélt a fiataloknak éle-
térõl, a bejárt utakról, re-
ményt töltve a szívekbe,
hogy kemény munkával és
kitartással elérhetõek az ál-
maik. A komoly hangvételt
ezután felváltotta egy jóked-

vû koncert, ahol a fiúk és lá-
nyok tánccal kapcsolódtak
be az elõadásba. 

Makula György lapunk-
nak elmondta, hogy máso-
dik alkalommal indítják be
ezt a programot, több állo-
mást is végigjárva az ország-
ban. Szentes a negyedik vá-
ros, ahová elhozták ezt a
programot, melyet a Norvég
Civil alap támogat.

– A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy évrõl-évre egyre
több roma fiatal választja a
rendõri pályát. Ez egy meg-
lehetõsen lassú, de hatékony
folyamat – tette hozzá a
rendõr õrnagy.

L.É.

Lassú a roma
integráció

Az önkormányzat gazdál-
kodásáról szóló beszámoló is
a képviselõk elé kerül a pén-
teki tanácskozáson. Az elsõ
háromnegyed éves idõszak-
ban a költségvetésben terve-
zett feladatok összességében
idõarányosan teljesültek, az
intézmények alapvetõ mû-
ködési feltételei biztosítottak
voltak. Likvidhitel igénybe
vételére – a beruházások fi-
nanszírozása miatt – július
10-tõl szeptember 15-ig volt
szükség, szeptember 10 kö-
rül meghaladta a 200 millió
forintot is. 

Jó hír, hogy nem várható
emelés a közterület-haszná-
lati díjak és az önkormány-
zat fenntartása alá esõ intéz-
mények 2015. évi szolgálta-
tási díjaiban. A Szentesi
Üdülõközpont Nonprofit
Kft. díjtételeit változatlanul
hagyná jövõ nyárig, az új
wellness részleg, a felújított

kültéri medencék, illetve az
új öltözõ próbaüzemének be-
fejezéséig. Emelkednének
azonban a vásári és piaci
helyhasználati díjak. A 20
százalékos drágulásból rész-
ben fedezhetné a piacok fej-
lesztéseit az azt üzemeltetõ
Városellátó Nonprofit Kft.

Új fogorvos mûködtetné a
Nádas sétány 7. székhellyel
mûködõ III. sz. fogorvosi
körzetet 2015 április 1-tõl,
mivel Domonkos Katalin átad-
ja praxisát Szabó András
fogorvosnak.

Szentes csatlakozni szán-
dékozik a Polgármesterek
Szövetségéhez, melynek kö-
szönhetõen az önkormány-
zat több elõnyhöz juthatna,
ha a testület támogatja a ja-
vaslatot. Az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani
a Nemzeti Kulturális Alap
Építõmûvészet és Örökség-
védelem Kollégiumához a

„gólyás ház“ tetõszerkezet
megerõsítése és tornác hely-
reállítása érdekében vala-
mint a Petõfi Szálló ve-
szélyelhárítási és állagmeg-
óvási munkáinak elvégzé-
sére.

A képviselõ-testület felha-
talmazza Szirbik Imre polgár-
mestert, akadályoztatása
esetén Demeter Attila alpol-
gármestert, hogy képviselje
az önkormányzatot a Dél-
kelet-Alföld Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkor-
mányzati Társulás Taggyû-
lésében. A polgármester és
az alpolgármester akadá-
lyoztatása esetén Móra József
képviselné a várost. Az öt ta-
gú pénzügyi és tulajdonosi
bizottság tagjának javasolja a
Pálmások Szövetsége Szûcs
Györgyöt.

Besenyei

Elõször ülésezik a testület

Dupla évforduló alkalmá-
ból várták az érdeklõdõket
a kibõvült postatörténeti
emlékkiállításon Szentesen
november 8-án, a Kossuth
téri posta emeletén. Az idén
25 éves épület és a 20 éves
GSM mobiltelefónia apro-
póján köszöntötte Szabó Ti-
bor, a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság igazga-
tója a jelenlévõket.

Szakmai szervezetek által
szervezett konferencia ölelte
körül a kiállítás megnyitóját,
ahol újdonságként Labát Pál
László szentesi távközlés-
technikai gyûjtõ relikviának
számító készülékeit is meg
lehetett tekinteni. 

Az elõadásokon elhang-
zott a Magyar Posta azon tö-
rekvése, hogy minél több
munkahelyet tartsanak meg
a jövõben, továbbra is meg-
õrizzék jó kapcsolatukat a
hétköznapi emberekkel. Em-
lítésre került a posta és a táv-
közlési szolgáltatások külön-
válása és az új mobilpiaci
szereplõk megjelenése.

Kerekes László, a HTE Sze-
gedi csoport elnöke a kecs-
keméti INFOKOM konferen-
ciáról tartott beszámolójában
kiemelte, hogy 2016 és 2018

között minden háztartásba el
kell juttatni a szélessávú
internetet, ami az állampol-
gárok alapvetõ jogként meg-
illeti õket.  A Szentes 1-es
posta mai épületének 25
éves jubileuma alkalmából
Tóth László, a Dél-alföldi Pos-
tatörténeti Alapítvány elnö-
ke tartott történeti beszámo-
lót. Az 1787-es kezdettõl szá-
mítva több mérföldkövet ha-
gyott maga mögött a szente-
si posta, többek között a táv-
írda beindítását, vagy tele-
fonközpont elsõ hívását.
1989. október 23-án – több
költözködést megélve – im-
már a kilencedik helyén
avatták fel az új, Kempl Csaba
tervei alapján épített létesít-
ményt. A nagy reményekkel
induló szolgáltató a piac át-
szervezõdésének áldozata-
ként több változáson ment
keresztül a rendszerváltás
után, ami többek között a
város környékén lévõ három
kisposta bezárását eredmé-
nyezte. A szegedi postaigaz-
gatóság 2003-es megszûné-
sekor világossá vált a dolgo-
zók és a vezetõség elõtt az új
cél, a múlt egy kis darabjá-
nak megõrzése. Ezért is hoz-
ta létre városunkban a Dél-

Alföldi Postatörténeti Alapít-
vány a postatörténeti emlék-
kiállítást, mely hat teremben
õrzi a kisposták hangulatát,
a csõposta egy darabkáját és
azt az üzemképes távbeszélõ
központot, amin keresztül a
központ dolgozói – valljuk

be – lehallgathatták az össze-
kapcsolt felek beszélgetéseit.
Ehhez a gyûjteményhez csat-
lakozott Labát Pál László. El-
mondása szerint már gyer-
mekkorában eldõlt, hogy te-
lefonokat és alkatrészeket
fog gyûjteni, hiszen édes-

anyja telefonközpontban
dolgozott. Akadnak olyan
muzeális darabjai, amiket a
„régi rendszeren” át bújta-
tott, hogy most a közönség
elé tárja. 

Bebarangolva a kiállítást
Bicskeiné Csányi Máriával és

Bicskeiné Nagy Kingával be-
szélgettünk, akik a kiskun-
félegyházi és a kecskeméti 1-
es postákról érkeztek megte-
kinteni a gyûjteményeket. 

– Barátnõk és nem utolsó
sorban sógornõk is vagyunk
– mesélték mosolyogva,
majd lelkesen kalauzoltak
végig a telefonokkal sûrûn
megrakott termen, néha
olyan szavakat használva,
amibõl az új generációt kép-
viselve már egy mukkot sem
értettem…

Az idõutazást követõen
lassan visszatérünk a jelen-
be, ahol a mobilpiac jelenlegi
állása szerint mintegy 11,7
millió aktív SIM-kártyáról
beszélhetünk Magyarorszá-
got, e mellé 700 milliárd fo-
rintos éves bevétel társul.
Közeleg az a 2020-as év is,
amikorra a kínai gyártók ho-
logram alapú átvitelt jósol-
nak. Eközben megjelent Ma-
gyarországra a DIGI, mint
negyedik, saját frekvenciával
és hálózattal rendelkezõ
szolgáltató, így generálva
még nagyobb versenyt a pia-
con, miközben a tegnap elõtt
postájára pedig sokan már
nem is emlékeznek.

Lantos Éva

Idõutazás a postán

Bicskeiné Csányi Mária és Bicskeiné Nagy Kinga ismerik a régi posták hangulatát.
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– Szívesen jövök Szentes-
re, ez már a hetedik alkalom,
és itt leszek jövõre is –
mondta Czanik Balázs. A
fitnesztréner, akinek 250
edzõje van, ebbõl 50 külföld-
ön, a capoeira aerobikot is el-
hozta a nevével fémjelzett
Mozdulj rá! országos road-
show keretében, de nem
csak ezt az általa kidolgozott
stílust szeretné népszerûsíte-
ni ezeken a tavaszi és õszi
rendezvékenyeken, mint
hallhattuk tõle. Éppen ellen-
kezõleg: célja, hogy minél
több mozgásformát próbálja-
nak ki az emberek, és ha vál-
tozást szeretnének alakjuk-
ban, közérzetükben, mozog-

janak legalább háromszor-
négyszer egy héten. Ennek
ezúttal a szombaton rende-
zett aerobik napon is sokan
örültek az ifjúsági házba be-
térõk: Gáspárné Edina és a
mûvelõdési központ hívta a
mozogni vágyókat egy in-
gyenes aerobik napra. Egész-
séges termékeket, többek kö-
zött kollagénkoktélt, fehérje-
kockát, sõt zabot is kóstolha-
tott, aki éppen nem valame-
lyik mozgásformát próbálta
ki. Tornázhattak a jelenlévõk
több aerobik edzésen, dél-
után 3-tól este 8-ig, össsze-
sen nyolc edzõ lelkesítõ sza-
vára, köztük a taekbo is
nagy sikert aratott, a vásár-

helyi tékvandómester, Máté
Zsolt és csapata még azt is
bemutatta, milyen harcmû-
vészeti alapokon nyugszik
ez a zenés torna. Az ország
több részébõl is érkeztek a
roadshow szentesi állomásá-
ra az egészséges életmód hí-
vei, Ráckevérõl például egy
busznyi ember. A helyi spor-
tos hölgyek – és néhány bá-
tor férfi – között a húszas
évei elején járó Nagy Nelly
végigedzette a programot,
ami nem esett különösebben
nehezére, hiszen nem sok
sportmentes nap van az éle-
tében. Fõleg futni szokott,
félmaratonokon is indul, de
aerobikra is jár, kondizik és

otthon jógázik is. Leginkább
Edina és Balázs edzését él-
vezte.

Mészáros Tünde sem sokat
pihent, végigedzette õ is
programot. Fittségére Edina
óráin tett szert, ahová két
éve jár. 40 éves kor környé-
kén kell egy elhatározás,
mint mondta, nála ez 10 ki-
lós fogyás mellett izomgya-
rapodással is járt – büszkén
mutatta régi fényképéhez
képest a változást. – A társak
miatt is járunk edzeni, az
ilyen rendezvényekre a cso-
portos mozgás öröme miatt
is érdemes eljönni – jelentet-
te ki Tünde.

D. J.

Aerobik (nem csak) Czanik Balázzsal
A sportegyesületek mûkö-

dését és rendezvényeit is se-
gíti az önkormányzat anya-
gilag, illetve a létesítményei-
nek térítésmentes vagy ked-
vezményes használatba adá-
sával. Az egyesületek részére
biztosított keret felosztásáról
a képviselõ-testület sportbi-
zottsága dönt a beadott igé-
nyek alapján. Legutóbbi ülé-
sükön a 2 milliós tartalékke-
retbõl megmaradt 1,2 millió
forint sorsáról döntött a bi-
zottság. Korábban a Maxi-
mus KSE dobópálya építése
400 ezer, a Sportközpont
nagy sportágválasztó ren-
dezvénye 300 ezer, a Szen-
tes-Csongrád G-átfutás 50
ezer forint póttámogatást ka-
pott.

A legutóbb benyújtott ké-
relmek alapján az általános-

és középiskolások jégpálya
használatára a Szentes-Frigó
Kft. 715 ezer forint, magyar
bajnokság szervezésére a
Szentesi Lábtenisz Szabad-
idõs SE 80 ezer, olimpiai ke-
rettagok formaruhájára a
Maximus KSE 50 ezer, a G-át
futás többletköltségeire a
Honvéd Rákóczi SE 44 ezer,
országos ranglista verseny
szervezésére a Szilver TSE
200 ezer, kézilabda kupa
megrendezésére a sportcsar-
nok bérleti díjának 10 száza-
lékos önerejére 4 ezer forin-
tot szavazott meg a sportbi-
zottság. Nem kapott anyagi
támogatást a Budapest-Ba-
mako tájékozódási autós te-
repversenyen való részvétel-
hez a Szentes Kikelet Kft.

BG

Póttámogatások
sportegyesületeknek

Papírforma gyõzelmet
aratott a Hungerit-Szentesi
VK nõi vízilabdacsapata
Kecskeméten. A folytatás
nehezebbnek ígérkezik,
szombaton délelõtt a BVSC
együttese ellen, idegenben
mérkõzik a Tóth-gárda.

Ahogy azt sejteni lehetett,
nem okozott különösebb
gondot a bajnokcsapatnak
a kecskemétiek legyõzése.
Már az elsõ negyed végén 7-
0 volt a mieink javára, fél-
idõben pedig 13-1 állt az
eredményjelzõn. A lányok a
találkozó végéig komolyan
vették a mérkõzést, és végül
25-3-as gyõzelemmel száll-
hattak ki a medencébõl. A ta-
lálkozó legeredményesebb
szentesi gólszerzõje torony-
magasan Bujka Barbara volt,
aki kilencszer volt eredmé-
nyes, de Van der Sloot, Mis-
kolczi és Hevesi Anita sem fu-
karkodott a gólokkal, õk 4-4
találatot szereztek. – Semmi

különöset nem adott nekünk
ez a találkozó, azon kívül,
hogy le kellett játszanunk –
mondta Tóth László edzõ. –
Amit kértem a lányoktól, azt
végrehajtották, ennek kö-
szönhetjük a gyõzelmet.

A csapatra sokkal komo-
lyabb erõpróba vár szomba-
ton, 11:30-kor a BVSC ellen.
A Vasutas nagyon szoros
mérkõzésen szenvedett 8-7-
es vereséget a klasszisokból
álló UVSE-Centrál ellen. –
Az eredménybõl is látszik,
hogy mennyire kiegyensú-
lyozott az élmezõny, senki

sem mehet biztosra senki el-
len a legjobbak között – nyi-
latkozta Tóth László. – Az
igazán éles mérkõzések most
következnek számunkra, re-
mélem, hogy a tétnek megfe-
lelõen tudunk majd játszani. 

A Valdor-Szentesi VK férfi
együttese szombaton, 18 órá-
tól a ligeti uszodában az elsõ
pontját vagy pontjait igyek-
szik megszerezni a Tiszavi-
rág-Szeged gárdája ellen.
Matajsz Márk együttese egye-
dül az, amely pont nélkül áll
a bajnokságban.

H.V.

Pólós rangadó elõtt

Súlyos vereséggel utazott
haza Tápéról a Szentesi Ki-
nizsi megyei elsõ osztályú
labdarúgó-csapata. A mie-
ink nyolc gólt kaptak, rá-
adásul Lekrinszkit a játék-
vezetõ kiállította, így õ biz-
tosan nem szerepelhet a ha-
zai, Tiszasziget elleni mér-
kõzésen.

Nem hozott szerencsét, és
pontot sem, a bajnokság 13.
fordulója a Szentesi Kinizsi
számára. A mieink bajnokság
egyik esélyesének, a Tápé
gárdájának az otthonába lá-
togattak, és tudni lehetett,
hogy nehéz 90 perc vár majd
Bozóki Zoltán csapatára.
Nyolc perc után már veze-
tett, 25 perc elteltével pedig
már két gólos elõnyben volt
a Tápé, az elsõ játékrész utol-
só negyedórájában pedig to-
vábbi három gólt szereztek a
hazaiak, így 5-0 volt a szü-
netben az eredmény. A for-
dulást követõen, a 61. és a
66. perc között újabb három
gólt kapott a Kinizsi, és eny-
nyivel végül meg is úszta a
csapat. A találkozó végén
még egy teljesen felesleges
kiállítás is sújtotta a miein-
ket, Lekrinszkit reklamálá-
sért küldte idõ elõtt zuha-

nyozni a játékvezetõ. – Saj-
nos meghatározó játékosok
nélkül, és mindössze három
cserével utaztunk Tápéra –
kezdte beszámolóját a veze-
tõedzõ. – Lesgóllal szereztek
vezetést a hazaiak, ennek el-
lenére a félidõ közepéig nem
volt probléma a játékunkkal.
Ekkor 20 perc alatt négy gólt
kaptunk köztük egyet bünte-
tõbõl, illetve kettõt szabad-
rúgásból, vagyis elkerülhetõ
gólok voltak. A végén Arielt
lekönyökölték, amit számon
kért a játékvezetõtõl, aki
ezért kiállította. Összességé-
ben teljesen megérdemelten
nyert a hazai csapat, a védel-
münk gyengén teljesített, és
néhány gólt mi ajándékoz-
tunk az ellenfélnek, elöl pe-
dig csak küszködtek a táma-
dóink. 

Az eredményes és haté-
kony csatárjátékra pedig
nagy szükség lenne, hiszen
szombaton 13 óra 30 perces
kezdéssel a Tiszasziget ka-
puját kellene bevenni, és
pontokat szerezni, hiszen a
Kinizsi jelenleg a 14. helyen
áll a táblázaton, közvetlenül
a két kiesõ pozícióban tanyá-
zó csapat elõtt.

hv

Kellenek a pontok

A héten elkezdõdött a me-
gyei hat csapatos felnõtt ko-
sárlabda bajnokság. Idén a
Szentesi Kosárlabda Klubon
kívül egy vásárhelyi és négy
szegedi csapat nevezett be a
sorozatba. Marossy Arnold
játékosedzõtõl megtudtuk,
hogy öt utánpótláskorú játé-
kossal állnak fel a szezon-
ban. Sokat várnak Halász
Ákostól, aki már a tavalyi so-
rozatban is szerepelt a fel-
nõttek között. A tavaly szin-
tén kerettag Gergely Dávid
sokat fejlõdött a nyár folya-
mán. Rajtuk kívül Litovszky
Roland, Sarusi Kiss Benedek
és a 2000-es születésû Orgo-
na Gergõ kapott bizalmat a
fiatalok közül. Két új játékos
is érkezett, Abaházi Dávid az

NB I/B-s Bonyhádról és
Vincze Kristóf Kecskemétrõl.
A tavalyi csapatból folytatja
Kútvölgyi Csaba, Ferwágner
Péter, Mácsai Krisztián, Ko-
vács István, Ratkai Attila,
Czakó Tamás, Vincze László,
Kecskés Balázs és visszatért
Szabó Dénes, aki sérülése mi-
att egyelõre nem játszhat. A
Szentesi KK elsõ mérkõzését
csütörtökön játszotta itthon
a Szeged Freestyle ellen. A
következõ meccset jövõ hé-
ten pénteken 19 órakor ren-
dezik a városi sportcsarnok-
ban. Belépõ nincs, minden
szurkolót várnak.

A szövetségtõl erre a sze-
zonra minden csapat egy
garnitúra mezt és nadrágot
kapott. Hátrányosan érinti a

klubot a játékvezetõk díjá-
nak emelése. Mivel  Szente-
sen nincs kosárlabda bíró,
ezért vidékrõl járnak át a
sporik. Így a két játékvezetõ
14 ezer forintos díját további
5 ezer forint úti költség is
növeli. Ezen felül a terem-
bérletet is fizetik és csak a
szponzorok anyagi segítsé-
gére számíthat a saját tagdí-
jakból befolyó összegen kí-
vül a felnõtt csapat.

A Szentesi KK 4-5 edzést
tart hetente a sportcsarnok-
ban az aktuális bajnoki mér-
kõzésektõl függõen. Ma-
rossy Arnold a rájátszásba
jutást tûzte ki célul a csapat
elé.

Besenyei

Indul a kosár labda
bajnokság A birkózó Vajda Szebasztián

(Szebi) már harmadik alka-
lommal bizonyította, hogy
korcsoportjában ott a helye
az ország élvonalában. Du-
naújvárosban, a diákolimpia
országos döntõjében 5. he-
lyezést ért el. A Dr. Papp
László Birkózó Egyesület
másik versenyzõje, Zsirmik
Tamás éppenhogy lemaradt a
pontszerzõ helyrõl, 7.-ként
zárt, tudtuk meg Mazula Erik
edzõtõl.

Birkózó
diákolimpia

Szentesen a négyes döntõ

Az elmúlt idényben döntõs Szolnok a bajnoki címvédõ
Egerrel találkozik majd a férfi vízilabda Magyar Kupa
elõdöntõjében.

A szövetség honlapjának beszámolója szerint a sorso-
lás eredményeképpen a másik ágon a Honvéd és az OSC
csap majd össze. A nõknél az Eger az UVSE-t, a BVSC a
Dunaújvárost kapta. A négyes döntõnek Szentes ad ott-
hont december 5-7. között.

Fotó: Vidovics Ferenc

A felnõttek csapatában öt utánpótlás korú is játszik.



- Hogy hívják a sokat szidalma-
zott labdarúgó játékvezetõt?

- ???
- Strapa-bíró.

- Sajnos jelenleg éppen nincsen
muskátlink - mondja a virágárus a
vevõnek. - Nem lesz jó helyette af-
rikai viola? Az is nagyon szép.

- Nem, nekem csak a muskátli jó.
A feleségem két hete elutazott, és
megbízott azzal, hogy rendszeresen
öntözzem. Ön szerint, hogy magya-
rázzam meg neki, hogy két hét alatt
violává változott a muskátli?

- Édesem, ne haragudj, de nem
tudtam bevinni az autót a garázs-
ba - mondja a feleség este a férjé-
nek.

- Miért nem? Tudod, hogy nem
szeretem, ha kinn hagyod!

- Túl sötét van már, és biztos
nem találnám meg minden egyes
apró darabját...

- Jean, mi ez a dubörgés a szek-
rényben?

- Csak a ruhák mennek ki a di-
vatból!

Japán gyerekek játszanak:
- Találd ki, mi van a tenyerem-

ben? - kérdi az egyik.
- Digitális kamera! - vágja rá a

másik.
- Jó, jó, de mennyi?
Hajmosás
Két szöszi beszélget:
- Mit csinálsz?
- Hajat mosok!
- De víz nélkül?
- Persze, mert az van ráírva a

samponra, hogy „Száraz hajra!“

Szemüvegcsere
- Doktor úr, azt hiszem új szem-

üvegre lenne szükségem!
- Az biztos, mert ez egy hentes-

üzlet!

Lehetetlen mondatok
Szavak, amelyeket nehéz kimon-

dani ittas állapotban:
- Manifesztáció
- Innovatív

- Prejudikáció
Szavak, amelyeket NAGYON ne-

héz kimondani ittas állapotban:
- Dezoxiribonukleinsav
- Individualizmus
- Cogito ergo sum
- Termékspecifikáció
Szavak, amelyeket LEHETETLEN

kimondani ittas állapotban:
- Köszönöm, de inkább nem fe-

küdnék most le veled.
- Nem kérek több italt, köszö-

nöm.
- Sajnálom, de a szõke nagymel-

lû nõk nem az én eseteim.
- Jó estét biztos úr, szép esténk

van, nemde?
- Á, senki nem szeretné hallani,

ahogy énekelek.

Egy fiatal, csinos szõke hölgy ül
az állatorvosi rendelõben és egy
palotapincsit simogat a kezében.
Odamegy hozzá egy férfi és ezt
mondja:

- Szívesen lennék a kutyája he-
lyében!

- Nem hiszem, épp kiheréltetni
viszem...

22001144..  nnoovveemmbbeerr  1144.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

A 10 éve önálló intéz-
ményként mûködõ Jövendõ
utcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatot bárki felke-
resheti, tanácsot, segítséget
kérhet. Itt közel 30 szakem-
ber, logopédusok, pszicho-
lógusok, fejlesztõ gyógype-
dagógusok segítenek a ta-
nulási nehézségekkel küz-
dõ gyerekeknek. Ide tartoz-
nak a környezõ kistelepülé-
sek óvodái és iskolái is,
több mint 7 ezer gyerekkel.

A közoktatás szerkezeti re-
formja a szakszolgálatot is
érintette: a sajátos nevelési
igényû gyerekek fejlesztését
elvette, az óvoda- és iskola-
pszichológusokat visszahívta,
a karmesteri pálcát pedig – az
iskolákhoz hasonlóan – átadta
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központnak. Bár nem-
csak a KLIK-nek, még néhány
megyei szakszolgálatnak
sincs kinevezett vezetõje.
Gurdonné Kovács Helga szerint
a rendszer jól mûködik:

– Szakmai szempontból az
egységesítés jót tett a mun-
kánknak. Közös nevezõre ke-
rültek bizonyos szakmai kér-
dések és ilyen szempontból
megvalósult a kistérség esély-
egyenlõsége – mondja a Jö-
vendõ utcai szakszolgálat ve-
zetõje. Itt évente átlagosan 2
ezren kérnek pedagógiai se-
gítséget, vagyis minden ne-
gyedik diák felbukkan a
rendszerben.

Az érintett pedagógusok és
szülõk egy része nem osztja
Gurdonné optimizmusát, sze-
rintük kevés a szakember, és
nem kap elég hangsúlyt az
ún. korai fejlesztés. – A cso-
portomból 4 gyereknek lenne
szüksége fejlesztésre, idõ hiá-
nyában kettõt vállalt a gyógy-
pedagógus – mondja egy
óvónõ, majd hozzáteszi: az el-
sõ logopédiai szûrés idejére, 5
éves korra a rosszul képzett
hangok egy része rögzül,
amit szinte lehetetlen korri-
gálni.

Egyre több gyerek küzd
mozgásos elmaradásokkal.

Az ún. TSMT-torna a korai
fejlesztés egyik leghatásosabb
mankója, vélik a szakembe-
rek. Alapozó terápia igen,
TSMT-torna még nem szere-
pel a szakszolgálat kínálatá-
ban. Azt Gurdonné is elisme-
ri, hogy a korai fejlesztésen
van mit csiszolni.

– Bár a gyereklétszám évek
óta csökken, az ellátottak szá-
ma változatlan – mondja
Halász-Szabó Gabriella, a szak-
szolgálat vezetõ logopédusa.
– Hiány szakmáról beszé-
lünk, nincs elég szakember.
Nálunk is van üres állás, jó
ideje betöltetlen. Van olyan

csoportom a Damjanich utcai
óvodában, ahol a gyerekek fe-
le logopédiai fejlesztésre szo-
rul. A Rákóczi utcai oviban
elõfordul, hogy idõ hiányá-
ban elõjegyzési lista alapján
szelektálok. 

A kistérségiekben igen, a
város iskoláiban – a Szent Er-
zsébetet leszámítva – nincs ki-
helyezett logopédiai ellátás.
Visszatérõ probléma, hogy a
szülõk munkaidõben nem
tudják bevinni a gyerekeket a
szakszolgálathoz. A dadogós
csoport is az alapozó terápiá-
hoz hasonlóan délelõtt trénin-
gezik. 

2013 elején a KLIK vissza-
hívta az iskolapszichológu-
sokat, azóta a szakszolgá-
latnak ezen a téren csak ko-
ordinációs szerep jut. Bár
mostanság nemigen van kit
koordinálni, mivel csak a
Kosztában van pszicholó-
gus. Annak ellenére, hogy
az új köznevelési törvény
elõírja: az 500 fõ feletti in-
tézményekben félállású, a
kisebbekben részmunka-
idõs szakembert kell alkal-
mazni. 

Halász-Vastag Zsuzsanna
óvodapszichológusként a
Felsõpárti körzetben dolgo-
zik. Õt az önkormányzat al-
kalmazza félállásban. 500
gyerek lelkével foglalkozik,
heti 11 órában. Úgy véli,
hogy nagyon sok gyerek
küzd lelki problémával. 

Az áprilisi testületi ülésen
Szabó Zoltán és Pásztor Antal
képviselõk nehezményezték
a leépítést. Lencséné Szalon-
tai Mária, a szociálpolitikai
iroda vezetõje szerint „az
iskolák átvételük után rosz-
szabb helyzetbe kerültek, az
iskolapszichológiai állás
sem biztosított számukra”.
A grémium akkor úgy dön-
tött egyeztetnek a KLIK-el
és õsszel újra napirendre tû-
zik a témát. Természetesen
a KLIK-et is megkerestük,
de választ nem kaptunk.

Börcsök

Kos
Fáradtnak érzi magát ah-
hoz, hogy a soha el nem

fogyó problémákra keresse a meg-
oldásokat. Ez annak a jele, hogy ki-
apadóban vannak belsõ készletei.

Bika
Kedvese szeretné nélkü-
lözhetetlenné tenni ma-

gát az ön életében, ezért minden
fronton igyekszik a maximumot
nyújtani. Könnyen hozzászokhat
ehhez a fajta kényeztetéshez.

Ikrek
Nem tudja megvalósíta-
ni, amit eltervezett, leg-

alábbis nem úgy, ahogy gondolja.
Olyan masszív ellenállásba ütkö-
zött, hogy kénytelen új stratégiát
kidolgozni.

Rák
Szakítson egy kis idõt
arra, hogy tisztázza ma-

gában érzéseit. Elõször talán fel-
oldhatatlannak tûnõ ellentmondá-
sokkal találkozik, de muszáj rendet
tennie.

Oroszlán
Érzelmei szokatlanul in-
tenzívek ezen a héten.

Felkavarta egy találkozás és egy
esetleges kapcsolat lehetõsége.
Nagyobb érdeklõdéssel fordul
most a misztika, a spiritualitás felé.

Szûz
Lassan kedvese is meg-
érti, hogy önnek gondot

okoz szavakba foglalni az érzéseit.
Találja meg azt a formát, ahogyan
leginkább meg tud nyílni neki.
Mérleg
Ha társának gondjai támadnak a

munkahelyén vagy anya-
gi gondokkal küzd, nem
lesz képes teljes érzelmi

erõbedobással odafigyelni önre.
Legyen erre tekintettel.

Skorpió
Az elmúlt hetekben ren-
geteg stresszes helyzet

adódott az életében, ami megingat-
ta önbizalmát, és ami miatt úgy
érezhette, nem éri utol önmagát.

Nyilas
Elõszeretettel választ ki
olyan lehetséges partne-

reket magának, akik kötöttségre al-
kalmatlanok, bár kétség kívül izgal-
masak. Egy-egy ilyen „nagyvad”
elejtése és megszelídítése nyilván
óriási pluszt ad.

Bak
A pihenés és kikapcsoló-
dás ugyan nem változtat

a munkahelyi problémákon, de arra
mindenképpen jó, hogy a stressz
ne vegye el minden energiáját.
Anyagi szempontból fontos lenne,
hogy végre a saját lábára álljon.

Vízöntõ
Figyelembe kell vennie,
hogy partnere kívánsága

nem mindig esik egybe az önével.
Vállalja, hogy igényeit és vágyait
közli társával, különben esélye
sincs annak, hogy bármi is megva-
lósul.

Halak
Pontosan érzi, hogy a
következõ lépést csak

akkor tudja majd megtenni, ha éle-
tének bizonyos területeit rendezi.
Zárja le régi dolgait, döntsön pár-
kapcsolatát illetõen.

November 14-21.
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Esélyegyenlõség a készlet erejéig

November 17., hétfõ
15:30 John Wick
17:30 Csillagok között
20:30 John Wick
November 18., kedd
16:30 John Wick
18:15 John Wick
20:00 Csillagok között
November 19., szerda
15:30 John Wick
17:30 Csillagok között
20:30 John Wick
23:59 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
November 20., csütörtök
16:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
18:15 John Wick
20:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
November 21., péntek
16:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
18:15 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
20:30 John Wick
November 22., szombat
10:15 3D Így neveld a sárkányodat

2.
12:15 3D Doboztrollok
14:30 3D T.S. Spivet különös

utazása
16:30 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
18:45 John Wick
20:30 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
November 23., vasárnap
10:30 3D Doboztrollok
12:15 3D Így neveld a sárkányodat

2.
14:00 3D T.S. Spivet különös

utazása
16:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
18:15 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
20:30 John Wick

Mozimûsor

November 18. 18 óra
Filmklub. A Patch Adams cí-

mû amerikai filmet vetítik.
Városi könyvtár

November 20. 17 óra
Beszélgetõ sorozat. Téma:

„Tartalmas nyugdíjas évek”. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

November 21. 14 óra 
Beszéljünk róla! Változások a

családoknak járó szociális juttatá-
sokban, Felhõcsikó Egyesület
szervezésében

Dózsa-ház

Programok

Pótfûtés

Pécsen az iDance Kupa ke-
retében a felnõtt és ifjúsági
korosztálynak tíztánc, a juni-
oroknak latin ranglistaver-
senyt rendeztek. Mindkét ka-
tegóriában 12 páros indult a
baranyai megyeszékhelyen.

A felnõtt-ifjúsági tíztánc
ranglistát a többszörös tíz-
tánc magyar bajnok Hegyes
Bertalan János, Kis Violetta pá-
ros nyerte meg, Kósa András
és Prozlik Anna a harmadik,
Rónyai Zoltán és Farkas Bog-
lárka a negyedik helyen vé-
geztek.

A junior latin ranglistán
Mészáros János és Bagóczki Ra-
móna a negyedik helyen vé-
geztek.

Ranglistát
nyertek

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek
a XXI. sz. vásznain – A Tevan
család nyomdai és kulturális
öröksége.

Tokácsli Galéria
Zoltai  Att i la festõmûvész

„Megfestett valóság“ címû tárla-
tát tekinthetik meg az érdeklõdõk
november 29-ig. Nyitva tartási
idõ kedd-péntek 10-13 és 15-18,
szombat 9-13 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A XX. Alföldi Fotószalon pályá-

zatára beérkezett alkotásokat te-
kinthetik meg az érdeklõdõk az
intézmény nyitvatartási ideje
alatt.

Városi könyvtár
Aratóné Novák Ildikó festmé-

nyeibõl látható tárlat november
28-ig.

Mûvészetek Háza
November 15-én, szombaton

10 órakor Kovácsné Gaál Kati
festményeibõl és kerámia alkotá-
saiból nyílik kiállítás.

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

Galéria Kávéház és Étterem
Szaszkó Antal kunszentmárto-

ni fotográfus – A múlt nyomai –
fotóemulziók az egykori Jugo-
szláviából címû fotókiállítása lát-
ható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 14-tõl

A Szeretetakció a szegények karácsonyáért programsorozat
keretében légfegyveres lõversenyt rendeznek november 22-
én, szombaton 8 órakor a Legrand Zrt. Ipartelepi út 14. sz.
alatti lõtéren. 

A verseny célja: a szeretetakció támogatása, a lövészsport
népszerûsítése, a lövészklubok közti baráti kapcsolat ápolá-
sa.

Nevezni lehet a helyszínen legkésõbb 10 óráig. A verseny-
rõl további információ kérhetõ Postás Lászlótól a 30/907-2099,
vagy Ignácz Jánostól a 20/378-3840 számon.

Légfegyveres lõverseny



A szeptember elsõ hétvé-
géjén megrendezett 13. szen-
tesi Lecsófesztivál ismét
nagy sikerû adománygyûjtõ
akcióval zárult. Több mint
nyolcszáz fesztivállátogató
vásárolt jótékonysági kósto-

lójegyet és az ebbõl befolyt
összeget a szervezõ HUNOR
COOP Zrt. idén is megdup-
lázta. Ennek köszönhetõen
500 ezer Ft támogatásban ré-
szesült a Dr. Bugyi István
Kórház gyermekosztálya. Az

összeget Tóth Edit osztályve-
zetõ fõorvos november 11-én
vette át Mészáros Zoltán ve-
zérigazgatótól.

„Szívbõl köszönjük az
adományokat, számunkra ez
nagyon nagy segítség. Re-
méljük, hogy akik nekünk
örömet szereztek, saját ma-
guknak is sikerült örömet
szerezniük, hisz nagyon fon-
tos, hogy a világ ebbe az
irányba haladjon" – üzente a
fõorvosnõ minden jótéko-
nyan adakozónak, különös-
képpen a lecsókedvelõnek. A
HUNOR COOP Zrt.,  mint a
fesztivál ötlet- és házigazdá-
ja  biztosra ígérte, hogy jövõ
évben folytatódik a hagyo-
mány és a nemes célt együtt
támogathatjuk.

Félmillió forint
a kisbabáknak

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Szentesi Élet
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 Város Képviselô—testülete, 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

Ismeretlen tettes ellen lo-
pás miatt indított büntetõel-
járást a Szentesi Rendõrkapi-
tányság. A gyanúsított az ut-
cán a sértett kerékpárja mellé
hajtott bringájával, majd a
sértett csomagtartóján elhe-
lyezett kosarat megragadta,
és magával vitte. 

Kerékpárlopás miatt in-
dult büntetõeljárás egy hely-
béli férfi ellen, aki a felsõpár-
ti városrészben egy tároló-
ból, egy lezárt kerékpárt a
vállára kapott, majd a saját
bringájára felpattanva elte-
kert vele. A sértett mindezt
észrevette, sõt azt is látta,
hogy melyik házba viszi be a
tolvaj a kerékpárt, így a kiér-
kezõ rendõrök gyorsan el is
fogták a tettest, aki ekkorra a
zárat már levágta.

IFA-felniket loptak el egy
szegvári tanyáról. A tolvaj a

60 ezer forint értékû felnit le-
adta az egyik színesfém-fel-
vásárlónak, ám a nyomozók
megtalálták, és gyorsan fény
derült a tettes személyazo-
nosságára is.

Autójából kiszállva ejtette
le a földre pénztárcáját egy
sofõr a Rákóczi utcán, de mi-
re észrevette és visszasietett
érte, a tárca már eltûnt. A
rendõrség információi sze-
rint egy férfi látta, hogy a
pénztárca a földre esik, ek-
kor azonban nem szólt, ha-
nem odasietett a helyszínre,
majd odébbrúgta a tárcát,
amit késõbb felvett a földrõl.
A sértett 54 ezer forintja
eltûnt, a tettes személye egy-
elõre ismeretlen.

A rendelkezésre álló ada-
tok szerint a sértett 2014. no-
vember 8-án 10 óra 15 perc-
kor Szentesen, a Rákóczi Fe-

renc utcában lévõ zöldséges
bolt elõtt elejtette a pénztár-
cáját. A közelben tartózkodó
ismeretlen elkövetõ felkapta
azt a földrõl és elszaladt ve-
le. Az esetnek tanúja volt
egy körülbelül 55 éves férfi,
aki egy fehér színû kisteher-
autóban várakozott.

A rendõrség kéri, hogy a
szemtanú, illetve aki az eset-
tel kapcsolatban érdemi in-
formációval rendelkezik, je-
lentkezzen személyesen a
Szentesi Rendõrkapitánysá-
gon (6600 Szentes, Kossuth
L. utca 43.), vagy hívja a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-
irányítási Központját a 06-
62/562-423-as telefonszá-
mon, illetve tegyen bejelen-
tést a 107, vagy a 112 köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Kerékpárt lopott kerékpárral

Született:
Nagy János és Nagyné Polyák Zsuzsannának (Honvéd u.

6.) Kevin Máté, Monda Csaba és Adamik Annának
(Mentettrét tanya 20/B) Mikes nevû gyermeke.

Elhunyt:
Kuti Ferenc (Kiss Zsigmond u. 36.), Cziczka Lajos János

(Temetõ u. 28.), Molnár Sándor Tamás (Céhház u. 7.).

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rende-
lési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: November 17-ig: Dr. Weiss Patika Gyógy-
szertár (Rákóczi u. 71.) hétfõ-péntek 7.30-19, szombat 7.30-12 óráig.
November 17-24-ig: Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.)  hétfõ-péntek
7.30-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
15-16-án Búzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 63/313-251.

November 8-án Szarvason
tartották a Szentesen élt
Stammer család második ta-
lálkozóját. A család legismer-
tebb tagja volt Stammer Sán-

dor, Szentes város polgár-
mestere és Csongrád megye
alispánja a 19. század máso-
dik felében. A híres alispán
veje volt Rimely Dezsõ kór-

házigazgató, akinek leszár-
mazottjai díjat alapítottak
azok számára, akik Szentes
város egészségügyéért és la-
kóinak gyógyításáért kiemel-
kedõ tevékenységet végez-
tek.

Elsõ alkalommal e díjban
részesítették Szirbik Imrét,
Szentes város polgármeste-
rét és Tomcsik Tibort, a kórház
balesetsebész fõorvosát. 

Gratulálunk a kitüntetet-
teknek és további munkájuk-
hoz, egészséget, sok sikert
kívánunk:

Demeter László,
Stammer leszármazott,

Szarvas város
volt polgármestere

II. Stammer találkozó

A november 22-ei körséta
az utolsó ebben az évben.
A Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület programja a
Koszta József Múzeumban
lesz, ahol Bede Ádám régész,
a Szentes halmai címû könyv
szerzõje tart elõadást 15 óra-
kor.

Utolsó körséta

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü nov. 17—21.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Káposztaleves
húsgombóccal és rumos
szilvaleves

A menü: Rakott zöldbab
B menü: Csirkepörkölt, tészta,

saláta
Kedd: Karfiolleves és

Magyaros krumplileves
A menü: Roston sült császár vagy

fokhagymás máj, sült
burgonya, saláta

B menü: Csirkecomb vadász módra,
Batthyány rizs, saláta

Szerda: Gölödinleves és
zöldborsóleves

A menü: Bolognai spagetti vagy
chilis bab

B menü: Rántott csirkemell, tört
burgonya és/vagy
almaszósz

Csütörtök: Paradicsomleves és
minestrone hüvelyesekkel

A menü: Gödöllõi töltött karaj,
petrezselymes burgonya,
saláta

B menü: Szecsuani csirkefalatok,
párolt rizs, stíriai metélt

Péntek: Babgulyás és halászlé
A menü: Sajttal töltött pljeskavica,

sült burgonya, saláta
B menü: Zöldséges-csirkés rakott

tészta vagy túrós gombóc
vaníliasodóval

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõje

pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI
ÜGYINTÉZÕI
munkakör betöltésére. 

A pályázati kiírás
a www.szentes.hu

honlapon megtekinthetõ.

(folytatás az 1. oldalról)
A finanszírozással kapcso-

latban kifejtette, hogy a szó-
ban forgó olasz céggel folyó
tárgyalások során, a város az
elõzetes szerzõdésekben sze-
rette volna rögzíteni az igé-
nyelt ingatlanokra vonatko-
zó tényleges adatokat. Idõ-
közben az önkormányzat ér-
deklõdésére a magyar-olasz
kamara arról tájékoztatta a
helyhatóságot, hogy az olasz
cég felszámolás alatt áll. Ki-
derült, hogy tulajdonosának
halála miatt átalakulás alatt
áll a cég, de jelezte, hogy
nyitott a szentesi projekt
megvalósítására. Az önkor-
mányzat egy olasz-magyar
ügyvédi irodát bízott meg az
ügy tisztázására.

Az önkormányzat és a
Szentes Spa&Medical közöt-
ti, összességében 180 millió
forintos kártérítési per elsõ
bírósági tárgyalása novem-

ber 21-én lesz a szegedi tör-
vényszéken. Az önkormány-
zat jogi képviselõje Rébeli
Szabó Tamás ügyvéd.

Az önkormányzat tovább-
ra is keresi a lehetõséget a
Petõfi Szálló felújítására. Pá-
lyázatot nyújtott be a Nor-
vég Alapra a földszint, illet-
ve az utcai homlokzat felújí-
tására, mely bírálat alatt van.
A választási kampány pol-
gármesteri vitájában elhang-
zott, hogy a Fidesz polgár-
mester-jelöltjének van meg-
oldása az épület hasznosítá-
sára, ezért a megvalósítás ér-
dekében Szirbik Imre meg-
keresi a frakciót. 

Lapunk megjelenésének
idõpontjában tart sajtótájé-
koztatót Budapesten, a Szen-
tes Spa&Medical ügyvezetõ
közgazdásza Katos Zsolt. Az
eseményrõl november 21-i
számunkban tudósítunk.

Besenyei Gábor

Tulajdonosok
közötti vitalavina

Rákász diszkóba
várják a bulizni vágyókat a

Felsõpárti Sörözõbe novem-
ber 15-én, szombaton 22 óra-
kor. 

2014. szeptember 30.
Szentes Város Önkormányzata
Szentesi Hajléktalan Segítõ Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉJJELI MENEDÉKHELY BÕVÍTÉSE, MEGÚJÍTÁSA
PROJEKT SIKERESEN BEFEJEZÕDÖTT

Lezárult az Éjjeli menedékhely bõvítése és megújítása elneve-
zésû projekt. Szentes Város Önkormányzata sikeresen pályázott,
hogy felújítsa és bõvítse a Szentesi Hajléktalan Segítõ Központot és „Éjjeli menedékhelyet“.
A TIOP 3.4.2-11/1-2012-0111 azonosító számú projektnek köszönhetõen, 62.611.000 forin-
tos építési beruházás és 5.199.888  forintért eszközbeszerzés valósulhatott meg. A beruhá-
zás az Európai Unió jóvoltából és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg az Új Széchenyi Terv keretén belül.

A 2013. július 1-jén indult projekt összköltsége 95.802.128 forint volt, a beruházás 2014.
szeptember 30-án zárult. Eredményeként teljesen megújult az 1970-ben épült, korszerûtlen
ingatlan.

Berki András, a Hajléktalansegítõ Központ intézményvezetõje elmondta, a beruházás ered-
ményeként 21. századi színvonalra lépett a hajléktalan ellátás. A társadalom talán legkire-
kesztettebb rétege kapott modern lakhatási lehetõséget a teljesen megújult menedékhelyen. A
210 négyzetméteres, teljesen akadálymentesített épületben kialakított 4 férfi és egy nõi szobá-
ban összesen 22 rászoruló kaphat helyet egyszerre. Az ellátásukat külön nõi, férfi és mozgás-
korlátozott wc és tusoló valamint teakonyha szolgálja. A dolgozók önálló szolgálati szobát
kaptak az épületben. A használati melegvíz ellátást és fûtést napkollektor segíti.

A közel 100 millió forintos beruházás építészeti részét szentesi tulajdonú helyi cég valósí-
totta meg, szentesi szakági kivitelezõkkel — hangsúlyozta a CSM-Ép Építõipari Kft. ügyvezetõ-
je. Szabó Imre elmondta, egy meglévõ, rossz állapotú épület felújítása összetettebb munka,
mint egy teljesen új felépítése. Az idõközben felmerülõ építészeti módosítások elfogadtatása
után már gördülékenyen folyt a munka és végül egy modern épülettel gyarapodott az ellátási
szakma Szentesen.

Szirbik Imre polgármester szerint a nappali melegedõ és az éjjeli szálláslehetõség kapaszko-
dót nyújt a hontalanság megállításában és emberi módon ad lehetõséget egy jobb élet megin-
dulásához vezetõ úton.

Tóth Edit fõorvos átveszi az adományt Mészáros Zoltán
vezérigazgatótól.


