
Rendkívüli képviselõ-
testületi ülésen tárgyaltak
a városatyák a Központi
Gyermekélelmezési Kony-
ha ügyérõl és építési tel-
kek kedvezményes tulaj-
donba adásáról. Utóbbira
azért is került sor, mert a
Családok Otthonteremtési
Kedvezményét igénybe ve-
võket akarják helyzetbe
hozni – derült ki a testületi
ülésen. 

Végre döntés született a
Jövendõ utcai konyha ügyé-
ben, miszerint üzemeltetése
átkerül a Szentes Városi
Szolgáltató Kft.-hez. Mint
ahogyan az Szirbik Imre pol-
gármester napirendi pont
felvezetõjeként is elhang-
zott, nem elsõ alkalommal
tárgyaltak a képviselõk a
központi konyha ügyérõl.
Korábban többször hirdet-
tek pályázatot, hol vállalko-
zót keresett az önkormány-
zat a konyha mûködtetésé-

re, hol vezetõt a városi in-
tézmény irányítására. Egyik
sem zárult sikerrel. A képvi-
selõ-testületi anyag szerint
most új megoldási lehetõség
vetõdött fel, megszüntetik
önálló költségvetési szerv-
ként a konyhát és az SzVSz
részlegeként mûködtetik
tovább, így biztosítják a
köz- és gyermekélelmezési
feladat ellátását március
1-tõl. 

A városatyák több önkor-
mányzati tulajdonban lévõ
építési telek ügyében dön-
töttek arról, hogy kedvez-
ményesen tulajdonba adha-
tó ingatlannak jelölik ki, a
telekár Áfá-ját és a pályázat
benyújtásakor esedékes net-
tó vételár 5 százalékát a
pályázat nyertese köteles
megfizetni. Így lesznek
olyan önkormányzati tel-
kek, amelyek értékük 5 szá-
zalékáért, egyes városré-
szekben akár 40 ezer forin-

tért is megvehetnek. A tel-
kek értékesítésével kapcso-
latos pályázati felhívások
várhatóan márciusban és
szeptemberben jelennek
meg. Az elbírálásnál elõnyt
élveznek a 3 gyermeket vál-
lalók, vagy a 3 vagy több
gyermekes pályázók, illetve
a CSOK-ot igénybe vevõk.

Döntöttek a konyháról

292 mentõfeladat, ebbõl
253 primer (helyszínrõl
egészségügyi központba),
39 secunder (kórházból kli-
nikára) eset – ez a tavalyi év
mérlege a szentesi légimen-
tõknél, akiknek 20 fõt a
helyszínen kellett hagyniuk
vagy azért, mert elhunyt a
beteg vagy, mert miután a
légimentõk ellátták az ese-
tet, a pácienst már a mentõk
szállították kórházba. Bizo-
nyos szempontból kár, hogy
a szentesi kórházban ritkán
szállnak le.  Ennek oka,
hogy vannak olyan sérül-
tek, belgyógyászati betegek,
akiket tovább kell irányíta-
ni, hiszen az õ ellátásukhoz
klinikai háttér szükséges, a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi
István Kórház balesetse-
bészeti osztályának pedig
csak 2-es progresszivitási
szintû a besorolása.

Néha azért leszállnak ná-
lunk is a sárga angyalok,
ahogyan a köznyelv nevezi
õket. Fõként azért, hogy át-
szállítsanak egy-egy belgyó-
gyászati esetet a klinikára,
például a szegedi szívcent-
rumba, de olyanra is volt
már példa decemberben,
hogy Budapestre vittek égési
sérültet ,  vagy korábban

Csépáról gyógyszerallergiás
beteget, illetve Tiszasasról
szülõ nõt hoztak Szentesre –

tudtuk meg Józsa Józseftõl. 

Folytatás a 3. oldalon
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Retikül miatt
meghiúsult házasság

Emelkedett a halálesetek száma Szente-
sen és a házasságkötéseké is, utóbbi tekin-
tetében a 2012-es év volt a mélypont, akkor
összesen 99 pár lépett frigyre a város anya-
könyvi hivatalában, ahol a tavalyi évben is
voltak érdekes házasságkötési történetek,
egy-két történetet közreadunk.

3. oldal

Országos mintaprog-
ram készül

Programokban gazdag évet zárt a Terney
Béla Kollégium, ahol az egészségfejleszté-
st, a prevenciót, az önkéntességet, a fogya-
tékkal élõkkel és az idõsebb generációkkal
való kapcsolatteremtés is szerephez jutott.
Mindez része az országos mintaprogram-
nak szánt KAROLA-programnak.

5. oldal

A döntéseknél tehát saját városunk, egy-
ben a megye teljes lakosságának érdekeit is
szem elõtt kell tartani mondta Bozó Zoltán,
aki például az ITP (Integrált Területfejlesztési
Program) vázlatának kialakításakor komoly
lobbi-tevékenységet folytatott, hogy megsze-
rezze a közgyûlés többségének támogatását
annak érdekében, hogy a kisebb és nagyobb
települések a korábbi terveknél elõnyösebb
pozícióba kerülhessek a források lehívásánál. 

– Minden városban más a fejlesztések moti-
vációja és ennek így is kell lennie, azonban
gyakorlatilag úgy látom, hogy ebben a ciklus-
ban jobb helyzetben vannak azok az önkor-
mányzatok, amelyek korábban a gazdaságfej-
lesztési célokat figyelembe véve, azzal össze-
függésben készítették el beruházásaikat, pá-
lyázataikat. Ez nemcsak Csongrád megyére,
hanem az ország más településeire is igaz.
Egy felelõs, a jövõt építõ városvezetõ számára
ugyanis a fenntarthatóság figyelembe vétele
az egyik legfontosabb a beruházási tervek el-
készítésekor. Egy épület felújításakor már a
tervezési idõszakban gondolni kell arra, hogy
az adott épületben olyan funkciót, tevékeny-
séget helyezzünk el, amely a fenntartási költ-
ségeken felül termel, legrosszabb esetben nem
okoz többletkiadást, azaz hogy plusz forrás
bevonása nélkül lehessen azt üzemeltetni.
Ugyanakkor lehetnek olyan esetek, amikor a
közösség érdeke alapján olyan fejlesztést kell
véghezvinni, amely csak külsõ segítséggel ké-
pes fenntartani önmagát, de ebben az esetben
az önkormányzatnak képesnek kell lennie
hosszú évekre elõre látni, hogy mibõl tudja
majd finanszírozni az adott projektet. Ha
ugyanis ezek nincsenek átgondolva, akkor

folyton-folyvást további problémákkal talál-
juk szemben magunkat, melyek idõvel csak
sokasodnak – mondta Bozó Zoltán, hangsú-
lyozva, hogy mélyen átgondolt, egymásra
épülõ, nem pedig ad hoc jellegû gazdaságfej-
lesztési programra van szükség az önkor-
mányzatoknál. A gazdaságfejlesztés során lét-
rejövõ új kapacitások, termelõüzemek, terme-
lésnövekedés helyi adók formájában többlet-
bevételt jelent a városok számára, ezekbõl kell
a nem gazdasági célú fejlesztések üzemelteté-
sét is finanszírozni. – Ezen felül tudni kell,
hogy több fejlesztési forrás esetében is igaz az,
hogy kizárólag akkor van lehetõség lehívá-
sukra, ha az önkormányzat rendelkezik ön-
erõvel. Pályázathoz önerõt pedig csak egy fe-
lelõsen, eredményesen mûködõ önkormány-
zat, spórolós gazdálkodással képes megte-
remteni, megtermelni – fejtette ki a megyei
képviselõ, kijelentve, hogy ez az oka annak,
hogy a megyei közgyûlés döntésében mindig
is elõnyt kell, hogy élveznek a fenntarthatósá-
gi szempontok. Hozzátette, hogy emellett
vannak olyan fejlesztési források is, amelyek
különbözõ közmûvek felújítását célozzák
meg. Ezek közé tartoznak például az útfelújí-
tások és egyéb közmûvek karbantartása is. 

Mint azt Bozó Zoltántól megtudtuk, ko-
moly lobbi-tevékenységnek köszönhetõen
elõreláthatólag Szentes és térsége tekinteté-
ben kedvezõ kilátások közvonalazódnak az
útfelújítások terén. Megoldódni látszik a
magyartési és a nagytõkei út kérdése, Csong-
rád esetében a fahidat Csépával összekötõ út
felújítása, Szegváron 2, Csanyteleken 1 sza-
kasz burkolatát javítják.

Folytatás a 8. oldalon

Tervezésnél a fenntarthatóság az igazi szempont

Mérlegen a város és
a megye érdeke

Tömeges sérülés történt
csütörtökön a Szarvast Szen-
tessel összekötõ úton. Egy
Szentes felõl Szarvas irányá-
ba haladó mikrobusz sofõrje
elvesztette uralmát a jármû
felett, majd az árokba borult.
A balesetben hatan sérül-
tek meg, hárman súlyosan,
hárman pedig könnyebben.
A mûszaki mentést a szentesi
hivatásos tûzoltók végezték.

Baleset

Közel háromszáz feladat

Szentesre is hoztak beteget

Szentesi Élet
Változatlan áron!

Két mentõhelikopter személyzete dolgozik
egy abonyi balesetnél.

A politikai ellenlábasokkal vívott csata nehéz. A politi-
ka mindig is nagy játszma volt, folyjon az hazai pályán,
vagy idegenben, itthon vagy a megyén. Ráadásul úgy kell
a maximumot nyújtani, hogy saját etikai normáinkat, vá-
lasztói felhatalmazásunkat – amely egyben hatalmas kö-
telezettség, szûkebb és tágabb közösségünk érdekeit is
szem elõtt tartsuk – kezdte összefoglaló gondolatait Bozó
Zoltán megyei képviselõ, egyben a pénzügyi bizottság el-
nöke, aki elmondta, hogy a megyei közgyûlés tagjai
ugyan egy-egy város küldöttei, de a megye állampolgárai-
ért vívott küzdelemre esküsznek fel. 

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Számos olyan tisztviselõje
van városunknak, akik haj-
dan komoly szerepet játszot-
tak településünk életében, de
ma már néhány helytörténé-
szen kívül senki sem ismeri
a nevüket. Nehéz idõkben
sokszor próbatétel elé kerül-
tek. Voltak, akik meghátrál-
tak, és elhagyva a város szol-
gálatát, a békésebb polgári
életmódot választották. Töb-
ben felvállalták a közéleti
küzdelmeket, magukra von-
va a felsõbb hatóságok meg-
rovását, retorzióit. Ezek közé
tartozott Basa József is, aki
megérdemli, hogy a kései
utódok halljanak róla, megis-
merhessék életútját. 

A Hajdú-Bihar vármegyei
Hajdúbagoson született 1806.
január 11-én. Szülei: Basa Já-
nos és Kozák Sára. A család II.
Rákóczi György erdélyi feje-
delemtõl 1652-ben nemesle-
velet nyert, „zabolai” elõnév-
vel. Az elemi iskolák elvégzé-
se után a debreceni reformá-
tus kollégiumban folytatta ta-
nulmányait, ahol bölcsészeti-,
jogi- és hittudományi stúdiu-
mokat hallgatott, majd ügy-
védi vizsgát tett.

1837 júniusában került
Szentesre, elnyerve az 1836.
évi örökváltsági szerzõdés
következtében újonnan szer-
vezett városi fõügyészi ál-
lást. Hivatalát 1840. szep-
tember végéig töltötte be, ek-
kor az ügyészi tisztség meg-
szûnt. Ezt követõen magán-
ügyvédként mûködött Szen-
tesen. 1840. július 12-én
házasságot kötött Balogh
Aloiziával, nemes Kugler Já-
nos postamester (késõbbi
polgármester) nevelt leányá-
val. Házasságukból hat gyer-
mek született. 

1842. január 19-én Szentes
város fõjegyzõjévé válasz-
tották. Ebben a minõségé-
ben õ látta el a levéltárnoki
teendõket is. Ügyészként,
majd fõjegyzõként tevéke-
nyen részt vett az örökvált-
ságból fakadó szövevényes
jogi ügyletek lebonyolításá-
ban, amelyek majd csak az
1870-es évek végén zárultak
le. 1846. április közepén le-
mondott fõjegyzõi állásáról,
mivel Csongrád Vármegye
Nemesi Közgyûlése megvá-
lasztotta a tiszántúli járás
vásárhelyi szolgabírójává.
1837–1846 közötti szentesi
mûködésérõl utóbb az aláb-
b i  h i v a t a l o s  m i n õ s í t é s t
nyerte a várostól: „Ez idõ
lefolyta alatt mindennemû
hivatalos köréhez tartozó
munkálatokat – a város ja-
vát tartva szemei elõtt – hí-
ven és kitûnõ szorgalommal
teljesítvén, minden alka-
lomkori gyors eljárásával
tanúsított ügyességének
legszebb jeleit adta.”

Új tisztsége miatt Hódme-
zõvásárhelyre költözött, ahol
nevét az árvizek és az ínség
leküzdése érdekében hozott
határozott intézkedéseivel
tette emlékezetessé. Szolga-
bírói hivatalát 1848 márciu-
sáig töltötte be, majd vissza-
települt Szentesre.

Konzervatív nézeteinél
fogva az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc idején
visszavonultan élt, közhiva-
talt nem vállalt. Ennek „kö-
szönhette”, hogy a szabad-
ságharc leverése után az
osztrák császári hatóságok
1849. augusztus 8-án õt ne-
vezték ki Szentes város pol-
gármesterévé. Ezt a tisztséget
csupán egy hónapig viselte,
ugyanis szeptember 7-én elõ-
léptették a szentesi járás köz-
igazgatási fõszolgabírójává.
Ebben a minõségében több-
ször összetûzésbe került a
rettegett cs. kir. megyefõnök-
kel, Bonyhády (Perczel) Ist-
vánnal, aki hivatali erõsza-
kosságáról volt híres, hír-
hedt. Egy alkalommal, ami-
kor a megyefõnök lanyha-
sággal és bratyizással vádol-
ta meg a levert „rebellió”
résztvevõivel szemben, s
emiatt fizetéselvonást helye-
zett kilátásba, Basa József
önérzetesen azt válaszolta
Bonyhádynak, hogy az ilyen
fenyegetések „megijeszthetik
a bérhez ragadt, s azon túl
gondolni se tudó pór anya-
got, napszámost, vagy béres
cselédet”, de õt és más becsü-
letes tiszttársát az ilyen nem
ijeszti, hanem megalázza, le-
alacsonyítja, s éppen ezért
önérzetét, becsületét sérti,
melyre pedig mindig büszke
volt, és ma is az! Nyomaték-
kal leszögezte, hogy becsüle-
tét a hivatalról való lemondá-
sa által is kész lenne meg-
õrizni. Amikor pedig Bony-
hády megyefõnök büntetés-
bõl át akarta helyezni a
hódmezõvásárhelyi járásba,
megtagadta szentesi hivatala
elhagyását, valamint a hiva-
tali pecsétnyomók átadását, s
panaszra ment Bécsbe – a
„legfelsõbb helyre” – a me-
gyefõnök túlkapásai miatt. A
részleteket nem ismerjük, de
tény, hogy felsõbb utasításra
1850. december közepén Ba-
sa József visszakapta szentesi
fõszolgabírói hivatalát.  

A megyefõnökkel történt
gyakori összeütközései miatt
végül 1854 áprilisában elve-
szítette szolgabírói állását.
Idõközben a házassága is
megromlott, ezért elvált fele-
ségétõl és elköltözött Szen-
t e s r õ l .  A B é k é s  m e g y e i
Okány községben telepedett
le, ahol haszonbérlõként gaz-
dálkodott. Itt hunyt el 1855.
november 18-án, 49 éves ko-
rában. Szentesi mûködésé-
nek emlékét õrizzék e sorok!

Labádi Lajos

Büszke magyar
nemes maradt
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A törökök kiverése utáni
új földesuraknak – báró
Harruckern János György-
nek és leszármazottainak –
köszönhetõen a szentesi job-
bágyok jogi és gazdasági
helyzete a feudalizmus vi-
szonyai között az általános-
n á l  k e d v e z õ b b n e k  v o l t
mondható. A Mária Terézia
által 1767-ben kibocsátott úr-
béres rendelet a szentesiekre
nézve nem jelentett semmi-
féle új elõnyt, mivel taksás
jobbágyok lévén, eddig is
szerzõdések szabályozták a
földesúr és a lakosság közöt-
ti viszonyt, illetve a város
közönsége állandóan ha-
szonbérben bírta az összes
úri jogokat. Az urbárium be-
vezetése inkább az eddigiek-
nél aránytalanul nagyobb
terhek meghonosítását jelen-
tette. 

A szentesiek számára az
igazi tét az volt, hogy meny-
nyi lesz a kiosztható föld, il-
letve mekkora lesz egy job-
bágytelek (sessio) kiterjedé-
se. Többszöri fellebbezés
után a jobbágytelkek méretét
– holdját 1100 négyszögöllel
számítva – 56 holdban álla-
pították meg, ebbõl 34 hold
volt a szántóföld és 22 hold a
legelõ. Az úrbéres telkek ki-
osztása 1776-ban kezdõdött
meg. A jobbágytelkek száma
558 (ebbõl 17 a városé). A ki-
osztott föld mennyisége ösz-
szesen 31 806 hold (ebbõl
1000 hold a városé). Az úrbé-
res telkeken 535 gazda (köz-
tük 10 nemes) osztozkodott.
A telkek nagyság szerinti
megoszlása a következõ volt:
egész vagy több telkes 197,
féltelkes 253, negyedtelkes
81, nyolcad telkes 4. A telkes
gazdák nagyobb része szõ-
lõsgazda is volt, tekintélyes
jószágállománnyal, így erõs
gazdasági alappal rendel-
keztek a további vagyonoso-

dáshoz. A földrendezésbõl a
zsellérség kimaradt. Számuk
az urbárium bevezetésekor
1128 (ebbõl házas zsellér 841,
házatlan zsellér 287). 

Az urbárium bevezetése
után kötött úrbérpótló szer-
zõdések véget vetettek an-
nak a fél évszázados szokás-
nak, hogy a város lakói évi
egy összegben megváltották
minden szolgáltatásukat, s a
földesúr nem avatkozott be a
város ügyeibe. A terheket
növelõ erõteljesebb intézke-
dések már a gróf Károlyiak
nevéhez fûzõdtek, akik 1802-
tõl  vették át  a  hatalmas
Harruckern birtok kormány-
zását. Irányításuk idején
minden korábbinál nagyobb
szolgáltatásokat követeltek a
szentesi jobbágyoktól, s szá-
mos addig pénzben megvál-
tott szolgáltatást természet-
ben hajtottak be (pl. robot).
A szentesi úrbéres telki állo-
mányt jogi eszközökkel és
nyílt erõszakkal csökkentet-
ték, ugyanakkor – a feudális
jogra és az urbáriumra hivat-
kozva – igyekeztek kiterjesz-
teni befolyásukat a város
belsõ életének minden lehet-
séges területére. A korábbi
gyakorlattól eltérõen mind
erõteljesebben beleszóltak a
városi tanács és a hivatalno-
kok megválasztásába, a bíró-
választáson pedig érvényesí-
tették kandidálási jogukat. A
jogi alávetettség kiterjeszté-
sére irányuló földesúri törek-
vések egy része megtört
ugyan a „régi szabadság-
hoz” ragaszkodó szentesi
jobbágynép ellenállásán, ez-
zel azonban az úrbéres perek
özönét zúdította magára a
város. 

A település lakói – létszá-
muk ekkor már meghaladta
a 16 ezer fõt – szabadulni
akartak az úrbéres nyûgök-
tõl, még akkor is, ha az sok-

ba kerülne. Az országos ese-
mények kedveztek e törek-
véseknek, s a földesurak ré-
szérõl sem mutatkozott me-
rev ellenállás. Az 1832–36.
évi országgyûlésen a liberá-
lis nemesség reformprog-
ramjának egyik sarokkövét
épp a jobbágyfelszabadítás
ügye képezte. A rendek elsõ
lépésként a jobbágytelkek
haszonvételét akarták a job-
bágy szabad rendelkezésére
bocsátani, s ebbõl kiindulva
megvalósítani a polgári át-
alakulás legalapvetõbb felté-
telét: a jobbágy „bírhatási jo-
gának” kimondását és a job-
bágyfelszabadítást önkéntes
örökváltság útján. A szabad
polgári tulajdon örökváltság
útján való megteremtését
Csongrád Vármegye Nemesi
Közgyûlése is támogatta, s a
földesurak sem zárkóztak el.
A szentesiek elõtt tehát fel-
csillant a reális és közeli le-
hetõség, hogy az örökös
megváltás terheit vállalva:
„jobbágyközségbõl” polgár-
várossá, módosabb lakói pe-
dig alávetett jobbágyokból
szabad birtokkal rendelkezõ
parasztpolgárokká váljanak.

Az örökváltság ügyében
1835 februárjában megkez-
dõdtek a tárgyalások. A vá-
rost Boros Sámuel jegyzõ
(nótárius) képviselte, aki

már számos jogi ügyletben
járt el eredményesen, bizo-
nyítva rátermettségét. Fél-
éves alkudozás után megér-
kezett gróf Károlyi Lajos ér-
tesítése, amelyben tudatta,
hogy a „a méltóságos grófi
nemzetség ezen jobbágyköz-
séget kifogás nélkül való, tel-
jes kiváltságra kívánja bocsá-
tani”. A pénzbeli kérdések
tisztázása után, 1836. január
10-én a földesurak megbízot-
tai és Szentes birtokos lakói
aláírták az „Örökváltsági és
legelõelkülönítési szerzõ-
dést”. Ennek értelmében a
földesurak átadják a tör-
vényhatóságot (közigazga-
tást és a jogszolgáltatást), a
külsõ és a belsõ telkeket, az
uradalom Szentesen lévõ
épületeit és mindezek jöve-
delmét, mindenféle haszon-
vételt (kocsmáztatás, mé-
szárszékek, nádvágás) és a
birtoklással járó kötelezett-
ségeket. Vagyis kicsiben itt
már 1836-ban megvalósult
az, ami országos méretekben
majd csak 1848-ban: az úrbé-
ri terheket eltörölték, meg-
szûnt a jobbágyi rendszer, s
a parasztság egy része sza-
bad birtokossá vált. Mind-
ezért Szentes fizet 1000 csá-
szári aranyat azonnal, 1 357
072 forintot ezüstben, két
részletben, legkésõbb 1837.
január 1-ig. Ez a hatalmas
summa 25 évi földesúri szol-
gáltatás összege volt. 

A szerzõdés aláírása után
elõdeink büszkén használták
a „Szabad Szentes városa”
elnevezést. Az elsõ „szabad”
választáskor Boros Sámuel
jegyzõt választották fõbíró-
vá, mely tisztségét 1848-ig
viselte ;  1849 januárjától
ugyanis már polgármester-
ként irányította az idõköz-
ben „rendezett tanácsú” jog-
állásra emelkedett várost.

Labádi Lajos

180 éves az „Örökváltsági szerzõdés”

A feudalizmus
megszûntetése Szentesen

Kilencvenedik születésnapján, január
12-én a városvezetés nevében köszön-
tötte Szûrszabó utcai otthonában Orosz
Imrét dr. Demeter Attila alpolgármester,
aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló oklevelét az ünnepeltnek. A
találkozás pillanatában felelevenítették
régre nyúló ismeretségüket: kiderült,
legalább negyven éve ismeri a családot
az alpolgármester. Orosz Imre tõsgyö-
keres szentesi. Három gyermeke szüle-
tett, s büszkén említette: 8 unokája, 13
dédunokája és egy ükunokája van. Ki-
lencven éves létére igen jól tartja magát,
dicsérték többen is a felköszöntésekor,
mire Imre bácsi megjegyezte: pedig sok
mindenen keresztülment, regényt le-
hetne írni életérõl. Kiváló memóriával
elmesélte, cselédként szolgált 10 éves
korától, majd kertésznél dolgozott,
1944-ben Erdélybe került kubikosként,
azután Pestre, ahonnan hadifogságba
hurcolták orosz földre. Egy nagy láger-
be vitték, harminc társával rögtön mun-
kára fogták. 1947 nyarán már vonaton
voltak, jöttek volna haza, de nem jöhet-

tek, míg itthon nem rendezõdött a poli-
tikai helyzet. Így még két és fél évet
szénbányában volt kénytelen dolgozni.

Öt éves hadifogság után tért haza, s rö-
vid idõn belül már talált állást, nem is
volt késõbb sem soha munka nélkül.
Végig fizikai munkakörben dolgozott,
a magasépítõknél például az akkori
Marx-téren õk építették a bérházakat.
Tsz-ben is munkát vállalt, majd a víz-
gazdálkodási társulattól ment nyugdíj-
ba. Három „Kiváló dolgozó” kitünteté-
se van, ezeket a jelvényeket ma is szíve-
sen mellkasára tûzné, de úgy gondolja,
már más világ van. 

Nem kel korán Imre bácsi, legszíve-
sebben tévézik, nyáron pecázni is szo-
kott, de régi szenvedélyének, az ötven
éven át tartó vadászatnak már nem hó-
dol. Házassága is hasonló hosszúra
nyúlt, az 50. évfordulót még megülték
feleségével. Egyik lányánál, Icánál lakik
Imre bácsi. A szépkorú férfi egészsége
jól szolgál, az étvágya rendben, nincs
különösebb baja, bár több mûtéten túl
van már. Az orvosai szerint is letagad-
hatna vagy húsz évet.

Darók József

Imre bácsi regénybe illõ 90 éve

Boros Sámuel

Basa József

Január 20-án, szerdán délelõtt 9 és 11 óra között Szirbik Imre
polgármester, január 21-én, csütörtökön 14 és 16 óra között
Dr. Demeter Attila alpolgármester hivatali helyiségében fo-
gadja az érdeklõdõket.

Fogadónap
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A helyi járdafelület mint-
egy 20 százaléka, körülbe-
lül 40 kilométernyi szakasz
szorul felújításra, forráshi-
ány miatt azonban ennek
csak töredékét tudja rendbe
hozni a szentesi városellátó.
Ha a város nem áldoz több
pénzt erre a területre, akár
egy évtizedbe is kerülhet,
míg ki tudják javítani a hi-
bákat.

A Szentes  Városel látó
Nonprofit Kft. tavaly mérte
fel a szentesi járdák állapo-
tát, ezt megelõzõen évek óta
nem történt olyan átfogó fel-
mérés, amibõl kiderült vol-
na, egyáltalán hány kilomé-
ter járdája van Szentes váro-
sának. Most kiderült, közel

kétszáz kilométer a meglévõ
járdahálózat hossza, ennek
csaknem 20 százaléka, azaz
40 kilométernyi az a járdafe-
lület, ami záros határidõn
belül javítást igényel. 

– Ezeknek a szakaszoknak
a döntõ többsége járdalapos
járda, amikrõl tudni kell,
hogy lakossági társadalmi
munkában készültek a ’80-as
évek végén,  ki lencvenes
évek elején. ’95 környékén
volt egy nagy telefonhálózat-
fejlesztés, ekkor a telefonká-
beleket általában a járda
mellé fektették a padkába, a
tömörítés hiánya és egyéb
hibák miatt szépen lassan
szétcsúsztak a járdalapok,
vannak olyan szakaszok,

ahol már tíz centiméter hé-
zag van a járdák között. 40
kilométerre becsüljük azt a
járdaszakaszt, ami felújítást
igényelne, ehhez képest a
2016. évi költségvetésünk-
ben 3400 méter járdafelú-
jítást terveztünk be, így a
szükséges negyven kilomé-
ter felújítása tíz évbe telne –
tudtuk meg Varga Sándortól,
a Szentes Városellátó Non-
profit Kft. intézményvezetõ-
jétõl.

A cég bevételeinek több
mint 50 százalékát önkor-
mányzati támogatás teszi ki,
így a korábban elérhetõ pá-
lyázati források „bedugulá-
sával” égetõ szükség lenne
azok növelésére.

Kiváltképp, hogy 2015-ben
annyi felújítási igény jelent-
kezett a képviselõk és a la-
kosság részérõl, hogy azok
egy része átcsúszott 2016-ra.
Ez jelenleg 2600 folyómétert
érint, tehát a városellátónak
mindössze 800 méternyi sza-
bad kapacitása van erre az
évre.

– Ez szinte semmi – kom-
mentálta Varga Sándor. – Eh-
hez még hozzájön az is ,
hogy elképzelhetõ, hogy a
most zajló költségvetési tár-
gyalások során még ez a
3400 méterre való keret sem
fog a városellátó rendelkezé-
sére állni. Ismerve az önkor-
mányzat költségvetési hely-
zetét, elképzelhetõ, hogy ez
az összeg kisebb lesz. A koc-
kázat azonban benne van a
felújítás halogatásában, mert
ha egy ilyen járdaszakaszon
ér valakit baleset, azért az
önkormányzat a felelõs –
fûzte hozzá az intézményve-
zetõ. Azonban nem kell ag-
gódniuk a szentesieknek, a
városellátó képezett némi
tartalékkeret, és a legkritiku-
sabb járdaszakaszokat egé-
szen biztosan felújítják. 

Varga Sándor lapunknak
elmondta, a jelenlegi támo-
gatás kétszeresével a járda-
gondok is megoldódnának, 5
év alatt olyan szinten rendbe
hozható lenne a város járda-
hálózat, hogy 20-30 évig sem
kellene hozzányúlni a felújí-
tott szakaszokhoz.

Ehhez azonban nem tud
elég támogatást biztosítani a
város, így marad a tûzoltás,
azaz a legnagyobb hibák
elhárítása, és a bizakodás,
hogy egyszer majd több for-
rás jut ezekre a feladatokra.

Majzik

Folytatás az 1. oldalról
A bázisvezetõ hozzáfûzte,

2015-ben 224 órát repültek, s
szinte minden napra jutott
eset.

Ha az ellátó helyekre gon-
dolunk, akkor a Szentesrõl
induló légimentõknek bal-
esetek vagy egyik egészség-
ügyi intézménybõl a másik-
ba történõ szállításkor fõként
a szegedi klinikát, a gyulai,
a békéscsabai, a kecskeméti
vagy a szolnoki kórházat
kellett megcélozniuk. A kór-
h á z i  e l l á t á s  h e l y s z í n é t
ugyanis meghatározza egy-
felõl az, hogy hol történik a
baleset, vagy melyik telepü-
lésen lesz rosszul a beteg,
másrészt pedig az is mérv-
adó, hogy az adott betegség-
vagy traumatípust melyik
kórházban tudják ellátni. 

A szentesi bázison jelenleg
11 fõ dolgozik, 7 orvos és 4
paramedikus. A régiek kö-
zül, a bázisnyitáskor itt dol-
gozó egészségügyi személy-
zetbõl már csupán 1 fõ lát el
szolgálatot a 7 éve mûködõ
bázison, ahol a felszálló EC
135-ös helikoptert forgásban
mindig az ország különbözõ
területeirõl érkezõ gyakor-
lott pilóták irányítják.

A bázisvezetõ elmondta,
hogy a tél számukra mindig
nehézségeket tartogat, hi-
szen a látásviszonyok nagy-
mértékben befolyásolják,
hogy a helikopter felszállhat-
e a bázisról. Decemberben

például csak 9 feladatot tud-
tak ellátni a szeptemberi 36
és az októberi 29 esethez ké-
pest. A látási viszonyok, a
felhõs ég és a ködös idõjárás
azonban megálljt parancsol a
sárga angyaloknak, akik ja-
nuárban csak reggel 8 és dél-
után 3, februárban fél 8 és 16
óra között szállhatnak fel az
Eurocopterrel, tehát igen be-
határolt a repülési idejük.
Ebben a napszakban azon-
ban bármikor is kell, azonnal
indulnak, már ha az idõjárás
is megengedi – hangsúlyozta
Józsa József, aki a tavalyi év
általuk ellátott legsúlyosabb,
számukra is legmegrázóbb
balesetei között egy Makó
melletti balesetet említett,
melyben az autópálya-elága-
zásnál volt balesete egy tar-
tálykocsinak. Mikor a hely-
színre érkeztek, akkor a so-
fõr még élt, de a tûzoltók
csak nagy nehézségek árán,
sok idõ elteltével tudták ki-
szabadítani a teherautó veze-
tõjét. A légimentõk ugyan
megpróbálták újraéleszteni,
de az nem volt sikeres. A bá-
zisvezetõ szerint a leginkább
az viseli meg õket, ha gyer-
meket kell a helyszínen
hagyni, mert már nem lehet
megmenteni az életét.  Ta-
valy ilyen volt egy déva-
ványai aspiráló gyermek,
akit kétszer sikerült reani-
málni, azonban harmadjára
már hiába próbálkoztak, el-
hunyt a gyermek. Cs.I.

Közel háromszáz feladat

Szentesre is
hoztak beteget

Emelkedett a halálesetek
száma Szentesen és a házas-
ságkötéseké is, utóbbi te-
kintetében a 2012-es év volt
a mélypont, hiszen akkor
összesen 99 pár lépett frigy-
re a város anyakönyvi hiva-
talában, ahol a tavalyi év-
ben is voltak érdekes házas-
ságkötési történetek, me-
lyekrõl Lászlóné Üveges
Erika anyakönyvvezetõ me-
sélt lapunknak.

2015-ben összesen 730
gyermek született, amelybõl
Szentesen született szentesi
lakos összesen 208 fõ volt.
Ebben a számban azonban
nincsenek benne azok a
szentesi gyerekek, akik más
város kórházaiban, esetleg
klinikákon születtek. – Vi-
szont sokan jöttek más váro-
sokból is ,  köztük Békés,
Bács-Kiskun és Szolnok me-
gyébõl. Õk valószínûleg egy-
egy orvos után jönnek, hi-
szen például Kiskunfélegy-
házán becsukta kapuit a szü-

lészet-nõgyógyászati osztály
– mondta el Lászlóné Üve-
ges Erika.

Ha a Szentesen született
szentesieket nézzük, akkor
az elmúlt években enyhe nö-
vekedés figyelhetõ meg, hi-
szen 2013-ban látták meg a
napvilágot a legkevesebben
helyi lakosként a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István
Kórházban, összesen 177
gyermek. 2014-ben 223,
2015-ben 208 fõ. A születések
összetett mérlege azonban
más képet tár elénk, 2011-
ben születtek a szentesi kór-
házban a legkevesebben,
összesen 204 gyermek. Az-
tán a statisztikai adatok gya-
rapodást vázolnak fel, 2012-

ben már 724, 2013-ban 738,
2014-ben 751, 2015-ben pe-
dig 730 gyermek sírt fel elõ-
ször Szentesen.

A haláleseteknél sem po-
zitív a mérleg, 2012-ben 353,
2014-ben 358, 2015-ben pe-
dig 387 helyi lakos hunyt el
Szentesen, illetve olyanok
halála is bõvíti az adatbázis
számait, akik ugyan váro-
sunkban hunytak el, de nem
helyiek. Tavalyelõtt 936, ta-
valy 1031 fõ nyugta le Szen-
tesen örökre a szemét, akik
közül sokan más településen
rendelkeztek állandó lakcím-
mel.

Állampolgársági eskü leté-
telére is volt lehetõség, ta-
valy 3 fõ tette le az állampol-
gári esküt, míg összesen 129
pár mondta ki a boldogító
igent településünkön, tehát
többen, mint a korábbi esz-
tendõkben, mert 2012-ben
99, 2013-ban 106, 2014-ben
111 pár járult házasodási
szándékkal az anyakönyvve-
zetõ elé. – A házasságköté-
sek száma tehát növekedést
mutat, s várhatóan idén is
bõvülni fog, hiszen 2016-ban
már az ominózus hónapok, a
május és az augusztus idõ-
pontjai telve vannak, meg-
történt foglalásuk, sõt már
novemberre is bejelentkeztek
olyanok, akik mindenképp

2016-ban akarják kimondani
a boldogító igent – tudtuk
meg Lászlóné Üveges Eriká-
tól, aki elmondta, hogy váro-
sunkban a kisebb esküvõk a
jellemzõk, s olyanok is van-
nak, akik ugyan visszalép-
nek a házassági szándéktól,
de ezt a hivatalban nem jel-
zik. 

Az anyakönyvvezetõ fel-
idézte, hogy voltak érdekes-
ségek is az elmúlt eszten-
dõkben, az egyik alkalom-
mal például fotózással kez-
dõdött egy esküvõ, majd a
pár és a násznép felvonult a
házasságkötõ terembe, ahol
rájöttek, hogy a menyasz-
szony a fotózáskor a park-
ban felejtette a retiküljét. Az
egész násznép levonult a tás-
kát keresni, ezen azonban
úgy összeveszett a menyasz-
szony és a võlegény, hogy el-
maradt az esküvõ. Olyan is
volt, hogy a házasságkötés
után néhány nappal a meny-
asszony, vagyis akkor már
feleség felkereste az anya-
könyvi hivatalt azzal a ké-
réssel, hogy nyilvánítsák ér-
vénytelennek a frigyet, mert
a võlegény a lakodalomban
úgy lerészegedett, hogy õ
ilyen emberrel nem kívánja
az egész életét együtt tölteni.

Cseh-Lakos Ilona

Csak a születések száma nem növekedett

Retikül miatt meghiúsult
házasságkötés

Szentes büszke pezsgõ
kulturális életére, néha azon-
ban már szinte „belefulla-
dunk” a választékba, a pár-
huzamosan futó rendezvé-
nyek gyakran egymás elõl
szívják el a látogatókat.
A Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sportbizottság most azon
dolgozik, hogy egy éssze-
rûbb rendezvénynaptárt hoz-
zanak létre, ahol a progra-
mok nem egymás rovására,
hanem egymást kiegészítve
valósulnak meg.

– A célunk az, hogy csak
azok a szervezetek pályázza-
nak, aki még találnak szabad
helyet a rendezvénynaptár-
ban. A bizottság konzekven-
sen elutasítja azokat a pályá-
zókat, akik egy már meglé-
võ rendezvény idõpontjára
szerveznek rá. Természete-
sen a nagy rendezvények,
nemzeti ünnepek és az ún.
kakasfesztivál, valamint az
Európa-hírûvé váló Lecsó-
fesztivál megmaradnak,
ezekre mindenképpen fóku-

szálni kell a város vezetésé-
nek, a testületnek és a kultú-
rával foglalkozó intézmé-
nyeknek – fogalmazott Ko-
vács János, a bizottság elnöke.

A civil egyesületek, ha
tudják, hogy mikor szeretné-
nek rendezvényt szervezni,
már most jelentkezhetnek az
önkormányzat mûvelõdési
referensénél, Vidovicsné Mol-
nár Zsuzsannánál.

A városi rendezvények
idõpontjai napi bontásban el-
érhetõk a város honlapján, a
bizottság a szabad idõpont-
ok függvényében fog dönte-
ni a rendezvény támogatásá-
ról.

– A kevesebb néha több –
nem baj, ha nincs annyi ren-
dezvényünk, a megmaradó
programjaink viszont legye-
nek nívósak, színvonalasak.
Azonban ha valaki érez ma-
gában erõt, hogy egy újabb
rendezvényt szervezne, az te-
gye meg, de ne a másik kárá-
ra – fogalmazott a képviselõ.

Majzik Attila

Ésszerûbb
rendezvénynaptár

a cél

Évekig is elhúzódhat
a járdafelújítás

Fotó: Vidovics 

Képünk illusztráció

Szentes életében évrõl évre elõforduló probléma, hogy a
civil egyesületek programjai, kulturális eseményei gyakran
egymás idõpontjaira szervezve valósulnak meg. A Mûvelõ-
dési, Ifjúsági és Sportbizottság idén arra kéri a szervezete-
ket, hogy ne egymás rovására színesítsék a város kulturális
életét.
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A szociális és gyermekvé-
delmi törvények változásai
átalakulást hoztak az újévre
a szentesi járásban is. En-
nek eredménye, hogy válto-
zások vannak a szentesi
családsegítõ központ életé-
ben, új intézményi struktú-
rát igényel az új rendszer,
és több szolgáltatás eseté-
ben is módosultak év elejé-
tõl a feltételek. A jövõben a
családsegítés és a gyermek-
jólét nem különül el, ha-
nem egy szakmai egység-
ben kezelik a felnõttek és
gyermekek problémáit. 

A változás Magyarország
175 járására és a budapesti
kerületekre is vonatkozik,
így a szentesi járásra is, ahol
7 szolgálat mûködik január
1-tõl, köztük a szentesi is,
amely ellátja a nagytõkei fel-
adatokat is. A törvény sze-
rint ugyanis minden telepü-
lésen létre kell hozni a család
és gyermekjóléti szolgálatot
– tudtuk meg a családsegítõ
központ igazgatójától. Gál
Antal hozzátette, hogy a
Szentesi Családsegítõ Köz-
pont járási székhelyen mû-
ködõ szolgáltatóként a gyer-
mekvédelmet érintõ hatósági
feladatokkal járó szakmai
munkát is koordinálja és a
speciális szolgáltatásokat is
biztosítja a járás minden tele-
pülése számára, amivel fel-
adatai jelentõsen bõvülnek.
A törvénymódosítás oka,
hogy a gyermekek és a csa-
lád problémáit a jövõben
komplexen kívánja kezelni a
rendszer, az állam. Járáson-
ként,  de önkormányzati
fenntartásban a szolgálatok

mellett család és gyermekjó-
léti központot kell mûköd-
tetni, ami a speciális szolgál-
tatásokat biztosítja, illetve
például a védelembevételnél
az itt dolgozók végzik a ko-
ordinációs munkát.

László Gyöngyi, a család- és
gyermekjóléti központ szak-
mai vezetõje elmondta, hogy
a központ feladatai közé tar-
tozik a hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó esetek
menedzselése, a járási szol-
gálatok szakmai támogatása
a speciális szolgáltatások
biztosításán felül. A lakosok-
nak tudniuk kell, hogy a jö-
võben is mûködik majd a
kapcsolattartási ügyelet az
Ady Endre utca 10. szám
alatt, amelynek keretében
péntekenként 14 és 18, szom-
batonként 8 és 12, valamint
14 és 17 óra között továbbra
is lehetõség lesz az egymás-

tól külön élõ gyermekek és
szülõk semleges helyszínen
történõ találkozására. Foly-
tatódik a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórházban
végzett szociális munka is a
szülészeti és gyerekosztályo-
kon, amelyhez kapcsolódva
végzik a válsághelyzetben
lévõ gyermekek és anyák se-
gítését, új szolgáltatás lesz a
családsegítõ központ ké-
szenléti szolgálata, az intéz-
mény ügyeletes munkatársát
krízishelyzetben a 06-70/
634-5969-es mobiltelefonszá-
mon lehet elérni hétfõtõl
péntekig 15 órától reggel 8
óráig, illetve hétvégén és ün-
nepnapokon egész nap, éj-
szaka is. A jogi tanácsadást
csütörtökönként délután le-
het igénybe venni szintén az
Ady Endre utca 10. szám
alatt, ami a pszichológiai ta-
nácsadás helyszíne is. Mind-

ezen felül utcai munkát is
végeznek a központ munka-
társai, akik heti 15 órában a
gyermekvédelmi aspektusú
idõpontokban a helyi szóra-
kozóhelyeket, fiatalok talál-
kozóhelyeit keresik fel és ott
nyújtanak segítséget, de üze-
mel majd a közösségi és pre-
ventív szolgálat is a Dózsa
házban. 

A szakmai változásokról a
családsegítõ központ mun-
katársai egyeztettek az érin-
tett szakemberekkel, a jelzõ-
rendszer tagjaival, a módo-
sulásokkal kapcsolatos infor-
mációcsere már december-
ben megtörtént, így felké-
szülve indult el az idei év, de
a rendszerhez kapcsolódó el-
érhetõségekrõl folyamatos
tájékoztatással lesznek a la-
kosok felé.

Cseh-Lakos

Idén 15. alkalommal ren-
dezik meg Szentesen a vá-
rosi farsangot. A Szentesi
Közös Önkormányzati Hi-
vatalban január 11-én sajtó-
tájékoztatón jelentették be,
hogy milyen újdonságokkal
készülnek a szervezõk feb-
ruár 20-ra. 

– Az idén jubilál ez a prog-
ram, így törekedtünk arra,
hogy egy kicsit új, egy kicsit
más legyen. Éppen ezért a
térség településeinek polgár-
mestereit is megkerestük. A
legtöbbjük visszajelzett, mi-
szerint nagyon szívesen ün-
nepelnének velünk, február
20-án. A közeli községek,
gasztronómiai bemutatók-
kal, kóstolókkal várják a
vendégeket. Természetesen
az iskolai és óvodai csopor-
tok bemutatója változatlanul
része a mûsornak, amely az
idei alkalommal egy napos
lesz – tudtuk meg Torday
Henriettától, aki az újdonsá-
gokról annyit árult el, hogy
szeretnék, ha minél több
munkahelyi csoport jelent-
kezne, maximum 5 fõvel,
akik látványos megjelené-

sükkel kápráztathatják el a
zsûrit. A település polgár-
mesterei zsûrizik a munka-
helyi csoportokat a fõdíj pe-
dig, egy szigligeti három na-
pos csapatépítõ tréning. Je-
lentkezni lehet a polgármes-
teri hivatal 210-es irodájá-
ban, illetve a Mûvelõdési
Központban, Rácz Angélánál. 

A marketing referens azt is
hozzátette, hogy idén, a bu-
sók helyett, most a COPA-
CABANA brazil show tánco-
saival búcsúztatjuk a telet. A
derekegyháziak palacsintá-
val készülnek, de a szerve-
zõk fánkkal is kínálják majd
a karneváli forgatag résztve-
võit,  és természetesen a
POM-POM zenekar is a
nagyérdemû elé áll. A sztá-
rok is versenyben vannak,
hiszen még nem dõlt el,
hogy ki lép fel az idei 15.
Télbúcsúztató Karneválon,
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban. Még lehet
szavazni: ByeAlex, a Pun-
nany Massif és Király Viktor
is várja a voksokat.

ST

Busók helyett,
brazil életérzés

– A szülõk személyes pél-
damutatása lenne a legfonto-
sabb. Leginkább az, hogy hi-
telesen közvetítsék a gyere-
kek felé azt, hogy ha helye-
sen táplálkoznak és rendsze-
resen sportolnak,  akkor
egészségesebbek lesznek, és
az élet több területén sikere-
sebbekké válnak. Ha a gye-

rekek ezt látják a szülõktõl,
akkor megértik annak a lé-
nyegét, hogy miért kell nap,
mint nap edzésre járni, mo-
zogni, aktívan élni az életet.
Veres Irén sportreferens eze-
ket a gondolatokat fogal-
mazta meg arra a kérdésre,
hogy miként lehetne több ti-
nédzsert mozgásra bírni. A

fõszervezõ sportreferens a
„legjobb szervezõ díjat“ kap-
ta a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztériumban.

– Nagyon örülök ennek az
elismerésnek, hiszen az em-
ber munkáját nem mindig is-
merik el. Most alkalom adó-
dott arra, hogy bebizonyít-
sam, hogy a szervezõmunká-
ban is sikeres tudok lenni.
Veres Irén is azon díjazottak
között szerepelt, akik színvo-
nalas és lelkes munkáját a
minisztérium az oklevelek
mellett kerékpárokkal is ju-
talmazta. Az Európai Mobili-
tási Hét programsorozatának
célja, hogy az önkormányza-
tokat fenntartható közleke-
dési intézkedések bevezeté-
sére, a lakosságot pedig a
rendelkezésre álló közösségi
közlekedési eszközök hasz-
nálatára, kerékpározásra,
gyaloglásra ösztönözze. A
2015. évi nemzetközi szlogen
magyar változata, a „Válassz
Válts Variálj!” is arra szólítja
fel az embereket, hogy kom-
binálják a közlekedési módo-
kat, mivel ez gyakran gyor-
sabbá és kényelmesebbé te-
szi az utazást – nyilatkozta
Veres Irén, aki egyébként
aktív sportember is.

ST

Országos elismerés a sportreferensnek

Szervezésben sikeres Még a tízéves fennállását
hirdetõ faliképet is hímzés-
be foglalta a Kurca-parti
Foltvarró Klub a jubileumi
kiállítására. A Tokácsli Ga-
léria termeiben egy tarka-
barka mesevilág várja a lá-
togatókat, egészen január
30-ig.

Mindig helyi alkotói cso-
port tárlatával indul az év a
mûvelõdési központ galériá-
jában. Ezúttal a patchwork,
magyar nevén foltvarrás
mûvelõi mutatkoznak be az
utóbbi idõszakban készült
remekeikkel. Elsõsorban csa-
ládjuknak varrják a színes
babafalvédõket, táskákat, te-
rítõket, képeket, de mint ki-
derült, a lelkes csoportban
akad pedagógus,  aki  az
egész osztályának varrja a
Mikulás-tolltartót, más pe-
dig nem csak az unokájának,
de az ovis társaknak is készít
valami szépet a foltokból.
Idõrõl-idõre szívesen mutat-
ják meg a szélesebb körben
is munkáikat, mielõtt elaján-
dékoznák. S hogy a rongy-
darabokból értõ, ügyes ke-
zekbe kerülve mi minden
alakulhat ki, annak széles
palettája felvonul a kiállítá-
son, az oviban használható
paravántól a modern felfo-
gású faliképekig, sõt tájké-
pekkel is próbálkoznak: egy

asszony a Tisza-parti kiskert-
jüket is foltokból mintázta
meg.

Amikor elõször találkozott
a foltvarrók munkáival, a ki-
állítást megnyitó Szirbik Imre
polgármesternek a nagyma-
mája rongyoszsákja jutott
eszébe, mely egy igazi mese-
világot jelentett számára.
Most pedig arra csodálko-
zott rá, hová tudott fejlõdni a
foltvarró klub. Fantázia és
türelem látszik a képeken,
melegség, kedvesség, szere-
tet árad minden egyes da-
rabból, fogalmazott a polgár-
mester.

A szentesi foltvarrókat
Kéveszkiné Pintér Katalin indí-
totta el 10 évvel ezelõtt. A
Koszta iskola korábbi rajzta-

nára egy kiállításon járva
szeretett bele a patchworkbe,
aztán még a foltvarrók céhé-
be is felvételt nyert. Onnan
hoz általában új ötleteket a
klubtársaknak, de együtt is
sokat járnak rendezvények-
re, mondta. Akkor szép a vi-
lág, ha színes – ezt választot-
ták jelmondatuknak, s a
technikák terén is töreked-
nek minél sokoldalúbban al-
kotni. Keddenként az ifjúsá-
gi házban délután fél 5-tõl
tartott foglalkozásaikra nem
csak nyugdíjasok járnak,
akad köztük fiatal, s olykor
még kisebbek is betérnek:
egyik szülésznõ tagjuk gyer-
meke és barátai.

D. J.

Mesevilág a rongyzsákból

A gyermek és a család problémáit komplexen kezelik

Változások a családsegítõ
központnál

Fotó: Vidovics 

A 2002 óta minden szeptemberben megrendezett Európai
Mobilitási Hét egyre több emberhez juttatja el a környezet-
barát és fenntartható közlekedés üzenetét a kontinensen, és
azon túl is. A kampányhoz tavaly minden korábbinál
több, 182 hazai település csatlakozott. Ezzel Magyarország
több mint negyven ország versenyében ismét az elõkelõ
harmadik helyen végzett. Az Európai Mobilitási Hét és Au-
tómentes Nap helyi tapasztalatairól és eredményeirõl tar-
tottak sajtótájékoztatót január 8-án. 
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ST: Tavaly volt 10 éves a
Just Show Band, amit sike-
rült egy felejthetetlen kon-
certtel megünnepelni a Me-
gyeháza szabadtéri színpa-
dán. Most mégis egy más ze-
nei repertoárral rendelkezõ
zenekarral készülsz a legna-
gyobb blues-rock kedvencek-
kel. A Same Old Story tagja-
it olvasva, a szálak ismét
összefonódnak, csak kicsit
másképp.

FKZ: Igen, valószínûleg
azért, mert nem bírok ma-
gammal – nevet –, másrészt
pedig, olyan szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy nem-
csak a Just Show Band tagjai
vesznek körül, mint értékes
emberek és zenészek, hanem
a családom is. Egy évvel ez-
elõtt megálmodtunk egy ze-
nekart a feleségem apukájá-
val, apósommal, Kováts Zol-
tánnal. Munkája miatt, 5-6
éve abbahagyta a zenélést.
Két éve ismét itthon sikerült
elhelyezkednie, így nem volt
több kifogás. Világ életében,
a ‘60-as, ‘70-es évek rock
õrületében pörgött és teszi
ezt most is. Kézen fekvõ
volt, hogy a Black Sabbath és
a Led Zeppelin a repertoár
része lesz. Egyelõre feldolgo-
zásokat játszunk. 

ST: Ha jól sejtem, ezeken a
dalokon nõttetek fel. Mit je-
lentett akkoriban számotok-
ra? 

FKZ: Közösek a gyökerek.
Kováts Zolinál egyértelmû-
en, hiszen abban a korban
élt. A lázadó kor, megkövete-
li a lázadó zenét.  Bár sokan
buta rockzenének tartják,
mégis, van úgy, hogy feladja
a leckét. Vagyunk annyira
maximalisták, hogy a tõlünk
telhetõ, lehetõ legjobban

játsszuk el a dalokat. De sze-
rencsére ebben a felállásban,
a Same Old Srtoryban, nagy
örömünket leljük a zenék
megfejtésében. Külön él-
mény számunkra, hogy eze-
ket a dalokat megszólaltat-
hatjuk. A kiválasztásuknál,
nem maradhattak ki a sze-
mélyes kedvenceink. Emel-
lett pedig a kihívásokat is
keressük. Ami biztos, hogy
egytõl-egyig befogadható
dalokról van szó. 

ST: Kováts Zoli milyen ha-
tással volt rád, és õ hogy éli
meg ezt a ’visszatérést’?

FKZ: Egyrészrõl, elképesz-
tõ nagy energia van benne,
hogyha a zenélésrõl van szó,
meg egyébként is. Amikor
lefixáltuk ezt a dátumot, ja-
nuár 22-ét, akkor elképesztõ
izgalom lett úrrá rajta. Más-

nap már azt mondta, hogy
hajnal 2-nél már nem tudott
tovább aludni. Forgolódott.
Ez mind a koncert elõtt há-
rom héttel. Mire odajutunk a
koncertre, vagy nagyon ál-
mos lesz, vagy lenyugszik
egy kicsit – nevet. Azóta is
folyamatosan, minden sza-
bad pillanatában a dalok tö-
kéletességére törekszik és
próbálja elérni a régi cimbo-
rákat, hogy minél többen lá-
togassanak el a koncertre. 

ST: A szavadból is azt ér-
zem, hogy amit szeretünk,
lelkesen végzünk el, az in-
kább feltölt energiával. Ko-
váts Zoli kapcsán is ez ju-
tott eszembe. Õ is visszatér
ahhoz, amit mindig is szere-
tett, a zenéléshez.

FKZ: Ebben tökéletesen iga-
zad van. Az az energia bom-
ba, amit biztosít a zenélés, azt
nem pótolja más. Szeretem,
amit csinálunk. Vannak nehéz
pillanatok, de inkább pluszt
ad, évrõl-évre, hónapról-hó-
napra és napról-napra. 

ST: Majd arra leszek kí-
váncsi, amikor talán a törté-
nelem ismétli önmagát és a
te gyermeked párja hív majd
el egy közös zenélésre.

FKZ: Hátha lesz ilyen, az
jó lenne. 

A rock örök

Programokban gazdag évet zárt a Terney
Béla Kollégium, ahol az idei évben a kultu-
rális és sportrendezvények mellett az
egészségfejlesztésé, a prevencióé, az önkén-
tességé volt a fõszerep, de a fogyatékkal
élõkkel, valamint az idõsebb generációkkal
való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás is
a mindennapok és az ünnepek részét ké-
pezte – derül ki az intézmény honlapjából.

Legutóbb a Nem adom fel! együttes kon-
certezett (képünkön) a kollégiumban a kará-
csonyi mûsor alkalmával, miután már ha-
gyományosan a Horváth Mihály Gimnázium
végzõs drámai tagozatos diákjainak mûsorát
látták a kollégisták. A rendezvény közös
sütizés-sel zárult, szponzorok jóvoltából. Ez
a program azonban csupán egy volt az ünne-
pek, rendezvények között, illetve a dolgos
hétköznapok megszakításaként. – A progra-
mok között volt farsangozás, majd megren-
deztük a Moz-dulj! 2015 sport- és egészség-
rendezvényt, az õszt a hagyományos Terney
Napok 2015 színesítette, de természetesen az
idei évben sem maradhatott ki a makói és a
szlovákiai ógyallai kirándulás, ahol szintén
sikeresen szerepeltek diákjaink, s mindezek
mellett a könyv- és könyvtárhasználati vetél-
kedõn is elsõ és második helyezéssel tértek
haza – mondta el lapunk érdeklõdésére Ker-
tész Ildikó, hozzátéve, hogy a Mozdulj!-on
idén nemcsak a sport, hanem az egészséges
táplálkozás is szerephez jutott, hiszen a diá-
kok maguk, közösen készítettek ételeket az
egészségtudatos táplálkozás jegyében. Kará-
csonykor pedig az egymás iránti szeretet ka-
pott igazán figyelmet, hiszen a nagyobb diá-
kok saját maguk által gyûjtött meglepetések-
kel ajándékozták meg a kicsiket, illetve fo-
gyatékossággal élõk adtak nagy sikerû kon-
certet az intézményben. 

– Az egymás iránti szeretet, egymás elfo-
gadása természetes a kollégisták számára, hi-
szen a hétköznapokon önkéntesként többen
segítenek a református idõsek otthonában,
de voltak a gondozási központnál is. Mindez
része annak a KAROLA elnevezésû prog-
ramnak, amelyet néhány munkatársammal
együtt dolgozunk ki – hangsúlyozta az intéz-
ményvezetõ. 

Kertész Ildikó elmondta, hogy a KAROLA-
programot országos mintaprogramnak szán-
ják, de 2015-ben már elkezdték tesztelését. A
program része az önkéntesség, a fogyatékkal
élõk és a szociálisan rászorulók segítése, il-
letve az egészségfejlesztés, amelyhez kapcso-
lódva egy egészségfejlesztési tervet dolgoz-
tak ki egyik kollégájával. A terv része a moz-
gás és sport, az egészséges testtartás és moz-
gásszervi megbetegedések, az egészséges
táplálkozás, a személyi higiénia, a káros füg-
gõségek kialakulásának megelõzése, az
egészséges párkapcsolat és a szexualitás sze-
repe az egészségmegõrzésben, a lelki egész-
ség, a balesetmegelõzés és elsõsegélynyújtás
alapismeretek, a véradás és a szûrõvizsgálat-
ok. Ehhez kapcsolódva tavaly volt sportren-
dezvény, reanimációt és elsõsegélynyújtást
tanultak a kollégisták a légimentõbázis mun-
katársaitól, hagyományosan megszervezték
a kollégiumi véradásokat, szexuális felvilá-
gosító és drog-prevenciós elõadást hallgat-
hattak meg a diákok és aktívan kérdeztek, de
elindult a kollégiumi lelkigondozás is, illetve
szexuáletikai szakkör is indult az intézmény-
ben. Kertész Ildikó hangsúlyozta, hogy re-
méli, hogy kollégiumok számára is nyílnak
pályázati források idén, valamint az idei évre
is aktív kollégiumi életet terveznek a közel
250 fõs intézményben, amelynek épülete
2016-ban 40. jubileumi évfordulóját ünnepli.

Aktív évet hagyott maga mögött a kollégium

Országos mintaprogramot
készítenek

Az elsõ 6 hét mottója: „Ak-
kor alszunk, amikor a baba is
alszik, akkor takarítunk, ami-
kor a baba is takarít!”

Kisfiú vagy kislány, hány
kiló, hány centi, mikor szüle-
tett? A leggyakoribb kérdé-
sek, amikre az anyukák vála-
szolnak. Kisfiú: Gergõ, 2660
gr, 48 cm, és szeptember 12-
én született. Ezek a legfonto-
sabb paraméterek, amivel egy
pici élet elindul az Életbe. 

Elsõ gyerekes anyuka va-
gyok és 44 éves. Ez ugye dup-
la para. Legnagyobb félel-
mem, hogy a gyerekem nagy-
anyjának néznek, már valóra
vált. Gergõ azonban kiváltsá-
gos helyzetben van: elsõ gye-
rek és elsõ unoka a családban. 

Kilenc nap után mehettünk
haza a kórházból. Gyönyörû
babaszoba, egy érzelmileg
túlfûtött anyuka, és egy sze-
rencsére mindenre odafigyelõ

apuka várta a mi pici fiunkat. 
Az elsõ fürdetés és az elsõ

éjszaka mély nyomot hagyott
mindannyiunkban. Gergõ az
elsõ fürdetését végig üvöltöt-
te, és tette ezt vagy 3 hétig,
amíg haza nem utaztunk a
nagyszülõkhöz. Már amikor
levetkõztettük, tiltakozott.
Gondoltam, szégyenlõs a
gyerek. 

Szerencsére a gyártók már
mindent kitalálnak, hogy
megkönnyítsék az újdonsült
szülõk dolgát (bénázását) pél-
dául a fürdetésénél. Hol van
már a könyökkel víz hõmér-
sékletmérés? Kapható delfi-
nes, zsiráfos, halacskás víz-
hõmérõ. Nem kell tartani a
bébit a kádban, létezik figurás
kis szivacs, amire csak ráfek-
tetjük a picúrt. 

Felvonultathattuk mi az
egész állatkertet, Gergõt kicsit
se hatotta meg, sírt rendületle-
nül. Csak 3 hét után derült ki,
mi a baja a gyereknek? A tö-
rölközõhöz hasonló anyagú
fürdetõ kesztyût is adnak. Ez-
zel kezdtem el csutakolni sze-
gény Manót, amit nem vett túl

jó néven. Anyu ekkor mondta,
hogy elég kicsit megpaskolni
vízzel, nem koszos az a gye-
rek. Azóta már néha el is mo-
solyodik fürdetés közben. Re-
mélem nem utálta meg annyi-
ra a vizet, hogy ne tudjam rá-
venni az úszásra, vagy a vízi-
pólóra. Mert hát szentesiként
ezt mindenképp ki kell pró-
bálnia. 

Elsõ fürdés kipipálva. Gye-
rek egyben!

Az elsõ éjszaka „mindösz-
sze” kétszer riasztott a légzés-
figyelõ. Ezt az érzést az ellen-
ségemnek se kívánom. Bár
csak pár lépés a babaszoba, a
férjemmel rohantunk a kis-
ágyhoz. Gergõ békésen szu-
nyókált. Egyébként is minden
rezzenésre, pisszenésre feléb-
redtem. Nem számoltam
hány órát aludtunk, de nem
sokat. Másnap a gyerekorvo-
sunk fejtette meg a légzésfi-
gyelõ rejtélyét. Nem állítottuk
elég érzékenyre, így riasztha-
tott kétszer is a nászéjsza-
kánknál is emlékezetesebb éj-
szakánkon.

Palicska Irén

Baba a fedélzeten!

Az elsõ éjszaka

A Szentesi Védõnõi Szolgálat nyert egy a GYER-
MEKEINKÉRT'91 Alapítvány által kiírt pályázaton, így közel
félmilliós támogatásban részesült. A kapott eszközöket ünne-
pélyes keretek között adták át.

Tavaly év végén a Védõnõi Szolgálat Ady Endre utcai ren-
delõjében a 0-6 éves korú gyermekek szûrõvizsgálatához ve-
hették át a szolgálat képviselõi a GYERMEKEINKÉRT'91
Alapítvány által kiírt pályázatán nyert eszközöket. Átadtak
egy kétoszlops látásélesség vizsgálót, egy A. 9000 szûrõ audi-
ométert, egy Lang sztereo tesztet, egy Seca személymérleget,
egy Soehnle digitális csecsemõmérleget, egy Omron M2 vér-
nyomásmérõt és egy Omron gyermekmandzsettát. Ezek
összértéke 485.500 Ft. Libor Éva csoportvezetõ védõnõtõl
megtudtuk, hogy 2015-ben két pályázatot nyújtottak be az
Alapítványhoz, a másikat az épület felújítására, mely sajnos
nem volt a nyertesek között.

Fekete János, az alapítvány elnöke elmondta, hogy még
lánygyermeke miatt alakult az Alapítvány, s tisztában van
vele, hogy az eszközök jó helyre kerültek, reméli, hogy a to-
vábbiakban még számos nyertes pályázat miatt találkozhat a
szentesiekkel.

Szirbik Imre polgármester az átadóünnepségen méltatta a
védõnõk tevékenységét, kiemelte, hogy munkájuk támoga-
tást érdemel, egyszersmind megköszönte az Alapítvány hoz-
zájárulását mindehhez.

Félmilliós támogatás

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub társszervezõk be-
vonásával ismét megrendezi
hagyományos vers és próza
(mese)-mondó nemzetközi
seregszemléjét óvodások, il-
letve általános iskolai tanu-
lók számára. A nagycsopor-
tos óvodások fesztiválját ja-
nuár 22-én, pénteken 14 órá-
tól rendezik meg a Mûvelõ-
dési és Ifjúsági Házban, míg
január 23-án, szombaton 9
órától ugyanezen a helyszí-
nen kerül sor az általános
iskolások fesztiváljára. A
rendezvényen Szerbiából,
zentagunarasról, valamint a
romániai Újszentresrõl is részt
vesznek magyar nyelvû isko-
lák tanulói. A rendezvényre
minden érdeklõdõt tisztelet-
tel várnak.

Vers és
próza

Mi a rock zene üzenete? A lázadás. Elég széles színekben
mozog a repertoárja a lágy dallamoktól egészen a metál ze-
néig vagy a rock & roll is ide tartozik. Rock zenérõl általá-
ban a keményebb mûfaj jut eszünkbe. Hosszú haj szege-
csek és bõr vagy farmer szerkó, kemény tetkók kemény
fickók. Január 22-én a Same Old Story zenekar mutatkozik
be Szentesen, az IH büfében. Este 9-tõl, már megint a régi
nóta szól. A színpadon: Kováts Zoltán, Fekete-Kováts Zol-
tán, Szávka László és Horváth-Varga Zoltán. Az ingyenes
koncertrõl Fekete-Kováts Zoltánt kérdeztük.
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A 2015-ös esztendõ zárá-
saként évértékelõ találkozó
keretében adták át az el-
múlt esztendõ legkiválóbb
Dél-alföldi dobóatlétái-
nak az elismeréseket múlt
szombaton. A Maximus SE
összejövetelét a tavalyi esz-
tendõ 6 magyar dobóbajno-
ka is megtisztelte jelenlété-
vel.

Benkõ István, az egyesület
elnöke beszámolójában elõ-
ször a 2015-ös esztendõ ered-
ményeit ismertette. Váradi
Krisztina 3 bajnoki aranyat
szerzett, de Seres Andrással
közösen 5 ezüstérmet is a
magukénak tudhatnak. Papp
Anita, Seres András és Vára-
di Krisztina együtt még 5
bajnoki bronzot gyûjtöttek
be. Nagy elismerés volt az
egyesület számára, hogy ki-
emelkedõ szakmai munkájá-
ért Neményi Béla edzõ Prí-
ma Primissima díjat ka-
pott, Benkõ Márta edzõ pe-
dig a Magyar Atlétikáért ki-
tüntetés bronz fokozatát ve-
hette át. Benkõ István öröm-
mel számolt be arról, hogy
általános iskolai keretek kö-
zött is megkezdték az atléti-
ka oktatását, így már a legki-
sebb korosztály is megismer-
kedhet a sportág alapjaival.
Az egyesület valamivel több,

mint 5 millió forintból gaz-
dálkodott 2015-ben, ezt kizá-
rólag a versenyzõkre, a ver-
senyeztetésre fordították. A
rendezvényen felszólalt Sza-
bó Zoltán Ferenc önkormány-
zati képviselõ, a Szentesi Ki-
nizsi SZITE elnöke is, aki a
két egyesület közötti jó kap-
csolatról és a közös célokról
beszélt, hiszen mindkét
egyesület otthona a Pusztai
László Sporttelep.

A szentesi versenyzõk kö-
zül oklevelet vehetett át Al-
bert Violetta súlylökõ, Csordás
Cintia súlylökõ, diszkoszve-
tõ, Kocsis Alexandra diszkosz-
vetõ, Nánai Lilla gerelyhajító,
Dudás Vencel diszkoszvetõ,
míg serleget kapott Papp
Anita, Seres András és Vára-
di Krisztina, aki 2015-ben
Csongrád megye legeredmé-
nyesebb dobóversenyzõje
volt. András egy speciális
dobócipõvel, Kriszta pedig
egy saját diszkosszal is gaz-
dagodott. Elismerésben ré-
szesült a fedett pályás Euró-
pa-bajnok, világbajnoki 4.
helyezett Márton Anita is, aki
Rióban, az olimpián képvise-
li majd a magyar színeket.
Anita lapunknak elmondta,
hogy a felkészülési idõszak
végén járnak, néhány hét
múlva már versenyezni fog,

jelenleg a kisebb technikai
csiszolásokat végzik. Ez az
esztendõ különösen nehéz-
nek ígérkezik, hiszen nem
csak olimpia, hanem világ-
és Európa-bajnokság is vár
az atlétákra, de ahogy Anita
elmondta, elsõdleges termé-
szetesen az olimpia lesz. Bár
sok versenyzõk ki  fogja
hagyni a legfontosabb verse-
nyek valamelyikét, õ vala-
mennyi megmérettetésen
részt fog venni. Hogy ho-
gyan lehet egy esztendõn be-
lül is többször csúcsformába
lendülni, arról már Eperjesi
László – aki Márton Anita,
Váradi Krisztina, Bogdán An-
nabella és Csordás Cintia
edzõje – mesélt. Az Év atlé-
tikai edzõjének választott
mester szerint szerencsés
helyzetben van, mert Anita
bírja a terhelést, akár több
nagy versenyre is úgy tudják
idõzíteni a felkészülésüket,
hogy az adott viadalon jó tel-
jesítményt tudjon nyújtani
tanítványa. A tavalyi, világ-
bajnoki negyedik helyezés-
bõl már lehet következtetni
az erõviszonyokra, már ami
az olimpiát illeti, egy biztos:
hatalmas küzdelem várható
majd Rióban az érmekért.

Hering Viktor

A nagy dobások éve volt

Minden bizonnyal bõ
éremtermésre lehet számíta-
ni a hazai versenyzõktõl ja-
nuár 23-án, jövõ szombaton,
amikor hagyományteremtõ
céllal rendez nemzetközi
úszóversenyt a Szentesi
Delfin Egészségmegõrzõ
Sport Club. Az I. Évindító
Nemzetközi Szenior Úszó-
verseny a fedett uszodában
zajlik, elektromos idõmé-
réssel. 

A szenior úszók országos
szövetségével, az üdülõköz-
ponttal és a megyei szabad-
idõsport szövetséggel karölt-
ve létrejövõ sportrendez-
vényre hosszú távú (1500
méter) és sprintszámokban

(50 méter) lehet nevezni, elõ-
ször a másfél kilométeres
férfi és nõi gyorsúszás futa-
mait rendezik. Az ünnepé-
lyes megnyitó 13.50-kor lesz,
azt követõen indul a délutá-
ni program 50 méteres verse-
nyekkel, a négy úszásnem-
ben. Tizenöt korcsoportban
állnak rajtkõre a szeniorok, a
legfiatalabbak a 25-29 év kö-
zöttiek, de a 95 év felettiek-
nek is lehetõségük lesz saját
korosztályukban indulni a
megmérettetésen. Nevezési
határidõ: az 1500 méteres
számokra már lezárult, a rö-
vid számokra január 18-ig.
Nevezéseket az alábbi web-
címen várnak:

athlondia.hu/delfin_esc,
vagy Pólyáné Téli Évánál a
delfin.esc@freemail. hu cí-
men, illetve a 63/314 998-as
telefonszámon az esti órák-
ban és hétvégén.

Az évindító úszóversenyt
követõen évzáró vacsorát is
rendez aznap a klub, de ez
az esemény természetesen az
elõzõ esztendõ eredményei-
nek áttekintésére szolgál. Az
egyesület 2016-ban immár
21. alkalommal megrendezi
nemzetközi szenior úszóver-
senyét is a szentesi uszodá-
ban, április 30-án és május 1-
jén.

Évindí tó
nemzetközi verseny

Futva érdekesebb megismerni Európa
legszebb nagyvárosait – vallja Pászti Edit,
aki eddigi tíz maratoni futásából hetet kül-
földön teljesített. A hazai versenyeken már
többször volt dobogós, ahogyan tavaly õsz-
szel az elsõ ironman viadalán is. A testne-
velõ tanár arra a legbüszkébb, ha a verse-
nyeken egykori, nem sportos tanítványai-
val is találkozik.

Pászti Editnek mindig élete volt a sport.
A szentesi származású, és itt is edzõ, de
csongrádon élõ testnevelõ tanár három éves
korában elõször az úszással találkozott,
s hosszú ideig ûzte. A tenisz következett,
azonban a futás folyamatosan jelen volt az
életében. 2013-ban beszélték rá elsõ fél-
maratonjára, majd kedvet kapott, s elindult a
teljes, 42 195 méteres távon is. Nem is nehéz
elhinni neki, amikor azt mondja, nagy lökést
adott számára, hogy rögtön elsõre a korosz-
tályában országos harmadik tudott lenni. Or-
szágos bajnoki bronzérmet késõbb is nyert,
méghozzá tavaly, sõt félmaratonon is elért
egy ob 2. helyet az õsszel. Idõeredményben
azonban van különbség az elsõ és a legutób-
bi maratonja között: javított a kezdeti 3 óra
43-ról 3 óra 31-re. 

Olyannyira belejött a maratonfutásba,
hogy két és fél év alatt már tíz alkalommal
indult ezen a heroikus távon. Évente négy-
szer fut neki a 42 kilométernek, tavasszal és
õsszel is két-két alkalommal. S nem is csak
idehaza. Isztambul, Barcelona, Valencia,
Stockholm, Róma és Varsó után legutóbb Fi-
renzében húzott futócipõt a sportos hölgy.

Inkább városnézõs futások ezek számára, a
30-40 ezer fõs mezõnyben nem is volt célja
kitûnni, ugyanakkor tapasztalatszerzésnek
mindenképpen hasznos minél több maratont
futni. Persze nem csak „futólag” látta Euró-
pát, mert verseny elõtt körül szoktak nézni.
Edit mégis úgy gondolja, futás közben a leg-
jobb várost nézni, hiszen ilyenkor a forgalom
le van zárva a futók kedvéért. Már a fantasz-
tikus hangulat miatt is megéri, pesti verse-
nyeken ismerõsök is rákiabálnak, a futók is
jó fejek, meséli Edit, aki vagy csoporttal vagy
a szintén maratonista párjával vesz részt a
futásokon. – A legelsõnél az lebegett elõttem,
hogy meg tudjam csinálni, de mindig lehet
benne kihívást találni – fogalmaz. – Volt,
hogy nem esett jól, de valahogy átlendültem
a nehézségeken. A futók azt mondják, 30 ki-
lométernél jön a „Fal”, nálam pedig ellenke-
zõleg, akkor jön az erõ, s beindulok.

Tavaly õsszel a futást kiegészítette úszással
és futással, azaz a triatlon sportágban is sze-
rencsét próbált. Saját magának is meglepe-
tést szerezve Edit sikeresen teljesítette a 70.3
elnevezésû ironman versenyt Budapesten,
korcsoportjában 2. helyen ért célba 1900 mé-
ter úszást, 90 kilométer kerékpározást és 21
km futást 5 óra 13 perc altt letudva. Idén vált
korcsoportot a hölgy, aki – mint tréfásan
megfogalmazta – ezt ünnepli meg a triatlon-
nal. Valóban, most érdemes próbálkozni, hi-
szen átlépve az 50 felettiek táborába, õ a fia-
talabbak közé tartozik majd a mezõnyben.
Célja, hogy a féltávú triatlon után a teljes tá-
vú ironmanen is részt vegyen, már készül a
nyári nagyatádi országos bajnokságra. He-
tente edzésein összességében teljesíti a ver-
senytávot. Félig-meddig vegetáriánus, csak a
halat eszi meg, s imádja a csokit.

A csongrádi Batsányi János Gimnázium
testnevõ tanárának életét tényleg kitölti a
mozgás, hiszen aerobikot is oktat. – Nekem
már egyre több sport kell. Nem egyfélét csi-
nálok, így jobban is bírom – vallja. Amire na-
gyon büszke: a versenyeken összefut néha
egy-egy volt tanítványával, s különösen ak-
kor jó érzés, ha nem voltak sportszeretõk. –
Ezek szerint nem volt hiábavaló a munkám –
mosolyog Edit. – Ennél soha rosszabb diva-
tot! – utalt arra, hogy egyre többen kezdenek
futni. – Mindenhol döntögetik a létszámot.
Most hétvégén a Zúzmara félmara-tononra
például már betelt a limit, dacára annak,
hogy januárban rendezik. Én ott leszek, ezen
a versenyen lesz a tavaly õszi maraton és
félmaraton eredményhirdetése, ekkor ve-
szem át a bajnoki érmeimet – búcsúzik az
energikus hölgy.

D.J.

Maratonok
Barcelonától Firenzéig

A sportegyesületek támo-
gatását alaposan mérlegelik,
számításba veszik az után-
pótlás nevelésben részt vevõ
sportolók létszámát, az ered-
ményességet, a szakosztály-
ok számát, az edzõk és a
szakmai munka színvonalát,
valamint a szabadidõsport
esetében a rendezvények
népszerûségét, vonzerejét, il-
letve azt is, hogy mennyire
vesznek részt ezek az egye-
sületek Szentes város ren-
dezvényeiben.

– Tavaly 28 egyesületet tá-
mogattunk kisebb-nagyobb
mértékben. Van nézetkü-
lönbség a bizottsági tagok,
valamint a képviselõ-testület
tagjai között is, hogy vala-
mennyi sportegyesület kap-
jon-e támogatást, vagy pedig
fókuszáljunk azokra az egye-
sületekre, amiktõl hosszú tá-
von eredményekre számítha-
tunk, és azoknak adjunk ma-

gasabb támogatást – fogal-
mazott Kovács János, a Mûve-
lõdési, Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke, hozzátéve:
Én továbbra is azon a véle-
ményen vagyok, hogy egy
lovas egyesületnek például
egy százötvenezer forintos
támogatás annyi, mint egy
vízilabda egyesületnek egy-
millió forint, az ott folyó
sportéletet is segíteni, támo-
gatni kell. A Nemzet Sport-
városa vagyunk, adjuk meg
mindenkinek a lehetõséget a
sportolásra – szögezte le a
képviselõ.

Sporttámogatásra tavaly
40 millió forintnyi igény ér-
kezett be az egyesületektõl,
míg a 2015-ös költségvetés-
ben hozzávetõlegesen 25 és
fél millió forint állt rendel-
kezésre. Az idei támogatás
mértékét egyelõre még nem
tudni, az ezt meghatározó
2016-os büdzsét a február

végi ülésen fogadja el a tes-
tület. 

– Nagyon remélem, hogy a
tavalyi összeghez még picit
hozzá tud tenni  az idei
költségvetés. Vannak olyan
egyesületek, amik elégedet-
lenek a támogatás mértéké-
vel, ám nagyobb segítséget
csak akkor tudnánk adni, ha
az egész keret összege a pár
évvel ezelõtti szinten, azaz
40-50 millió forint körül len-
ne – mondta lapunk érdeklõ-
désére Kovács János bizott-
sági elnök.

Majzik

Január 15-ig kellett a szentesi egyesületeknek beadni tá-
mogatási igényeiket az önkormányzathoz, jelenleg az
igénylõk pénzügyi elszámolást nézik át. Hogy mennyi
pénzre számíthatnak a sportegyesületek a várostól, azt a
februári testületi ülésen elfogadott 2016-os költségvetés ha-
tározza majd meg.

Támogatás a szentesi
sportéletnek

Fotó: Vidovics 
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Kos 
Mostanában jó hangulat-
ban ébred, és erõvel telt-

nek érzi magát. Szerelemre alkal-
mas napok következnek, csodála-
tos élményekkel gazdagodhat.

Bika
Bármennyire is makacs,
néha csak a saját kárán

tanulhat. Próbáljon meg nem ha-
raggal tekinteni a közvetlen környe-
zetébe tartozókra! Legyen türelmes!

Ikrek 
Könnyedséggel és ele-
ganciával, lazán kezel bi-

zonyos helyezeteket. Legyen óva-
tosabb, mert egy-egy ballépés
rossz következményeket szûlhet!
Legyen kitartó! 

Rák 
A támadásokat jól hárítja
a közeljövõben, de több

ilyenre is számíthat. Egy-egy mon-
datból ne vonjon le túlzott követ-
keztetéseket! Nem minden önnek
megfelelõen alakul.

Oroszlán
Az üzleti élet pozitív meg-
lepetéseket tartogathat

magában. Új vállalkozást, vagy
munkahelyváltás azonban ne ter-
vezzen be, mert nem minden alakul
elképzelése szerint.

Szûz
Nagy beruházás elõtt áll,
vagy éppen nagy érték-

ben vásárolt a közelmúltban. Élvez-
ze ki a vásárlás minden elõnyét!
Megynyugodhat, hiszen biztonság-
ban érzi magát!

Mérleg 
Néha túlságosan melan-
kólikus és minden törté-

nés mögött ok-okozati viszonyt ke-
res. Törekedjen arra, hogy kihozza
magából a legtöbbet és ne foglalkoz-
zon mások korábbi teljesítményével!
Skorpió 

Közérzetének most kü-
lönösen jót tesz, hogy
munkahelyén elismerik

szorgalmát. Ne legyen rest, tegyen
meg mindent annak érdekében,
hogy elismerjék!

Nyilas 
Még számtalan feladat áll
ön mögött, azonban egy-

elõre úgy tûnik, hogy jól veszi az aka-
dályokat. Ne csüggedjen akkor sem,
ha nem minden visszajelzés kiváló!

Bak 
Már úgy vélte, hogy le-
zártnak tekinthet egy

egészségi problémát, de úgy látszik,
korai volt a feltételezés. Elbizonytala-
nodik, nem lát tisztán. Érdemes len-
ne tisztázni állapotát orvosával!

Vízöntõ 
Ráférne önre egy igazán
pihentetõ hétvége, hiszen

az ünnepek alatt egyáltalán nem pi-
hente ki önmagát! Ha van lehetõsé-
ge, akkor utazzon el néhány napra!

Halak 
Egészségügyi problémái
rendezõdni látszanak, de

még mindig tennie kell a teljes jóllét
érdekében. Idegileg eléggé megvi-
selte az elmúlt néhány hét, ne csi-
náljon semmit, pihenjen!

Január 16–22.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Január elejétõl Hódmezõ-

vásárhelyen mûködik a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) Csong-
rád megyei kirendeltsége,
melyet a megyei kirendeltség
helyszínét még 2014-ben egy
kormányhatározatban hir-
dették ki. A Csongrád me-
gyei kirendeltség a vidékfej-
lesztési területen regionális
feladatokat is ellát, a Békés
és a Bács-Kiskun megyei
ügyfelek kiszolgálását is el-
végzi. A kirendeltség Csong-
rád megyében 37 ezer ügy-
féllel áll napi kapcsolatban,
számukra 2015-ben mintegy
40 milliárd forintnyi támoga-
tást fizetett ki, amelyet több
tízmilliárd forintnyi Békés és
a Bács-Kiskun megyei vidék-
fejlesztési forrás egészített ki.
Az agrárium és a vidékfej-
lesztés terén új pályázati cik-
lus indult tavaly, a legna-
gyobb feladatvégzés az idei
évben várható, hiszen a kö-
zeljövõben hetvenféle vidék-
fejlesztési pályázat jelenik
meg, melynek térségi lebo-
nyolítása a Csongrád megyei
kirendeltség 106 dolgozójá-
nak feladata lesz.

MVH

Január 16. szombat
17:00 Aljas nyolcas

western
20:00 A visszatérõ

kalandfilm 
Január 17. vasárnap
17:00 Aljas nyolcas

western
20:00 A visszatérõ

kalandfilm 
Január 18. Hétfõ
20:00 A visszatérõ

kalandfilm 
Január 19. kedd
15:00 Nagyon vadon – bolondos

vadászidény

Január 20. szerda
15:00 Nagyon vadon – bolondos

vadászidény
animációs film

17:00 Aljas nyolcas
western 

20:00 A visszatérõ
kalandfilm

Január 21. csütörtök
14:00 Alvin és a mókusok –

a mókás menet
családi vígjáték

Mozimûsor

Koszta József Múzeum
Az intézmény kiállításai január

22-ig nem látogathatók, csak elõ-
re bejelentkezett csoportokat fo-
gadnak. A Szentesi Vendégszere-
tet Egyesület Szentesi Körséta cí-
mû programján a muzeológusok
munkájába nyerhetnek bepillan-
tást az érdeklõdõk január 16-án,
szombaton 15 órától. Helyszíni
kalauz: dr. Béres Mária múzeumi
igazgató.

Tokácsli Galéria
A 10 éves Kurca parti Foltvarró

Klub jubileumi kiállítása január
30-ig tekinthetõ meg az intéz-
mény nyitvatartási idejében:
keddtõl péntekig 9-13 és 15-17
óráig, szombaton 9-13 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Január 19-én, kedden  16:30-

tól kézmûves foglalkozás
Január 21-én csütörtökön 19

órakor a II. világháború magyar
írók remekmûveiben címmel Ör-
kény István, Radnóti Miklós,
Szerb Antal, Karinthy Ferenc,
Szabó Dezsõ mûveirõl beszél-
gethetnek Poszler György elõ-
adóval.

Január 22-én pénteken 9 és
10.30 órakor „Karinthy örök”
címmel rendhagyó irodalom órát
tart a Szabad Ötletek Színháza

A „SZÉK” címû fotókiállítás
várja az érdeklõdõket az intéz-
mény nyitvatartási idejében janu-
ár 22-ig.

Mûvészetek Háza
Kiállítások: Kovácsné Gaál Kati

festményei és kerámia alkotásai.
A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásai. Kéz-
mûves mûhelyek: feketekerámia,
vesszõ, gyékény, gyertya és ne-
mez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek hétfõtõl
szombatig 9–17 óráig.

Városi Könyvtár
Január 16-án, szombaton 15

órakor a Paletta alkotókör és a
Sziklay csoport festményeibõl
nyílik kiállítás. A kiállítást meg-
nyitja: Sziklay Sándor megyei al-
kotódíjas festõmûvész. Megte-
kinthetõ: február 4-ig.

Január 19-én, kedden 18 óra-
kor  a Filmklubban a Whiplash cí-
mû amerikai filmet vetítik.

Január 20-án  szerdán 18 óra-
kor Különös esetek a magyar tör-
ténelemben: További gyilkos-
ságok az Anjou-házban címû
elõadás lesz. Elõadó: Poszler
György tanár.

Zeneiskola
Tanári hangversenyt rendeznek

a Magyar Kultúra Napja tiszteleté-
re január 22-én, pénteken 17:30-
kor. A koncerten közremûködnek
a zeneiskola tanárai.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 15-tõl Lassan kétéves a szentesi

Garaboly Gasztro- és Kéz-
mûves Piac, amely a régi vá-
sárok közösségépítõ hangu-
latát idézi meg a város szívé-
ben. Kézmûves sajtok, füs-
tölt húsok, termelõi méz – az
állandó gasztronómiai kü-
lönlegességek mellett kéz-
mûves termékekbõl is ked-
vünkre megpakolhatjuk azt
a bizonyos garabolyt. – Fon-
tosnak tartjuk a rendezvény
turisztikai vonzerejét. Tuda-
tos törekvésünk, hogy helyi
termékeket, attrakciókat, kü-
lönlegességeket kínáljunk –
vallja Kálmánné Szabó Er-
zsébet szervezõ, a piacnak
otthont adó Mûvészetek Há-
za vezetõje.

2014 áprilisában, a Szivár-
vány Mûvészeti Alapítvány
kezdeményezésében, a város
é le tében  ú jnak  számí tó
gasztronómiai és mûvészeti
piacot szerveztek a Mûvé-
szetek Házában, és annak
környékén. A célkitûzés az
volt, hogy visszahozzák a ré-
gi piacok közösségépítõ han-
gulatát, és segítsék a vásár-
lók, valamint a termelõk
közti közvetlen kapcsolat
létrejöttét. A kezdeménye-
zésbõl hamar hagyomány
vált, ugyanis azóta hónap-
ról-hónapra életre hívják a
Garaboly Gasztro- és Kéz-
mûves Piacot, amelyet azóta
több mint 20 alkalommal
rendeztek meg.

Már a kezdetek óta, közel
50 árus kínálja portékáját,
felsorolni is nehéz, mennyi
különlegességet vonultat fel
a vásár. Ha a hónap harma-
dik szombatján a piacra láto-
gatunk, szinte biztos, hogy
több kézmûves sajtárus ked-
ves mosolyával és finom ter-
mékével találkozhatunk,
amellett, hogy kedvünkre

válogathatunk a füstölt hú-
sok, borok, házi lekvárok,
sütemények és mézek közül
is. És még az igazi kuriózu-
mokat nem is említettük,
ugyanis kézmûves csokolá-
dét, birsalma ecetet, barack-
magolajt vagy pitypanglek-
várt is beszerezhetett már az,
aki a bevásárlóközpont he-
lyett, a termelõi piacon ke-
reste az igazi helyi és ma-
gyar ízeket. 

– Nagy örömünkre szol-
gál, hogy 4 igazi magyar mé-
zet kínáló árusunk, rendsze-
resen részt vesz a piacokon.
Egyre több minõsített bio-
termelõnk van, köztük pap-
rikakészítményeivel Szabó
Csaba, és Major Pali bácsi,
Csorvásról – tudtuk meg
Kálmánné Szabó Erzsébettõl,
a Mûvészetek Háza vezetõjé-
tõl.

A gasztronómiai csodák
mellett a kézmûves termé-
kekbõl is kedvünkre megpa-
kolhatjuk azt a bizonyos ga-
rabolyt: ördöglakatot, leven-

dula termékeket, gyönyörû
hímzéseket, táskákat, szaty-
rokat, üveg-és faékszereket
és kerámia tárgyakat vásá-
rolhatunk. Ha mindez nem
lenne elég, különbözõ kiegé-
szítõ programok közül is vá-
laszthatunk – legyen az kiál-
lítás, íjászat, gipszfestés vagy
állatsimogató. Állandó prog-
ramelem a „közös bogrács”,
amikor is termelõi anyagok-
ból, a helyszínen készül el az
ízletes ebéd, valamint a lát-
ványkonyha. A régi piacok
hangulatát idézi, amikor élõ-
zene is szól az udvarban. 

Mindez együttvéve – gasz-
tro- és kézmûves termékek,
szívélyes vendéglátás, színes
programok és zene – igazi
turistaattrakcióvá teszi a
szentesi gasztrovásárt.

– Fontosnak tartjuk a ren-
dezvény turisztikai vonzere-
jét. Tudatos törekvésünk,
hogy helyi termékeket, att-
rakciókat, különlegességeket
kínáljunk. Piacunk egyre na-
gyobb érdeklõdésre tart szá-

mot, sok a visszatérõ vásár-
ló, számunkra ez óriási moti-
vációt ad. Volt olyan vásár-
lónk is, akinek Budapesten
ajánlották, hogy a szentesi
gasztro-piacon tud Csúri
füstölt paprikát vásárolni –
fogalmazott Kálmánné Sza-
bó Erzsébet, aki elmondta,
hogy a Szentesre érkezõ tu-
ristacsoportok nemcsak
hogy igyekeznek részesei
lenni a rendezvénynek, de
kifejezett kérésük, hogy vá-
rosban tartózkodásuk alkal-
mával ellátogathassanak a
vásári forgatagba.

Aki tehát kedvet érez,
hogy saját maga is megta-
pasztalja az igazi piaci han-
gulatot, és egy izgalmas
gasztronómiai utazáson ve-
gyen részt, az kitárt szívvel
látogasson el a Garaboly
Gasztro- és Kézmûves Piac-
ra, amelyet minden hónap
harmadik szombatján tarta-
nak, a Mûvészetek Házában
a Petõfi u. 4. szám alatt.

RA

Turistacsalogató gasztropiac

A tagságot helyi cégek,
szállásadók és magánszemé-
lyek alkotják, közös ismér-
vük a turizmus iránti érdek-
lõdésük, kinek-kinek a szak-
irányú végzettsége, s az egé-
szet áthatja a lokálpatriotiz-
mus. Ez jellemzõ az egyesü-
let elnökére is. – 2007-tõl kis-
térségi tanácsadóként dol-
goztam,  nyelvtudással, ide-
genvezetõi képesítéssel is
rendelkezem, bejártam a vi-
lágot, az egyesületben köz-
kinccsé tudom tenni ismere-
teimet – vallja Matkócsik
Pál.

Erre alkalmasak például a
változatlan népszerûségnek
örvendõ körséták. Szentes és
környékének bemutatása, új-
rafelfedezése során 6 év alatt
60 alkalommal kalauzolhat-
ták az érdeklõdõket. A 61.
körséta tulajdonképpen egy
mûhelylátogatás lesz a
Koszta-múzeumban, január
16-án, szombaton 15 órától. –
Még mindig van mit felfe-

dezni, s így oda is bejuthat-
nak, ahová egyébként nem –
utal arra az elnök, hogy nem
lankadó kedvvel érkeznek
javaslatok a lakosságtól. –
Most is 20 ajánlásból válasz-
tottuk ki azt a 10-et, ahová
az idei körsétáink vezetnek. 

A tervek szerint február-
ban a Dr. Sipos Ferenc Park-
erdõ Otthonba, márciusban a
vasútállomásra, áprilisban
az Árpád Agrár Zrt. üveghá-
zaihoz, júniusban a reformá-
tus nagytemplomhoz és a
vasúttörténeti emlékparkba,
szeptemberben helyi tégla-
gyûjtõkhöz, októberben a
bánomháti temetõbe, no-
vemberben a Szent Anna
templomba látogatnak el.
Mindig elõfordulnak ismét-
lõdések, amelyek nagyobb
érdeklõdésre tartanak szá-
mot, vagy ahol újat tudnak
mutatni.

Amennyiben sikerül támo-
gatást szerezniük, megvaló-
sulhatnak térségi kirándulá-

saik is, például a kastély és a
puszta túra.

Rendezvényeik ingyene-
sek ,  de  lesz  o lyan köz-
t ü k  idén is, ahol a látoga-
tóknak hozzá kell járulniuk a
költségekhez. Támogatóje-
gyet az eseményeiken lehet
vásárolni, augusztus 20-án
nyereményeket sorsolnak ki.
Másik hagyományuk a Kéz-
mûves Ízek Fesztiválja, me-
lyet idén az ötödik alkalom-
mal rendeznek meg húsvét-
hétfõn. 

Büszkeségük, hogy megje-
lent két kiadványuk is, Séta
a történelmi belvárosban, il-
letve Szentes rejtett kincsei
címmel. Dédelgetett álmu-
kat, egy turisztikai konferen-
ciát tavaly végre sikerült
megszervezniük a tagok és
az önkormányzat segítségé-
vel. Konklúzióként levonták,
minél szélesebb körû össze-
fogásra van szükség a helyi
turizmusban. Áprilisban jön
a folytatás, s a mindenki
számára nyitott konferencia
már remélhetõleg az együtt-
mûködésrõl fog szólni, a kö-
zösen megoldható feladatok
kijelölésérõl.

Darók

Megmutatják a várost
a helyieknek is

Folytatja népszerû városismertetõ körsétáit a Szentesi
Vendégszeretet Egyesület. A 2009-es alapítás óta nem vál-
tozott a célkitûzés – elsõsorban Szentes vendégfogadó
képességének fejlesztése. Tavaly óta Mat-kócsik Pál tölti
be az elnöki tisztet, aki Molnár Líviát követte az egyesü-
let élén. 

Fotó: Vidovics 



Szentesi ÉletÉgisz 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:
Halupa Eszter ügyvezetõ

Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.
Telefon, fax: 63/311—563

E—mail: szenelet@szentes.hu,
szentesielet@gmail.com
Kiadja: Szentesi Élet Kft.,

6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
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

Néhány héttel ezelõtt már
beszámoltunk arról az eset-
rõl, amikor egy személygép-
jármû vezetõje, miután meg-
tankolta az autót, fizetés nél-
kül távozott a benzinkútról.
Most hasonló eset történt az
egyik szentesi töltõállomá-
son. Két fiatalember érkezett
a benzinkútra, tankoltak,
majd fizetés nélkül távoztak.
Ellenük több, hasonló ügy
miatt folytat vizsgálatot a
rendõrség, ezért üzletszerû-
en elkövetett lopás miatt fo-
lyik vizsgálat ellenük.

Szintén ez ellen a két férfi
ellen indult nyomozás garáz-

daság miatt, mivel a benzin-
kúton a kút kezelõje nem
volt hajlandó lecserélni jár-
mûvük defektes kerekét,
ezért megverték a benzinku-
tast. 

Újabb szentesi gyanútlan
vásárlót csaptak be az inter-
netes csalók. A vevõ egy sze-
mélygépkocsit nézett ki ma-
gának az interneten, ami a
képek és a leírás alapján
megfelelõ is lett volna a szá-
mára. Az eladók el is küld-
ték neki a forgalmi engedély
másolatát, mire a vevõ el-
utalta az 500 ezer forintot az
árusoknak. Késõbb kiderült,

hogy a forgalmi engedély
nem ehhez a jármûhöz lett
kiállítva, hanem egy egészen
más autónak voltak ezek a
papírjai. A fiatalembert be-
csapták, jelen pillanatban au-
tója sincs és a félmillió fo-
rintnak is nyoma veszett.

Büntetõeljárás indult egy
ismeretlen nõ ellen, aki az el-
múlt hétvégén az egyik helyi
diszkóban összeveszett egy
másik ott szórakozó nõvel,
majd tettleg bántalmazta. A
verekedõ nõ ellen nyilvános
rendezvényen elkövetett ga-
rázdaság miatt indult bünte-
tõeljárás. hv

Megverték a benzinkutast

Született: Lakatos Csabának és Demeter Emesének (Mun-
kás u. 12.) Mirella Kamilla, Gajda Róbertnek és Nagy Juditnak
(Huszár u. 5.) Róbert Nimród, Pataki Jánosnak és Jozaf Barba-
rának (Brusznyai Á. stny. 6. 5/15.) János, Szalai Sándor
Edének és Dobóvári Brigittának (Kiss Zs. u. 6.) Mira Judit ne-
vû gyermeke.

Elhunyt: Ágoston László Tibor (József Attila u. 29.)

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 18-22.

A menü: sertés-, vagy marhahús
B menü: szárnyas hús

Hétfõ:
A menü: Scsi leves

Hentes tokány, tészta
B menü: Halászlé

Rántott sajt,
kukoricás rizs

Kedd:
A menü: Grízgaluskaleves

Székely malacpecsenye,
burgonyapüré

B menü: Paradicsomleves
Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya

Szerda:
A menü: Sárgaborsó gulyás 

Rakott krumpli
B menü: Csirkemell bacon

pólyában,
kelkáposztafõzelék

Csütörtök:
A menü: Pirított tarhonyalevs

Cordon bleu, rizibizi
B menü: Sajtos hagymakrémleves

Zúzapörkölt, tészta
Péntek:
A menü: Disznótorosleves

Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Cherry meggyleves
Grill csirkecomb,
zöldséges rizs

6600 Szentes, Petõfi u. 7/a
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü január 25-31-ig.

Hétfõ: Zöldbableves
A menü: Dónáti sertés szelet,

rizibizi
B menü: Bakonyi sertésragu,

tésztaköret
C menü: Párizsi sertésszelet, 

rizibizi
Kedd: Csurgatott tojásleves
A menü: Frankfurti sertéstokány,

pirított tarhonya
B menü: Mexikói csirkeragu,

párolt rizs
C menü: Rántott szárnyas máj,

párolt rizs
Szerda: Gyümölcsleves
A menü: Sertéspörkölt,

fõtt burgonya
B menü: Ketchupos csirkecomb,

fokhagymás tört
burgonya

C menü: Rántott csirkecomb,
fokhagymás tört
burgonya

Csütörtök: Lebbencsleves
A menü: Rántott csirkemell,

zöldborsófõzelék
B menü: Rakott zöldbab
C menü: Rántott sertésszelet,

csõben sült zöldborsó
Péntek: Májgaluskaleves
A menü: Chilisbab
B menü: Bolognai spagetti
C menü: Rántott sajt,

majonézes kukorica
Szombat: Paradicsomleves
A menü: Töltött dagadó,

francia rakott burgonya
Vasárnap: Tejfölös  gombaleves
A menü: Zúzapörkölt,

tészta köret
A megadott ár tartalmazza

a kiszállítás díját is 11-14 óráig,
Szentes területén. 700 Ft / nyugdíjas

menü, 800 Ft / menü, dobozos
csomagolás díja 100 Ft/menü.

Sokan tesznek újévi fogadalmat. Mi
az, amin biztosan változtatnak a követ-
kezõ esztendõben, de a tapasztalatok
azt mutatják, hogy ezek a fogadalmak
nem mindig bizonyulnak tartósnak.
Pénzügyi téren is biztosan van olyan,
amin változtatnunk kell.

Ahhoz, hogy több pénz maradjon a csa-
ládi kasszában, a legfontosabb, hogy fo-
lyamatosan figyeljünk a bevételeinkre és
a kiadásainkra! Mindig járjunk nyitott
szemmel és figyeljük a legújabb lehetõsé-
geket, kedvezõ ajánlatokat. Legyen szó
akár munkáról vagy valamilyen pénzügyi
ajánlatról. 

Prievara Gabriella, a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet szentesi kirendeltségé-
nek vezetõje lát el bennünket hasznos ta-
nácsokkal. Sorozatunk elsõ kérdésköre,
hogy a megfelelõ pénzintézet kiválasztá-
sával kezdjünk. 

Hogyan válasszunk pénzintézetet? Mi-
lyen tanácsokkal látná el azon olvasóin-
kat, akik választás, illetve váltás elõtt áll-
nak? 

A bankváltás nagyon fontos téma és ak-
tuális is lehet ezekben a hetekben. Való-
ban sokszor barátainkra, ismerõseinkre és
családtagjainkra hallgatunk, amikor szám-
lavezetõ pénzintézetet választunk. Érde-
mes a különbözõ ajánlatokat összehason-
lítani. Azt javasolnám, hogy az ügyfelek
ne csak a havi zárlati díj alapján döntse-
nek. Készítsék el esetleg otthon — a jelen-
legi számlakivonatuk alapján —, hogy mi-
lyen bankolási szokásaik vannak. Mit in-
téznek a bankszámlájukkal kapcsolatban,
oda érkezik-e a jövedelmük, onnan utal-
ják-e a csoportos beszedéssel különbözõ
számláikat, esetleg állandó megbízásaik
vannak, hányszor vesznek fel egy hónap-
ban készpénzt, használják-e bankkár-
tyájukat…  S ha ezeket mind így össze-
szedték, akkor érdemes körbejárni a ban-
kokat és ajánlatot kérni, hiszen Szentesen
nem sok pénzintézet áll rendelkezésre.

Mikor kezdünk el jobban foglalkozni a
pénzügyeinkkel? 

Elõször inkább a középiskolás és az
egyetemi éveink alatt, hiszen általában ak-
kor már lesz egy bankszámlánk valahol.
Ez praktikusan általában ott van, ahol a
szüleink is vezetnek számlát, vagy ahol az
osztálytársunk. Hogy ez tartós lesz-e? Ál-
talában igen, meg is tartják a diákok ezt a
junior számlát. Az a tapasztalatunk, hogy
nehezen váltanak az emberek bankot. A
megszokás az, ami a legjobban jellemzi
az embereket. Kicsit talán a bizonytalan-
ság is befolyásolja a döntéseinket. Ha át-
megyek, akkor meddig maradnak meg a
kondícióim a másik banknál? Megmarad-e
a bank a városomban? Viszont ha éves
szinten akár spórolhatunk több ezer forin-
tot, akkor érdemes megfontolni. Pénzügyi-
leg hatékony a pénzintézetet felkeresni és
az ügyintõzõk tanácsát kérni a bankfiók-
okban, mert ott tényleg személyre szabott
ajánlatot kaphatunk. Biztos, hogy a szá-
munkra legpontosabb, legmegfelelõbb in-
formációkkal látnak el az ügyintézõk. Azt
is megtapasztalhatjuk, hogy milyen a
bankfiók légköre, szimpatikus-e a tanács-
adó, az ügyintézõ. Ez egy fontos szem-
pont, hiszen a pénzügyeinket bizalmasan
szeretnénk kezelni és nem mindegy, hogy
kire bízzuk.

Folytatás az 1. oldalról
– Hogy egy kicsit haza is

beszéljek, a Petõfi Szálló ese-
tében is kialakulóban van a
megyei képviselõk részérõl
egyfajta megoldási javaslat,
hiszen idõszerû lenne hasz-
nosításában végre elõrelépni
– hangzott el Bozó Zoltántól.

– Az eltelt ciklusokban so-
kat hallhattuk azt az elvá-
rást, hogy Szentesen minden
képviselõ egy irányba húz-
zon. Jogos részemrõl is az el-
várás, hogy a rég élõ kijelen-
tés megalkotói tettekkel
bizonyítsanak. Kevés olyan
szerencsés város van ugyan-
is, mint a miénk. Elkészítet-
tük az új, átgondolt TOP-os
fejlesztési terveket, ráadásul
mára 5 képviselõnk van a
városból a megyén! – mond-
ta. – Bízom abban, hogy a
városunkban megvan az
egységes akarat és senki nem
felejti el azt, amit eddig elvá-
rásként fogalmazott meg.
Tényleg csak egyre van
szükség a másik oldalról, tu-

domásul venni, hogy már
nem csak a saját szavuk a
mérvadó, ma már nemcsak
egy politikai oldal van fent a
pályán. El kell fogadni, hogy
a megállapodás az másnap
is megállapodás, méghozzá
ugyanazzal a szöveggel,
nem új és újabb kitételekkel.
Azt kérem tehát, hogy mos-
tantól ne a kákán keressék a
csomót, ne a kifogást keres-
sék, hanem higgyék el, jót, és
jól akarunk tenni. Nem mû-
ködhet úgy tovább a város,
hogy amit ma kimondok,
holnap majd felrúgom. A
megyei közgyûlés már bizo-
nyította, hogy szükség ese-
tén Szentes mellett van, segí-
tõ jobbot nyújt. Legutóbbi bi-
zonyíték erre az, hogy a Ri-
gó-iskola tetõszerkezetének
leégésekor rendkívüli esetek-
re elkülönített keretébõl ha-
ladéktalanul 1 millió forintos
támogatásról született egy-
hangú döntés a közgyûlés
szentesi ülésén.

– L. I. –

Mérlegen a város és
a megye érdeke

Csongrád megye járásai közül a szentesinek lett a legerõ-
sebb képviselete a 20 fõs Csongrád Megyei Közgyûlésben,
hiszen most már 4 helyett 5 fõ képviseli (Bozó Zoltán, Gé-
mes László, Móra József, Szirbik Imre, Szabó Zoltán Ferenc)
Szentest a testületben.

Ezzel kapcsolatban Szirbik Imre polgármester elmondta, bí-
zik abban, hogy Szentes térségének érdekeit így jobban
tudják képviselni, de ezt majd a jövõ dönti el. A város pályá-
zatai elkészültek, a prioritásokat meghatározták. A tervek kö-
zött szerepel a Petõfi, a színház és a hozzá kapcsolódó közös-
ségi terek, a Kiss Zsigmond utca és térségének átalakítása
közlekedésbiztonsági szempontból. Kiemelt program vásár-
csarnok létesítése, a tiszai üdülõterület koordinált pályázata,
a Felsõpárti bölcsõde és az Ipari Park fejlesztése. 

– Az országos pályázatoktól is sokat várunk. Ebben rejlik
Szentes másik különleges helyzete, hiszen a lakosság balol-
dali polgármestert és Fidesz többségû képviselõ-testületet
választott. Ebben a helyzetben a város feladata a jó minõségû
pályázatok összeállítása, míg az országos kiírások lobbi mun-
kájában a kormánypárti többségnek nyilván kiemelt és
meghatározó szerepe lesz. Az országos pályázatokban szere-
pel például az M5-os autópályára vezetõ 451-es út és a meg-
hiúsított kórház rekonstrukciós program megvalósítása, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz államosított is-
kolák – a gimnázium, a Koszta-iskola, a kollégium stb. – fel-
újításának véghezvitele. Ebben az együttmûködésben a város
hagyományaihoz híven képes elkészíteni a befogadásra és el-
fogadásra alkalmas pályázatokat. Remélem az országosan
egyedülálló helyzet alapot ad arra, hogy ha mindenki teljes
mellszélességgel képviseli a város céljait, akkor azokat meg is
lehet valósítani – közölte Szirbik Imre.

Gazdálkodj tudatosan!

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: január 18-tól 25-ig a Dr. Bugyi István Gyógy-
szertár (Szentes, Kossuth tér 5.) minden nap (hétvégén is) 8-20 óráig.
Készenléti telefon: 70/563-5139.

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig,
szombaton: 20 órától másnap 08 óráig, vasárnap: 20-07.30-ig.

A rovat támogatója a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet. Elérhetõ közelségben. 


