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A város önkormányzata
nem tudja elfogadni a sze-
métszállítás inflációnál ma-
gasabb egységes díjtétellel
emelkedését a város terüle-
tén. A tét nem kevés, a jö-
võre szolgáltatást végzõ
DAREH 30-75 százalékos
díjemelést irányzott elõ.

Jövõre a lakossági hulla-
dékszállítási díj a 110-120 li-
teres kuka esetében az eddigi
bruttó 14.520 forintról emel-
kedne 75 százalékkal, míg az
50-60 literes kuka jelenlegi
10.500 forintos díja 30 száza-
lék körüli mértékben drágul-
na. Az emelés különbségének
oka, hogy a kisebb edényzet
díja nem a fele a nagyobb
méretûének. A Dél-Alföld 86
településén egységes szolgál-
tatási díjat alkalmaz majd a
DAREH. Számításaik szerint
az egységnyi díjtétel 3,55 fo-
rint literenként és ezt a díjat
kell beszorozni a kuka mére-
tével és az ürítések számával.
Az biztos, a drágulás nyo-
mokban sincs összhangban a
rezsicsökkentés politikájával,
de megfelel a DAREH, kor-
mány által elfogadott számí-
tásának. A rendelet szerint a
díjak mértékét a Magyar
Energia Hivatal javaslatára
állapítja meg a minisztérium,
azonban a szemétszállítás
esetében ilyen központi díj-

megállapítás még nem tör-
tént.

A kukák ürítését és a nem-
régiben átadott hulladékátra-
kó üzemeltetését a közbe-
szerzési eljárás lezárulását
követõen (várhatóan jövõ év
második felétõl) továbbra is a
Városellátó Nonprofit Kft.
végzi majd mint üzemeltetõ,
a DAREH-tól kapott négy új
gyûjtõjármûvel.

A DAREH üzemeltetési
koncepcióját legutóbb a szen-
tesi képviselõ-testület is tár-

gyalta. A jelenleg hulladék-
gyûjtést és szemétszállítást
végzõ Városellátó Nonprofit
Kft. részérõl több kérdés még
nem tisztázott a tervekkel
kapcsolatosan. Jelentõsen
módosul a szelektív hulla-
dékgyûjtés, mivel a DAREH
társulás minden ügyfelének
díjmentesen biztosít egy 240
literes kukát, amibe a szelek-
tíven gyûjtött mûanyag és
papír hulladék kerül. A közel
8 ezer darab szelektív gyûjtõ-
kuka és a mintegy 2 ezer

komposztáló edény a héten
érkezett meg Szentesre, de
várhatóan majd csak jövõre
osztják ki. A sárga színû ku-
kát havonta vagy két hetente
ürítik majd és ezzel a gyakor-
lattal megszûnhet az eddig
helyben végzett szelektív elõ-
válogatás. Kérdésessé válik
az évek óta jól mûködõ ház-
hoz menõ zöldhulladék gyûj-
tés rendje is, mert a DAREH
Társulás ezt a fajta tevékeny-
séget nem támogatja. 

(folytatás a 3. oldalon)

Mára a Kurcát a szennye-
zett, erõsen szennyezett ka-
tegóriából a közepes, jó mi-
nõségi kategóriába sorolták
át. A Kurca vízminõségi
programja elkészültekor leg-
fõbb gondot a magas iszap-
szint, az elszaporodott ruca-
öröm, hínár, a helyenként je-
lentkezõ kékalga virágzás,
valamint a rendszeresen elõ-
forduló oxigénhiány okozta
halpusztulás jelentette. A

2007-ben elkezdett bioreme-
diációs kezelés hatására az
iszapréteg és az oxigénhiány
csökkent. Jászné Gyovai Ág-
nes, az ATIVIZIG szentesi
szakaszmérnöke szerint ön-
tözõvíz szempontjából jó a
víz minõsége, gondokat a
bejutó nagy mennyiségû ter-
málvíz okoz. Az öntözési
idény megkezdése elõtt ép-
pen ezért a vízügy átöblíti a
csatornát friss vízzel. Az

ATIVIZIG rendelkezik egy 4
darab állomásból álló vízmi-
nõségi monitoring rendszer
kiépítésének létesítési vízjogi
engedélyével. A megvalósí-
táshoz a megfelelõ pályázati
lehetõség megjelenésére vár
az ATIVIZIG. A belvízvéde-
kezési alapadagokból kide-
rül, hogy tavaly szeptember
15. és idén március 13. kö-
zött 101 millió köbméter bel-
vizet juttattak a Kurcán ke-
resztül a Tiszába.

A Kurca élõvízzé tételéhez
két vizsgálati alternatíva
képzelhetõ el. Az egyik lehe-
tõség a Hármas-Körös Bö-
kényi duzzasztó rekonstruk-
ciója és a duzzasztott vízbõl
való bevezetés. A másik le-
hetõség a duzzasztott víz-
szintû Szarvasi holtágból
történõ vízbevezetés. Móra
József szerint ez utóbbi mó-
dot egyre többen tartják
megvalósíthatóbbnak.

(folytatás a 3. oldalon)

Errõl írtunk anno 1990
A mezõgazdaságot 25 évvel ezelõtt is hasonló kérdések

foglalkoztatták, mint manapság. A piacon a tojás 4 Ft, a fe-

hérpaprika 40 Ft, a burgonya 18 Ft áron kelt el kilónként –

írtuk a piaci árakban 1990-ben. A 25 évvel ezelõtt, õsszel

megjelent lapszámokból válogattunk mezõgazdasági témá-

jú irásainkból.

7. oldal

40 éves a Mocorgó Óvoda
November 9. és 12. között ünnepelte 40 éves fennállását

az Apponyi Téri Mocorgó Óvoda. A többnapos rendezvé-

nyen a jelenlegi és volt óvodások is részt vettek. Tartottak

szakmai és egészségnapot, házi úszóversenyt is rendeztek.

A kerek születésnapot gálával ünnepelték. Egy emlékfát is

felállítottak az óvoda udvarán.

4. oldal

Decemberben árverezik
az állami földeket

Legelõ és szántó mûvelési ágú földek szerepelnek a

Szentes környékén árverésre kerülõ, 3 hektárnál nagyobb

állami területek listáján. Egy részüket most is bérli ma-

gánszemély vagy mezõgazdasági vállalkozás. A szentesi

földek nyilvános árverését Hódmezõvásárhelyen tartják.

3. oldal

Mintegy kétszáz szociális
munkás volt hivatalos arra
az ünnepségre, melyet az ön-
kormányzat szervezett csü-
törtökön a Központi Konyha
ebédlõjében. A szociális
munka napján 2002 óta a
szentesi önkormányzat is
megköszöni dolgozói áldo-
zatos munkáját.

Hagyomány az önkor-
mányzatnál, hogy minden
év novemberében a szociális
munka napja alkalmából,
köszönete kifejezéseként
vendégül látja egy közös va-
csorára a szociális intézmé-
nyeiben dolgozókat. A Dr.
Sipos Ferenc Parkerdõ-
otthon, a Családsegítõ Köz-
pont, a Hajléktalansegítõ
Központ, a Gondozási Köz-
pont, a bölcsõde és a polgár-
mesteri hivatal szociális iro-
dája összesen mintegy 200
dolgozója hivatalos az ese-
ményre. Az elmúlt években
ezen az ünnepségen adták át
a városi képviselõ-testület
szociális és egészségügyi bi-
zottsága által 2007-ben életre
hívott Köszönet Oklevél elis-
merést is, amelyet a szociális
területen tevékenykedõ leg-
feljebb öt személy kaphatta
meg munkájának elismerése-
ként.

Az oklevelet sem tavaly,
sem az idei évben nem osztot-
ták ki. A társadalom fokmérõ-
je, hogyan él együtt a szegé-
nyekkel, hogyan gondosko-
dik a szegényekrõl, a segít-
ségre, támogatásra szorulók-
kal.

Szirbik Imre polgármester
arról beszélt köszöntõjében,
hogy ez az év rengeteg gond-
dal, odaadással, hétköznapi
bosszúságokkal és reményei
szerint hétköznapi mosolyok-
kal is telt. Az év végi ünnepek
közeledtével az emberi kap-
csolatok kerülnek még inkább
elõtérbe. Az idõsek azt várják,
hogy valaki rájuk nyissa az aj-
tót, mert beszélgetni szeretné-
nek, lenni valakivel. A szociá-
lis dolgozók olyanok, akik
idõt adnak az életükbõl, oda-
figyelnek, ápolnak, támaszt
adnak. A polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy nekik is
van kire támaszkodniuk, akik
erõt adnak a hétköznapok
munkájához. Hiszen a szociá-
lis dolgozók is hasonló gon-
dokkal küzdenek, lehet, ha-
sonló anyagi helyzetben van-
nak. Szirbik Imre megköszön-
te a munkájukat, ami – meg-
fogalmazása szerint – elhiva-
tottság és szolgálat is.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Elhivatottság
és szolgálat is

Élõvé tennék a város folyóját

Javul a Kurca
vízminõsége

Emelni, de mennyivel?

A Kurca és vízrendszere megfelelõ vízminõségének biz-
tosítására még 2008-ban készült egy komplex megoldási és
megvalósítási terv. A program elõrehaladásáról legutóbbi
ülésén kapott tájékoztatást a képviselõ-testület. A csatornát
vízügyi szempontból elsõsorban belvízelvezetésre és öntö-
zésre hasznosítják. A víz minõségét nagyban befolyásolja,
mennyi friss víz jut be a Hármas-Körösbõl ökológiai vagy
öntözési céllal, illetve mennyi belvíz vagy szennyezett víz
kerül bele.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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125 éve: a Szentesi Lap
1890. november 18-diki szá-
mában „Túltömött iskola”
címen jelentetett meg egy
írást, amely szerint: Molnár
János nagykirálysági tanyai
tanító elõterjesztést tett a ta-
nácshoz, melyben bejelenti,
hogy a vezetése alatti iskolá-
ban a folyó tanév kezdete
óta 96 mindennapi és 8 is-
métlõ-iskolás, tehát összesen
104 tanuló iratkozott be és
jár iskolába, kik közül az is-
kolában levõ padokba csak
88 tanulót tudott elhelyezni,
8 tanulóval pedig széket ho-
zatott fel, miáltal a kijárás
van lehetetlenné téve az is-
kolából. Kénytelen volt az is-
kolába való további felvételt
tanácsi intézkedéséig be-
szüntetni, holott még leg-
alább is 25-30 gyermek fog
felvételre jelentkezni a jelen
hó folyamán. Ezen segíten-
dõ, azon javaslattal él, hogy
a királysági tanyai iskola
még egy tanteremmel bõvít-
tessék ki, s ahhoz egy segéd-

tanítói állás szerveztessék,
miáltal lehetõvé válik a ta-
nulók megosztása, s így a
mintegy 140–160 tanuló két-
szeres eredménnyel való ne-
velése. — A tanács f. hó 15-
én tartott ülésében foglalko-
zott ezen elõterjesztéssel s
azt azon kérelemmel tette át
az iskolaszékhez, hogy az az
elõterjesztésben foglaltakról
szerezzen meggyõzõdést, s a
helyzetnek mi módon leen-
dõ javítására nézve, úgy a je-
lenben, mint a jövõre nézve
szükségesnek mutatkozó in-
tézkedések elrendelése iránti
javaslatát minél elõbb ter-
jessze be a városi közgyûlés-
hez.

80 éve: az Alföldi Újság
1935. november 3-án megje-
lent száma izgalmas hírt
röppentett fel: „Rökk Marika
Szentesen filmezett” címen.
A közlemény lényege: Csü-
törtök (okt. 31-én) délelõtt
érdekes szenzációt hozott
Szentesnek egy óriási német
autóbusz. Az autóbuszból a

mosolygós, kékszemû, gyö-
nyörû, szõke hajú Rökk Ma-
rika lépett ki. Rökk Marika
két német és egy francia kol-
léganõje társaságában, ren-
dezõvel, filmoperatõrrel és
mozi-felvevõgéppel jött
Szentesre – filmfelvételre. A
mûvészek arca sárgára volt
festve, a filmfelvételre alapo-
san kisminkelték magukat.
Rövid idõ múlva kirobogtak
a felsõcsordajárásra, hol a
filmfelvétel történt. Marika
lovasjelenetben, egyenruhás
statiszták között játszik,
mert katonadarabra készül a
Szentesen járt mûvészegyüt-
tes. A filmfelvételt igen so-
kan megnézték, s az opera-
tõr lekurblizta a jelenet fran-
cia változatát is. Amikor dél-
után beérkeztek a mûvészek
a városba, az autógramm ké-
rõk egész hadserege roha-
mozta meg Rökk Marikát. A
Petõfi elõtt a Marika-imádók
hátán írta alá apró papírsze-
letkékre a nevét. „Szívesen
adok autógrammot a szente-

sieknek – mondta késõbb a
fiatal színésznõ. – Aranyos
emberek…” A legközelebbi
Marika-filmben meglátjuk a
szentesi csordajárást… Rökk
Marikával együtt itt járt
Hans Stüwe, a híres német
filmrendezõ, Paul Kemp, to-
vábbá az UFA egész vezér-
kara. Délelõtt 8 órakor ér-
keztek, nyomban kisiettek a
felsõcsordajárásra, ott fil-
meztek, majd a Zsoldos-te-
lep mögötti területen készült
felvétel. A késõdélutáni órá-
kig tartottak a felvételek. Ak-
kor a Petõfibe mentek, ahol
víg hangulatban töltötték az
idõt. Sokat tréfálkoztak egy-
mással. A német Kemppel a
társaság magyar tagjai bele-
haraptattak egy piros cse-
resznyepaprikába. A méreg-
erõs paprikával nem bírt
megbirkózni a német, de ra-
gaszkodott hozzá, hogy a
társaság többi külföldi tagja
is próbálkozzék meg a
magyar különlegességgel.
Hosszú idõn át járt kézrõl-

kézre a paprika, de nem tu-
dott elfogyni a külföldi tár-
saságban. A filmesek autó-
busza délután 5 órakor in-
dult vissza Budapestre. 

35 éve: a Szentesi Élet
1980. novemberi számában
Molnár Kata érdekes témát
feszegetett „Lehet velem vi-
tatkozni” címen, amelyen ta-
lán ma is el lehetne gondol-
kodni. Írása így szól: Szomo-
rúan tapasztalom, hogy kezd
az a nézet elterjedni a
városban, hogy úgymond
»itt nincs közmûvelõdés, itt
nincs semmi értelmes szóra-
kozás«. Nekem így a sze-
membe egy orvos és egy pe-
dagógus mondta el vélemé-
nyét. Elõvettem a szentesi
mûsorfüzetet. Ritka az a
nap, amelyikre nem esik va-
lami kikapcsolódási lehetõ-
ség. Elgondolkodtam. Lehet,
hogy hivatásos és nem hiva-
tásos népmûvelõink nem jól
csinálják a dolgukat? De hi-
szen a múzeum lépten-nyo-
mon elõadókat hív, a szín-

házban egymásba érnek az
irodalmi estek, a színdarab-
ok, a kabarék. A kiállítóter-
münkben sem állandó kiállí-
tás van. A városban több he-
lyen van könyvtár. Az ifjúsá-
gi házban ötvennél több
program várta októberben a
látogatókat. Már az ÉLIKER
(Élelmiszer Kiskereskedelmi
Vállalat) is kiállítást rendez.
Szóval nem értem, hogy mi a
kifogása egyes értelmiségi
dolgozóinknak? »Nem nívós
a program« – mondják. A
Helyõrségi Mûvelõdési Ott-
honban mûködött egyszer
az értelmiségiek klubja. Az-
tán az is megszûnt. Ezek sze-
rint maguk sem tudtak értel-
mes programot kitalálni?
Gondolom és remélem, hogy
a kifogásolók kis számmal
akadnak a városban. Ha ne-
tán ez a hibás felfogás általá-
nos nézet lesz, akkor igen
sok pénzt költ el a városi ta-
nács a közmûvelõdésre, – fe-
leslegesen.

Közreadja: Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (78.)

Túltömött iskola – Rökk Marika Szentesen filmezett

A Szentes Városért Civil Fórum és a társult szervezetek ez
évben is megrendezik az önkormányzat, vállalkozások és
magánszemélyek támogatásával – immár 27. alkalommal –
az Árpád Szabadidõs Sportklub által 1989-ben kezdeménye-
zett hagyományos gyûjtõakciót abból a célból, hogy a nehéz
sorsú, segítségre szoruló polgártársaink asztalára is kerüljön
karácsonyi ajándék. Idõskorúak, gyermekek, testi fogyatéko-
sok és nagycsaládosok várják az adományokat, amelyek ös-
szegyûjtésére és szétosztására mi, az Árpád Szabadidõs
Sportklub tagjai vállalkoztunk. A város vezetõi és különbözõ
intézményei támogatásukról biztosítottak bennünket.

A szeretetakció fõvédnöke Szirbik Imre polgármester.
A szeretetakciós adománygyûjtés eredményeként 150 db

tartós élelmiszerekbõl álló csomagot állítunk össze azon rá-
szorulók számára, akiket jogosultság alapján az önkormány-
zat szociális irodája jelöl ki.

Önök, szentesi vállalkozók és magánszemélyek az elõzõ
években nyújtott támogatásukkal nagymértékben segítettek
bennünket célunk elérésében. Tisztelettel kérjük, hogy ez al-
kalommal is járuljanak hozzá gyûjtõakciónk sikeréhez.

Az adománygyûjtés 2015. december 18-ig tart. Nagyobb
összegek befizetése átutalással történhet az Árpád Szabad-
idõs Sportklub Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Szentesi Fiókja
10402836-28351687-00000000 bankszámlaszámra. Kérjük, az
átutalásra írják rá: „Szeretetakció”.

Tartós élelmiszereket, gyermek ruházati cikkeket, gyer-
mekjátékokat, gyermekeknek szóló könyveket, kisebb pénz-
adományokat szerdánként 15 és 17 óra között az Árpád Sza-
badidõs Sportklub 6600 Szentes, Kiss B. u. 3. szám alatti iro-
dájában veszünk át.

Szeretetakciós rendezvényeink: november 14. 8 óra, Szere-
tetakciós teremlabdarúgó torna a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. November 15. 9 óra Légfegyveres
lõverseny a Kontavill Lõcsarnokban (Ipartelepi út 14.) – ne-
vezés a helyszínen. December 12. 14 óra Szeretetakciós gála-
mûsor és a szeretetakciós utalványok kiosztása a Mûvelõdési
és Ifjúsági Házban.

Valamennyien bízunk megértésükben, segíteni akarásuk-
ban. 

„Kétszer ad, aki gyorsan ad.”
Kocsis Ferenc

„Szeretetakció a
szegények karácsonyáért” Templomszentelési hála-

adó istentiszteletre és lel-
készválasztást elõkészítõ
közgyûlésre kapott meghí-
vást minden szentesi evan-
gélikus vasárnap. Az Evan-
gélikus Templom 110 évvel
ezelõtt épült fel Petrovics So-
ma lelkész kezdeményezésé-
re, a hívek adományaiból.
Igét Lázár Zsolt esperes hir-
dette, Veres-Ravai Réka litur-
gizált (képünkön). Istentisz-
telet után került sor Madarász
Géza egyházmegyei felügye-
lõ által vezetett közgyûlésre,
ahol dr Gombos András gyüle-
kezeti felügyelõ ismertette a

gyülekezet álláspontját és a
díjlevelet. A közgyûlés a
meghívás mellett döntött,
fontosnak érzik, hogy Veres-
Ravai Réka négy éves helyet-
tes lelkészi szolgálatát köve-
tõen parókus lelkészként
folytathassa tovább Szente-
sen hivatását. Lázár Zsolt es-
peres a közgyûlés zárásaként
kiemelte, hogy fontos lépés
ez a gyülekezet életében és
Isten áldását kérte a gyüleke-
zetre.

A lelkészválasztó közgyû-
lésre decemberben kerülhet
sor.

Egy hónapja írtam, vajon
képviselõnk „mit gondol,
tervez, s fõként mit tesz vá-
lasztókörzetét érintõen a T.
Házban” – bocsánat, hogy
magamat idézem. Kérdések,
melyekre a választ tõle lehet-
ne hitelesen megtudnunk. A
helyi sajtómunkások se igen
emlékeznek arra, hogy ilyen
jellegû  alkalom lett volna az
elmúlt években. Jut eszembe,
még Mag Pál is tartott egy
fórumot ’88-’89 folyamán a
Bõs-Nagymaros természet-
rombolásról – „dunaszau-
rusz“ – az átkosban.(!) /e lap
hasábjain írtam egy szössze-
netet a Bõs és Paks II párhu-
zamáról közvetlenül a Or-
bán-Putyin atomcsókolózást
követõen tavaly februárban/

Ha Farkas Sándor képviselõ
úr egy tájékoztató keretében
lehetõséget adna az általa
képviselteknek arra, hogy
végighallgatva Õt, kérdezze-
nek is,  magam a teljesség
igénye nélkül az alábbiakra
lennék kíváncsi: 

– hova lett a hosszú harc
során a köztársaságunk; 

– az európai szintû de-
mokratikus alkotmányunk?

– a fékek és ellensúlyok
rendszere? vagy az csak el-
lenzékben –amikor az ellen-
párti kormányt korlátozza –
fontos a fiatal demokraták-
nak?

– mit szól a magyar foci –
százmilliárdokra rúgó inf-
rastrukturális – megtáltoso-
dásához?

– a civil szervezetek ható-
sági, rendõri vegzálásához?

– megtudhatnánk valamit
kórházunk elmismásolt be-
ruházásáról, - miután azzal
mint megvalósulttal kampá-
nyolt és nyert ’14 tavaszán!?

– és a helyi „trafikmutyi”
igaz története, ahol zenész(!)
barátunk 4 trafik üzemelteté-
si jogát elnyerve, azon mele-
gében nyilatkozott, hogy
esze ágában nincs azokat
üzemeltetni. 

– s ha ezek nem igazán
szakterületei, az állami föl-
dek eladása – mint Orbánék
legújabb kori földosztása –
terén talán sokkal szakava-
tottabb magyarázattal szol-
gálhatna!

Normál demokratikus
ügymenetben ezek a szürke
mindennapok részét képe-
zik, a politikus keresi a sajtó-
munkást, hogy – orgánumán
keresztül – folyamatosan tá-
jékoztassa a közvéleményt.
Ennél alább ne adjuk a jövõ
magyar demokráciájában! –
mert „lesz még egyszer szép
a világ, lesz még magyar
köztársaság, álljunk fel hát
végre!” – optimistán Bródy-
val.

Körtvélyesi László

Könyves szemmel

Kérdezni tán’
még szabad?

110 éves a templom

Szentes Város Önkor-
mányzata október 29-én ün-
nepélyes keretek között adta
át a Virágszínvonalasabb
Szentesért Környezetszépítõ
Versenyre nevezettek díjait. 

A városvezetés köszönetét
fejezi ki a verseny támogató-
inak, akik anyagi és tárgyi
felajánlásaikkal hozzájárul-
tak a magánszemélyek,
munkahelyi- és lakóközössé-
gek városszépítõ munkáinak
elismeréséhez:

Bartha János Kertészeti Szak-
képzõ Iskola,
Imre Péterné,
Szentesi Díszfaiskola,
Elektroglob Kft.,
Traj Lajos erdész,
Kompan Képviselet (Buda-
pest),
Szentes Városellátó
Nonprofit Kft.,
Borbolya 2000 Bt. (Szeged),
INTEGRÁL ÉPÍTÕ Zrt.
(Szarvas),
Termoker-Szentes Kft.

Városi köszönet
A Csongrád megyei Köz-

gyûlés zárt ülésén Puskásné
Halál Ágnes, Szentes Város
Gondozási Központja veze-
tõje kapja idén a Csongrád
Megye Szociális Ellátásáért
Díjat. Puskásné Halál Ágnes
1996-tól dolgozik Szentes
Városi Gondozási Központ-
ban, eleinte mint klubvezetõ,
késõbb intézményvezetõ he-
lyettes, 2006 szeptembere óta
az intézmény vezetõje.

Munkakörébõl, hivatásából
adódóan sok idõsebb ember-
rel került kapcsolatba, akik-
nek mindig önzetlenül, lelki-
ismeretesen segített megolda-
ni a problémájukat. Mint az
intézmény vezetõje folyama-
tosan fejleszti, közvetíti a
Gondozási Központ és a vá-
ros más szociális intézményei
szolgáltatásait, amelyeket ma
már a városon kívül élõ lako-
sok is igénybe vehetnek.

Díj a Gondozási
Központ vezetõjének

Papp Zoltánné november 9-én ünnepelte 95. születésnapján.
Ica nénit a város polgármestere, Szirbik Imre virágcsokorral
köszöntötte, átadta a miniszterelnök emléklapját, és kívánt to-
vábbi jó egészséget. Papp Zoltánné Dévaványán született, és
sok költözködés után 1953-ban telepedett le Szentesen. Az
IBUSZ helyi irodájában helyezkedett el, kezdetben dolgozó-
ként majd vezetõként, és onnan is vonult nyugdíjba. Férje a
szentesi vasútállomás fõnöke volt 1953 és 1977 között. A csalá-
di névsorban két gyermek, két unoka és 4 dédunoka szerepel.

Fotó: Vidovics Ferenc

95. születésnap
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(folytatás az 1. oldalról)
Szintén bizonytalanná vá-

lik az eseti, például a  kon-
téneres többlet szemét el-
helyezésének lehetõsége.
Pénzügyi szempontból a díj-
emelés növeli az önkor-
mányzati körbe tartozó in-
tézmények hulladékszállítá-
si kiadásait, a 70 év felettiek
díjmentességébõl adódóan
az önkormányzatnak kell
kifizetni a DAREH felé a rá-
juk esõ hulladékszállítási ki-
adásokat és növelheti az
egyházi fenntartású temetõk
szemétszállítás támogatási
igényét.

A Pálmások Szövetsége
részérõl felmerült a kérdés,
Szentes kiléphet-e a DAREH
rendszerbõl, ha nem fogadja
el a feltételeket? A kilépés
több, fõképp anyagi jellegû

következménnyel járna. Elõ-
ször is a társulásnak újra
kellene számolnia az uniós
és állami támogatás alapjául
szolgáló költséghatékony-
ság elemzést, változnának
az egyes településekre esõ
fajlagos költségek illetve
anyagi ellentételezést köve-
telhet a várostól. Móra József
szerint a kilépés veszélyez-
teti a projekt megvalósulá-
sát és a további mûködését
is, ráadásul vissza kellene
fizetni a mintegy 15 milliár-
dos fejlesztéshez felhasznált
uniós támogatás városra esõ
részét is.

A képviselõ-testület a
DAREH Társulás koncepci-
óját alapvetõen elfogadta és
támogatta Szirbik Imre ja-
vaslatát, miszerint a város
önkormányzata nem tudja

elfogadni a szemétszállítás
inflációnál magasabb egysé-
ges díjtétellel emelkedését a
város területén. A társulás-
ban érintett 86 település kö-
zül több már tárgyalta a
koncepciót és Makón példá-
ul szinte minden képviselõ
tartózkodott a szavazáskor.

Szakmai körökbõl szár-
mazó információk szerint
jövõre létrejön a központi
koordináló szervezet a sze-
métdíj beszedésére. Az el-
képzelés szerint az országos
népes-ségnyilvántartásban
szereplõ minden lakcím
ugyanannyit fizet majd a
szolgáltatásért. A beszedett
pénzt ez az új szervezet
osztja vissza a hulladékgaz-
dálkodást végzõ vállalkozá-
soknak.

Besenyei Gábor

Emelni, de mennyivel?

Szentesen és térségében
is aláírásgyûjtést indított a
Fidesz a kötelezõ betelepí-
tési kvóta ellen – közölte
Farkas Sándor sajtótájékoz-
tatón. Akik egyetértenek az-
zal, hogy a betelepítési kvó-
ta jogalap nélküli, ellenté-
tes Magyarország és az EU
érdekeivel, azok aláírásuk-
kal támogassák a Fidesz pe-
tícióját – kérte az ország-
gyûlési képviselõ. Az akti-
visták nem csak közterüle-
ten, piacon, utcai standokon
várják az aláírókat, hanem
elmennek minden háztar-
tásba.

A bevándorlásról szóló
nemzeti konzultáció kérdé-
seire a válaszadó több mint
egymillió ember 95 százalé-
ka egyetértett a megfogalma-
zott kérdésekkel – mondta
sajtótájékoztatón Farkas Sán-
dor országgyûlési képviselõ,
a Fidesz választókerületi el-
nöke. Idén november 4-ig
összesen mintegy 391 ezer il-
legális bevándorló lépte át a
határt. A mûszaki határzár
felépítése óta egy nap alatt
40 fõ, miközben szeptember-
ben volt olyan nap amikor

mintegy 10 ezren érkeztek.
Gyakorlatilag egész Európát
elérte a bevándorlási hullám
német meghívásra, azonban
a bevándorlók csalódottak,
mert nem azt kapták, amire
számítottak A kormány meg-
védi az ország határait, a
szerb és horvát határszakasz
után elképzelhetõ, hogy Ro-
mánia felõl is határzárat kell
kiépíteni. Elsõ lépésben a
Hármas-határtól Mezõhe-
gyesig készülhet el a mûsza-
ki zár, tájékoztatott a képvi-
selõ. 

Az Európai Unió kvóta-
rendszer bevezetését tervezi,
az uniós törvény hatására
Magyarországra 180-200
ezer bevándorlót telepítené-
nek a következõ években. Az
unió elképzelésével és a szá-
mítás módjával nem ért
egyet sem a kormány, sem a
Fidesz, ezért az Európai
Unió Bíróságához fordul, ha
a kvótatörvény életbe lép.
Az ország védelmében, a
kvótarendszer alóli mentes-
ség érdekében aláírásgyûj-
tést kezdeményezett a párt,
hogy a bíróság elõtt megfele-
lõ hatékonysággal, az össze-

gyûlt aláírásokkal alátá-
masztva védje meg az or-
szág érdekeit a kormány.

Szentesen vasárnap kez-
dõdött az aláírásgyûjtés, Far-
kas Sándor a hétfõi sajtótájé-
koztatón, az újságírók elõtt
írta alá az ívet. Az akció a
hónap végéig tart és várha-
tóan december elején nyújtja
be fellebbezését a kötelezõ
betelepítési szabály ellen a
kormány a luxemburgi bíró-
ságon. Felmérések szerint az
emberek több mint 80 száza-
léka egyetért a kvótarend-
szer elutasításával, tette hoz-
zá Farkas Sándor. A képvise-
lõ azt is mondta, hogy a
migránsok elveszik a mun-
kát és a megélhetési lehetõ-
séget a magyar emberek elõl
és nem szeretnék, ha idegen
kultúra telepedne meg Ma-
gyarországon.

Az aláírásokat a Fidesz
irodában, közterületeken,
valamint lakásokba beko-
pogtatva is gyûjtik az akti-
visták, akik megfelelõ meg-
hatalmazással igazolják ma-
gukat.

Besenyei

Aláírásgyûjtés a
kvótarendszer ellen

A Szentes Városellátó Nkft. tájékoztatása
szerint a cég hulladékdíj kintlévõsége olyan
mértékû, ami már veszélyezteti a folyamatos
szolgáltatás nyújtását. Elsõ körben a díjhátra-
lékosokat személyesen megkeresték. Aki
együttmûködõ volt, azzal megállapodás szü-
letett adóssága rendezésére. Jogszabályi kö-
telezettség alapján, a nem fizetõkkel szem-
ben adóvégrehajtást kezdeményeznek. 

2014. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) gondoskodik a díjhátra-
lék behajtásáról. Az adóhatóság már nem
vizsgálja sem a hátralék jogosságát, sem a
hátralékos szociális viszonyait, kedvezményt
nem adhat, illetve a tartozás rendezésére sem
lehet már megállapodást kötni. 

A NAV által kezdeményezett végrehajtás
során az adóhatóság leemeli a lakossági fo-
lyószámláról a díjhátralékot, plusz az általa
lefolytatott eljárás költségét. Az eljárási költ-
ség általány elsõ lépésben 5 ezer forint. Így
ekkor már például egy 10.500 forint összegû

díjhátralék (amely a lakossági kiskuka egy-
éves díja) 15.500 forintjába kerül a hátralé-
kosnak. Amennyiben az inkasszó nem vezet
eredményre, úgy a NAV gépjármû, vagyon-
tárgy, ingatlan tekintetében folytatja za eljá-
rást, amely ismételten növeli az eljárási költ-
séget. Így a fenti például vett 10.500 Ft össze-
gû hátralék az eljárás során az eljárási költsé-
gek következtében 20-30 ezer forint mértékre
is növekedhet. 

Felhívják továbbá a figyelmet arra, hogyha
a NAV megindította az eljárást, azt már nem
lehet leállítani, a szolgáltató nem tudja visz-
szavonni. Ezért fontos, hogyha valaki meg-
kapja a szemétszállítási díjhátralékról szóló
értesítést, feltétlenül keresse fel a Szentes Vá-
rosellátó Nkft. Ügyfélszolgálatát (Szentes,
Kossuth tér 6. H: 7-17, K-CS: 7-14 óra) és az
ügyintézõvel állapodjanak meg a díjhátralék
rendezésérõl. Ne várja meg a végrehajtás
megindítását.

Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

Ráf izethet ,  aki
szemétdí j ja l  tar toz ik

(Folytatás az 1. oldalról)
Baloghné Berezvai Csilla városi fõkertész ar-

ról tájékoztatott, hogy a termálvíz elvezeté-
sére több pályázat is készült, de egyik sem
nyert. Az élõvízzé tételhez is több tanulmány
készült, de a nagyon magas költségek miatt
az önkormányzat nem bír vele egyedül, az
ATIVIZIG-gel közösen lehetséges a megvaló-
sítás. Szirbik Imre szerint is csak állami és vá-
rosi összefogással, szakmai támogatással va-
lósulhat meg az élõvízzé tétel.

A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület
elnöke szerint a Kurca vízminõsége horgá-
szati szempontból is megfelelõ, az elmúlt év-
ben gyakorlatilag kifogástalanná vált. A felsõ
szakaszon jobb, a városi és az alsó szakaszon
kedvezõtlenebb a vízminõség. Kalamusz End-
re a javulásban meghatározó szerepet tulaj-
donít a bioremediációs programnak és a vá-
rosi szakaszon telepített két darab szökõkút-
nak. Az elmúlt öt évben két jelentõs halpusz-
tulás történt a Kurcán. Az egyik a berekben a
szennyvíztelep meghibásodása miatt, az
Alföld-Víz Kft. megtérítette a kárt. A másik
komoly halpusztulás két éve januárban tör-
tént, okozója nem lett meg. A halpusztulás
okaként három egymástól független vizsgá-
lati eredmény is magas ammóniaszintet mu-

tatott ki a Kurca városi szakaszán. Kalamusz
Endre felhívta a figyelmet, hogy a növény-
evõ amur telepítésének tiltása miatt pár éven
belül elszaporodnak a vízi növények. Az
egyesület három éve kezdte meg a víz hõ-
mérsékletének és oxigéntartalmának heti
gyakoriságú rendszeres mérését márciustól
októberig. Az oxigén háztartásban kritikus
idõszaknak számít a tavaszi jégolvadás, a
nyári rendkívüli meleg és a csapadékos idõ-
járás a belvíz miatt. Az elnök szerint is ve-
szélyt jelent a Kurcába vezetett termálvíz lú-
gossága. 

Dr. Rébeli Szabó Tamás minimum 5 millió
forint elkülönítését javasolta az önkormány-
zat jövõ évi költségvetésének tervezésekor a
Kurca vízfrissítésére a Körös folyóból. Fon-
tosnak nevezte a vízhez vezetõ földutak kar-
bantartását és azok felülvizsgálatát is.
Dömsödi Mihályné is támogatta, hogy jövõre
nagyobb összeg álljon rendelkezésre. Dr.
Chomiak Waldemar javasolta egy újabb szökõ-
kút felszerelését a kertvárosi szakaszon. A
testület végül elfogadta az indítványokat és
a Kurca vízminõségi programjának elõreha-
ladását.

Besenyei Gábor

Javul a Kurca vízminõsége

Legelõ és szántó mûvelé-
si ágú földek szerepelnek a
Szentes környékén árverés-
re kerülõ, 3 hektárnál na-
gyobb állami területek lis-
táján. Egy részüket most is
bérli magánszemély vagy
mezõgazdasági vállalkozás.
A szentesi földek nyilvá-
nos árverését Hódmezõvá-
sárhelyen tartják. Szántó-
nál 55-56 ezer forintos
aranykorona és 850 ezer-1,8
milliós hektáronkénti ár
körül alakul a kikiáltási ár.

Az árverési eljárásban
csak a Földforgalmi törvény
alapján földmûvesnek mi-
nõsülõ, magyar állampol-
gárságú természetes sze-
mély vehet részt elõzetes re-
gisztrációt követõen, akinek
a lakóhelye vagy a mezõ-
gazdasági üzemközpontja
legalább 3 éve azon a tele-
pülésen van, amelynek köz-
igazgatási határa az árverés
tárgyát képezõ föld fekvése
szerinti település közigazga-
tási határától közúton vagy
közforgalom elõl el nem

zárt magánúton legfeljebb
20 km távolságra van. A
megvásárolt földrészletre az
államot 20 éves idõtartamra
– a szerzõdés szerinti vétel-
áron – visszavásárlási jog il-
letve elidegenítési és terhe-
lési tilalom érvényes.

A föld azé lesz, aki a leg-
többet kínálja érte az árveré-
sen. Azonban, amennyiben
az adásvételi szerzõdést
nem az elsõ helyen álló elõ-
vásárlásra jogosult személy-
lyel köti meg az Nemzeti
Földalap Kezelõ (NFA), az
elõvásárlási jog jogosultja az
adásvételi szerzõdés közzé-
tételétõl számított 60 napon
belül tett elfogadó nyilatko-
zattal gyakorolhatja elõvá-
sárlási jogát.

Szentes térségében példá-
ul egy 6 hektáros szántót
1,78 milliós hektáronkénti
áron hirdettek meg, de mé-
lyen a zsebébe kell nyúlni
annak a gazdának is, aki 153
hektárt akar egyben meg-
venni, mert a 4945 aranyko-
ronás terület kikiáltási ára

272 millió forint. Az ár függ
attól is, hogy a szántó mel-
lett a területen található-e
legelõ, saját használatú út,
esetleg árok, vízállás, töltés
vagy anyaggödör.

A Nemzeti Földalap által
meghirdetett árak a térség-
ben tapasztalható piaci
áraknál magasabbak. Infor-
mációink szerint 35-45 ezer
forint körüli aranykoronán-
kénti áron lehet földterüle-
tet venni Szentes környé-
kén. Csongrád megyében az
árverések november 23-án
kezdõdnek, és december 30-
án érnek véget az 539 darab
külön helyrajzi számú, ösz-
szesen 8216 hektárra. A
szentesi mintegy 1200 hek-
tárnyi földterületre Hódme-
zõvásárhelyen lehet majd li-
citálni december 30-ig, a
meghirdetett napokon.

Az biztos, hogy aki de-
cember jut földterülethez,
az már csak tavasszal kezd-
het hozzá a megmûvelésé-
hez.

BG

Decemberben árverezik
az állami földeket

A horgászegyesület ellenõrei rendszeresen mérik a Kurca vizének oxigénszintjét.



A távíró adattovábbítást
tesz lehetõvé nagy távolság-
ra, melynek sebességét a
technikai lehetõségek hatá-
rolták be. Szentesen elõször
(írásos dokumentumok sze-
rint) 1874-ben merült fel az
igény egy távírdára, s 1875-
ben kezdõdött el a lobbizás
is – pontosan 140 éve. En-
nek állított emléket novem-
ber 7-én a Távírómúzeum
és a Dél-alföldi Postatörté-
neti Alapítvány.

November 7-én Sáfár Jó-
zsef, a Távírótörténeti Múze-
um igazgatója, távközlés-
történeti kutató gyûjtemé-
nyébõl megnyílt a kiállítás,
mely a Szentesen 140 éve in-
duló távírónak állít emléket.
A rendezvényen képviseltet-
te magát a Hírközlési Tudo-
mányos Egyesület Szegedi
Csoportja, a Postások Szak-
mai Egyesülete Szegedi
Szervezete és a Távírómúze-
um és Dél-alföldi Postatörté-
neti Alapítvány.

Szentes elõször 1874-ben
mutatott igényt arra, hogy
szeretne távirdát, majd a
tényleges lobbi 1875-ben
kezdõdött meg. Ekkor még
úgy gondolták: lehet állami
támogatásra számítani, majd
ebben csalódva elõször Szar-
vas, Csongrád és Szentes fo-
gott össze egy távíróvonal

létrehozására. Visszalépések
után Szentes önállóan építet-
te ki az elsõ vonalat Hódme-
zõvásárhely felé, s hozta lét-
re távírdáját. 1882-ben költö-
zött a távírda a postától kü-
lön épületbe, a Horváth Mi-
hály utcába. Ennek köszön-
hetõen gyorsabban jöttek-
mentek a hírek, fejlõdött az
államigazgatás, a lakosság és
elsõsorban a termelés és a
kereskedelem. 

A posta- és távközléstör-
téneti, illetve hírközlési és
egyesületi elõadásokból szá-
mos egyéb érdekességet is
megtudhattunk. Az esemény
Kovács Attilának, a HSZC
Pollák Antal Szakképzõ Is-
kolája igazgatójának prezen-

tációjával indult, aki az isko-
la névadójának híradás-
tecnnikai találmányáról be-
szélt, s arról, hogyan állta út-
ját az I. világháború egy ma-
gyar világszabadalomnak.
Kiemelt hangsúllyal tért ki
Pollák Antal szentesi szár-
mazására. Ezt követte egy
elõadás, amely részletezte az
infokommunikációs piac
helyzetét, középpontba állít-
va az internetet.

A programot Szabó Tibor, a
Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság irodavezetõje nyi-
totta meg, aki beszélt a táv-
író szentesi történetérõl, s la-
punknak elmondta, hogy a
távírót az 1940-es évek végé-
ig használták arra, hogy az

emberek távüzenetet küldje-
nek egymásnak morzejelek-
kel. Szentes szerves része a
postatörténet -és a híradás-
technika bemutatásának, a
kiállítás megnyitását követõ-
en hangsúlyozottan.

A következõ elõadást Sá-
fár József kiállítás-bemutató-
ja elõzte meg, láthattuk a
távírás történetének fõ állo-
máspontjait, s megismerked-
hettünk például az informá-
cióáramlást segítõ személyek
viseletével is. A kiállítás elõ-
zetes bejelentkezés alapján
megtekinthetõ a Posta 1.
épületében, nyitvatartási
idõben.

H.A.V.
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A Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság, a szentesi katasztrófavé-
delmi kirendeltség, valamint
a szentesi és csongrádi hiva-
tásos tûzoltó-parancsnokság
találkozót rendez nyugállo-
mányban lévõ tagjai részére.

Az összejövetelre a szente-
si hivatásos tûzoltó-parancs-
nokság épületében kerül sor
november 19-én, csütörtökön

11.00 órától, melyre várják az
egykori kollégákat, bajtársa-
kat.

A rendezvény önköltséges,
jelentkezni november 16-án
12 óráig lehet – a részvételi
díj befizetésével – a szentesi
vagy a csongrádi parancs-
nokságon. További felvilágo-
sítást György Magdolna c. tû.
alezredes ad a 63/561-041 te-
lefonszámon

November 9. és 12. között
ünnepelte 40 éves fennállá-
sát az Apponyi Téri Mocor-
gó Óvoda. A többnapos ren-
dezvényen a jelenlegi és
volt óvodások is részt vet-
tek.

A mozgáskultúrában ott-
honos óvoda a kerek évfor-
dulókat mindig megünnepli
az óvodában. 

Hétfõn két rendezvényre
került sor: délelõtt szakmai
napot tartottak a város óvo-
dapedagógusainak és általá-
nos iskolai tanítóinak, dél-
után az intézmény korábbi
dolgozóié volt a fõszerep.
Mindennek az óvoda adta
helyszínét. Elõbbi progra-
mon bemutatták a mozgás-
fejlesztõ részprojektet, fog-
lalkozásokat nézhettek meg
a résztvevõk, csoportokat lá-

togathattak, illetve prezentá-
ciókon tekinthették meg az
intézmény sajátosságait. A
Mocorgó nagyon sok pályá-
zatban vesz részt, s külön
aerobik csoportban is kipró-
bálhatják magukat a gyer-
mekek – tudtuk meg az óvo-
da vezetõjétõl, Felföldiné
Mácsai Violettától. Délután
azok a régi dolgozók vehet-
tek részt a rendezvényen,
akik hosszabb-rövidebb idõt
töltöttek el az óvodában. So-
kan közülük vidékre költöz-
tek, s jöttek érdeklõdõk Bu-
dapestrõl, Paksról, Szegedrõl
és Csongrádról is; nyugdíja-
sok, s más intézményben ak-
tív kollégák egyaránt.

Kedden az egészség volt a
központi téma. A mozgás
szorosan összekapcsolódik
az egészséges életmóddal.

Az Apponyi Téri Óvodában
a városban egyedülálló mó-
don már középsõs kortól
mehetnek a gyerekek úszni:
itt kiemelt helyen van a moz-
gás a vízben, s két munka-
társuk is úszásoktatói vég-
zettséggel rendelkezik. No-
vember 10-én a gyerekek
számára házi úszóbajnoksá-
got rendeztek az óvónõk.
Délután a családok az intéz-
ményen belül 5 helyszínen
vehettek részt az egészség-
programokon: az udvaron
megtekinthettek egy mentõ-
autót, odabent a mentális
egészség is fókuszba került –
gyermekjógának lehettek ré-
szesei; szûrõvizsgálatokat is
kipróbálhattak a szülõk és a
gyermekek. A szponzorok-
nak köszönhetõen egészsé-
ges ételeket is kóstolhattak,

melyekhez csírákat, zöldsé-
geket és gyümölcsöket hasz-
náltak fel.

Szerdán a születésnapot
óvodai gálával ünnepelték
meg a mûvelõdési központ-
ban: itt nemcsak az intéz-
mény jelenlegi óvodásai lép-
tek fel, hanem egykori, egy-
egy területen jeleskedõ volt
tagjai is szerepeltek. Ez nem-
csak mûsor, egyszersmind
megemlékezés is: így kap-
csolódott össze a múlt a je-
lennel, építhették közösen a
jövõt. 

A csütörtöki nap csak a
Mocorgó Óvoda gyermekeié
volt: egy születésnapi tortát
fogyaszthattak el a kicsik, s a
születésnap alkalmából fel-
lobbantak a hagyományosan
minden évben meggyújtott
fáklyák. A tûzgyújtás mellett
egy utazó bábszínház is szó-
rakoztatta az ovisokat. Kü-
lön érdekesség az emlékfa
felállítása, melyet egy jelen-
legi óvodás és egy mára már
iskolás gyermek helyezett el.
Meglepetés volt még a 40 hé-
liumos lufi felengedése is, s
minden apróság egy-egy
ajándékkal térhetett haza.

A mozgáscentrikus óvodá-
ban a városban egyedülálló
módon mehetnek a gyerekek
jégkorcsolyázni, délelõttön-
ként népi gyermektáncon
vehetnek részt. Délutánon-
ként a Tehetséges Ígéretek
Program keretein belül fociz-
nak az aprókák. A dolgozók
igyekeznek megõrizni a régi
arculatot, emellett olyan új
projektekben is részt vesz-
nek, mint például a Vesd be-
le magad.

Hornyik Anna Viola

40 éves a Mocorgó Óvoda

Nyugdíjas
bajtársi találkozó

A Hódmezõvásárhelyi
Szakképzési Centrum szen-
tesi székhelyû Zsoldos Fe-
renc Középiskola és Szakis-
kolája nyílt napot szervezett
a helyi alakulat, a 37. II. Rá-
kóczi Ferenc mûszaki ezred
katonáinak közremûködésé-
vel. A nyílt napon szeretettel
várták mindazon gyermeke-
ket és szüleiket, akik tanul-
mányaikat ebben a tanintéz-
ményben szeretnék folytatni.
Az iskola egyik képzési for-
mája a rendészeti képzés,
azon belül a KatonaSuli
program. A honvédelmi is-
mereteket tanulni és késõb-
biekben katonai hivatást ki-
próbálni vágyó tanulókat
Kollár László törzszászlós, az
ezred vezénylõ zászlósa fo-
gadta és tartott elõadást az
elsajátítandó tananyagokról,
a tanítás rendjérõl és az alap-
vetõ elvárásokról. Külön ki-
emelte, mit várnak el egy le-
endõ KatonaSulis diáktól,
milyen alapvetõ viselkedési,
érintkezési szabályokat kell
elfogadni, betartani és mi-
lyen fizikális kihívásoknak
kell megfelelni. Mint fogal-
mazott, a házi feladat és ta-
nulás nem opció és az izom-
láz elõírás.

A megjelent több mint 80
nebuló ezután betekinthetett
a KatonaSuli program tan-
anyagába, fegyveres bemuta-
tón és egészségügyi tájékoz-
tatón vettek részt.  A végzõs
diákok, akik közül négyen
már elhatározták, hogy ta-
nulmányaikat a MH Altiszti
Akadémián szeretnék foly-

tatni, személyes tapasztalata-
ikat, élményeiket osztották
meg az érdeklõdõkkel. A di-
áklányok, akik egyre na-
gyobb számmal érdeklõdnek
a katonai pálya iránt, talál-
kozhattak és beszélgethettek
katonanõkkel és informálód-
hattak az õket váró lehetõsé-
gekrõl.

Túri István 12. P osztályos
tanuló azért jelentkezett 8.
után ebbe az iskolába, mert
az a célja, hogy mindenáron
katona legyen. Az iskola el-
végzése után az Altiszti Aka-
démiára szeretne menni és a
szolnoki Különleges Mûvele-
ti Zászlóaljhoz, vagy az MH
88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
állományába bekerülni. Ta-
nárai szerint minden esélye
megvan, hogy álmai valóra
váljanak, mert kitartó és igen
jó tanuló.

Fazekas Patrik 8. osztályos
tanuló Szarvasról érkezett a
nyílt napra, a honvédelem
nagyon érdekli, ezért szeret-
ne ebbe az iskolába jelent-
kezni. Nagyon tetszik neki a
katonaságban a fegyelem és
a fegyelmezettség. Szeretné
elõször közelebbrõl megis-
meri a katonaságot, hogy el
tudja dönteni, milyen terüle-
ten vállalna szolgálatot. 

A szervezõk remélik, hogy
a március hónapban terve-
zett felvételin a jelenlévõk
mellett még több tanuló fog
megjelenni.

Csordásné Nehéz
Zsuzsanna
fõhadnagy

KatonaSulis
nyílt nap

A libáról szólt a Márton-naphoz kapcsolódó családi matiné
a múzeumban. November 7-én délelõtt Pintér Lászlóné

Mártonról és a ludakról beszélt a résztvevõ családoknak,
majd libás játékokat játszottak, libát kergettek, végül
kézmûveskedés foglalkozás keretében ajándéktárgyakat
készítettek. A jó hangulatú libáskodás közben jól fogyott a
liba alakú finom sütemény, és a libazsíros kenyér is.

Márton-napi libáskodás

140 éve kezdõdött a távíró
története Szentesen

Fotó: Lantos Imre
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A Látni és látszani közle-
kedésbiztonsági kampány
2012 óta törekszik arra, hogy
a balesetmentes közlekedés
érdekében felhívja a figyel-
met a látás és láthatóság ki-
emelt fontosságára. Tavaly
háromszáznál is több autós
szakszerviz és közel száz op-
tika állt a Látni és látszani
szlogen mögé, míg a másik
oldalon a 21 ezret is megha-
ladta azon autósok száma,
akik a kampányhoz csatla-
kozva is kifejezték, mennyire
fontos számukra a biztonsá-
gos közlekedés. Az országos
kampány kereten belül a sze-
mély- és tehergépkocsik, a
motorkerékpárok – és a ke-
rékpárok – vezetõi december
10-ig díjmentesen átvizsgál-
tathatják a jármû világítás-
technikai berendezéseit. Az
akcióban részt vevõ autósok
igazolólapot kapnak a re-
gisztrált szervizektõl, ame-
lyet az igazoltató rendõrnek
kell bemutatni az ellenõrzés
során. Egy szabályszegés el-

követése esetén a jogkövet-
kezmények alól ugyan nem
mentesíthet az igazolás, de
esetlegesen a szankció alkal-
mazása során a hatósági
mérlegelés alapja lehet. A re-
gisztrált optikákban díjmen-
tes látásellenõrzéssel és hasz-
nos tanácsokkal várják a jár-
mûvezetõket. Szentesen a Jó-
kai utcai PRO-M-CAR Kft.
szervizét és a Magyar Autó-
klub Villogó utcai állomását
kereshetik fel az autósok. In-
gyenes látásvizsgálatot a
Kossuth téri Optic World üz-
letben végeznek.

November 11-tõl olyan fo-
kozott közúti ellenõrzést
kezdett a rendõrség, mely
során a teljes körûen és - az
év egyéb idõszakaihoz ké-
pest - kiemelten ellenõrzi a a
forgalomban részt vevõ, va-
lamint az álló személy-, illet-
ve haszongépjármûvek, mo-
torkerékpárok és kerékpárok
kivilágítására vonatkozó ren-
delkezések megtartását.

BG

Látás és világítás
a közlekedésben

Dr. Demeter Attila november 19-én fogadónapot tart. A
város alpolgármestere csütörtökön 13-16 óra között várja a
lakosok panaszait, kérdéseit a irodájában, a Városháza
emeletén.

Alpolgármesteri fogadónap

Végre, végre! November
14-én, szombaton 20 órakor
kezdetét veszi a Zene-Világ-
Zene koncertsorozat Graffiti-
szekciója is. A helyszín to-
vábbra is az ifjúsági ház. A
fõzenekar pedig az immár
1999 óta létezõ Kowalsky
meg a Vega! Vagyis, a lehetõ
legjobb választás a sorozat
indítására, mert ez a banda
minden korosztályt képes
„megszólítani”, a közönség
soraiba invitálni. A magam-
korúak alighanem  a számok
szöveg-centrikusságát díjaz-
zák leginkább (persze, nem
csak), amelynek szellemisé-
ge – kivételesen – nem a ma-
gyar underground hõskoráig
nyúlik vissza. Nem a Sziámi-
iskola tanulói voltak õk. In-
kább a Tankcsapda mellé
tenném õket az élet-szagú
dalszövegeik és a képalko-

tás-béli pontosságuk okán.
Rock? Naná, ezerrel mind-

azok (mondjuk, a közép-
nemzedék) számára, akiknek
erre a ritmusra dobban a szí-
vük. Vele a rap. Vettétek az
adást, fiatalok? Nem kicsit
ellentmondás, netán gáz –
máshol talán, de nem
Kowáéknál! Olyannyira
nem, hogy a popularitás is
hitelesen úszik bele ebbe a
közegbe olyannyira erõtelje-
sen, hogy a rádióállomások
sem kerülik meg õket, hiszen
önmaguk alatt vágnák a fát a
muzsikájuk játszása nélkül.

Támadható (mert mégis,
mi is ez az egész), mégis tá-
madhatatlan, de ami a lé-
nyeg: könnyen fogyasztható,
sõt szerethetõ! Bizonyíték rá,
hogy a legutóbbi, (2014-es)
Még nem az éden címû albu-
muk platinalemez lett! A

Barba Negrában november
27-28-én rendezendõ dupla
koncertjükre pedig a hó ele-
jén már minden jegy elfo-
gyott. (Jöjjön tehát mindenki
Szentesre!) És a frontember
karizmájáról még nem be-
széltem.

Az elõzenekar sem lesz
semmi! A Dorothy nevû me-
tál csaj-trió jön velük (nem
tévesztve össze amerikai
névrokonukkal, akik szintén
nem a sárga úton, hanem a
zene világában vándorol-
nak). Ne késsetek a buliról,
mert õket is mindenkinek
látni kell! Nem mellesleg a
Tankcsapda szövegírói hatá-
sa náluk is érvényesül (pozi-
tív értelemben, természete-
sen), és ha összeáll az a bizo-
nyos szerencsés csillagzat, az
új lemezüket a fizikai valójá-
ban is el tudják hozni Szen-
tesre.

Bekezdett az idei Graffiti-
szezon is! Ha egy vén em-
bert láttok a koncerten, az
nagy valószínûséggel én le-
szek, de messze nem biztos,
hiszen a nemzedékek közötti
falak rég leomlottak – a ze-
nefogyasztás tekintetében
legalábbis –, amely állításo-
mat minden valószínûség
szerint ez az egy este alatt le-
zajlódó két koncert nagyban
alá fogja támasztani. Mondja
már meg valaki, mért kell
mindent megideologizálni
ahelyett, hogy egyszerûen
csak élveznénk a zenét?

Olasz Sándor

Kowalsky meg a Vega,
meg a Dorothy

Mi kerüljön be a híradó-
ba, és milyen sorrendben?
Fontosabb-e szerkesztési
szempontból az Unió határ-
védelme, vagy hogy a ma-
gyar labdarúgó-válogatott
kijut-e az Eb-re? Ezekre a
kérdésekre is választ kap-
tak Süveges Gergõtõl a
gyeremekkönyvtárban két
szentesi iskola médiaórájá-
ra járó diákok.

A hétfõ délutáni rendha-
gyó könyvtári órán Süveges
Gergõ, az Eszterházy Károly
Fõiskola címzetes docense,
szerkesztõ-mûsorvezetõ ve-
zette be a média iránt érdek-
lõdõ diákokat a tévéhíradó
készítésének rejtelmeibe.
Nem került elõ kamera, sú-
gógép, sminkes, ám a tanu-
lók tapasztalhatták, az elmé-
let mennyire fontos. Kezdve
a hír mibenlététõl, fõ ismér-
veitõl, majd a hírek sorba
rendezésén keresztül jutot-
tak el addig, amíg a szer-
kesztõ elvileg nyugodtan
hátradõlhetne, hogy kész a
mûsorterv. De az igazi mun-
ka még csak akkor kezdõdik.

– Mit gondoltok, hány em-
ber készíti az esti, félórás hír-
adót? – indította az elõadást
Süveges Gergõ, aki 15 évet
dolgozott a hírmûfajban, leg-
utóbb az MTVA mûsorveze-
tõjeként láthattuk, most mé-
diaismereteket tanít. A szá-
mok repkedtek, végül a hír-
adós elárulta, mintegy 40-50
ember munkájával valósul
meg a mûsor, majd átbeszél-
ték a szerkesztõség összeté-
telét. Ezután a Kiss Bálint és
a Koszta iskolák médiaórás

tanulói alkottak egy szer-
kesztõséget, s elsõ feladat-
ként hírt kellett írniuk, bár-
mirõl. A lényeg, hogy szere-
peltetni kellett az alapkérdé-
seket: kivel, mi, hol és mikor
történt, illetve mi okból  -és
tilos volt magánvéleményt
formálni a szövegben. 

12 aktuális hírt hozott Sü-
veges Gergõ, ezekbõl válo-
gatták ki segítségével a
diákok, szerintük melyik
anyagnak van helye egy or-
szágos közszolgálati híradó-
ban, és milyen sorrendben.
Arra jutottak: ha van külön
sportrovat, nem foglalkoz-
nak a focival. Ha esetleg a

magyarok nyerik az Eb-t, az
biztosan vezetõ hír lesz a
híradóban is, keltett derült-
séget az elõadó. Ugyanígy a
várható idõjárás is kimarad.
Ahogy az is, hogy felújítot-
ták a szentesi polgármesteri
hivatal épületét, mert ez csak
lokálisan érdekes a fõváros
központú magyar médiában.
A belpolitika hírei az élre kí-
vánkoznak, ahogy a mene-
kültválsággal foglalkozó hí-
rek is. Az amerikai elnökvá-
lasztás elsõ nyilvános vitája
hátrébb szorulhat a hírfo-
lyamban – most még. Miu-
tán tisztázták azt is, hogy
mekkora szava van Angela

Merkelnek a bevándorlás-kér-
désben, Süveges Gergõ óva-
tosságra intette a fiatalokat a
facebookos megosztásokkal
kapcsolatban. El kell gondol-
kozniuk azon, akarják-e is-
merõseik idejét felesleges
dolgokkal rabolni, vagy
másképp lesznek jófejek, és
építenek imázst. 

A rádióban „láthatóbban”
kell beszélni, és soha ne le-
gyen csönd, mert az a rádió
halála – foglalta össze Süve-
ges Gergõ a Kiss Bálintban a
héten pénteken újrainduló
iskolarádió munkatársai szá-
mára a lényeget.

D. J.

Híradó a könyvtárban

November 14-e a diabétesz világnapja,
mely a cukorbetegek számára nélkülözhe-
tetlen inzulin feltalálója, Frederick Banting
születésnapja. Világviszonylatban évente
hét millióval növekszik a cukorbetegek
száma, hazánkban mintegy félmillió re-
gisztrált beteg él, de még legalább 250 ezer-
re tehetõ azok száma, akik nem tudják,
hogy diabéteszesek. A világnap alkalmából
(de nem csak most) fontos foglalkozni a té-
mával. A Szentesi Egészségfejlesztési Iroda
40 fõs csoporttal, helybeli és a környékben
élõ cukorbetegekkel látogatást tesz az Egy
Csepp Alapítvány hétvégi budapesti ren-
dezvényeire.

Az Egészségügyi Világszervezet a szív- ér-
rendszeri betegségek után a második helyre
sorolja a cukorbetegséget, orvosi néven
diabetes mellitust (ami cukros vizeletet je-
lent). Kialakulását követõen egy olyan élet-
hosszig tartó állapotról van szó, amely, jól és
eredményesen kezelhetõ, ugyanakkor, ha
nem tartják karban, súlyos és sokszor fájdal-
mas, életminõséget rontó szövõdményekhez
vezethet. 

Miért alakul ki
a cukorbetegség?

Általánosságban elmondható, hogy cukor-
betegségben a hasnyálmirigy által termelt in-
zulin mennyisége kevés vagy minimálisra
csökkent (1-es típusú diabetes), vagy a sok-
szor nagyobb mennyiségben is termelõdött
inzulin nem tudja hatását kifejteni a szerve-
zetben (2-es típusú diabetes). Mindkét eset-
ben a végeredmény az lesz, hogy- több- ke-
vesebb idõ után- a keringõ vér cukorszintje
megemelkedik. A korábban „idõskori cukor-
bajnak” nevezett 2-es típusú diabéteszre jel-
lemzõ, hogy a betegség kezdetekor a jelleg-
zetes tünetek hiányozhatnak, gyakran csak
véletlen laboratóriumi vizsgálattal fedezik
fel a betegséget.

A világon a 2-es típusú betegek száma drá-
maian növekszik (az összes cukorbeteg 90%-
a a 2-es típusú betegségben szenved), a fejlett
társadalmakban tapasztalható egészségtelen
életmód és táplálkozási szokások miatt. Ko-

rábban ezt a diabétesz formát „enyhe” beteg-
ségnek tartották, mivel sokáig nem okoz pa-
naszt, nem feltétlenül igényel inzulint. Isme-
reteink szerint a kezeletlen cukorbetegség
mintegy 10–15 évvel lerövidíti a várható élet-
tartamot, a súlyos kis és nagyér szövõdmé-
nyek miatt. 

A cukorbetegség klinikai tünetei az alábbi-
ak lehetnek:

• Általános tünetek: fáradtság, fogyás,
gyengeség, izzadás, bizonytalan rossz
közérzet 

• Magasabb vércukorszint miatt jelentkezõ
tünetek: szomjúságérzet, nagy mennyi-
ségû víz fogyasztása, állandó vizelési in-
ger,  nagy mennyiségû vizelet 

• Bõrtünetek: száraz bõr, viszketés (gyak-
ran a nemi szervek és a végbélnyílás kör-
nyékén), bakteriális és gombás bõrfertõ-
zések

• Potencia- vagy menstruációs zavarok. 

A cukorbetegség megelõzése

Elsõ és legfontosabb, hogy amilyen hamar
csak tudunk, kezdjünk el tudatosan táplál-
kozni. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt és
lehetõleg kevés finomított, fehér cukrot.
Nem kell azonban lemondani az étkezések
élvezetrõl, elég, ha megválogatjuk mikor, mit
és mennyit fõzünk és abból mennyit eszünk.
Nagyon fontos a nyersanyagok helyes kivá-
lasztása is, ezért mindig tudatosan vásárol-
junk! 

A másik fontos tényezõ a testmozgás. Min-
dennapi életünkbe iktassuk be a mozgást,
ami nem feltétlen a konditerem használatát
jelenti, hanem az egyszerûbb mozgásformák
választását, pl. a kényelmes autó helyett vá-
lasszuk a kerékpárral, gyalog történõ közle-
kedést, lift helyett pedig a lépcsõt használ-
juk.

Aki teheti, iktasson be legalább heti 120
perc aktív mozgást életrendjébe, s élvezze
annak ízületekre, szív- és érrendszerre, vala-
mint az elmére gyakorolt jótékony hatását!

Dr. Földesi Irén
belgyógyász-diabetológus fõorvos

A cukorbetegek
világnapjához közeledve…

Süveges Gergõ „kamerák nélküli“ híradója.
Fotó: Vidovics Ferenc
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A Szilver TSE táncosai
sûrû napokat élnek, minden
hétvégén parkettre lépnek a
párok. Legutóbb Algyõre
utaztak, ahol a IX. Forma
Kupa táncversenyt rendez-
ték, amely a D osztályos or-
szágos bajnokságnak is ott-
hont adott ebben az évben a
klubközi versenyek mellett.
A versenyen a Szilver TSE
táncosai a következõ ered-
ményeket érték el:

Országos bajnokság: ifjú-
sági D latin (28): 5. Guba
Marcell, Fruzsa Kata. Ifjúsági
D standard (17): 1. Guba
Marcell, Fruzsa Kata. Junior
II. D standard (20): 3. Sinkó
Péter, Busa Dóra. Junior I. D
latin (21): 6. Cziklin Dusán
Péter, Szilágyi Rebeka. Junior
I. D standard (17): 5. Sántha
Roland, Miskolczi Nóra.

Gyerek II. D latin (9): 5. Fo-
dor Bence, Fodor Luca, gyerek
II. D standard (7): 2. Kiss Zol-
tán, Pinka Ramóna Franciska,
5. Fodor Bence, Fodor Luca. 

Klubközi versenyek: fel-
nõtt B standard (5): 2. Hor-
váth Zoltán, Bense Krisztina,
4. Czuczi Patrik, Késmárki
Vanessza. Felnõtt E latin (11):
1. Kispál Gergely Tas, Kakas
Lúcia, 4. Komáromi Richárd
Gábriel, Cserny-Kuhn Fruzsina
Andrea.

Felnõtt E standard (5): 1.
Komáromi Richárd Gábriel,
Cserny-Kuhn Fruzsina And-
rea, 2. Kispál Gergely Tas,
Kakas Lúcia. Ifjúsági B latin
(5): 4. Tiralla Bonifác, Bacsó
Henrietta. Ifjúsági B standard
(3): 2. Czuczi Patrik, Késmár-
ki Vanessza, 3. Kiss Tamás
Bence, Tóth Fruzsina Gabriella.

Ifjúsági C standard (6): 6.
Rácz Alex, Nagy Fanni Orsi.

Ifjúsági E latin (11): 2. Kispál
Gergely Tas, Kakas Lúcia, 4.
Komáromi Richárd Gábriel,
Cserny-Kuhn Fruzsina And-
rea, 6. Urbán Dominik, Gu-
bics Nikolett. Ifjúsági E stan-
dard (14): 1. Urbán Dominik,
Gubics Nikolett, 2. Komáromi
Richárd Gábriel, Cserny-
Kuhn Fruzsina Andrea, 3.
Sántha Norbert, Terbán Ágnes,
5. Kispál Gergely Tas, Kakas
Lúcia. Junior II. B standard
(2): 1. Urbán István, Urbán
Lilla. Junior II. B latin (2): 1.

Urbán István, Urbán Lilla.
Junior II. C latin (6): 4. Rácz
Alex, Nagy Fanni Orsi. Juni-
or II. C standard (5): 4. Rácz
Alex, Nagy Fanni Orsi. Juni-
or II. E latin (4): 3. Urbán
Dominik, Gubics Nikolett.
Junior II. E standard (9): 1.
Sántha Norbert, Terbán Ág-
nes, 2. Urbán Dominik, Gu-
bics Nikolett. Junior I. C latin
(3): 1. Papp Ádám István,
Gál Dalma. Junior I. C stan-
dard (3): 1. Papp Ádám Ist-
ván, Gál Dalma.

A Forma Kupán táncoltak

Mérkõzés nélkül nyerte
legutóbbi bajnokiját a Szen-
tesi Kinizsi SZITE férfi aszta-
litenisz csapata. A mieink ha-
zai pályán fogadták volna a
sorsolás szerint a Debrecen
együttesét, ám az ellenfél
nem érkezett meg a mérkõ-
zés idõpontjára a Szent Er-
zsébet iskola tornatermébe.
A szabályok szerint ilyenkor
18-0-val írják jóvá az össze-
csapást a vétlen együttes
számára, minden bizonnyal

így történik majd ez ebben
az esetben is. A csapat ezen a
hétvégén, vasárnap Ceglédre
utazik, majd jövõ vasárnap
11 órától az Orosháza gárdá-
ját fogadják Bunda Szabolcsék
hazai pályán. A Cegléd elleni
mérkõzés igazi rangadó lesz,
hiszen a dobogó harmadik
fokáért harcban álló két
együttes méri össze erejét a
ceglédi tornacsarnokban.

hv

Ellenfél nélküli
gyõzelem

Fontos bajnoki ponto-
kat gyûjtött be a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata a bajnokság hetedik
fordulójának hétfõ esti, te-
levíziós mérkõzésén. A mie-
ink a Kaposvárt gyõzték
le izgalmas összecsapáson,
visszavágva ezzel a kupá-
ban elszenvedett hétgólos
vereségért.

Remekül kezdett és pom-
pás gólokat szerzett a Szen-
tes az elsõ negyedben, ekkor
4-2-re vezettek a mieink, So-
mogyi és Hegedûs Bence gól-

ján csak ámult a publikum,
Lazic kapus pedig négy egé-
szen káprázatos védést mu-
tatott be ebben a nyolc perc-
ben. A következõ játékrész
már sokkal szorosabbra sike-
redett, olyannyira, hogy a
Kaposvár a negyed végére
felzárkózott egy gólra, az
utolsó negyednek pedig 6-6-
os döntetlennel indultak
neki a csapatok. Addigra
Sekulicot már cserével kiállí-
totta a játékvezetõ, majd So-
mogyi is kipontozódott, igaz
a vendégoldalon is idõ elõtt
szálltak ki ketten a játékból.
A záró negyedben elõbb
Weszelovszky váltott gólra
egy büntetõt, majd Nagy
Márton növelte két gólosra a
Valdor-elõnyt. A továbbra is

megbízhatóan teljesítõ Lazic
eszén már nem tudtak túljár-
ni Vindischék, így joggal ün-
nepelhetett a hazai szurkoló-
sereg.

– A védekezésünk ezúttal
nagyon összeállt – mondta
Lukács Dénes, a Valdor veze-
tõedzõje a lefújást követõen.
– Ennek, kapusunk nagysze-
rû teljesítményének és fe-
gyelmezett játékunknak kö-
szönhetjük a sikert. A szá-
munkra balul sikerült ku-
pamérkõzéssel ellentétben
most nem 17 esztendõ volt
a kispadunk átlagéletkora,
kompletten ki tudtunk állni,
meg is lett az eredménye.
Borzasztóan boldog voltam
a lefújás után, elsõsorban a
játékosok miatt, mivel voltak

a héten olyan, a nyugalmat
megzavaró események, ame-
lyekrõl nem beszélhetek, de
felháborító számomra. Bí-
zom benne, hogy ezeket a
klubvezetés minél hamarabb
rendezni tudja, és nem enge-
di, hogy a játékosok összeza-
varodjanak, mert most ez
volt a cél. Szerencsére ezek a
játékosok hisznek abban a
munkában, amit elvégzünk,
hisznek magukban és egy-
másban, és azt hiszem, hogy
a zavaró emberek nem okoz-
nak gondot nekünk.

A Valdor-Szentes legköze-
lebb november 25-én, hazai
medencében fogadja a Sze-
ged együttesét.

HV

Parázs csata volt

VALDOR SZENTESI VK
– KAPOSVÁRI VK 8–7
(4–2, 1–2, 1–2, 2–1)

Szentes, 200 nézõ. V: Né-
meth A., Mucskai

SZENTES: LAZICS –
Maklári, VÖRÖS V. 1, We-
szelovszky 2, Szekulics, So-
mogyi 1, Nagy M. 1. Csere:
Kókai, Werner, Lukács D. 1,
HEGEDÛS B. 1, Latinovics 1,
Farkas. Edzõ: Lukács Dénes

KAPOSVÁR: SZÉCSI –
Kovács O. 1, BERTA 2, Ni-
kolov 1, Parezanovics,
VINDISCH 2, Polovic. Cse-
re: Ács, Palotás, Andok, Do-
bos 1, Juhász-Szelei, Sántavy,
Krémer. Játékos-edzõ:
Szécsi Zoltán

Gól – emberelõnybõl:
10/3, ill. 8/2

Gól – ötméteresbõl: 3/2,
ill. 1/1

Kipontozódott: Kovács
(18. p.), Somogyi (23. p.), Pa-
lotás (26. p.)

Kiállítás, végleg cserével:
Szekulics (11. p.)

Utolsó hazai mérkõzését
játssza szombaton a Szentesi
’91-esek rögbi csapata. A
szombati, 13 órakor kezdõdõ
mérkõzésen az ellenfél a
százhalombattai Fekete Se-
reg együttese lesz. A bajnoki
mérkõzést október 31-rõl ha-
lasztották a mostani idõ-
pontra, mivel a magyar válo-
gatottnak volt mérkõzése az
eredeti idõpontban, és a ven-

dégeknél hat rögbis szerepel
a nemzeti együttesben.  Ez-
úttal Bertók Róbert végzi el a
kezdõrúgást, a csapat ezen
kívül a kilátogató nézõknek
forró teával és forralt borral,
valamint egy igen látványos-
nak ígérkezõ évadzáró baj-
noki összecsapással kedves-
kedik. A mérkõzést a Pusztai
László Sporttelepen, a hátsó
füves pályán rendezik. hv

Forralt borral és teával
várják a nézõket

A Szentesi Kosárlabda Klub U16-os csapata a Szedeák
együttesét 85:64-re verte, november 5-én. A felnõttek kikap-
tak a Gátlástalanok csapatától 74:70-re. November 7-én az
U16-os gárdánk legyõzte a Nagykõrösi Sólymokat 70:61-re.

Következõ mérkõzések: november 14. 14 óra U16 Szolnoki
VSI – Szentesi KK, november 16. 18:45 óra Dr. Papp László
sportcsarnok (U18) Szentesi KK – Mezõberény.

Serdülõk: november 15. Kecskemét – Szentesi KK, 10:45
Félegyháza – Szentesi KK, 12:30 Szentesi KK – Kecskemét.

Kosarasok

A Csongrád-megyei bajnokságban szereplõ Szentesi Sza-

badidõs Sportklub csapata a hét végén itthon játszik. A lá-

nyok ellenfele a Kisteleki KK együttese. A mérkõzés novem-

ber 14-én, szombaton 17 órakor kezdõdik a Dr. Papp László

Városi Sportcsarnokban.

Nõi kézilabda

Ha a vártnál nehezebben is, de begyûjtötte a három pon-
tot a Szentesi Kinizsi megyei elsõ osztályú labdarúgó csa-
pata. A Kinizsi alaposan megizzadt a hûvös, õszi idõben a
Kistelek ellen, Koncz Zsolt vezetõedzõ kizárólag a 2-1-es
gyõzelemmel volt elégedett.

A mezõny hátsó régiójában szereplõ Kistelek volt a Kinizsi
ellenfele az elmúlt szombaton, és az elõjelek sima hazai sikert
ígértek. A papírformának megfelelõen gyorsan góllal kezdett
a Szentes, Lõrincz góljával már a 10. percben megszerezték a
vezetést a mieink, majd Molnár duplázta meg a szentesi
elõnyt még a szünet elõtt. Fordulás után hiába futballozott
mezõnyfölényben a Kinizsi, gólt a vendégek értek el, így a
vége a vártnál szorosabbra sikerült, de újabb három ponttal
gazdagodtak Koncz Zsolték. – Kizárólag a gyõzelemmel le-
hetek elégedett – mondta a csapat vezetõedzõje. – Azt gondo-
lom, hogy az idény leggyengébb játékát nyújtottuk a mezõny
eddigi leggyengébb képességû együttese ellen. Saját ma-
gunknak nehezítettük meg a mérkõzést, hiszen jócskán akad-
tak helyzeteink, így sokkal korábban eldönthettük volna a
három pont sorsát, és nagyobb gólarányú gyõzelmet is arat-
hattunk volna. Sajnos nagyon gyengén teljesítettünk, ennél
jobb játékot várok el labdarúgóimtól, már ezen a hétvégén,
amikor az Újszentiván otthonába látogatunk. Ezúttal három
védõvel játszottunk, kipróbáltuk ezt a felállást, igyekeztünk a
pálya két szélén támadásokat vezetni, és így az ellenfelünk
védelme mögé kerülni, ami sikerült is, ám a helyzeteinket
sorra elpuskáztuk.

Gyõzelmével – 25 pontot gyûjtve - a negyedik helyen áll a
táblázaton a Kinizsi. Az ifjúsági csapat ellenben parádézott,
15-0-ra nyertek a fiatalok a Kistelek ellen, és immár hat pont
elõnnyel vezetik a tabellát. hv

Csúnya játékkal
három pont

Egri gyõzelmét követõen
Szegeden is nyerni tudott a
Hungerit-Szentesi VK nõi
vízilabdacsapata az elmúlt
szombaton, a bajnokság 6. for-
dulójában. Az alapszakasz
küzdelmei november 18-án
folytatódnak, ezen a hétvégén
a Magyar Kupa csoportmér-
kõzéseit rendezik a ligeti
uszodában.

Az elsõ negyed végén 4-1-
re, félidõben pedig már 9-3-ra
vezetett a Hungerit Szegeden,
és a mieink a hat találatig jutó
Bujka vezérletével meg sem
álltak 16 gólig. Különösen jó
hír, hogy mindössze hat gólt
kapott a csapat, így nagyon si-
ma vendéggyõzelem született
a megyeszékhelyen. Bujka
mellett Kövér-Kis, Mihály és
Hevesi 2-2, Miskolczi, Farkas,
Pengõ és Gémes egy-egy talála-
tot jegyezhetett a mérkõzésen.

November 14-én és 15-én
kizárólag a Magyar Kupa cso-
portküzdelmeire koncentrál
majd a csapat, a helyszín ez-
úttal is – csakúgy, mint né-
hány héttel korábban a férfi-
aknál – a ligeti sportuszoda
lesz. A Hungerit a BVSC-vel, a
Dunaújvárossal, az UVSE-
Margitszigettel és a Kópé
VSE-vel került egy csoportba.
Az öt együttes közül az elsõ
kettõ jut majd tovább az elõ-
döntõbe, a papírforma szerint
a Dunaújváros – BVSC –
Szentes hármas között dõlnek
el a lényeges kérdések. A
Szentes szombaton 13 órakor
a BVSC-vel, 19 órakor a Kópé-
val, vasárnap 11.30-kor a Du-
naújvárossal, 17.30-kor pedig
az UVSE Margitszigettel csap
majd össze.

HV

Siker
Szegeden

Papp Ádám István, Gál Dalma.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Kos
Érdemes a folyamatban lévõ
szerzõdéseket megkötni,

aláírni. Ne halassza a hét második felé-
re, mert a munkamorál nem a legked-
vezõbb a kollégák, a felettesek részérõl.
Szellemi és fizikai kondíciója magas
szinten van.

Bika
Az átfutó bolygók fokozott
éberségre figyelmeztetik,

amennyiben ön a vállalkozó szféra kép-
viselõje. Amennyiben beosztottként
dolgozik, fõnöke nagyobb szabad kezet
ad az ön számára. Most bizonyíthat, ha
szeretne.

Ikrek
A hosszú távú tervek elké-
szítésére kerül a hangsúly.

Rendkívül kedvezõek az átvonuló boly-
góhatások az ön elképzelései kivitelezé-
sére. Több támogatója érdeklõdését is
fel tudja kelteni a terveivel. 

Rák
Fontos döntéseivel, az alá-
írásra váró szerzõdésekkel,

megállapodásokkal ne várjon. Legké-
sõbb csütörtökig próbálja meg megol-
dani, ugyanis estétõl egy kedvezõtlen
bolygóállás kezd hatni két-három napig
az ilyen jelegû ügyeire.

Oroszlán
Tele van tennivalókkal. Nem
kizárt, hogy extrabevétele le-

gyen ezen a héten a munkájából vagy
egyéb forrásból, de talált pénz is áll.
Most könnyedén köthet új barátságo-
kat. Népszerûsége ebben az idõszak-
ban még önnek is szokatlan.

Szûz
Vállalkozásával kapcsolat-
ban támadnak új ötletei, me-

lyek lényegesen emelik az ön piaci po-
zícióját. Viszont mások pénzét, beleért-
ve bankok vagy hitelek kérdése, ezzel
kapcsolatos döntések igen kényes és
érzékeny témának ígérkezik.

Mérleg
A kiadásai meghaladhatják
a bevételei szintjét, ezért ér-

demes figyelmesebbnek lennie a költe-
kezésekkel. Próbálja meg kontrollja
alatt tartani pénzügyeit. Hosszú távú el-
képzelései kibontakozni látszanak.

Skorpió
Egy kicsit alacsonynak bi-
zonyul a tolerancia küszö-

be. Ne hagyja, hogy ez kellemetlen
helyzetbe hozza önt és az üzleti partne-
reit, kollégáit vagy esetleg felettese
elõtt. Arra is kell vigyáznia,  nehogy
szemtelenségbe torkolljon egy helyzet
adta irónia.

Nyilas
Fokozottan jó a koncentráló
képessége. Jól tudja hasz-

nosítani az ötletei kivitelezésében. Fe-
lettese kiemelt elismerésben részesíti a
napokban. Ne lepõdjön meg, ha egy
magasabb pozíciót felajánl önnek. 

Bak
Akkor is jónak és sikeres-
nek mondható ez az erõ-

szak, ha olykor úgy érzi, hogy a csõd
kerülgeti. Egyetlen problémában sem
marad magára, remek szövetségesekre
és támogatókra talál. Idegen, ismeret-
len emberek is igyekeznek a segítségé-
re sietni.

Vízöntõ
Egy kicsit zaklatottan kezdi
a hetet és úgy érzi, hogy

semmihez sincs kedve. Nincs kedve
beszélgetni senkivel se. Szerencsére ez
a hatás gyorsan alábbhagy. Való igaz,
hogy mindent alaposan szemügy alatt
kell tartania.

Halak
Szerzõdések aláírására, üz-
leti tárgyalások sikeres ki-

menetelére rendkívül kedvezõ ez a hét
az ön számára. Számíthat a Jupiter és
a Szaturnusz és a és a Neptunusz jó
szövetségére ezen a héten. Ez hosszú
távon bõséget ígér önnek.

November 13-20.
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Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével. 

Idõszaki kiállítás: A Nézõpon-
tok címû tárlat január 30-ig, az
Éltetõ víz kiállítás november 21-
ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás:
kedd-péntek 9-15, szombat 10-
16 óra.

A Csallány Gábor Kiállítóhely
november 1-tõl március 31-ig
zárva tart. Bejelentkezéssel láto-
gatható, telefonszám: 63/313-
352

Tokácsli Galéria
Tokácsli Lajos festõmûvész

születésének 100. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékkiállítás
látogatható november 28-ig,
keddtõl-péntekig 9-13 és 15-17
óráig, szombaton 9-13 óráig.

Város könyvtár
Haller Andrea festményeibõl

nyílt kiállítás KÉPzelet címmel.
Megtekinthetõ: november 26-ig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás. A mûvészeti is-
kola tanulóinak képzõmûvészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás látogat-
ható. Kézmûves mûhelyek: feke-
tekerámia, vesszõ, gyékény,
gyertya és nemez, csipke, szö-
vés-fonás, fafaragás elsajátításá-
ra van lehetõségük az érdeklõ-
dõknek hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Görög Ildikó és Mezõsi Ágnes

kiskunfélegyházi fotósok Fekete-
fehér és Színes világunk címû ki-
állítás  január 4-ig látható.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
November 13-tól

Könyvtári
programok

Mennyire fontos a helyesírás
napjainkban? címmel tartják ösz-
szejövetelüket a Gondolkodók
klubjának tagjai. November 16-án,
hétfõn 18 órakor a városi könyv-
tárba várják az érdeklõdõket a fen-
ti témában tartandó beszélgetésre.
A klubot vezeti Berényiné dr. Papp
Erzsébet ny. gimn. tanárnõ.

Különös esetek a magyar tör-
ténelemben. Tisza István minisz-
terelnök meggyilkolása címmel
tart elõadást Poszler György ta-
nár. Akik kíváncsiak a részletekre,
azokat november 18-án, szerdán
18 órakor várják a városi könyv-
tárba.

Programajánló

A mezõgazdaságot 25 év-
vel ezelõtt is hasonló kérdé-
sek foglalkoztatták, mint
manapság. A Szentesi Élet
1990 õszén megjelent lap-
számaiból válogattunk.

Szaggatja az ekét

A Termál Tsz földje is
szomjúzza az esõt. Ám azt,
hogy az égi csatornák meg-
eredjenek nem lehet kivárni.
Itt van október eleje a búzá-
nak, árpának magágyat kell
csinálni. Szaggatja a száraz
talaj az ekét. Ez bizony már
most növeli a jövõ évi ke-
nyerünk amúgy is magasba
rúgó költségét. Ebben az év-
ben a mûtrágya ára éppen a
duplájára ugrott. Az üzem-
anyag ára -aratás elõtt emel-
ték a mostani magasságra -
felér a csillagos égig. Mind-
ettõl függetlenül a Termál
Tsz-ben a búzavetés területét
nem mérséklik. A terv sze-
rint 1800 hektárnyit vetnek
és 500 hektár õszi árpa kerül
hamarosan a földbe.

Mégis hol legyen
az új piac?

A város fejlesztési tervé-
ben sok kiváló elképzelés
van, de a piac sorsának a
megoldása nap mint nap új
hullámokat ver. A tanács
minden jó szándékát feltéte-
lezve például a városvédõ
egyesületnél az a vélemény,
hogy a centrumban hiba len-
ne nagy befektetéssel piacot
telepíteni.

Laikus, de mérlegelendõ
elképzelés terjed a városban:
nevezetesen az. hogy a zsi-
nagóga mellett felszabaduló
térségben ki lehetne alakíta-
ni a város piacát. Ide – pon-

tosabban a Sopron sorra – a
majdani vasúti átjáróhoz
utat nyitnak, mellé pedig la-
kóépületeket helyeznek a
tervek szerint. Inkább a Jö-
vendõ utcában épüljenek a
házak. vagyis a tervbe vett üj
piac helyén. A zsinagóga
melletti hely azért is ígérke-
zik kedvezõnek, mert szer-
ves kapcsolatba kerülne a jó-
szágpiaccal és a Tüzép nagy
bevásárlótelepével. A ma-
gánbeszélgetések az új válto-
zat ésszerûségét erõsítették
meg. Feltételezve, hogy a
pártoknak nem volt módjuk
mélyreható elemzésre és
megalapozott mérlegelésre,
kétséges az a hangoztatott
hír, hogy az újpiac-kérdés-
ben egységes a nézet. Az el-
kezdett piactelepítés ütemé-
nek költséges felgyorsítása,
és egy ideig még befejezetlen
állapota kinek az érdeke? A
tanács örökséget adna át az
új önkormányzatnak. A
bölcs döntés az lenne, ha fel-
függesztenék a piacépítést.
Ebben az ügyben az új ön-
kormányzat mérlegeljen és
döntsön a lakosság meg-
nyugtatására

F. P.

Piaci árak 1990.
október 11-én 

Fehérpaprika 35-40 Ft/kg.
burgonya 18 Ft/kg. fokhagy-
ma 100 Ft/kg. vöröshagyma
18 Ft/kg. paradicsompaprika
35 Ft/kg. gyökér 40 Ft/kg.
sárgarépa 25 Ft/kg. alma 20-
30 Ft/kg, körte 30-35 Ft/kg.
szõlõ 35-40 Fi/kg. karfiol 30-

35 Ft/kg, karalábé 8 Ft/kg.
birs 22-2 5 Ft/kg. szilva 25
Ft/kg. paradicsom 25-30 Ft
/kg, fõzõtök 25 Ft/kg. fejes-
káposzta 20 Ft/kg. kelká-
poszta 25 Ft/kg. Cékla 15
Ft/kg, mák 120 Ft/kg. zöld-
bab 45 Ft/kg. uborka 40
Ft/kg. Választási malac 1000
Ft/db. Süldõ 1800 Ft/db,
tyúk 450 Ft/pár, gyöngyös

300 Ft/pár, kacsa 80 Ft/kg
tojás 4 Ft/db.

A FARMERGAZDA VÉ-
LEMÉNYE:

Bosszantó,
hogy egyszerû

gépek nincsenek

Érvek, ellenérvek ütköznek
a farmergazdaságok kérdésé-
ben.

Virágos Kiss Sándor, Ság-
vári utcai lakos 42 éves, tíz
katasztrális holdon egyéni
gazdálkodó. Földjei Szentes
három határrészében; Szent-
lászlóban, Dónáton és a Ku-
tyanyakban fekszenek, öt tag-
ból állnak, Gondos gazdálko-
dással ez a földterület megél-
hetést biztosít három gyerek-
kel az öttagú családnak.

– Gazdatudattal, hozzáértõ
tapasztalattal a kedvezõtlen
körülmények sem tudnak le-
dönteni sem engem, sem a
velem együtt gondolkodó
egyéni gazda társaimat. Jól
kell alkalmazni a vefésforgót,
idõben elõ kell készíteni a ter-
mõföldet. Ezeket a követel-
ményeket nem lehet a napi
kötelezõ munkaidõbe bele-
szorítani, mert rosszul jár-
nánk, mint sok közös gazda-

ság. Nekem a múlt évben egy
holdon 70 mázsa csöves ku-
koricám termett, az idei aszá-
lyos évben is meglesz a 30-40
mázsa. A tulajdonosi érdek
gyümölcsözik. Ugyanitt má-
soknak alig terem valami.

– Milyen feltételeket lát az
egyéni és a jövendõ farmer-
gazdálkodáshoz?

– Van kukoricatörõ gépem,
szalmabálázóm, permetezõ
berendezésem, különbözõ
ekék stb. A múlt év decembe-
rében vettem egy vetõgépet
70 ezer forintért, amivel ma-
gam rendelkezem, és kisegí-
tem társaimat is. Bosszantó,
hogy alapvetõ, egyszerû gé-
pek nincsenek, amelyekre a
kis- és középgazdaságoknak
lenne szüksége. Nem lehet
kapni például nekünk megfe-
lelõ, középteljesítményû sze-
lelõ-rosta gépet. Kényszerû-
ségbõl tarhonyarostával, meg
lyukacsos mûanyag rekesszel
végzem ezt a munkát. Jártam
a mezõgazdasági kiállításon,
de inkább nagy teljesítményû
gépeket láttam. A jövendõ kis
farmergazdaságok számára
alig volt megfizethetõ kínálat.
Ezért aztán az öreg gépeket
sem lehet kivonni a forgalom-
ból, meg kell becsülni õket,
meg aztán a vásárláshoz a
kisgazdáknak nincs a kamrá-
ban a Dárius kincse. Az én 28
éves traktorom jó állapotban
van, és még mindig hûséges
munkaeszközöm.

– Lehet farmergazdaságo-
kat kialakítani?

– Igen. Erõs magántulaj-
donnal, jó gazdaszemlélettel,

többoldalú gazdálkodással
lesznek Magyarországon far-
mergazdaságok. Ha néhány
önálló gazda bizalommal
összefog, akkor 50-60 holdon
már eredményesen tudunk
újult keretek között gazdál-
kodni. A mezõgazdaságban
dolgozó magyar emberben
hatalmas belsõ tartalékok
vannak, csak hagyják kibon-
takozni, és munkájukhoz ad-
ják meg a feltételeket! Micso-
da hasznos lehetõség lenne,
ha a földtörvény kapcsán
földjeimet egy tagba lehetne
átrendezni. Szabadidõnkben
gépeinkkel bérmunkát is vég-
zünk.

Bakai Lajos, Dózsa György
utcai lakos is bekapcsolódott
a beszélgetésbe: 

– Bérelt földön gazdálko-
dom. Sertéstenyésztéssel, -ne-
veléssel és -értékesítéssel fog-
lalkozom. Most is 11 anyako-
cám van. Jószágfarmom mû-
ködtetését és állataim takar-
mányellátását magam biztosí-
tom. Mi tulajdonosi szemlé-
lettel gazdálkodunk, egymást
segítjük, és a lehetõ legkisebb
önköltséggel dolgozunk.

Hargitai Ferenc, az Árpád
Tsz-tõl azt mondta, hogy szí-
vesen rendelkezésére állnak
magángazdálkodóknak is
szolgáltatással, traktorral,
kombájnnal, de sajnos, akko-
ra az önköltség, hogy nehe-
zen vagy sehogy sem tudják
megfizetni a díjat az igénylõk.

– A földtulajdon rendezése
központi kérdés, de a tulaj-
don önmagában egy szem
búzát sem terem. A földeken
termelni kell, amelynek alap-
vetõ rendezõ elve a munka -
mondta végül Virágos Kiss
Sándor. F. P.

November 13., péntek

13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 14., szombat

13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 15., vasárnap

13:00, 15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 16., hétfõ

15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
Kedd (november 17.)

15:00 3D A kis herceg
17:00, 20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 18., szerda

13:00 3D A kis herceg
14:45, 17:15 007 Spectre - A Fantom visszatér
20:00 3D Az éhezõk viadala:

A kiválasztott 2. rész
November 19., csütörtök

14:45, 17:15 3D Az éhezõk viadala:
A kiválasztott 2. rész

20:00 007 Spectre - A Fantom visszatér
November 20., péntek

14:45, 17:15, 20:00 3D Az éhezõk viadala:
A kiválasztott 2. rész

November 21., szombat

12:30 3D A kis herceg
14:45, 17:15, 20:00 3D Az éhezõk viadala:

A kiválasztott 2. rész
November 22., vasárnap

12:30 3D A kis herceg
14:45, 17:15, 20:00 3D Az éhezõk viadala:

A kiválasztott 2. rész

Mozimûsor

A frissen vásárolt szõnyegpadlót
fekteti le éppen egy szaki. Mikor
már készen van, rá akar gyújtani
egy szál cigire, de sehol nem ta-
lálja a csomagot.Éppen keresgéli,
amikor meglátja, hogy egy púp
van a szõnyegen.
- A francba - gondolja magában -
egy csomag cigi miatt nem fogom
felszedni az egészet!
Azzal fogja a kalapácsát, és addig
üti a púpot, amíg az ki nem lapul.
Közben belép a háziasszony, és
átnyújt egy csomag cigarettát:
- Ezt lent hagyta a nappaliban -
mondja - viszont nem látta a pa-
pagájomat?

Egy fodrász rohan az utcán, átko-
zódva. Megállítja egy rendõr:
- Elnézést, uram, de mit rohangál
itt?!
- Egy vendéget üldözök, nem fize-
tett a rohadék!

- Tegyen feljelentést! Van az elkö-
vetõnek valami különleges ismer-
tetõjegye?
- Igen, vörös foltok vannak az in-
gén, és a jobb kezében vitte a bal
fülét...

Egy pasi a konditerembe odamegy
az edzõhöz.
- Melyik gépet kell használnom,
hogy felszedjem azt a szõke
csajt?
- A bankautomatát a bejáratnál!

- Mit ért volna el a magyar váloga-
tott a vb-n, ha kijutott volna?
- ???
- Az elsõ visszajövõ gépet.

Zajos, másokat megbotránkozta-
tóan viselkedõ társaság szórako-

zik egy étteremben. Egyszer csak
egyikük odakiált a pincérnek:
- Hé, pincér, hol van itt a klotyó?
- Menjen csak elõre, aztán fordul-
jon jobbra, ott talál egy ajtót, arra
ki van írva, hogy "urak". De ne tö-
rõdjön vele, lépjen csak be nyu-
godtan.

- Mondja pincér, a zenekartól lehet
kérni?
- Igen uram, mit szeretne, mit ját-
sszanak?
- Ha szabad kérnem, ameddig én
itt ebédelek, addig ultit.

Két kocka szakember beszélget:
- Tegnap megkértem a barátnõm
kezét! - meséli az egyik.
- És, igent mondott? - kérdi a má-
sik.
- Nem tudom, még nem válaszolt
az email-emre...

- Mit mond a kéményseprõ a tükör
elõtt?
- ???
- A koromhoz képest jól nézek ki.

A mérkõzés után az edzõ így szól
a csatárhoz:
- Öregem, téged csak két dolog
akadályoz abban, hogy jó futbal-
lista legyél!
- Micsoda?
- A két lábad.

Az egérke és az elefánt kidöntött
egy fát. Arra jár a farkas, és meg-
kérdezi tõlük:
- Ki döntötte ki ezt a fát?
- Természetesen én, - húzza ki
magát az egérke - de azért az ele-
fánt is segített egy kicsit.

-Hogy hívják a német jegesmed-
vét?
-Der medve.

Pótfûtés

Errõl írtunk anno 1990



Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

Szentes, Sima F. u. 21.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A
Tel.: 311-506, 30/9-351-024

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: szentesinfo.hu/szentesielet

Súlyos testi sértés és ga-
rázdaság miatt indított bün-
tetõeljárást a Szentesi Rend-
õrkapitányság két férfi ellen,
akik Árpádhalmon, az utcán
verekedtek össze. November
7-én a két férfi elõbb szóvál-
tásba keveredett, majd egy-
másnak estek, melynek kö-
vetkeztében egyikük nyolc
napon túl gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

Nagymágocson a község-
háza udvarán is összeveszett
két férfi, õk is összevereked-
tek, egyelõre ismeretlen ok-
ból. Szerencsére mindketten

könnyebb sérülésekkel meg-
úszták a pofozkodást, elle-
nük garázdaság miatt indult
eljárás. 

Két kerékpárt loptak el né-
hány nappal ezelõtt Szente-
sen, az elkövetõket még ke-
resik a rendõrök. Az egyik
bringát a kórház udvarából
vitte el valaki, a másikat pe-
dig a Petõfi utcából. Novem-
ber 5-én a Dózsa-ház mellõl
loptak el egy kerékpárt isme-
retlenek, szerencsére ez a jár-
mû elõkerült, a rendõrök pe-
dig elfogták a háromtagú
tolvajbandát, akik ellen je-

lenleg is folyik eljárás, össze-
sen ugyanis húsz kerékpárt
loptak el, az eddigi adatok
szerint.

HV

Teljes terjedelmében égett
egy személyautó november
7-én, szombaton délután
Szentesen. A jármû az Iparte-
lepi úton gyulladt ki, az eset-
hez a szentesi hivatásos tûz-
oltókat riasztották. Az egy-
ség egy vízsugárral oltotta el
a lángokat, személyi sérülés
nem történt. 

Húsznál is több kerékpárt
lopott a banda - lebuktak

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

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

Gyógyszertári ügyelet: November 16-ig Dr. Bugyi István Kórház
Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.), hétfõ-péntek 8-17-ig. Készenléti tele-
fon: 70/563-5139. November 16-23-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon:
20/618-7020.

Készenlét ideje: hétfõ-péntek 20 órától másnap reggel 7.30-ig,
szombaton 20 órától másnap 8-ig, vasárnap 20 órától másnap 7.30-ig.

Született: Valkai Ádám és Szél Xénia (Magyartési u. 14.)
Ábel Ádám, Biácsi Sándor Norbert és Kovács Annamária
(Nagyhegy 160.) Natasa Jázmin, Piti Gábor és Mészáros
Beatrix Mária (Könyök u. 1.) Gábor István, Czakó István és
Kovács Brigitta (Drahos I. u. 6. 2/4.) Gergõ, Tarján András és
Gál Katalin (Ürge u. 30.) Kinga Alexandra nevû gyermeke.

Elhunyt: Nagy Lajos (Dr. Berényi I. u. 10.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü november 16-20.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ: Lebbencsleves és

zöldborsóleves
A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Resztelt csibemáj,

törtburgonya
Kedd: Fokhagymakrémleves és

zöldbableves
A menü: Tüzes sertésfalatok,

sült burgonya
B menü: Bácskai rizseshús
Szerda: Zöldségleves

csirkeaprólékkal és
tárkonyos krumplileves

A menü: Karaj ropogós bundában,
tökfõzelék

B menü: Szecsuani csirkefalatok,
currys rizs

Csütörtök: Húsleves házi tésztával
és sütõtökkrémleves
palacsintametélttel

A menü: Rakott krumpli
B menü: Zúzapörkölt, nokedli
Péntek: Sertésraguleves és

csirkegulyás
A menü: Sajtimádó töltött karaj,

zöldséges rizs
B menü: Petrezselymes burgonya

és majonézes kukorica
www.galeriakavehaz.hu (X)

SZENTESI
ÉTELFUTÁR
Rendelésfelvétel:
06-20/529-88-22

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.

Menü november 16-22.
Hétfõ: Zellerkrémleves

gyönggyel
A menü: Bakonyi sertésragu,

pirított tarhonya
B menü: Mexikói csirkeragu,

petrezselymes rizs
C menü: Rántott csirkemell,

csõben sült karfiol
Kedd: Hamis gulyásleves
A menü: Húsgombóc

paradicsommártásban
B menü: Rakott kelkáposzta
C menü: Görög rántott szelet,

zöldséges rizs
Szerda: Szárazbableves
A menü: Csirkecomb becsinált,

tésztaköret
B menü: Debreceni sertésragu,

burgonyapüré
C menü: Rántott szárnyasmáj,

burgonyapüré
Csütörtök: Pirított tésztaleves
A menü: Rántott sertésszelet,

petrezselymes burgonya
B menü: Kínai édes-savanyú csirke,

párolt rizs
C menü: Rántott csirkecomb,

petrezselymes burgonya
Péntek: Tárkonyos

csirkeraguleves
A menü: Tejberizs kakaószórattal
B menü: Bolognai spagetti
C menü: Rántott csirkeszárny,

tepsis burgonya
Szombat: Galuskaleves
A menü: Almás csirkemell,

gombás rizs
Vasárnap: Orjaleves
A menü: Hortobágyi sertésragu,

pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 650 Ft / nyugdíjas

menü, 750 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

(folytatás az 1. oldalról)
Egyben a családtagjaiknak

is köszönetet mondott, mert
mellettük állnak és támogat-
ják õket munkájukban.

Lencséné Szalontai Mária szo-
ciális irodavezetõ az ünnepsé-
gen elmondta, hogy ebben az
esztendõben is a rájuk rótt fel-
adatokat. Több törvényi válto-
zás történt és történik, aminek
meg kell felelnie a helyi szoci-
ális ellátásnak is. Év végéhez

közeledve az ünnepek adnak
több munkát a szokásosnál,
hiszen karácsony környékén a
szociálisan rászorulók is több
törõdést és segítséget igényel-
nek, amit szeretne a város
megadni.

Az ünnepségen a Lakos Fe-
rencné Piroska vezette Kék Irin-
gó Tánccsoport mûsora szóra-
koztatta a Központi Konyha
ebédlõjében megjelenteket La.
A csoport Bottyánné Tóth Ildikó

ötletére jött létre nyolc évvel
ezelõtt.

A szociális munka napja a
Szociális Munkások Nemzet-
közi Szövetsége nevéhez kö-
tõdik. Az IFSW 1997-ben jelöl-
te meg november 12-ét a szo-
ciális munka napjaként, amely
minden évben jó alkalommal
szolgál arra, hogy a szakterü-
let fölhívja a közvélemény fi-
gyelmét azokra, akik az el-
esettekért dolgoznak. A szer-
vezet jelenleg 77 országban
rendelkezik tagszervezetek-
kel, köztük van a Szociális
Munkások Magyarországi
Egyesülete is. B.G.

Elhivatottság
és szolgálat is

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la egy hétig tartó programsorozattal vár min-
den érdeklõdõt. Az Erzsébet-hét rendezvé-
nyei november 16. és 20. között: november
16., hétfõ 8 óra: meghívásos röplabda kupa
(sportcsarnok), 13.30 óra: labdarúgó-mérkõ-
zések (alsósok). November 17., kedd 14 óra:
Duó dallam nélkül, páros szavalóverseny.
November 18., szerda 12.30 óra: „Jól lakom
ma“ sátornál pizzaszelet vásárolható, 14 óra:

Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia,
Vásári komédiás mûsora (iskolaudvar). No-
vember 19., csütörtök 8 óra: szentmise Szent
Erzsébet tiszteletére (Szt. Anna-templom),
megemlékezés a kopjafánál (iskolaudvar), 17
óra: Szent Erzsébet-gála, a Szent Erzsébet
Rózsái Alapítvány díjainak átadása (megye-
háza). November 20., péntek 13.30 óra: lab-
darúgó-mérkõzések (felsõsök). November
17-19-ig udvari vásár.

Szent Erzsébet-hét

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület november 19-én, csü-
törtökön 15.30 órakor turisztikai konferenciát rendez a város-
háza dísztermében. 

Köszöntõt mond Szirbik Imre polgármester. A konferencia
témái: Készül az új turizmustörvény, turisztikai pályázati le-
hetõségek a 2015-2020 közötti ciklusban, turistákat fogadó
szervezetek (TDM, klaszterek) tapasztalatai. Meghívott elõ-
adók: Katona Ilona, a Dél-alföldi Regionális Marketing Igaz-
gatóság igazgatója, dr. Albel Andor, a Dél-alföli Termálklaszter
elnöke, Pitó Enikõ, a Hét Vezér Turisztikai Egyesület képvise-
lõje. A program zárásaként kérdések, hozzászólások, beszél-
getés a helyi lehetõségekrõl.

Turisztikai konferencia
a vendégfogadásról

...a Klauzál utcai Nyolc-
színvirág Óvodában a helyi
vöröskereszt november 18-
án, szerdán 14-17 óra között.

Véradást tart... Az INVOKÁCIÓ
„Segítségül hívás“

Alapítvány
(Terney Béla Kollégium, Szentes)

MEGKÖSZÖNI
támogatóinak a felajánlott
SZJA 1%-os támogatást,

amelybõl a szociálisan
rászoruló diákjaink étkezési
díját, valamint a kollégium

kulturális- és sportprogramjait
támogattuk.

Szociális dolgozókkal telt meg a központi konyha étterme a szociális munka napján.

SSZZÁÁNNTTÓÓFFÖÖLLDD Szentes hatá-
rában, a Vásárhelyi betonút mel-
lett a reptérrel szemben 3,1 ha
9,1 AK földmûves állattartónak
eladó. Telefon: 06 20 260 1455

Apróhirdetés


