
Éves mûködési költségé-
nek körülbelül egynegye-
dét költi szociális ellátásra a
város. Szentes szociális há-
lója - sok hazai települést
megelõzve – nagyon sokré-
tû. Az ellátás érint minden
korosztályt az óvodásoktól
a nyugdíjasokig. Az állami
rendszeren túlmenõen a vá-
ros saját pénzt is hozzátesz
a rászorulók ellátásához.

A szociális ellátás elsõdle-
gesen a szociális helyzetük-
nél fogva hátrányos helyzet-
ben lévõk segítését jelenti. A
pénzbeni vagy természetben
adható juttatások célja a rá-
szorulók életminõségének ja-
vítása, vagy legalább szinten
tartása a körülményekhez és
a lehetõségekhez képest. A
város igyekszik segíteni min-
denkinek, aki olyan élethely-
zetbe kerül, amikor az ön-
kormányzat támogatását
szeretné igénybe venni. – A
problémákat nem a szõnyeg
alá söpörjük, hanem az
erõnkhöz mérten kezeljük –
fogalmazott lapunknak
Szirbik Imre. A polgármester
elmondta, hogy a város több
olyan támogatást is nyújt,
ami egyedülálló. Csak Szen-
tesen mûködõ támogatási
forma a kamatmentes köl-
csön, valamint a megyében
kizárólag itt biztosít méltá-

nyossági ápolási díjat évente
mintegy félszáz embernek az
önkormányzat saját költség-
vetésébõl. Egyedülálló a ma-
lacprogram is, aminek kere-
tében 15-20 család kap egy
malacot és a felneveléséhez
szükséges takarmányt térí-
tésmentesen.

Szentes a kezdetektõl élt a
közfoglalkoztatás nyújtotta
lehetõségekkel. A közfoglal-
koztatottak száma is folya-
matosan nõtt 2010-ben 487-
en 2013-ban már 621-en,
idén még többen vállalták
ezt foglalkoztatást. 2011-tõl a
4 órás foglalkoztatás mind a
munkáltatónak, mind a
munkáltatónak sok nehézsé-
get okozott. A rövid idõtar-

tam alatt be sem lehetett ta-
nulni 1-1 munkakörbe, a 4
órás munka pedig nem biz-
tosított megélhetést. A köz-
foglalkoztatási bérek beveze-
tése tovább nehezítette a csa-
ládok életét. Szirbik Imre
szerint a közfoglalkoztatási
program nem csupán jöve-
delmet biztosít, hanem a rég-
óta munkanélküli embert
visszaszoktatja a munka vi-
lágába és így emberi tartást
is ad számára.

Az elmúlt években sokat
fejlõdtek, korszerûsödtek a
szociális intézmények is.
Megtörtént a Hajléktalan Se-
gítõ Központ felújítása és az
Éjjeli Menedékhely korsze-
rûsítése. Megújult a bölcsõ-

de, ahol új szolgáltatásként
elindult a házi gyermekfel-
ügyelet. Korszerûsödött a
Családsegítõ Központ, a
Családok és a Gyermekek
Átmeneti Otthona. A Gondo-
zási Központ épületeinek re-
konstrukciója és infrastruk-
turális felújítása valósult
meg a Nagyörvény, a Hor-
váth Mihály és a Dózsa
György utcai telephelyen,
egyben kibõvült a jelzõrend-
szeres házi segítségnyújtás
is. Idén bõvült a szociális
bérlakások száma a Damja-
nich iskola melletti önkor-
mányzati épületben kialakí-
tott 3 lakással. A tanyagond-
noki szolgálat mintegy 800
külterületen élõhöz jut el és
nyújt segítséget a mindenna-
pi élethez. A polgármester
kiemelte még a civil szerve-
zetek és egyházak karitatív
segítségnyújtását is. Szirbik
Imre szerint így is elõfordul-
hat, hogy az ellátórendszer-
bõl kimaradnak rászorulók,
mert elzárkóznak az ellátás-
tól vagy mert nem lát rájuk a
rendszer. A polgármester
kért mindenkit, hogy figyel-
jen embertársaira, szomszéd-
jára, ismerõseire és ha nélkü-
lözõt látnak, azt jelezzék az
önkormányzat vagy a szoci-
ális intézmények felé, hogy a
város segíthessen rajtuk.

Besenyei
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Ezen a héten, Erzsébet
napjának hetén rendezték
meg a már hagyománynak
számító kulturális és sport-
rendezvényekkel tûzdelt
egész hetes eseménysoroza-
tot a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskolában. 

Hétfõn reggel a városi is-
kolák által delegált röplab-
dacsapatok mérték össze tu-
dásukat a városi sportcsar-
nokban, majd a délutáni
órákban a Hazajáró címû te-
levíziós mûsor stábtagjainak
rendhagyó földrajzórájára
ülhettek be. A 2011-ben in-
dult, a Duna TV-n látható,
már 109 epizódnál járó Ma-
gyar Örökség-díjas, turiszti-
kai-ismeretterjesztõ mûsor
két szereplõje, Kenyeres Osz-
kár és Jakab Sándor elmesél-
ték: a Börzsöny volt a bölcsõ
számukra, ahol túratársak
voltak. Megcéloztak más
hegységeket, a Magas-Tátrá-
tól a Mont Blanc-ig, ám a szí-
vük csücske a Kárpátok. Az
iskolásoknak elmesélték, s
videókon meg is mutatták az
erdélyi tájak szépségét. Mû-
sorukkal nemcsak a látniva-
lókhoz szeretnének kedvet
csinálni, hanem a magyaro-

kat is kicsit közelebb hozni
egymáshoz. 

A keddi napon a Szeredás
együttes komédiás mûsora
szórakoztatta a gyerekeket
és a pedagógusokat. Megne-
vettették és meg is táncoltat-
ták közönségüket, miközben
finomabbnál finomabb éte-
lek készültek az iskola falai
között. Szorgos szülõk készí-
tették a palacsintát, segítet-
tek a vásári forgatag körüli
készülõdésben.

Szerdán reggel a Szent An-
na templomban Szent Erzsé-
bet tiszteletére misén vettek
részt a tanulók. A felajánlá-
soknak köszönhetõen ekkor
már javában fõtt a babgu-
lyás, melyet délidõben az is-
kola udvarán elhelyezett la-
komasátornál osztottak. Ezt
követõen duó dallam nélkül
elnevezéssel páros szavaló-
verseny kezdõdött, 60 pár-
ban mérték össze versmondó
tudásukat a diákok.

Csütörtökön megemléke-
zéssel és a Szent-Erzsébet
Gálával zárult az idei mulat-
ság, ahol a Szent Erzsébet
Rózsái Alapítvány díjainak
kiosztására is sor került.

(folytatás a 8. oldalon)

Erzsébet-heti
kavalkád

Karnyújtással
az életért

László Sándor 1971-ben, testvéréhez és
barátaihoz csatlakozva, tizenkilenc évesen
adott elõször vért. Ekkor még nem tudta,
mi mindent jelent véradónak lenni. Negy-
venhárom év elteltével, számtalan pozitív
tapasztalattal, idén százhatvanszoros vér-
adóként köszönti õt a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete. 4. oldal

Küzdeni kell
a diabétesz ellen 

Évente hét millióval növekszik a cukor-
betegek száma világszerte. A diabétesz vi-
lágnapján rendezett ünnepségen több ha-
sonló riasztó adat is elhangzott. A hangsúly
a figyelemfelhíváson van, hiszen a beteg-
ség halálos kór. Az egyesületben hasznos
tanácsokkal szolgálnak, de kevesen élnek a
lehetõséggel. 7. oldal

Fejlõdõ szociális ellátórendszer

A tél közeledtével ki-
emelten fontos a látás és a
láthatóság kérdése a jelen-
tõsen romló látási viszo-
nyok és hosszabb sötétedés
utáni idõszak miatt. Min-
den autós saját érdeke is,
hogy átvizsgáltassa gépjár-
mûvét és ellenõriztesse látá-
sát. A Látni és látszani elne-
vezésû országos baleset-
megelõzési kampányhoz
csatlakozva két autószerviz
és egy optikai üzlet nyújt
ingyenes szolgáltatást

Teljes körûen és kiemelten
vizsgálják minden típusú
jármû esetében a világítását,
láthatóságát, sõt még a veze-
tõ jogosítványában szereplõ
szemüveg vagy kontaktlen-
cse viselését is a rendõrök az
Országos Rendõr-fõkapi-
tányság és az Országos Bal-
eset-megelõzési Bizottság

akciója alatt. Még azt is meg-
nézik, hogy a szemüvegben
vezetõk hordanak-e maguk-
kal tartalék szemüveget. De-
cember 12-ig tartó akció so-
rán mindenkinek lehetõsége
van betérni az akcióban részt
vevõ szervizbe, ahol díjmen-
tesen átvizsgálják a jármû vi-
lágítástechnikai berendezé-
seit. – Az izzót, a lámpabúra
épségét, a világítást, az ab-
laktörlõlapátot és a szélvé-
dõt vizsgáljuk meg, sõt meg-
nézzük a láthatósági mellén
meglétét is – sorolta a Jókai
utcai Pro Tyres Hungary Kft.
autószerviz vezetõje, mit
néznek át a hozzájuk elõze-
tesen bejelentkezõ autók ese-
tében. Mucsi Attila elmondta,
ha mindent rendben talál-
nak, akkor egy igazolólapot
állítanak ki a jármû rendszá-
mával, amit a rendõri ellen-

õrzéskor felmutathat az au-
tós. Természetesen a lepecsé-
telt lapocska nem mentesíti a
sofõrt a jármû további ellen-
õrzése alól. Az átvizsgálás és
a fényszóró beállítás náluk
ingyenes, azonban bármi-
lyen további javítást vagy
cserét térítés ellenében vé-
geznek. 

A jármûvezetõk a látásu-
kat is térítésmentesen ellen-
õriztethetik a kezdeménye-
zéshez csatlakozott optikák-
ban. A Kossuth téren mûkö-
dõ Sasvári Optika Kft.-t ke-
vés ügyfél kereste fel a Látni
és Látszani akció keretében.
Akiknél mindent rendben ta-
láltak, azaz a látása jó, illetve
a használt szemüvege meg-
felelõ, azok számára egy iga-
zoló lapot állítottak ki.

(folytatás a 4. oldalon)

Ingyen ellenõrzik a látását
és autója világítását

EEEEllllõõõõffff iiiizzzzeeeettttééééssssiiii     aaaakkkkcccciiiióóóó!!!!     NNNNyyyyeeeerrrrhhhheeeetttt,,,,     hhhhaaaa    eeeellllõõõõffff iiiizzzzeeeetttt!!!!
Azok az új elõfizetõk, akik december 5-ig 3120 forintért félévre elõfizetnek lapunkra

sorsoláson vesznek részt. Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 
3 db vásárlási utalvány, 1 db 10 alkalmas uszodabérlet, 1 db 3000 Ft-os kozmetikai

szépségutalvány, 1 db 3500 Ft-os, 1 db 5000 Ft-os fodrászatban beváltható
utalvány, 1 db 3000 Ft-os, 10 db 1000 Ft-os ruhavásárlási utalvány és 1 db
teáskészlet, 1 db ajándékcsomagot és 1 db 2000 Ft-os ajándékutalványt.

Támogatóink: Hunor Coop Zrt., Szentesi Üdülõközpont, Felföldi Ágnes kozmetikus,
D-Trió Kft., Dancsó Erika Szalon, Nóra Divat, Hajnal Fehérnemû Üzlet, Éden Édességbolt,

Herbária Szaküzlet.
Keressék szerkesztõségünket a Kossuth tér 5. szám alatt (fehérház) az emeleten,

a református nagytemplom felõl. Irodánk megközelíthetõ a csiga- és a gyógyszertár
felõli lépcsõn. Tel: 63/311-563

Idén három szociális bérlakást adott át az önkormányzat.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Rostás Viktória szerkesztõ-
riportert (képünkön) kér-
deztük.

– Az egészségügyi problé-
mák is eltûntek a leadott öt-
ven kiló túlsúllyal Gáspár
Sándor életébõl. A szentesi
férfi hatalmas akaraterõvel
10 hónap leforgása alatt fél
mázsányi túlsúlytól szaba-
dult meg.

– Rendkívül szép ered-
mény, amihez ezúton is szív-
bõl gratulálok neki! Tiszte-
lem, hogy ezt a lépést meg
tudta tenni és azóta sem hát-
rált meg. Az életmódváltás-
hoz kimagasló akaraterõ, el-
szántság és kitartás szüksé-
ges, ám õ egy felettébb sze-
rencsés ember is, hogy Edina
a felesége, aki sok minden-
ben tudja õt segíteni ezen az
úton. Bár zárójelben meg-
jegyzem, Edina mindenki-
nek szívesen segít. Sándor
nagyon nagy példa lehet
elõttünk, túlsúllyal küzdõ
emberek elõtt.

– Dobos András állatorvos
szerint egyre több felelõs ku-
tyatartó van Szentesen is,
bár nem ez a jellemzõ. A he-
lyi önkormányzat több mint
négy hónapja próbál eleget
tenni a törvényben vállalt
kötelezettségének, miszerint
3 évente számba veszi a vá-
ros kutyáit.

– Dobos András állatorvos
úrral kell, hogy egyetértsek,
hiszen valóban hatékonyab-
ban kellene kezelni ezt az
ügyet, mert bármikor, bárki-

vel elõfordulhat, hogy meg-
harapja egy veszett kutya.
Minden házhoz egyesével be
kellene csengetni és meggyõ-
zõdni arról, hogy hány ku-
tya van, és azok rendesen
vannak-e tartva. Arról pedig,
hogy az önkormányzatnak
nincs erre pénze, azt gondo-
lom, hogy arra van, amire
szeretné, hogy legyen.

– Költöznek a temetkezési
vállalkozások, érvénybe lép
a szociális temetkezés, vi-
szont a megvalósítással
kapcsolatban még sok a kér-
dõjel.

– A cikk végi szemlélte-
tés meglehetõsen ijesztõen
hangzik. Amennyiben ez így
lesz, az sem az elhunyt hoz-
zátartozóinak, sem a temet-
kezési vállalkozóknak nem
lesz jó. Remélem valamilyen
módon változtatni fognak
ezen.A másik, a telephely
kérdése: ha már ilyen döntés
született és a vállalkozások
rákényszerültek arra, hogy
elköltözzenek, az ezzel járó
teher egy részét le kellett
volna venni a vállukról, akár
minimális támogatással is,
de segíteni kellene õket.

– Új, az uniós normáknak
megfelelõ helikopter érkezett
a kedden a légimentõ bázis-
ra. Az Ausztriából bérelt
Eurocopter két hajtómûves,
így megfelel az uniós elõírá-
soknak, mivel akár egy haj-
tómûvel is képes repülni. 

– Mikor kiderült, hogy ok-
tóber végétõl már nem re-
pülhet lakott terület fölé sû-
rûn 1 hajtómûves helikopter,
félõ volt, hogy nem sikerül
beszerezni idõben egy új,
uniós szabványnak megfele-
lõ mentõhelikoptert. De hál’
Istennek összejött, aminek
én nagyon örülök, hiszen
több élet köszönhetõ a gyors
segítségnek, melyet a légi-
mentõ bázison dolgozók, az
orvosi team és a mentõheli-
kopter tud nyújtani.

– Állandó gondot jelente-
nek a kórház kertjében meg-
tûrt macskák. A dolgozók és
betegegek által etetett álla-
tok sorsát kézbe venné a
Csongrád megyei Állatvéd-
õrség, de ehhez a kórház ve-
zetõségének beleegyezése is
kell.

– Nagyon szeretem az álla-
tokat és az állatok jelenléte
rám pozitív hatással van. Le-
het, sõt biztos, hogy hozzám
hasonlóan sokan vannak így
ezzel. De fertõzést is terjeszt-
hetnek az állatok, ezért szük-
séges az oltásuk és féreghaj-
tásuk, valamint – hogy ne
szaporodjanak – az ivartala-
nításuk. Kérem, támogassák
a Csongrád Megyei Állat-
védõrség munkáját, akik na-
gyon sokat tesznek a bajba
jutott állatokért. Keressék fel
õket, akár a legnagyobb kö-
zösségi oldalon. Remélem,
kedves befogadókra találnak
ezek a cicusok.

A kenyérellátási nehézsé-
gek mellett hasonló gondok
mutatkoztak más közszük-
ségleti cikkeknél is. 1917 ja-
nuárjától jegyre lehetett
kapni a cukrot és a petróle-
umot, de gyakran hetekre
eltûnt az üzletekbõl. Az
akadozva érkezõ kis meny-
nyiség miatt a helyi hatóság
márciustól csökkentette a
fejadagot. A havonta besze-
rezhetõ tétel cukorból 1/2
kg, petróleumból 1/2 liter. A
jegyrendszer miatt a kávé-
házak, éttermek nem adtak
cukrot a kávéhoz. Problé-
mák jelentkeztek a húsellá-
tás terén is. Központi intéz-
kedésre heti két hústalan
napot vezettek be. A kor-
mány felfüggesztette ugyan
a vágatási korlátozásokat,
de a takarmányrekvirálás
miatt a lakosság nem tudott
jószágot hizlalni.

Szentes város képviselõtes-
tülete 1917. augusztus 5-én
rendkívüli közgyûlést tartott
a közellátási nehézségek le-
küzdésével kapcsolatos teen-
dõk megvitatása céljából.
Számos javaslat hangzott el,
végül a képviselõk úgy hatá-
roztak, hogy a megszaporo-
dott közellátási és közélelme-
zési feladatok végzésére egy
függetlenített ügyosztályt lé-
tesítenek. Az ügyosztály ve-
zetõjévé dr. Kiss Béla h. jog-
ügyi tanácsnokot választot-

ták meg, akit egyben felmen-
tettek az egyéb közigazgatási
teendõk alól. Az új hivatal
munkájának támogatására –
véleményezõ és ellenõrzõ
hatáskörrel – 10 tagú bizott-
ságot alakítottak. S ami a leg-
fontosabb, a közélelmezés fi-
nanszírozására kimondták
500 ezer korona hitel felvétel-
ét. Ezek az intézkedések ter-
mészetesen nem hoztak gyö-
keres változást, de átmeneti-

leg enyhíteni tudták a közel-
látás zavarait.

Némi javulás volt várható
a hadisegélyezettek helyze-
tében is. A bizakodásra az
1917: XIV. tc. megjelenése
adott okot, amely intézke-
dett a hadisegélyek felemelé-
sérõl. A tc. szakítva a koráb-
bi gyakorlattal, családtagon-
ként állapította meg a segély
összegét. Eszerint egy csa-
ládtag havi 42 koronát, kettõ

együtt 71, három együtt 95
koronát… stb. kaphatott.
Törvényhatósági jogú és ren-
dezett tanácsú városokban a
hadisegély 25%-os lakbérse-
géllyel egészült ki. A törvény
november 1-tõl lépett hatály-
ba, de Szentesen – ahol 4500
hadisegélyezettet tartottak
nyílván – az adminisztráció
elhúzódása miatt csak 1918.
február végétõl folyósították
a felemelt segélyeket. Az

ügyintézés lassúsága, továb-
bá az a tény, hogy a megál-
lapított segélyek összege
nem állt arányban a nagy
drágasággal, jogos elégedet-
lenséggel töltötte el a segé-
lyezetteket. Ez jutott kifeje-
zésre azon a nagyszabású
tüntetésen, amelyre február
26–27-én került sor több száz
hadisegélyes asszony rész-
vételével. A megmozdulás a
segélyek további emelését
nem tudta elérni, de hozzájá-
rult ahhoz, hogy 1918. már-
cius 1-tõl az érintettek pon-
tosan kapták az új összege-
ket 1917. november 1-tõl
visszamenõleg.

Az ország katasztrofális
gazdasági helyzetén a kor-
mányzat a központosítás fo-
kozásával próbált segíteni. A
közélelmezés és a hadsereg
ellátásának biztosítására
újabb s újabb rekvirálást ren-
delt el. 1917 õszétõl 1918 áp-
rilisáig Szentesen négy alka-
lommal tartottak gabonarek-
virálást, katonai segédlettel,
rendkívüli szigorúsággal.
Ugyancsak áprilisban a ser-
tések, június-július folyamán
pedig a szarvasmarhák rek-
virálására került sor. Csong-
rád megyének összesen 1460

db vágómarhát kellett lead-
nia, ebbõl Szentesre 368 db
esett. Az új termést – amely
Szentesen az átlagosnál is
rosszabb volt – a kormány
már a cséplõgépeknél lefog-
laltatta, ezáltal a szabad for-
galom teljesen megszûnt. 

A gabona lefoglalása a
hadsereg és az ellátatlan hát-
országbeli lakosság élelmi-
szerbiztosítását volt hivatva
szolgálni, de egyik feladatá-
nak sem tudott megfelelni.
Szentesen a napi kenyérfej-
adag ismét 20 dkg-ra, majd
16 dkg-ra csökkent. A cukor-
adagot havi 20 dkg-ra, a sza-
lonnaadagot pedig 42 dkg-ra
szállították le. Eközben az
élelmiszerek és a közszük-
ségleti cikkek ára tovább
emelkedett. A disznóhús ki-
logrammonként 9,70 koroná-
ba, a szalonna 13 K-ba, a ke-
nyér 0,60 K-ba, 1 liter tej pe-
dig 1,60 K-ba került. A bur-
gonya a háború kezdete óta
200%-kal drágult. Egy ruha
ára 1400 K, egy pár cipõ 400
K. Ezzel szemben a mezõ-
gazdasági munkások aratási
napszámbére 6–15 K, az ipa-
ri munkások napibére 5–8 K
között mozgott. Az ármaxi-
málás alig nyújtott védelmet
a fogyasztóknak, hisz a tör-
vényszabta áron szinte sem-
mit sem lehetett kapni.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

100 éve történt: A háború fogadtatása Szentesen (XIII.)

A hadisegélyes asszonyok tüntetése

Különleges kiállítással
csatlakozik Szentes a Ma-
gyar Fotómûvészek Szövet-
sége által rendezett Fotóhó-
nap fesztiválhoz. November
24-én, hétfõn 18 órakor az
ifjúsági házban Alföldi kéz-
mûves fotográfiák címmel
rendeznek tárlatot. Az ese-
mény kuriózum, mûvészeti
értéke kiemelkedõ, erre a
szövetség védnöksége a ga-
rancia. A szervezõ Szentesi
Fotókör felhívására az or-
szág elismert alkotói küld-
ték be kézmûves techniká-
val készült képeiket, ezek
közül Boros György és Seres
Géza fotómûvészek válasz-
tották ki, hogy melyek ke-
rüljenek a falra.

Hogy miért fontos egy
ilyen kiállítás? A színes auto-
mata laborok és a digitális
technológiák gyakorlatilag
megszüntették az ezüstalapú
fényképezést, a kézi nagyí-
tást, a képkészítés elszakadt
a kémiától, az informatika
átvette a fotólaborok szere-
pét. Évek alatt kezdett kiala-
kulni az igény a mûvészi
kézmûves technikák újra fel-
fedezésére, alkalmazására,
kísérletezésekre. A múltbéli
kalandozás nem a technika
fejlõdése ellen lép fel, inkább
a fotómûvészet jobb meg-
értésével, a „fotómûvészi”
gondolkodás elsajátításával
kibõvíti a képmegjelenítés
lehetõségeit, annak eddig

megismert határait. A mû-
helymunkák fogásainak
megtanulásával, kémiai
vegyszerek használatának
pontos megismerésével, a
felhasznált hordozóanyagok
tudatos kiválasztásával, a ta-
pasztalatok cseréjével, az ar-
chaikus technikák elsajátítá-
sa új kifejezési módok meg-
jelenését hozta elõ. Az így el-
készült képek a legtöbb eset-
ben valódi mûvészeti értéket
képviselnek.

A tárlaton képeivel szere-
pel: Bakó Ildikó, Balogh Gábor,
Boros György, Deli Barna, Dö-
mötör Mihály, Gál András,
Gyarmati József, Balogné Ko-
vács Matild, Kozma Anita,
Králik Emese, Levendovics
György, Marton Ferenc, Mez-
õsi Ágnes, Nagy István, Nagy
Krisztián, Palotás Lehel, Seres
Géza, Szabó Maya, Szaszkó
Antal, Tuskáné Koncz Éva,
Varga Tamás, Zvaló László.

Szentesi Fotókör

Alföldi kézmûves
fotográfiák

A Szentesi Élet 2012. feb-
ruár 3-i számában jelent meg
„Munkácsyt is csábította a
szegvári romantika” címû
írásom.  Idézet a cikkbõl:
„...Munkácsy Mihály mikor
Szegváron járt felfigyelt
„Majzik nagyapa” jellegzetes

arcvonásaira, és talán õ len-
ne Árpád apánk egyik alve-
zére.” (A szerk. megjegyzése:
Munkácsy Honfoglalás címû
képérõl van szó.) 

Tégla Ferenc nyugállomá-
nyú tûzoltó ezredes jóvoltá-
ból hozzájutottam egy –

Majzik nagyapát is ábrázoló
– fényképhez. A szóban for-
gó személyt megjelöltük a
családi képen. Lehet találgat-
ni, elemezni.

Dr. Mészáros Imre 
mûgyûjtõ

Mit szól hozzá
Rostás V iktór ia?
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Szirbik Imre elmondta,
hogy ez a nap egyben az
ezen hivatást végzõk szociá-
lis helyzetére is felhívja a fi-
gyelmet, hiszen a dolgozók
anyagi, családi helyzete sok

esetben megoldásra szorul,
bérezésük, megbecsülésük
nem tükrözi áldozatos mun-
kájukat. Emberfeletti helytál-
lásuk, elhivatottságuk gyak-
ran a szív gyõzelme a józan

ész felett. Mészáros Ágnes
beszédében kiemelte, hogy
annak ellenére, milyen nehéz
körülmények között végzik
munkájukat a szociális dol-
gozók, még is sikerül meg-
õrizniük pozitív hozzáállá-
sukat, jó kedvüket, így tud-
nak oly nagy empátiával kö-
zeledni azokhoz, akik segít-
ségre szorulnak.

Ezt bizonyította az a ki-

váltképp jó hangulatot keltõ
mûsor, mellyel a Dr. Sipos
Ferenc Parkerdõ Otthon és a
gondozási központ dolgozói
készültek. Fontos a jó kedv,
az együtt eltöltött idõ, hiszen
akik ennyit adnak magukból
másoknak, azok is feltöltõ-
désre, elismerésre szorulnak.
A vidám mûsor közös vacso-
rával zárult.

L.É.

Szívvel, lélekkel, másokért

Nemrégiben bejárta az országos sajtót a hír, miszerint a
földmûvelésügyi miniszter elrendelte: a hatóság fokozottan
ellenõrizze a boltok polcaira kerülõ déligyümölcsök minõsé-
gét. A szakhatóság  a múlt hónap elején tartott átfogó vizsgá-
latot a városban. Nos, úgy tûnik, a szentesi kereskedõk jól
vizsgáztak.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nebih) szak-
mai irányításával az ún. Növény és Talajvédelmi Igazgatóság
végzi az ellenõrzéseket. Az eljárásrend szerint a multikat és a
zöldségboltokat félévente, a nagykereskedõket négy havonta
átvilágítják. 

Az ellenõrzések során fontos szempont a minõségi elõírá-
sok betartása: az áru nem lehet penészes, túlérett vagy éret-
len. A minõségi besorolás is fontos: a 60 grammnál kisebb ki-
vi például az uniós szabályozások értelmében csak állati fo-
gyasztásra alkalmas. A tisztánlátás persze nemcsak a déli-
gyümölcsökre vonatkozik. A Barkas platóján üldögélõ Sanyi
bácsit is megbüntetik, ha nincs a kelkáposztás ládákon a ter-
melõ nevét, címét és az áru pontos beazonosítását segítõ cím-
ke. – Az unokám szokta kinyomtatni azon a…hogy is hívják
gépen, én nem értek hozzá. Meg néha e’felejtem fõ’ragasztani
– mondta a 70 éves nagyhegyi õstermelõ. Ma már tulajdon-
képpen bármikor, bármi kapható. - Belenézhetek a kosarába?
– kérdeztem szombat délelõtt egy kissé fáradt középkorú há-
ziasszonytól az egyik belvárosi zöldségbolt ajtajában. Két
szál magyar répa, néhány szem spanyol körte, fél kilónyi gö-
rög mandarin, egy fürt mézédes olasz szõlõ (kedves volt,
megkínált), és egy avokádó Izraelbõl.  November 15-e van,
legalább is a naptár szerint.

Bánfi Csaba, a hódmezõvásárhelyi szakhatóság zöldség-
gyümölcs ellenõre nemrégiben járt a városban. Mint mondta,
a kisebb jelölési hibáktól eltekintve rendben találta a szentesi
zöldség-gyümölcs boltokat. Kirívó szabálytalanságokat egy-
általán nem tapasztalt, ezért nem is büntetett.

– Nyilván érdekünk, hogy szép árut kínáljunk a vevõink-
nek. Így tudjuk õket megtartani. A törzsvevõk megszokták a
minõséget és ragaszkodnak hozzánk. Persze mindent el lehet
adni egyszer –  mondta egy helyi kereskedõ, aki kifejezetten
üdvözli a kontrollt. A piacokon felbukkanó ellenõrizetlen és
adózatlan termékek az õ versenyképességét rontják és emel-
lett lejáratják az egyébként is alacsony presztízsû kereskedõi
szakmát. 

A déligyümölcsök ellenõrzése tehát a szokott módon foly-
tatódik tovább, majd karácsony tájékán becsatlakozik a hír-
hedt Csillagszóró hadmûveletbe és akkor már nemcsak a
Nebih, hanem a NAV, a Vám és Pénzügyõrség a fogyasztóvé-
delem és a munkaügyi felügyelet is sertepertél majd a zöld-
séges standok körül.

Börcsök

Olvasónk írja

A szentesi
kereskedõk jól

vizsgáztak

Elõször vesznek részt kö-
telezõ képzésen az újonnan
megválasztott önkormány-
zati képviselõk. Az önkor-
mányzati törvény értelmé-
ben a képzés a polgármeste-
rek, valamint a nem képvise-
lõ bizottsági tagok számára
nem kötelezõ, érdeklõdésük
esetén azonban a részvételi
lehetõség számukra is bizto-
sított. Az októberben megvá-

lasztott testületi, közgyûlési
tagok a Belügyminisztérium
által összeállított tematika
alapján ismerkednek meg a
legalapvetõbb információk-
kal az önkormányzatok mû-
ködésérõl, azok törvényi
szabályozásáról. A kormány-
hivatalok által szervezett
elõadásokon többek között
szó lesz a képviselõi jogokról
és kötelezettségekrõl, az ön-

kormányzati feladatokról és
gazdálkodásról, a képviselõ-
testület és a bizottságok mû-
ködésérõl. Az egynapos kép-
zést a képviselõk teszt kitöl-
tésével zárják, a sikeres el-
végzésrõl pedig tanúsítványt
kapnak. 

Csongrád megyében a
kormányhivatalok szervezé-
sében mintegy 384 fõ kötele-
zõ képzése kezdõdött meg a

héten. Szentesen november
27-én Tóth Flórián, járási hi-
vatalvezetõ köszönti a részt-
vevõket és ad tájékoztatást
az új törvényi kötelezettség-
rõl, a kormányhivatal ezzel
kapcsolatos feladatáról.

A nemzetiségi önkor-
mányzati képviselõk képzé-
sére várhatóan 2015. máso-
dik felében kerül sor.

Képzik az önkormányzati képviselõket

Indulatos vitáktól és sze-
mélyeskedésektõl mentesen
zajlott le az újonnan alakult
képviselõ-testület elsõ ta-
nácskozása. Elõzetesen vol-
tak félelmek és fenntartá-
sok a kormányoldali több-
ség és a baloldali, polgár-
mester melletti kisebbség
zökkenõmentes munkájá-
val kapcsolatban, azonban
egyelõre minden fél a város
érdekét vette figyelembe az
elõterjesztésekkel kapcsola-
tos döntéseiben.

A testület elfogadta, hogy
jövõre ne emelkedjenek a
közterület használati díjak
valamint az intézmények díj-
tételei. Nem támogatta vi-
szont a mûfüves labdarúgó-
pálya bérleti díjának az üze-
meltetõ javaslata szerinti
csökkentését, így marad az
idei díjtétel jövõre is. Szabó
Zoltán képviselõ – a Szentesi
UFC labdarúgóklub elnöke –
azt javasolta, hogy a mûfü-
ves pályát népszerûsítsék a
nagyobb reklámbevételek és
a jobb kihasználás érdeké-
ben. A városi könyvtár szer-
vezetében mûködõ Szentesi
Élet hetilap ára 10 forinttal
emelkedik a következõ esz-
tendõben a nyomdai költsé-
gek növekedése miatt.

A testület határozata értel-
mében a vásári és piaci hely-
használati díjak 20 százalék-

kal nõnek jövõre, mivel az
elmúlt 5 évben nem történt
emelés. A többletbevételbõl
részben fedezné a piacok fej-
lesztéseit az azokat üzemel-
tetõ Városellátó Nonprofit
Kft. A Pálmások Szövetsége
10 százalékos emelést tartott
volna megfelelõnek, illetve
Dömsödi Mihályné (képünkön)
javasolta az évenkénti kisebb
mértékû díjmódosítást. A
Jobbik szeretné a városi kis-
piacok rendbetételét és a
zöldségpiac teljes fedését.
Krausz Jánosné az árusok ké-
rését tolmácsolta, hogy az
éves bérleti díjat akkor fizet-
hessék meg, amikor na-
gyobb a bevételük, ne pedig
januárban. Továbbá javasolta
a piac közelében található
Rákóczi utcai üres telek par-
kolóvá alakítását. Rébeli-
Szabó Tamás kezdeményezte
több kézikocsi biztosítását a
piacon.

A Kiss Zsigmond utca ter-
vezése és a sportszálló álla-
potfelmérése továbbra is áll,
hangzott el az önkormány-
zat  I-III. negyedévi költség-
vetési gazdálkodásáról szóló
tájékoztató kapcsán. A szak-
bizottság tárgyal majd arról
a javaslatról, ami szerint
több ütemre bontanák a Kiss
Zsigmond utca fejlesztését.
Horváth István szerint a ter-
vezést egyben kellene meg-

valósítani, és a kivitelezést
lehetne több ütemben elvé-
gezni. Horváth István, mint
díszpolgár kapott szót az
ülésen, mivel a múlt héten
visszaadta képviselõi man-
dátumát és helyére a Pálmá-
sok Szövetsége Dömsödi
Mihálynét jelölte, aki az ülés
kezdetekor letette képviselõi
esküjét. Antal Balázs Tibor, a
Fidesz frakcióvezetõje java-
solta a testület Szervezési és
Mûködési Szabályzatának
módosítását, hogy ne lehes-
sen több perces hozzászólási
lehetõsége a városi díszpol-
gároknak.

Szintén Antal Balázs Tibor
kérésére a határozati javasla-
tot nem szavazta meg a tes-
tület, a költségvetési beszá-
molót tájékoztatóként fogad-
ták el.

Hosszabb vitát okozott a
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat mûködéséhez biz-
tosítandó iroda helye. Eddig
a Kiss Bálint utca 3. szám
alatt helyiséget adta állandó
használatra az önkormány-
zat, amit azonban a roma ön-
kormányzat elnöke nem fo-
gadott el. Varga Ferenc a vá-
rosházán szeretné kialakítani
az irodájukat, ott azonban
nem áll rendelkezésre meg-

felelõ hely. A roma önkor-
mányzat elnöke szerint a vá-
rosházán kialakított irodá-
ban rugalmasabban és haté-
konyabban tudnák segíteni a
hozzá fordulók ügyeit. A
másik oldal szerint függet-
lenséget és bármikor rendel-
kezésre állást biztosít az ed-
dig megszokott helyen mû-
ködõ iroda. A testület végül
arról határozott, hogy az ön-
kormányzat biztosítja a nem-
zetiségi önkormányzat mû-
ködéséhez szükséges tárgyi
és személyi feltételeket és az
azokhoz kapcsolódó költsé-
geket, azonban az iroda he-
lyérõl nem döntöttek a kép-
viselõk. A kisebbségi iroda
kérdésében további tárgyalá-

sok szükségesek.
A testület vita nélkül, egy-

hangúlag támogatta Szabó
András fogorvos praxisátvé-
telét a Nádas sétány 7. szám
alatti székhellyel mûködõ 3.
számú fogorvosi körzet ese-
tében 2015. április 1-tõl.

A képviselõk többsége tá-
mogatta Szentes csatlakozá-
sát a Polgármesterek Szövet-
ségéhez. A tagság nem jár
anyagi teherrel, egyszeri 3
millió forintos kiadást okoz
a város intézkedéseit tartal-
mazó fenntartható energia
akcióterv elkészítése és a
kapcsolódó tevékenységek
ellátása. 

Támogatta a testület pá-
lyázat benyújtását a Nemzeti
Kulturális Alap Építõmûvé-
szet és Örökségvédelem Kol-
légiumához a „gólyás-ház”
tetõszerkezet megerõsítése
és tornác helyreállítása érde-
kében. A „gólyás-házon”
végzendõ munka bontással
nem jár és ezért nem akadá-
lyozza majd az ottani tevé-
kenységet. Több képviselõ is
kérte a 2006-ban elvégzett
felújítás mûszaki tartalmá-
nak vizsgálatát. Szintén a
maximálisan adható 7 millió
forintra pályázik az önkor-
mányzat a Petõfi Szálló ese-

tében veszélyelhárítási és ál-
lagmegóvási munkák el-
végezésére. A munkákhoz
nincs szükség a Pendola
Szentes Kft. engedélyére, de
a polgármester szóban tájé-
koztatta Zsohár Árpádot a be-
adandó pályázatról. Szirbik
Imre arról is beszélt, hogy a
Norvég Alap befogadta a
szállóhoz kapcsolódóan be-
adott pályázatot és nem volt
szükség hiánypótlásra. El-
mondta még, hogy a Szentes
Spa&Medical a várossal
szemben pert indított,
amelyben 181 millió forintot
követel. A várost a bírósági
ügyben egy jogászcsapat
élén Rébeli-Szabó Tamás
képviseli.

A képviselõ-testület felha-
talmazza Szirbik Imre pol-
gármestert, 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
képviseli a várost.

A képviselõ-testület követ-
kezõ rendes ülését december
12-én tartja.

Besenyei

Nem lesz dí jemelés

A szociális szféra dolgozóinak mondott köszönetet az ön-
kormányzat nevében november 17-én hétfõn Szirbik Imre
polgármester és Mészáros Ágnes, a Közös Önkormányzati
Hivatal Szociálpolitikai Irodájának munkatársa a Központi
Gyermekélelmezési Konyha ebédlõjében.
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László Sándor 1971-ben,
testvéréhez és barátaihoz
csatlakozva, tizenkilenc
évesen adott elõször vért.
Ekkor még nem tudta, mi
mindent jelent véradónak
lenni. Negyvenhárom év el-
teltével, számtalan pozitív
tapasztalattal, idén százhat-
vanszoros véradóként kö-
szönti õt a Magyar Vöröske-
reszt helyi szervezete. 

– A kezdetektõl fogva, há-
romhavonta jártam vért ad-
ni. Örültem, mikor megtud-
tam, hányféleképp haszno-
sítják a véremet, sõt idõköz-
ben az egészségi állapotom-
ról is rendszeresen képet
kaptam – mesélte László
Sándor.

Katona korában, 0 Rh-ne-
gatív vércsoportjának kö-
szönhetõen megmentette
egy balesetet szenvedett tár-
sa életét. 

– Többen is adtunk vért
akkor, és szerencsére így az
orvosok tudtak segíteni rajta.
A másik eset, ami mély nyo-
mot hagyott bennem, amikor
a Vöröskereszten keresztül
egy nyolcéves kisfiú küldött
nekem egy névjegykártyát,
melyen megköszönte, hogy
az én véradásomnak hála
meggyógyult – emlékezett
vissza a véradó.

Elmondta azt is, hogy
minden alkalommal kedve-

sek voltak vele a vérellátó
dolgozói. Igazán jól esett ne-
ki a törõdés, az, hogy hálá-
sak azért, amit tesz. 

– Szerencsére a vasútnál,
ahol dolgoztam szintén tá-
mogattak ebben a tevékeny-
ségben. A családom is pozití-
van állt hozzá. Egy ideig a
lányom is jött velem. Ami-
nek örülök, hogy egyszer
sem lettem rosszul – tette
hozzá mosolyogva. 

László Sándor most hat-
vanegy éves. Négy év múlva
éri el azt a korhatárt, ami
után már csak egyéni elbírá-
lással lehet vért adni. Azt
mondta, ezt az idõt kihasz-
nálja, hogy tehessen az em-
berekért, de ha engedik neki,
késõbb is szívesen folytatja.  

Agócs Lászlóné, a Vöröske-
reszt szentesi szervezetének
vezetõje lapunknak elmond-
ta, hogy szükség van a rend-
szeres véradókra, hiszen ke-
vesebb vér van készleten,
mint az ezt megelõzõ idõ-
szakban. Több olyan beteg
van, aki vért igényel, az õszi-
téli hónapokban több a mû-
tét. A középiskolákba és a

munkahelyekre történõ ki-
szervezett véradások sike-
resnek bizonyulnak, és örül-
nének, ha minél több kis-és
középvállalkozás is csatla-
kozna ehhez a kezdeménye-
zéshez.

– A tapasztalatok szerint a
legtöbb elsõ véradó rendsze-
resen visszajár. A fiatalok is
ösztönözhetõek, legfõképp,
ha jó szülõi, vagy tanári pél-
dát látnak maguk körül –
mondta Agócs Lászlóné.

Az Együtt a Véradókért
Szentesen Alapítvány jelen-
leg 4 millió forint törzstõké-
vel rendelkezik. Ennek a ho-
zadékából, és a személyi jö-
vedelemadók 1 százalékából
felajánlott pénzösszegbõl ju-
talmazzák meg a harminc
vagy annál többszörös vér-
adókat. Lapunk megjelené-
sével egy idõben köszöntik
õket és köszönik meg nekik
egy vacsorával és jelképes
ajándékokkal, hogy egy kar-
nyújtásnyival többet adtak
mások életéért.

Lantos Éva

Karnyújtással az életért

(folytatás az 1. oldalról)
Az ingyenesen elvégzett

látásvizsgálat során az egyik
idõsebb érdeklõdõnél szürke
hályogot állapítottak meg,
ezért további kivizsgálásra
küldték. Amennyiben szem-
üveg szükséges, azt térítés
ellenében készíti el az ügyfél
számára az optikai üzlet.
Elõzetesen telefonon érde-
mes érdeklõdni, ottjártunk-
kor már csak december elsõ
napjára volt szabad idõpont
ingyenes látásvizsgálatra. 

A rendõrségi közúti gép-
jármûvilágítás-ellenõrzésnél
könnyített lehet az eljárás, ha
az autós az elõzetes átvizs-

gálást igazoló lapját bemu-
tatja. Az igazolás nem men-
tesíti más szabálytalanságok
alól a gépjármûvezetõt. Var-
ga Zsolt fõhadnagy, a szente-
si kapitányság közlekedés-

rendészeti alosztályvezetõjé-
nek tapasztalata szerint az
elmúlt évekhez képest javult
a kerékpárok kivilágítása.

Besenyei

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése november
21-én, pénteken tartja alakuló ülését. Az eseményen a meg-
választott képviselõk – köztük Bozó Zoltán, Szabó Zoltán és
Szirbik Imre – megválasztják a közgyûlés elnökét, alelnökeit,
valamint döntenek a tanácsnokok személyérõl és a bizottsá-
gok személyi összetételérõl is.

Megyei közgyûlés

Ingyen ellenõrzik látását
és autója világítását

Húsz év után befejezte
közéleti munkáját Ollai Ist-
vánné. Az idén 80 esztendõs
Esztike néni 1994 óta dolgo-
zott önkormányzati képvise-
lõként, elsõsorban a kisériek
és a szociálisan rászorulók
érdekében. Elsõ képviselõi
megválasztását követõen
1994 karácsonykor már ru-
hát osztott a városháza ud-
varában egy garázsban. A
Pásztor Antal segítségével
összegyûjtött ruhanemûket,
bútorokat, használati eszkö-
zöket késõbb a megyeházán,
majd a Vásárhelyi úton, az
utóbbi években pedig a Kisér
utcában adta át havonta egy
alkalommal az õt felkeresõk-
nek. – Köszönöm a lakosok-
tól kapott segítséget és jósá-
gukat, mert amikor kértem,
adtak, hogy azt a szegények-
nek továbbítsam. Ma is meg-
keresnek használt ruhákkal,
amit elfogadok és tovább
adom az általam ismert rá-
szorulóknak. Köszönöm a
városháza dolgozóinak a se-
gítségét, bármikor segítettek,
amikor hozzájuk fordultam.
Köszönöm a televíziónak, a
régi rádiónak az újságnak és
az újságíróknak, akik segítet-
ték a munkámat az elmúlt 20
évben. Az én szótáramban
benne van a köszönöm szó,
jó lenne, ha más is beletenné
az övébe. Rosszul esett, ami-
ért idén már nem hívtak meg
a szociális munka napi és az
idõsek napi rendezvényre
sem – mondta szomorúan
Esztike néni.

A képviselõ 12 éven ke-
resztül szervezett gálamû-
sort szentesi fellépõkkel,
amelyek bevételébõl - kiegé-
szítve a város vállalkozóitól,
vállalataitól gyûjtött pénzbõl
- vásárolt élelmiszer csoma-

gokat adott a nagycsaládos-
oknak. Jutott belõle a szociá-
lis intézmények ellátottai-
nak, a hajléktalan szállón
élõknek és az  idõs otthonok-
ba is. Képviselõként rendsze-
resen részt vett a városi ün-
nepségeken, a Dr. Sipos Fe-
renc Parkerdõ Otthon ren-
dezvényein is.

Ollainé több állami elisme-
rést is kapott képviselõsége
idején. Göncz Árpád köztársa-
sági elnöktõl ezüstérmet és
dicsérõ oklevelet, Harrach Pé-
ter szociális minisztertõl ki-
emelkedõ szociális tevékeny-
ségéért Pro Caritate kitünte-
tést vehetett át, és megkapta
a Magyar Vöröskereszt elis-
merõ oklevelét is.

– Én soha nem ígértem
nagy dolgokat a választáso-
kon. Azt mondtam, aki hoz-
zám fordul annak segítek. -
Most nem választottak meg
képviselõnek, de remélem az
utódom is annyira szereti és
segíti majd az idõseket, mint
amennyit én tettem értük –
mondta búcsúzóul Ollai
Istvánné, aki ezután pihenés-
sel tölti éveit. BG

Pihen 20 év után

A középiskolai szakkép-
zéshez kapcsolódó konzultá-
ciós fórumot szervezett a
Csongrád Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság. A szak-
mai rendezvényen össze-
gyûjtött véleményeket, aján-
lásokat az MFKB szakma-
szerkezeti javaslatába be-
építve közvetíti a minisztéri-
umi döntéshozók számára,
mondta Kõkuti Attila, a
Csongrád Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság elnöke
Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban ren-
dezett tájékoztatón.

A képzési bizottság leg-
fontosabb feladata meghatá-
rozni a szakmacsoportok
anyagi támogatásának mér-
tékét, és a kiemelt szakmá-
kat. A dolog nehézsége,
hogy a döntés helyességét
majd csak 5-10 év múlva le-
het megtapasztalni.

Nagy Norbert, a Klebels-
berg Intézményfenntartó
Központ, Szeged megyeköz-
ponti tankerület osztályve-
zetõje a fenntartó szemszö-
gébõl beszélt a tanulószerzõ-
déses rendszer kiterjesztésé-
nek lehetõségérõl a szakkép-
zõ iskolákban. Többek kö-
zött elmondta, hogy az in-
tézmények állapota sok eset-
ben leromlott, nem áll ren-
delkezésre forrás a fejleszté-
sekre és öregszik a szakokta-
tói kar is. Hozzátette, hogy
fenntartói szempontból drá-
ga az iskolai tanmûhelyek fi-
nanszírozása. A fiatalok be-
vonása érdekében a KLIK
szeretne életpálya modellt
bevezetni a szakoktatók szá-
mára is.  Tapasztalatuk sze-

rint emelkedett a hiányszak-
mákra jelentkezõk száma. A
három legnépszerûbb szak a
hegesztõ, gépi forgácsoló va-
lamint a kõmûves és hideg-
burkoló. 

A duális szakképzés ked-
vezõ tapasztalatairól számolt
be Németh Ákos, a kecske-
méti Mercedes-Benz Manu-
facturing Hungary Kft kép-
zési és oktatási vezetõje. A
cég 3 millió eurót költött ok-
tatási központjának felszere-
lésére. Középszintû képzésü-
ket 2010-ben kezdték meg,
tavaly 28, idén újabb 40 vég-
zett tanulójuk kezdte meg
munkáját a gyárban. A meg-
felelõ diákok kiválasztása
már a szakiskolai felvételin
elkezdõdik az adott szak-
mákra jelentkezõk közül. A
150 kiszemelt létszámát
online teszt alapján szûkítik,
majd az úgynevezett kivá-
lasztói napon a legjobb 10-12
jelöltet veszik fel gyakorlati
képzésükre. Németh Ákos
elmondta, hogy a tanulók a
tanulmányi idejük alatt is ke-
resnek pénzt és szakmunkás-
vizsga után állást kapnak a
gyárban. A végzett szak-
munkásoknak lehetõségük
van leérettségizni és fõisko-
lai duális képzésen diplomát
szerezni. A cég teljes életpá-
lyamodellt kíván életre hív-
ni. Már letették a saját böl-
csõde és óvoda alapkövét és
terveik szerint hamarosan
beindítják a német nyelvû és
rendszerû általános iskoláju-
kat is. Az oktatási bázisuk
bemutatására várják az isko-
lák jelentkezését.

BG

Fórum a
szakképzésrõl

Zavarják a Tisza-gáton fu-
tókat és kerékpározókat a
póráz és szájkosár nélkül
sétáltatott kutyák. Az ennél
is nagyobb bajt a fel-fel tû-
nõ kóbor ebek jelentik.
Minderrõl egy olvasó tájé-
koztatta lapunkat, és beszá-
molt arról, hogy az idõseb-
bek félnek az említett terü-
leten tartózkodni.

A témával kapcsolatban
felkerestük Bujdosó Károlyt, a
Városellátó Nonprofit Kft.
munkatársát, aki elmondta,
hogy a gyepmestereknek
alapvetõen a város közigaz-
gatási határain belül kóborló
állatok befogadása a felada-
tuk. A tiszai rész kiesik ebbõl
a körbõl, viszont ha ott akad
gond az ebekkel, természete-
sen beavatkoznak.

– A gáton kószáló kutyák
90 százalékának van gazdá-
ja, mivel a környezõ tanyák-
ból és nyaralóházakból szök-
dösnek ki. Az ingatlantulaj-
donosok azért hagyják kint
õket, hogy õrizzék a házakat.
Az egyedül hagyott ebek
napközben kiszöknek, így
fordul elõ, hogy a futókat és
kerékpározókat megzavar-
ják. Ekkora területen megle-

hetõsen nehéz befogni õket.
Mivel a legtöbbjük jól táplált,
étellel sem lehet közelebb
csalni õket – részletezte Buj-
dosó Károly. 

Az ide-oda vándorló ku-
tyákat indokolt esetben,
jegyzõi utasításra vadász ki-
lõheti, de mint megtudtuk,
elenyészõ az ilyen esetek
száma. 

– Eleve gondot jelent, hogy
a városban is etetik õket. Ha
kóborló házi kedvencet talá-
lunk, a megfelelõ szervek –
gyepmester, állatmentõ szer-
vezet – értesítésével tehe-
tünk értük a legtöbbet. Akár-
merrõl is tekintjük ezt a
problémát, végsõ soron a fe-
lelõtlen állattartóknál lyuka-
dunk ki, akik nem tudnak
eleget tenni az állattartással
járó alapkövetelményeknek
– mondta a szakember. A
legnagyobb veszélyt legin-
kább a falkába verõdött ku-
tyák jelentik. Ilyen esetben
speciális intézkedésre van
szükség, mely szintén jegy-
zõi határkört érint, így köz-
vetlen veszélyeztetés esetén
értesíteni kell az önkormány-
zat közigazgatási osztályát.

L.É.

Kutya vi lág
a gáton

Idén 184 véradónak
mondanak köszönetet. Öt-
venkét fõ harmincszoros,
negyven negyvenszeres,
harminc ötvenszeres, har-
minckét hatvanszoros, ti-
zenhárom hetvenszeres,
hét nyolcvanszoros, két
kilencvenszeres, három
százszoros, négy száztíz-
szeres és egy százhatvan-
szoros véradóval büszkél-
kedhet a város.

Téli felkészítés

A fagyok beállta elõtt érdemes átvizsgáltatni az autó
hûtõ- és ablakmosó folyadékának fagyállóságát, az ab-
laktörlõ lapátokat és a fûtést is, nehogy meglepetés érje
az autóst a tél során. Hosszabb távra javasolt takaró vagy
plusz téli kabát a jármûben és tele üzemanyagtank. A téli
gumi nem kötelezõ hazánkban, de érdemes leváltani a
nyári gumiabroncsokat a saját biztonságunk érdekében.
Ráadásul egyes országokba be sem engedik a jármûvet,
ha nincs az évszaknak megfelelõ és elõírt profilmélységû
gumival felszerelve.

Minden héten kedden
és szerdán 7.30-12 óráig,
csütörtökön 14-17 óráig
van véradásra lehetõség a
vérellátó állomáson.
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Fiatal egyetemistaként
rengeteg energiával, tett-
vággyal kezdtem pedagógu-
si pályámat a zeneiskolában
(nem mondom meg, mikor).
Az elsõ két év folyamán
rögtön kaptam öt olyan
„ajándékot”, amely végér-
vényesen megerõsítette a ta-
nításba vetett hitemet. Több
mint tíz éves – nálam/ ve-
lem folytatott – tanulmá-
nyaik során betekinthet-
tünk a muzsika olyan szeg-
menseibe is, amelyek talán
sokszor csak az alapfokú
oktatást „túlnövõk” számá-
ra válik láthatóvá. Több ez,
mint amit egy magamfajta
megszállott remélhet. Az öt
fiatalember nem más, mint
a Kalungu Ütõegyüttes:
Bereczky Zsolt, Bubla Bence,
Mészáros László, Takács
Ádám és Tóth Gellért.

Sokkoló élmény volt kons-
tatálnom, hogy a tanítványa-
im férfivá értek, én idõköz-
ben befejeztem az egyete-
met, õk elkezdték… tanár-
ként szemlélve a furcsa para-
doxont büszkén, meghatód-
va búcsúztunk el egymástól,
de ez a búcsú csak provizóri-
kus volt.

A csapat együtt maradt,
fejlõdött és vált – sokszor
„profikat is megszégyenítõ-
en” – összeforrt közösséggé,
mert több ez, mint együttes.

Városunk közönsége sok-
szor találkozhatott, találko-
zik velük számos rendezvé-
nyen, de külhoni szereplése-

ik során több országban be-
mutatták érdekes és sokszí-
nû zenei világukat. Adtak
rengeteg önálló koncertet,
szerepeltek mozifilmben – a
Balaton hideg vizében fa-
gyoskodva – a hagyományos
ütõhangszerek mellett sok
alternatív zenei ötletük is tá-
madt, nyertek versenyen,
utaztak találkozókra…most
ünnepelnek! Ünneplik fenn-
állásuk elsõ tíz évét. Ez már
történet, amely mellett nem
mehetek el, amelyet szeret-
nék én is újra felidézni. A
hangversenyközpont, a ze-
neiskola büszkén és várako-

zással telve nyitja ki koncert-
terme kapuit november 28-
án, pénteken 19 órakor erre a
csodás alkalomra, hiszen az
egykori növendékek fognak
most mesélni nekünk. A fe-
lejthetetlen utazáson a
tradícionális dobzenéken kí-
vül komoly ütõhangszeres
mûvek, de meghökkentõ és
humorral fûszerezett saját
kompozíciók is „feldobban-
nak majd” (a „felcsendül”
nem lenne autentikus.)

Az ütõhangszeres zene ön-
magában is kuriózum és
kell-e több még, mint a fenti-
ekben taglaltak?! Igen, kell!

Ön, kedves olvasó! Bízom
benne, hogy felkeltettem az
érdeklõdését, én kimondha-
tatlanul várom õket és önt is!

Jöjjön el, legyünk együtt
szem és fültanúi a felemelõ
10 éves jubileumnak.

Ajánlom õket... a Barátai-
mat, akik gyermekként ütöt-
ték le az elsõ hangot, most
férfiként, van, aki családapa-
ként, pedagógusként de még
mindig a zene szentségében
a hangszer mögött marad-
tak... mert van, amit egy éle-
ten át kell játszani!

Kertész Ákos

…mert van, amit egy
életen át kell játszani…

Megfestett valóság címû
tárlatával elsõ ízben mutat-
kozott be önálló kiállításon
a szentesi közönségnek
Zoltai Attila a Tokácsli Ga-
lériában. A hódmezõvásár-
helyi alkotó stílusa azonban
sokak számára ismerõs le-
het, csoportos tárlatokon
már elismerõ szavakat csal-
tak ki képei a látogatókból.

A mûvelõdési központ fõ-
téri galériájában kiállító mû-
vész-tanárember korábban
pályázott már a Katona Kiss
Ferenc és neje Túri Júlia Ala-
pítvány kiírásaira, és az Al-
kotó Pedagógusok Tárlatára
is, így a helyi kiállításláto-
gató találkozhatott már ben-
sõséges hangulatú, s a hideg,
gyorsan sötétedõ novemberi
estéket a látogatás idejére el-
feledtetõ mûveivel. A Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskola
rajz szakán végzett, s Né-
meth László Gimnázium
szaktanáraként dolgozó férfi
festészete a vásárhelyi realis-
ta hagyományokból táplál-
kozó, régi értékeket újszerû
megfogalmazásban ábrázoló
képi világ jellemzi. Újabban
a fotórealizmus esztköztárá-
val megörökített tárgyi világ

vizuális inspirációi foglal-
koztatják.

Modern humanista, árad
belõle az életöröm – e sza-
vakkal méltatta a mûvészt
Árva László, a vásárhelyi
gimnázium igazgatója. Ta-
nárként új ízeket, színeket
vitt az iskolába, s úgy gon-
dolta, a benne lévõ életörö-
möt meg kell osztania. A
szépség múlandó, de vannak
színek és formák, amiket lát-
nunk kell, hogy ne vesszünk
el ebben a világvége közeli
szürkeségben, mondta az
igazgató. A két teremben
mintha két világ lenne egy-
más szomszédságában: a kis-
teremben õszre és télre han-
golt tájképek szerepelnek,
míg a nagyteremben kiállí-
tott, több nagyméretû fest-
ményen visszatérõ motívum
a borospohár, az óra, a tükör,
a festõszerszámok és a hang-
szerek. A megnyitókon min-
dig felcsendülnek dallamok
is, ezúttal a sokoldalúságát
eképpen is bizonyító mûvész
maga is beállt gitározni
Blaho Attila zongorista és az
éneklõ Gál Vivien mellé.

(darók)

A mûvelõdési központ pódiumbérletének második elõadá-
sán Meskó Zsolt Szerelmem, Sárdy címû egyfelvonásos darab-
jára várják a közönséget. A Megyeháza Konferencia és Kultu-
rális Központ dísztermében november 27-én, csütörtökön 19
órakor kezdõdõ egyszereplõs operett Sárdy János, a híres
bonviván életének fõbb állomásait és legszebb dalait mutatja
be – egy nagymama titkos naplóján keresztül. A fõhõs egy fi-
atal énekes (Derzsi György alakításában), akinek egy színházi
premierre készülve elmegy a hangja, emiatt elveszik tõle a
szerepet. Megtörve ül szobájában, Sárdy János lemezeit hall-
gatva, miközben elõveszi nagymamája titkos naplóját. A
könyvecskét mama a halálos ágyán adta át unokájának, be-
vallva, hogy a férjén kívül volt egy másik szerelme is, hogy
ki, a naplóból kiderül. Az unoka elkezdi olvasni a naplót,
ami bemutatja a nagymama rajongását a mûvész iránt, majd
a történetbe belép a nagypapa, aki megtiltja a rajongást.

Az est során a próza mellett természetesen felhangzanak
olyan népszerû dalok, melyeket Sárdy Jánostól ismerhetünk.
Az elõadásra jegyek kaphatók az ifjúsági házban, a Babilon
Könyvesházban és a mûsor elõtt a helyszínen.

Titkos szerelem
a pódiumon

Wagner és a germán mon-
davilág címmel rendezett
z e n é s  i ro d a l m i  e s t e t  a
Krúdy Gyula Baráti Kör
november 13-án a Városi
Könyvtárban. Mihály Béla
zenetanár, az est szerkesztõ-
je szerint a nagy zeneszerzõ-
rõl és karmesterrõl bármi-
kor érdemes megemlékezni,
munkásságát feleleveníteni,
bár Richard Wagner születé-
sének 200. évfordulóját ta-

valy ünnepeltük. A négy
operából álló Nibelung gyû-
rûje szövegét és  zenéjét a
német zeneszerzõ írta 26 év
alatt. Az esten az elsõ két
operát mutatta be a baráti
kör, Dragon Lajos, Horváth
György, Mészáros Attila és
Mészáros Zoltán közremûkö-
désével, Mihály Béla vezeté-
sével. A következõ két opera
ismertetésére várhatóan ja-
nuárban kerül sor.

Wagnerrõl a Krúdy-kör

Az Egész életen át tartó
tanulási program Leonardo
partnerségek kétéves pro-
jektjeiben 9 európai ország
11 iskolája között a VM
ASzK Szentesi Tagintézmé-
nye, a Bartha János Kerté-
szeti Szakképzõ Iskola is
részt vesz. A „Grüne Lern-
landschaften“ elnevezésû,
2013. augusztus 1-tõl 2015.
július 31-ig tartó projekt ré-
szeként nyáron és õsszel
Szentesen fogadták külföl-
di partnereiket, országjáró
programot szerveztek, majd
egy mezgés diák Lettország-
ban tölthetett szakmai ta-
nulmányutat.

Farkas Julianna 14.T/P diák
parképítõ-fenntartó techni-
kus két éves képzésben tanul
az intézményben. Növényis-
merettel, temetõkultúrával
foglalkoznak kiemelten. A
szakmája iránt elkötelezett
lány szaktanári vélemény
alapján utazhatott Lettor-
szágba. Szeptember 22-én
Gál Anikó projektvezetõvel
és az iskola pedagógusával,
Puskás Károllyal indultak a
Rigától nem messze fekvõ
Bulduriba, amely csodálatos
környezetben, a tengerpar-
ton fekszik. Megérkezésük
másnapján megnézték a
Nagy Kemeri mocsarat, egy
Natura 2000-es területet, kü-
lönleges biológiai sokféle-
séggel. Utána egy áfonyater-
mesztõnél is látogatást tettek
az ottani diákok társaságá-
ban.

Ez az egyetlen olyan isko-
la Lettországban, ahol kerté-
szetet lehet tanulni, 15 hek-
táros területen helyezkedik
el, jelenleg 350 diákkal, s
számítógép vezérlésû üveg-
háza is van. A diákok a mag-
vetéstõl az értékesítésig vé-
gig követik a növények éle-
tét, megtanulják, hogyan kell
õket a szaporítani, ápolni és
értékesíteni. A virágkötõk
számára is termesztenek
friss vágott virágokat, úgy-
hogy azzal tudnak dolgozni,
és nem csak száraz kötészeti

anyaggal, mint itthon.
Juliannáék virágkötészeti
gyakorlaton is részt vettek,
vegyes csapatokban  két, kü-
lönbözõ nemzetiséghez tar-
tozó diák volt. Egy keresztet
kellett feldíszíteniük minta
alapján.

– A negyedik nap délelõtt-
jén temetõkbe látogattunk el.
A koszorúkat, amiket elõzõ
nap készítettünk, egy-egy
sírhoz tehettük le. Parksze-
rûek a temetõk, nagyon oda-
figyelnek arra, hogy több le-
gyen a természetes, mint a
mûvi elem. Aznap ellátogat-
tunk a nyolcezer négyzetmé-
teren elterülõ baltezers-i fais-
kolába. Itt is kaptunk egy
feladatot, több nemzetiségû
csapatokba osztottak ben-
nünket. Megkaptuk, hogy a
terület talaja milyen és hogy
mennyire napsütött, s meg
kellett határoznunk, hogy ki-
nek készítünk sírhelyet. Mi
egy autóverseny során el-
hunyt Formula 1-es verseny-

zõt választottunk. A két csa-
pattársam német volt és lát-
szott rajtuk, hogy nagyon ér-
tik a dolgukat, sokat tanul-
tam tõlük és remélem, hogy
fel tudom majd használni a
munkám során ezeket az is-
mereteimet is – tudtuk meg
Juliannától. 

Másnap Rigába utaztak,
ahol a botanikus kertet is vé-
gigjárták A Rundale kastély

gyönyörû francia kertje, s
leghíresebb része, a rózsa-
kert is lenyûgözte a diákot. –
Ez volt életem legszebb hete,
sokat tanultam és rájöttem,
hogy az angol tudásomat
sürgõsen fejlesztenem kell,
hogy olyan szintre kerülhes-
sek, mint a németek, a bel-
gák, az osztrákok vagy a let-
tek.

D. J.

A lettek temetõiben tanult
a Bartha diákja

Paprikaföldön és botanikus kertekben
A Bartha-szakközépiskola részvételével zajló  Leonar-

do-projektben a Paprika- és fûszerpaprikatermesztés
Dél-Magyarországon témájú szemináriumra két belga és
egy lett településrõl érkeztek vendégek augusztus végén.
Az Árpád-Agrár Zrt. üvegházaiba vitték vendégeiket, s
ott voltak a Magyar Paprika Napja-rendezvényen is.
Szentes-Dónáton fûszernövény termesztõ telepen jártak
a partnerek, s egy sor dél-alföldi településen is szétnéz-
tek. A Magyarországi botanikus kertek címû szeminári-
um keretében szeptemberben 17 vendéggel bejárták az
országot, a Szegedi Egyetem botanikus kertjétõl a
szelestyei arborétumig.

Januárban a PM Essen virágkiállításra látogat a Bartha
iskola három diákja és egy tanára.

Modern humanista
a galériában

Fotó: Vidovics Ferenc
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Új edzõvel és tehetséges,
fiatal versenyzõk leigazolá-
sával erõsít a Szentes Váro-
si Úszó Club. Az egykori
szentesi úszókiválóság, az
ifjúsági Európa-bajnok, ké-
sõbb kétszeres olimpikon
Máté Hunor és tanítványa,
Winkler Máté a héten el-
kezdték a közös munkát a
klub legígéretesebb ver-
senyzõivel.

A megfogyatkozott ver-
senyzõi létszámmal is küz-
dõ szentesi úszóklub elõre
menekül, sikerült ugyanis a
Kurca partjára csábítani
Máté Hunort, aki az itteni
medencében kezdte úszó
pályafutását. A most 31
éves sportember az ifjúsági
Európa-bajnoki aranyérmét
még szentesi színekben
nyerte 2001-ben, a rá követ-
kezõ évben felnõtt magyar
bajnok volt 50 méter mel-
len. Karrierjét az Egyesült
Államokban folytatva öt-
ször nyert egyetemi bajnok-
ságot, s felnõtt Európa-baj-
noki 5. helyezéssel is büsz-
kélkedhet 200 m mellen
(Eindhoven, 2010). Szere-
pelt a két legutóbbi olimpi-
án is, igaz, már osztrák szí-
nekben, s jelenleg is fennál-
ló öt mellúszó rekord fûzõ-
dik a nevéhez Ausztriában.
Sikereit a medence partján
is folytatta, edzõként két év
alatt számos kiváló ered-
ményt ért el tanítványaival
nyugati szomszédunknál:

többen közülük osztrák baj-
noki címet szereztek. 

Mint a fiatalember elárulta,
a mûvészet hozta haza kül-
földrõl, ugyanis az amerikai
egyetemi tanulmányokat kö-
vetõen Temesváron mester-
képzésben szobrász szakon
végzett,  most az ismert
csongrádi mûvészházaspár,
Lantos Györgyi és Máté István
gyermekeként lakóhelyén te-
vékenykedik. A szentesi
úszóegyesület meghívásának
egyelõre fizetés nélkül tesz
eleget. Winkler Máté már pél-
dakép az egyesület utánpót-
lás korú versenyzõi elõtt, az

edzõ és a versenyzõ leigazo-
lása „menekülés a gyõzelem-
be”, – fogalmazott Paulovics
Tamás, a szentesi klub elnök-
helyettese. Az ifjúsági ranglis-
tán 4., a felnõtt abszolút rang-
listán pedig 8. helyet elérõ 19
éves fiú, a székesfehérvári
Hullám SE úszója követte
Szentesre Máté Hunort, vele
kíván együtt dolgozni a jövõ-
ben a sikerekért, s még két
szabadkai úszó is csatlakozik
a jövõben a klubhoz. S hogy
milyen terveik vannak?
Paulovics Tamás abban bízik,
Winkler Máté a jövõ évi fel-
nõtt magyar bajnokságon

már nagyon jól fog szerepel-
ni, 200 méteres hátúszásban
az elsõ hat közé juthat. Jövõre
minõségi úszóovit is megva-
lósítanának. Az új edzõ már
ismerkedett a helyi legjobbak-
kal, Csatlós Flórát kifejezetten
ügyesnek, tudatos úszónak
tartja. Rajta kívül még né-
hányan részt vehetnek a
Winkler Mátéval közös tré-
ningeken, már azok, akik ké-
pesek megközelíteni azt az
edzésmunkát, ami ezen a
szinten szükséges: Kondorosi
Gréta, Dudás Sz. Kata, Szabó
Dániel neve hangzott el.

D. J.

Menekülés a gyõzelembe
Hazai pályán aratott újabb

fontos gyõzelmet a Szentesi
Kinizsi SZITE férfi asztalite-
nisz-csapata a Mezõtúr ellen.
Gyõzelmével a Kinizsi az NB
II Dél-keleti csoportjának az
élére ugrott. A csapat ezen a
hétvégén a Jánoshida ottho-
nába látogat.

Bár a végeredmény szoros-
nak tûnik, mégis végig ma-
gabiztosan játszva, végig ve-
zetve nyerte meg 10-8-ra a
Mezõtúr elleni mérkõzését a
Kinizsi. A mieink 5-1-re, 7-2-
re is vezettek, és végül két
ponttal nyertek. A csapatból
a Gazdag-Bunda páros 1, Gaz-
dag Károly 4, Bunda Szabolcs
2, Kocsis István 2, Takács Lász-

ló 1 gyõzelmet aratott. – Vé-
gig stabilan, jól játszottunk –
nyilatkozta Hegedûs Gábor
szakosztályvezetõ. – A végén
Bunda Szabolcs kisebb sérü-
lése miatt cseréltünk, a fiatal
Kádár Péter állt asztalhoz, aki
bár jól játszott, mérkõzést
nem tudott nyerni, így a vé-
ge szorosabb lett a kelleténél.
Az NB II ritmusát Petinek is
fel kell venni, jó alkalom volt
ez erre.

Vasárnap délután a Já-
noshida otthonában áll asz-
talhoz a csapat, immáron lis-
tavezetõként, így a hatodik
helyezett otthonából illõ len-
ne elhozni legalább egy pon-
tot. hv

Vezetnek az
asztaliteniszezõk

A bajnoki szezon elsõ ha-
zai nõi kézilabda mérkõzését
játszották november 15-én,
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. A lányok
nagy küzdelemben szerezték
meg a gyõzelmet: Szentes-
Sándorfalva 24-17 (10:7) Az
Árpád Szabadidõs Sportklub
csapata eddigi négy mérkõ-

zésébõl hármat megnyert. A
nyolc csapatos megyei baj-
nokságban jelenleg 2. helyen
álló gárda a következõ mecs-
csét november 22-én, szom-
baton Hódmezõvásárhelyen
játssza. A szentesiek két leg-
eredményesebb góllövõje
Nagy Andrea (17) és a frissen
igazolt Szekeres Dorottya (19).

Gyõztek a
kézilabdás lányok

Az idény eddigi legjobb
játéka sem volt elég ahhoz,
hogy a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabda-csapata meg-
szerezze elsõ pontját a baj-
nokságban. A Szeged egy
góllal nyert a ligeti uszodá-
ban, így a Szentes továbbra
is az utolsó helyen áll a ta-
bellán.

12-11-re nyerte a megyei
vízilabda-rangadót a Tisza-
virág Szeged gárdája, noha
sokáig úgy tûnt, hogy a mie-
ink végre megszerzik elsõ
pontjaikat a bajnokságban.
Az elsõ két negyedben ösz-
szeszedetten, kifejezetten jól,
és ami lényeges, eredménye-
sen játszott a csapat, és két
gólos elõnyre tettek szert Vö-
rös Viktorék a félidõre. A har-
madik negyed azonban ka-
tasztrofálisra sikeredett, 6-2-
re nyerte ezt a nyolc percet a

Szeged, és bár a záró ne-
gyedben ismét a mieink vol-
tak jobbak egy góllal, ez még
a pontszerzéshez is kevésnek
bizonyult. – A vereség elle-
nére elmondhatom, hogy ez
az igazi arca a csapatomnak,
végig küzdöttünk, hajtot-
tunk, nem adtuk fel egy pil-
lanatig sem – mondta
Matajsz Márk, a Szentes veze-
tõedzõje. – Sajnos a végére
elfáradtunk, és elkerülhetõ
gólokat kaptunk, de úgy ér-
zem, nem érdemeltünk vere-
séget, a döntetlen inkább
megfelelt volna a játék képé-
nek. Somogyi Balázs és Werner
Richárd játéka nagyon hiány-
zott, Rakonjac ugyanis gyor-
san összeszedett két hibát,
elfogytunk a meccs végére, a
fáradtságból pedig jöttek
azok a hibák, melyek a vere-
séghez vezettek. Fontos,
hogy ezt a harci szellemet
magunkkal vigyük a fõvá-
rosba, mert nagyon fontos
mérkõzés vár ránk a KSI el-
len. Volt néhány játékosom,
akiben még több van, nekik
is ki kell hozniuk magukból
a maximumot, és akkor az
egész csapat eredményeseb-
ben szerepelhet majd. A
BVSC vagy a Honvéd ellen
is közel voltunk a pontszer-
zéshez, és bár csak a Vasas
ellen nyújtottunk gyenge tel-
jesítményt, a többi mérkõzé-
sünkön végig jól játszottunk,
ezért mégsem jár pont. Na-
gyon kellene az elsõ gyõze-
lem, hogy ez a hihetetlen
nyomás végre lekerüljön ró-
lunk.

Erre az esély a KSI ellen
adatik meg a fõvárosban. A
szombat délelõtt 11 órakor
kezdõdõ találkozónak a tétje
a mieink számára nem keve-
sebb, mint az, hogy elmoz-
dul-e a kiesést jelentõ pozíci-
óból végre a Valdor? hv

Legjobbjuk is
kevés vol t

Ismét nagy gólarányú ve-
reséget szenvedett a Szentesi
Kinizsi megyei elsõ osztályú
labdarúgó-csapata. A mieink
ezúttal a Tiszasziget gárdájá-
tól kaptak ki itthon 6-0-ra. 

Idegenben kapott ki leg-
utóbb a Kinizsi, akkor Tápén
szedett össze nyolc gólt a
Szentes, az elmúlt szomba-
ton, hazai pályán ezt a vere-
séget készült feledtetni a csa-
pat, de 10 perc után már két-
gólos elõnyben volt a Tisza-
sziget, a végére pedig továb-
bi négyet „rámoltak be” az
amúgy több nagy bravúrt is
bemutató Gömöri kapujába a
vendégek. Az amúgy is szûk
játékoskerettel bíró Kinizsit
az is sújtotta, hogy a 12.
percben Grániczot, a 29. perc-
ben pedig Lajos Mátét kellett
idõ elõtt lehívnia sérülés mi-
att a pályáról Bozóki Zoltán
vezetõedzõnek. Pedig nem
így indult ez a szezon, hi-
szen szorgalmasan gyûjtö-
gette pontjait a csapat, az
utóbbi idõszakban azonban

nem tud kikecmeregni a gö-
dörbõl, a sorozatos veresé-
gek mentálisan is felõrölték a
társaságot.  – Abban bíztunk,
hogy a sérülésbõl visszaté-
rõkkel kiegészülve fel tudjuk
venni a versenyt a jó erõkbõl
álló tiszaszigetiekkel –
mondta Bozóki. – A télen
meg kell erõsíteni a csapatot,
ha szeretnénk bent maradni.

Hogy a csapaton belül is
vannak-e problémák, feszült-
ségek, Bozóki Zoltán azt vá-
laszolta, a vereségek nyil-
vánvalóan megviselik a játé-
kosokat, ilyenkor könnyeb-
ben kiütközik a feszültség,
de nem csak egymás között,
hanem az ellenféllel vagy a
játékvezetõvel szemben is. A
Kinizsi az õszi szezont az
ÚTC otthonában zárja, az el-
tiltott Széll Norbert nélkül.

Az ifjúsági gárda egygólos
hátrányból fordítva nyert 2-
1-re a Tiszasziget ellen, így a
fiatalok már a negyedik he-
lyen állnak a tabellán.

hv

Itthon is vereség

A Dr. Papp László Birkózó Egyesület versenyzõi az elmúlt
hétvégén Orosházán szerepeltek két megmérettetésen és fontos
pontokkal tértek haza. Elõbb, november 14-én a  diák II. kor-
osztály diákolimpiáját rendezték meg, ahol a 32 kg-os súlycso-
portban, 33 induló között Kuczora Attila remek versenyéssel,
nagy csaták után az 5. helyen végzett.

Másnap a leány országos bajnokságon Balogh-Szabó Anna a
várakozásnak megfelelõen – a korosztálya legfiatalabbjaként –
nehéz mérkõzések után szintén a pontszerzõ 5. helyet szerezte
meg. Rónyai Zoltán, az egyesület alelnöke gratulált minden ver-
senyzõjüknek, még ha az eredmény nem mindenkinél alakult
úgy, ahogy szerették volna. A munka azonban elõbb-utóbb
meghozza gyümölcsét, tette hozzá.

Fontos pontok
a birkózóknálRangadót nyert a fõváros-

ban a Hungerit-Szentesi VK
nõi vízilabda-csapata. A mi-
eink a BVSC otthonában,
gólzáporos mérkõzésen
nyertek 16-14 arányban, ez-
zel a tabella élére ugrottak.

Kissé szokatlan idõpont-
ban, dél elõtt, fél 12-kor ren-
dezték az elmúlt szombaton
a nõi bajnokság rangadóját
Budapesten, ahol is a mieink
a BVSC otthonában szálltak
medencébe. Több alkalom-
mal is találkozott ezt meg-
elõzõen a két együttes egy-
mással, akkor a Szentes
nyerte a derbiket, mint
ahogy végül most is. Azt
nem mondhatjuk, hogy
könnyû dolga volt Tóth Lász-
ló együttesének, hiszen bár
többször is vezetett két, sõt
három góllal is Hevesiék, a
hazaiak mindig fel tudtak
kapaszkodni egyenlítésig.
Szerencsére a Hungerit min-
dig lépni tudott a Vasutas
góljaira, így végül, 16-14-re
megnyerték a gólpárbajt a lá-
nyok. – Sajnos sok olyan hi-
bát elkövettünk védekezés-
ben, amire Tóth László külön
felhívta a figyelmünket – ér-
tékelte a mérkõzést Gyõri
Eszter, a csapat játékosa. –
Támadásban viszont jól mû-
ködött a megbeszélt taktika,
ezzel nem is volt gond, a 14
kapott gól viszont nagyon
sok. A Magyar Kupa után
voltak, akik leírtak bennün-
ket, de mi szerettük volna
bebizonyítani, hogy erõsek
vagyunk, bármire képesek
lehetünk. A csapatnak volt
tartása, amit az mutat legjob-
ban, hogy háromgólos elõ-
nyünkrõl fordítani tudott el-

lenfelünk, de újra talpra áll-
tunk, és a végén nem lehetett
kérdés, hogy mi vagyunk a
jobbak.

A csapatra kedden egy
könnyûnek ígérkezõ mérkõ-
zés várt, az ASI ellen. A baj-
nokságban eddig nyeretlen
fõvárosi ellenfelének esélyt
sem adott a csapat a ligeti fe-
dett uszodában. Hungerit
Szentesi VK – Angyalföldi
Sportiskola DSE 36 : 0 (13-0,
7-0, 12-0, 4-0)

Ezt követõen csak rangadó
vár a lányokra, hiszen de-
cember 2-án utaznak Duna-
újvárosba, érkezik az UVSE-
Centrál, majd Egerben zárul
a bajnokság  elsõ szakasza.
Ezt követõen az elsõ hat csa-
pat a felsõházban, az utolsó
négy  pedig az alsóházban
folytatja a bajnokságot.

hv

Élen a Hungerit

BVSC-Zugló–Hungerit-
Szentes 14–16 (2–4, 5–3,
3–5, 4–4)

Nõi vízilabda OB I, 5. for-
duló. Budapest, Szõnyi úti
uszoda, 100 nézõ. Vezette:
Vogel, Homonnai.

BVSC-Zugló: Doroszlai
– Varga, TAKÁCS O. 3, Ta-
más 1, Leimeter 2, Kele,
Máté 3. Csere: Horváth
(kapus), Farkas, KISTELE-
KI D. 5, Illés. Vezetõedzõ:
Petrovics Mátyás.

Hungerit-Szentes:
Gundl – Hevesi 1, VAN
DER SLOOT 4, MISKOL-
CZI 4, BUJKA 3, Pengõ N.,
Gémes 1. Csere: Gyõri,
Pócsi 1, Kádár 1, Rácz, Kö-
vér- Kis 1. Vezetõedzõ:
Tóth László.

Valdor-Szentes–Tiszavi-
rág Szeged Diapolo 11–12
(3–2, 5–4, 2–6, 1–0)

Férfi vízilabda OB I, 7.
forduló. Szentes, fedett
uszoda, 300 nézõ. Vezette:
Rubos, Marnitz.

Valdor-Szentes:
HORVÁTH A. – Vörös 2,
Nagy M. 2, PELLEI F. 3,
Rakonjac, Szabó Z., Wesze-
lovszky. Csere: Dõry 1,
Bodor, Lucas, Farkas K.,
BOROS T. 3. Vezetõedzõ:
Matajsz Márk.

Tiszavirág-Szeged
Diapolo: Meixner – KISS
CS. 2, Seman 1, VARGA II
ZS. 2, MANHERCZ K. 3,
Manhercz Á., KUNAC 3.
Csere: Molnár D. (kapus),
Sánta, Török, Palotás,
Chilkó 1. Vezetõedzõ:
Varga Péter.

Gól – emberelõnybõl:
10/3, ill. 11/4.

Ötméteresbõl: 1/1, ill –.
Kipontozódott: Bodor,

Rakonjac, ill. Kunac.

Winkler Máté, Paulovics Tamás és Máté Hunor egyaránt optimista.



Két költöztetõ egy hatalmas
zongorát cipel fel a 10. emeletre.
A lift nem

mûködik. Mikor már a 9.
emeleten vannak, megszólal az
egyik:

- Te Józsi, van egy jó meg egy
rossz hírem. Melyiket mondjam
elõbb?

- Na, mondd a jót!
- Már a kilencediken vagyunk.
- És mi a rossz?
- Az, hogy a másik házba kellett

volna felvinni a zongorát.

- Jean, mi ez a dübörgés a
szekrényben?

- Csak a ruhák mennek ki a
divatból!

- Édesem, ne haragudj, de nem
tudtam bevinni az autót a
garázsba - mondja a feleség este

a férjének.
- Miért nem? Tudod, hogy nem

szeretem ,ha kinn hagyod!
- Túl sötét van már, és biztos

nem találnám meg minden egyes
apró darabját...

- Jean, ma vendégek jönnek.
Vágjunk jó képet hozzájuk.

- A falon lévõ Picasso jó lesz,
uram?

Munkahelyén levelet kap egy
férfi, elolvassa, majd elsápad.

Kollégája együtt érzõn
megkérdezi tõle:

- Rossz hír?
- Igen. Valaki azt írja, hogy ha

még egyszer randevúzom a

feleségével, megöl.
- Barátom, én a helyedben

békén hagynám a nõt!
- Igen én is úgy gondolom, hogy

nem éri meg. Csak az a gond,
hogy a levél névtelenül jött!

Két orvos beszélget:
- Képzeld, tegnap 20 gyereket

szoktattam le a kábítószerrõl!
- Valóban, hogyan?
- Hát rajzoltam egy nagy kört

meg egy kis kört és azt mondtam:
Ekkora az agyatok, mielõtt
elkezdtek drogozni, és ekkora
lesz, ha nem hagyjátok abba!

- Én tegnap 1000 gyereket
szoktattam le!

- Aztaaa, és hogyan?
- Rajzoltam egy kis kört meg

egy nagy kört és azt mondtam:
- Ekkora a segglyukatok, mielõtt

bementek a börtönbe...
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Évente hét millióval nö-
vekszik a cukorbetegség-
ben szenvedõk száma világ-
szerte. A diabétesz világ-
napján rendezett szentesi
ünnepségen több hasonló
riasztó adat is elhangzott, a
hangsúly a figyelemfelhívá-
son van, hiszen a cukorbe-
tegség halálos kór. Az egye-
sületben hasznos tanácsok-
kal szolgálnak, de kevesen
élnek a lehetõséggel, fõleg a
fiatalok maradnak távol.

Huszonkét éve, amióta
megalakult, a Cukorbetegek
Szentesi Egyesülete minden
évben megemlékezik a dia-
bétesz világnapjáról. A cu-
korbetegnek nélkülözhetet-
len inzulin felfedezõje, Fre-
derick Banting születésnap-
ján, november 14-én tartják a
betegség világnapját. A múlt
pénteki eseményen a helybe-
li egyesület titkára, Józsa
Lászlóné dietetikus arra hívta
fel a figyelmet, hogy a cu-
korbetegség világjárvány,
mindannyiunkat súlyosan
érint, és közfeladat küzdeni
ellene. A diabétesz rizikóté-
nyezõje a szív-és érrendszeri
betegségeknek, azoknak az
érelváltozásoknak, melyeket,
ha nem kezelnek, vakságot,
veseeleégtelenséget, ideg-
rendszeri megbetegedéseket
okoznak. Az egyesület min-
dent megtesz, hogy tagjai
tisztában legyenek betegsé-
gükkel, az esetleges szövõd-
ményekkel, s hogy hogyan
valósíthassák meg azt az
életmódváltást, amit a cu-
korbetegség követel. Ezért
nem ünnepelni gyûlnek ösz-
sze minden novemberben,
hanem egy kiáltást hallatni:
halálos kór fenyegeti az em-
beriséget! Ez már Szerb János
belgyógyász fõorvos, diabe-
tológus, az egyesület elnöké-

nek beszédében szerepelt,
aki döbbenetes számadato-
kat sorolt: a cukorbetegek
száma évente 7 millióval nõ,
2025-re eléri a 370 milliót,
melynek 90 százalékát a 2-es
típusú felnõttkori cukorbete-
gek alkotják. Hazánkban a
lakosság 8 százaléka diabéte-
szes, azonban még ugyan-
ennyi a rejtõzködõ cukorbe-
tegek száma, akik nincsenek
betegségük tudatában. A
szakember szerint összetett
problémáról beszélhetünk.
Az elsõ szülés sok esetben 30
éves kor fölött történik, ami-
kor már számos rizikóténye-
zõvel számolni kell, a váran-
dósság elsõ három hónapjá-
ban már megjelenhet a ter-
hességi diabétesz. A férfiak
esetében is jellemzõ a túl-

súly, a mozgásszegény élet-
mód, s fogantatás esetén a
magzatnál kialakulhat a dia-
béteszre való hajlam. Ha
mindkét szülõ 2-es típusú
cukorbeteg, 80 százalék a
kockázat, hogy a betegség
öröklõdik.

A gyümölcsökben, zöldsé-
gekben gazdag, egészséges
táplálkozást, s a napi test-
mozgást, a bõséges folya-
dékfogyasztást javasolja a
fõorvos. Lassan elfelejtünk
gyalogolni is, ma már szinte
háztól-házig autóval közle-
kednek az emberek, pedig
az izomzat az egyik leg-
nagyobb cukorfelhasználó
szervrendszerünk, mely a
diabétesz megelõzésében
döntõ funkciót tölt be. Ideg-
rendszerünk is túlterhelt, ek-

kor az agy cukoranyagcserét
szabályozó szerepe károso-
dik. Próbáljuk legalább ott-
hon békében élni, tanácsolta
a fõorvos. Szerb János az is-
meretek gyarapítását is fon-
tosnak tartja. Õ maga a mai
napig továbbképzésekre jár.
A fejlõdés vonala ugyanis
nem áll meg, ám az egész-
ségügyben már megállt, fo-
galmazott. Véleménye sze-
rint a cukorbetegeket kezelõ
háziorvosok néhányan ösz-
szefoghatnának, s közösen
egy dietetikust alkalmazhat-
nának.

Az egyesület létszáma
egyre fogy, most csupán har-
minc körüli a tagság. Az
egészségfejlesztési irodában
is alig néhányan fordulnak
meg, pedig ott beutaló nél-

kül végeznek szûrést. Bete-
geit a fõorvos arra biztatja,
legalább kéthetente álljanak
mérlegre, s ha túlsúly mutat-
kozik, fogják szorosabbra a
diétát.

Méréseket a világnapi ün-
nepségen is végeztek, a
csökkentett szénhidráttartal-
mú lisztbõl készült nokedli-
vel tálalt marhapörkölt elfo-
gyasztása után. A szervezõk
színvonalas mûsorral is ked-
veskedtek: Kozák Júlia ma-
gánénekes, aki az idén nem-
zetközi versenyen gyõzedel-
meskedett operett és musical
kategóriában, valamint Sülyi
Károly, a szolnoki Szigligeti
Színház mûvésze gyönyör-
ködtette hangjával a hallga-
tóságot. Utóbbi énekesrõl ki-
derült, nemrégiben inzulinra
fogták, de diétájának kö-
szönhetõen már meggyó-
gyult.

Úri betegség volt régen,
ma már a szegényeké is, jel-
lemezte a diabéteszt Sándor
Mátyás, aki ugyan nem cu-
korbeteg, de felesége igen,
aki már évtizedek óta cuk-
ros, nem tudja, mitõl alakult
ki, nem örökölte. Elmondása
szerint igyekszik 10 alatt tar-
tani cukrát, most is 6,7 -et
mértek neki. Tablettás, de in-
zulinnal ijesztgetik, mert or-
vosnál mindig magasabb
eredményt mérnek. Nem
szokott sokat enni, van,
hogy ebédnél a másodikat
késõbb eszi meg, s mozog is,
kertészkedik, elõzõ nap pél-
dául csákányozott. Nem ne-
héz számára együtt élni a be-
tegségével, mint mondta,
már így szokta meg.

Darók József

Kos
A feladatai megoldásá-
ban konkrét elképzelése

szerint halad, melyben magas fo-
kú objektivitása a vezérfonala.
Azonban egy kolléga kihozhatja a
sodrából.

Bika
Úgy érezheti, hogy
most nagyon szüksége

lenne egy kis pezsgésre, testi-lel-
ki felfrissülésre, egy kis újdon-
ságra. Kitartó munkájának gyü-
mölcse lassan kezd beérni. 

Ikrek
Most úgy látják önt,
mint aki tele van élet-

kedvvel, aki mindig egy lépéssel
mások elõtt jár. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy fényévekre elõre
gondolkodik.

Rák
Higgadtnak, megfon-
toltnak mutatkozik, aki

mindig készen áll segíteni. Egy
vita során óvakodnia kell, hogy
személyesnek vegye az elhang-
zott megjegyzéseket. 

Oroszlán
Kollegiális köreiben ki-
emelkedõ szerepet kap

az egyenes stílusa, a népszerû-
sége, az önbõl kisugárzó erõ és
magabiztosság. 

Szûz
Számíthat arra, hogy
ügyes bajos dolgaikkal

önhöz fordulnak segítségért, mi-
vel tudják, hogy a figyelmét nem

kerülheti el semmi, ami gondot
okozhatna.

Mérleg
Eddigi szorgosan vég-
zett feladatait megjutal-

mazzák. Felettese felfigyelt önre,
a csapatért tett erõfeszítéseire,
áldozatos hozzáállására.

Skorpió
Új erõk, új ambíciók éb-
rednek önben, melyek-

hez kézre állnak a lehetõségek, a
támogatók, hogy sikerre vihesse
õket. 

Nyilas
Minden ígéretének ele-
get tud tenni idõben.

Egy projekthez támogató jelent-
kezik. Máris nekiláthatnak a rész-
letek megbeszéléséhez.

Bak
Egy olyan periódus ve-
szi kezdetét az életé-

ben, amikor olyan hatások érik,
mint amikor a tûzmadár hamvai-
ból feltámad. 

Vízöntõ
Ne sajnálja a befektetett
idõt és energiát, mert ez

idõvel meg fog térülni. A kreativi-
tása most magas szinten viszi a
pálmát. 

Halak
Mindig lehet számítani
önre, akkor is, ha gond

van és be kell ugrani valamelyik
kollégája helyett. Érdemes hall-
gatnia a megérzéseire.

November 21-28-ig
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Küzdeni kell a diabétesz ellen

November 24., hétfõ
16:00 Az éhezõk viadala: A

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

kiválasztott - 1. rész
November 25., kedd
16:00 Az éhezõk viadala: A

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

kiválasztott - 1. rész
20:30 John Wick
November 26., szerda
16:00 Az éhezõk viadala: A

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

kiválasztott - 1. rész
November 27., csütörtök
16:15 3D A Madagaszkár

pingvinjei
18:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész

20:15 Förtelmes fõnökök 2
November 28., péntek
16:15 3D A Madagaszkár

pingvinjei
18:00 Förtelmes fõnökök 2
20:15 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
November 29., szombat
14:30 3D A Madagaszkár

pingvinjei
16:15 3D A Madagaszkár

pingvinjei
18:00 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész
20:15 Förtelmes fõnökök 2
November 30., vasárnap
14:30 3D A Madagaszkár

pingvinjei
16:15 3D A Madagaszkár

pingvinjei
18:00 Förtelmes fõnökök 2
20:15 Az éhezõk viadala: A

kiválasztott - 1. rész

Mozimûsor

Pótfûtés

A zenekar 1998-ban 6 fõvel
alakult azzal a céllal, hogy
igényes zenei produkciót
nyújtson a szórakozni vá-
gyók minden korosztálya
számára és az azóta eltelt
évek alatt az ország egyik
legkeresettebb party zeneka-
ra lett. Az együttes hitvallá-
sa: Egy jó buli a jó zenénél
kezdõdik a Felsõpárti Sörö-
zõben november 22-én,
szombaton . A belépõ 22 órá-
ig ingyenes. 

Veracruz
koncert és buli

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
Megfestett valóság címû tárla-

tával mutatkozik be. 
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
November 24-én, hétfõn 18

órakor Alföldi kézmûves fotográ-
fiák címmel nyílik kiállítás. A
szervezõ Szentesi Fotókör felhí-
vására az ország elismert alkotói
küldték be kézmûves technikával
készült képeiket.

Városi könyvtár
Aratóné Novák Ildikó festmé-

nyeibõl látható tárlat november
28-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható 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 21-tõl

November 24. 9 óra
Könyv- és könyvtárhasználati vetél-
kedõ
Városi könyvtár
November 26. 18 óra
Magyarország története a 19. szá-
zadban. 1. A reformkor elõzményei
és kezdete
Elõadó: Poszler György tanár
Városi könyvtár
November 28. 19 óra
Kalungu Ütõegyüttes 10 éves jubile-
umi koncert
Hangversenyközpont
November 29. 15 óra
Ecsetnyomok címmel Nagy Imre
festményeibõl nyílik kiállítás.
Megtekinthetõ: december 11-ig.
Városi könyvtár
November 25. 13 óra
Megyei Mesemondó Verseny 1-4.
osztályosoknak
Deák Ferenc iskola

Babáknak és mamáknak szervez
programot a Zöldág Hagyományõrzõ
Szakkör. A népi játékokat és néptán-
cokat szerdánként 10-11.30 óráig sa-
játíthatják el az érdeklõdõk az ifjúsági
házban. 

Programajánló

Az elmúlt hétvégén két

versenyen is szerepelt a Petõ-

fi Dzsúdó SE.

Szombaton a BHSE-ben

rendezett Diák „C” korcso-

portos (2004-es születésûek)

országos bajnokságon a 27

kg-os Bartucz László ötödik

helyen végzett.

Vasárnap az UTE-ban ren-

dezett felnõtt II. osztályú ob-

n Mészáros Csaba a 90 kg-ban

bronzérmet szerzett. Edzõ:

Tóth Béla és Tóth Gellért

Dzsúdó
bajnoki bronz

A diabétesz világnapján Sülyi Károly vendégmûvész is segített feledtetni a gondokat.



(folytatás az 1. oldalról)
A megyeháza zsúfolásig

telt dísztermében a gála kö-
zönsége is hallhatta az elõzõ
napi páros szavalóverseny
legjobbjainak elõadását, va-
lamint Szarvas Jázmin mesé-
jét, Endrédi Luca zongorajáté-
kát, az 5. B osztály mesejáté-
kát és a második bések pün-
kösdölõjét. Az iskolában ta-
valy meghirdetett „való-
ságshow” eredményhirde-
tését is ezúttal tartották: eb-
ben a játékban a tanév alatti
életüket dokumentálták a di-
ákok, „varázsceruzával”.

A 2003-ban alapított Szent
Erzsébet Rózsái Alapítvány
– kuratóriumát jelenleg Sza-
bó Mariann, Csiszárné Bánsze-
gi Zsuzsanna tanárok, vala-
mint Budáné Gémes Ágnes
szülõ alkotja – hagyományo-
san az Erzsébet-héten jutal-
maz egy munkájában odadó,
s közszeretetnek örvendõ
munkatársat és két példa-
mutató diákot. Ezúttal azon-
ban, talán mert ez volt a he-
tedik alkalom, „mesei fordu-
lattal”, az iskola két munka-
társa, Kiss Péter kémia-bioló-
gia szakos tanár, illetve

Lõrincz Mihályné, Edit néni,
konyhai dolgozó is az alapít-
vány díjában részesült. A fel-
nõttek mellett a 4.B osztályos
Vas Gergelyt, és a 8. A osztá-
lyos Ráfi Anna Rékát is díjaz-
ták, mindegyikük vastapsot
kapott a közönségtõl.

December 9-én tartják az
alapítványi hangversenyt, s
egy meghívó december 13-ra
is szól, ekkorra a tervek sze-
rint megjelenik az iskola 100
éves történetét elmesélõ
könyv, Labádi Lajos fõlevél-
táros munkája.

D. J. - L. É.

Biztosítás, takarékosság, elõrelátás…
nyugdíj. Az év végéhez közeledve szembe
jönnek velünk ezek a fogalmak, a gépjármû-
vek „kötelezõjének” megújítása, a biztosító-
váltás pedig egyenesen lever minket a lá-
bunkról ebben az idõszakban. Sipos Olgával
és Babik Anettel, a Generali Biztosító Zrt. kép-
viselet- és ügynökségvezetõjével beszélget-
tünk.

– A gépjármû biztosítások piacán az a ta-
pasztalatunk, hogy bár a tulajdonosok igye-
keznek spórolni, egy-kétezer forinttal olcsóbb
ajánlat miatt már nem váltanak olyan gyako-
risággal, mint az elmúlt évek során – mondta
az ügynökségvezetõ. A szakemberek úgy
gondolják, hogy az interneten intézhetõ biz-
tosítás kötés nem minden esetben célraveze-
tõ, pláne, ha az adott biztosítónak nincs helyi,
vagy közeli településen lévõ képviselete. 

– Nagyon körültekintõen kell eljárni a
neten, hiszen, ha az ügyfél rosszul tölti ki az
adatokat, egy apró hiba miatt akár kétszere-
sét is fizetheti az eredetileg megcélzott ösz-
szegnek egy éven keresztül – tette hozzá
Sipos Olga. 

A szentesi képviselet vezetõjétõl megtud-
tuk, hogy a nyugdíj-elõtakarékosság, mint az
öngondoskodás egyik formája legalább
olyan fontos, mint vagyonunk és gépjármû-
veink bebiztosítása. A magyar társadalom
egyre inkább elöregszik, ez várhatóan ko-
moly változásokat és nehézségeket állít a
nyugdíjrendszer elé a következõ években.

Míg 1980-ban négy aktív dolgozóra két eltar-
tott jutott, addig ez a szám tavaly egyel nö-
vekedett. Elõreláthatólag 2050-re meghatszo-
rozódik.

– Az alapvetõ problémák közé tartozik az
is, hogy az aktív korban lévõ fiatalok és a kö-
zépkorosztály is elhagyja az országot a jobb
megélhetés reményében– részletezte Babik
Anett.

Idén január 1-jétõl a nyugdíjbiztosítási ter-
mékekre adójóváírás vehetõ igénybe. Az ál-
lam ezzel is támogatja az idõskori gondosko-
dást. Az adójóváírás összege egy évben a
biztosítási díj 20 százaléka, de legfeljebb 150
ezer forint lehet, amit a biztosítási szerzõdé-
sen írnak jóvá. Ezzel próbálják ösztönözni a
fiatalokat, hogy minél hamarabb, akár mini-
mális összeggel, de kezdjenek el gondoskod-
ni a jövõrõl. Megfigyeléseink és tapasztalata-
ink alapján a hitelfelvételi hullámot felválta-
ni látszik egy tudatosabb idõszak, amikor
egyre többen választják ezt a megtakarítási
lehetõséget. A külföldi országok megtakarí-
tási kultúrájától még így is nagyon távol ál-
lunk - mondta el Sipos Olga. Amíg az euró-
pai lakosok átlagosan 40százaléka rendelke-
zik nyugdíjcélú elõtakarékossággal, addig ez
az arány a magyarok körében kevesebb,
mint 20 százalék. Itthon átlagosan 40 száza-
lékkal esik vissza egy nyugdíjas életszínvo-
nala a munkával töltött évek után, amennyi-
ben csak az állami nyugdíjra támaszkodhat.

L.É.

Gondolunk a jövõnkre?
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Több kerékpárt is elloptak
a városunkban az elmúlt hé-
ten, közülük több lezárt, ér-
tékes kétkerekû volt.  Az
egyik bringa a Klauzál iskola
udvarából tûnt el, ezt – mint
késõbb kiderült – egy fiatal-
korú, nem az iskolába járó
személy tulajdonította el,
majd gyorsan el is adta az
egyik ismerõsének. A rend-
õrök szerencsére megtalálták
az elkövetõt. Az egyik Petõfi
utcai étterem elõl egy 25 ezer
forint értékû lezárt bringát
loptak el, a Horváth Mihály
utcából pedig egy 42 ezer fo-
rintos kerékpárt, amely az
egyik üzlet elõtt volt lezárva,

sõt, az egyik nagyvállalat
zárt tárolójából is eltûnt egy
kétkerekû.

Egy, a Csallány Gábor par-
ton tárolt munkagéphez tar-
tozó felszereléseket tulajdo-
nítottak el ismeretlen tette-
sek október 10-e és novem-
ber 4-e között. Az eltûnt esz-
közök között iszapoló-kanál,
mélyárok-ásó kanál és hidra-
ulikus földfúró adapter volt,
összesen több, mint kétmillió
forint értékben.

Összefestették egy motor-
vonat oldalát ismeretlenek.
A graffitisek ellen rongálás
miatt nyomoz a rendõrség, a
kár több százezer forint.

Betörtek egy ruházati üz-
letbe Szentesen. A tolvajok
felfeszítették az ajtót, majd
az ablakot is, és a boltból ru-
hanemûket és a pénztárgép-
ben található váltópénzt vit-
ték el.

10 ezer forint értékû vasat
loptak az egyik nagyhegyi
udvarból. A tolvajok novem-
ber 11-rõl 12-re virradóra jár-
tak az udvarban, és szedték
össze a fémhulladékot.

Hv

Hétfõn este nyolc óra után
a Budai Nagy Antal utcában
árokba csúszott egy sze-
mélyautó, amely forgalmi
akadályt okozott az érintett
útszakaszon. A szentesi tûz-
oltók kézi erõvel emelték
vissza a jármûvet, ennek kö-
szönhetõen a forgalom rövid
idõn belül helyreállt.

Kétmilliós lopási
kár a Kurca-parton

Született:
Weisz Róbert és Fodor Katalinnak (Alsórét tanya 256.) Kata,

Berki Dávid Jonatán és Horváth Krisztinának (Esze T. u. 15.)
Dávid Noel nevû gyermeke.

Elhunyt:
Mészáros Imréné Musa Katalin (Kossuth tér 4.).

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 24-ig: Eszes Gyógyszertár (Klau-
zál u. 6.)  hétfõ-péntek 7.30-18, szombat 8-12 óráig. November 24-
december 1-ig: Kertvárosi Patika (Köztársaság u. 29.) hétfõ-péntek 7-
18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) november
22-23-án Hobot László, Kodály Z. u. 15., telefon:  20/311-08-30.

Hálaadás a felsõpárti
templomban

Befejezõdött a 100 éves felsõ-
párti református templom felújítá-
sa. Ebbõl az alkalomból hálaadó
istentiszteletre várnak minden ér-
deklõdõt november 27-én, csütör-
tökön 14 órakor a Jókai u. 71.
szám alatt.

Igét hirdet Juhász András, a
Csongrádi Református Egyházme-
gye fõjegyzõje, köszöntõt mond
Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelõs államtitkár. Kanász
Nagy Gábor projektmenedzser a
felújításról tájékoztatja a jelenlévõ-
ket, a lelkipásztorok és testvér-
egyházak köszöntését követõen
Gilicze Andrásné lelkipásztor be-
szél. Közremûködik a Bárdos La-
jos Vegyeskar, Nagy János orgo-
namûvész-karnagy és Rácz Jó-
zsef mûvésztanár.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü nov. 24—28.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Orjaleves és
csirkebecsinált leves

A menü: Töltött káposzta
B menü: Milánói makaróni
Kedd: Lebbencsleves és

zöldbableves
A menü: Hortobágyi húsos

palacsinta,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csongrádi
aprópecsenye, sült
burgonya, saláta

Szerda: Fûszeres almaleves és
magyaros gombaleves

A menü: Karaj sokmagvas
bundában, mexikói rizs

B menü: Holstein csirkemell,
spenót

Csütörtök: Lencseleves virslivel és
májgaluskaleves

A menü: Csikós tokány tésztával
vagy bácskai rizseshús,
saláta

B menü: Zúzapörkölt, nokedli,
saláta

Péntek: Sertésraguleves és
tyúkhúsleves házi
tésztával

A menü: Pacalpörkölt, köményes
burgonya,  saláta

B menü: Rántott zöldségek vagy
sült törpeharcsa,
petrezselymes rizs,
tartár

www.galeriakavehaz.hu (X)

Szentesi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõje

pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELÕI

munkakör betöltésére. 
A pályázati kiírás a

www.kozigallas.hu és
a www.szentes.hu

honlapon megtekinthetõ.

A Szentesi Élet szerkesztôsége

ÚJSÁGÍRÓI ÁLLÁST
hirdet.

Felsõfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal
rendelkezõ jelöltek jelentkezését várjuk

november 30-ig.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és motivációs
levéllel lehet a szentesielet@gmail.com címen.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szentesi és Csongrádi Kistérsége

és Csongrád Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja

közös rendezvényére:

VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI LEHETÕSÉGEI

A rendezvény a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg
a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv 2014. évi elõirányzata terhére.

Szerzõdésszám: NGM-SZERZ/88/2014.

Program:
1. Polgármesteri köszöntõ – Bedõ

Tamás Albert, Csongrád Város
polgármestere

2. Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv munkája, tapasztalatai –
elõadó TSZSZ szakértõ

3. Európai Unió 2014-2010-as
fejlesztési idõszaka elsõ kiírá-
sai – elõadó a Széchenyi Prog-
ramiroda részérõl

4. Széchenyi Kártya – Vállalkozói
hitel kamattámogatással – elõ-
adó a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara részérõl

5. Növekedési Hitelprogram –
elõadók felkért Pénzintézetek
munkatársai

6. Vállalkozásokat segítõ Kamarai
Alapok – elõadó a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara részérõl

Részvételi díj: Hátralékkal nem
rendelkezõ CSMKIK tagoknak és
iparkamarai regisztráltaknak (2 fõ
részvételéig) ingyenes.

Hátralékkal rendelkezõ regisztrál-
taknak, illetve regisztrációra nem
kötelezetteknek a részvételi díj:
4.000 Ft + Áfa/fõ

Idõpont:
2014. november 26.

15 óra 

Helyszín:
Csongrád, Polgármesteri

Hivatal, Galéria terem
(Csongrád, Kossuth tér 7.)

Jelentkezés
és bõvebb információ:

Telefonon: 30/388-7429
E-mailben: szentes@csmkik.hu

A kamara honlapján:
www.csmkik.hu

Program:
14.30-15.00   Regisztráció
15.00-16.40   Elõadások
16.40-17.00   Konzultáció

Erzsébet-heti kavalkád

Babgulyás fõtt a lakomasátorban az iskola udvarán.


