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SZENTES

Új autószerviz és GELKA műhely

Megnyugtató az a tény, h o j y
ezzel a témával kormányhatározat ls foglalkozott és igen kedvező közgazdasági
ösztönzőket
teremtett. Szentes város vezetői
e n n e k ^ a határozatnak a szellemében terveznek és munkájuknak, már konkrét
eredményei
varrnak.
Ez • év januárjában nyílt meg
a Szegedi Patyolat Vállalat szentesi fiókja. Ügy gondoljuk, hogy
ez sok dolgozó nő életét könnyítette-meg, hiszen olcsón, viszonylag rövid» idő alatt végzik el azt
a munkát, amit otthon csak nehezen és hosszadalmasan lehetne.
Köztudott városunk lakói körében, hogy a GELKA jelenlegi
méretével, felszereltségével Igen
nehézkesen tudja ellátni feladatát. Á készülékek javításának át-

futási ideje megnőtt. Az ellátás
javítása végett tárgyalások folytak a városi tanács vb., az illetékes szakigazgatási szervek és
a GELKA között. Megállapodás
szerint a IV. ötéves terv folyamán ú j szervízállomás épül városunkban, mintegy 5 millió forint értékben. Ezzel a beruházással végleg megoldódik a jelenlegi helyzet. Évek óta komoly gondot okozott és okoz városunkban a gépjárművek javítása. Ez
a probléma is hamarosan megoldódik. Megkezdődött Berekháton az AFIT
Szerviz építése,
amely előreláthatólag 17 millió
forintos beruházásnak minősíthető, 20 gépkocsi állásos.
A kisebb volumenű igények kielégítéséről egyelőre a magáskisipar gondoskodik. Megnőtt
az
utóbbi időben a munkaviszony
megtartása mellett iparjogosítvánnyal rendelkezők száma, ami
tovább emeli a szolgáltatások jelenlegi színvonalát.
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II.
kerületben
A r v a i B. u. Ny-i oldala
(Vörösmarty—Rosenberg u. között)
560 f m
V ö r ö s m a r t y u. D-i
oldala (Jókai—Árvái
B. u. között)
330 f m
II. kerület összesen:
890 f m
III.
kerületben
Vecseri u. Ny-i oldala 850 f m
Villogó u. É-i oldala
(Mátyás kir.—Vecseri
u. között)
140 f m
III. k e r ü l e t összesen:
990 f m
IV.
kerületben:
N a g y ö r v é n y u. K-i
oldala (Farkas A.—
Á c h i m A. u. között) 240 f m
Áchim A. u. D-i, illetve
E - i oldala (Nagy-

SZABÓ KTSZ
Az évi nyereség 600 ezer forint. Ebből év közben kifizettek
í;74 ezer forintot. Részesedés 2,8
fillér osztalék 1,1 fillér. Tehát a
szövetkezeti tagok 3.9 fillért kaptak, amihez még hozzájött az
evek utáni összeg is. így két heti keresetnek megfelelő összeget
kaptak a dolgozók.
VAS ÉS FÉMIPARI KTSZ
Részesedési alap 477 ezer forint. Osztalékra jut 3.5 fillér, részesedésre pedig 8,2 fillér. Tehát
a ktsz tagok 11.7 fillért kaptak,
ami megfelel egy hónapi keresetnek. Ez jobb az 1969-es évinél.
FODRÁSZ KTSZ
Nem változott az előző évihez
képest a nyereségrészesedés alakulása. Kifizettek 19 napi bért a
dolgozóknak.
ÉPÍTŐIPARI KTSZ
Az 1970-es év nyeresége: 610

ezer forint. Kifizetett összeg béralap túllépés miatt 197 ezer forint. Osztalék és nyereség h tagoknak 3,27 fillér egy forintra.
Az évek alapján 15,13 forintot
fizettek ki. Nyereség címén tehát 1 heti munkabérhez jutottak
a dolgozók.
MEZŐGAZDASÁGI KTSZ
A ktsz tagoknak 30 napi, az
alkalmazottaknak 18 napi bér jutott. Tagok esetében 9.2
fillér
esett 1 forintra. Májusban lesz a
Ktsz 20 éves. Erre az ünnepi alkalomra külön tartalékoltak jutalom összeget az üzemben 20—15
—10 éve dolgozók számára
ASZTALOS KTSZ
Tartották az előző évi szintet.
Egy forintra 12,6 fillér esett. Osztalékra kifizettek 98 ezer, részesedésre 373 ezer forintot. A hűségjutalom: 96 ezer forint.
CIPÉSZ KTSZ
Gazdasági hátránnyal zárta az
évet.

Tanácstagnak jelölték:

Remélhető, hogy a IV. ötéves
terv végéig nrvjgs.itinne« a ;<.'ier>legi hiányosságok
és varosunk
kulturáltabb szolgáltató iparral
íog rendelkezni.
KÖKAI BfiLANE
—
—
—

Járdafelújítások
1971—1972-ben
fm

LAPJA

A volt Haris-ház helyén magasodó ú j épületben helyet fog
kapni egy szolgáltatóház, amely
már a nagyvárosokra
jellemző
mércét is eléri.

—

1.
kerületben
Mecs B. u. É-i oldala
(Klauzál—Bocskay u.
között)
100
Könyök u . É-i és Ny-i
oldala
150
Kígyó u . É-i oldala
(Ady—Könyök u .
között)
140
Horváth M. u. Ny-i
oldala (Szabadság—
Kígyó u. között)
150
Boros S. u. K-i oldala
(Borza—Rosenberg u.
között)
280
A r a n y J á n o s u. E-i
oldala (Kiss B.—
Ady E. u. között)
100
I. kerület összesen:
920

TANÁCS

Eredményes ktsz-ek

A lakossági szolgáltatások
helyzete városunkban
A szolgáltatás jelenlegi helyzetéről, még nem tudunk elégedettséggel nyilatkozni. Nap, mint
nap vannak még emiatt bosszúságok, kellemetlenségek. Mi pedig emberek hajlamosak vagyunk
arra, hogy a jelenlegi helyzetet
pesszimista módon
szemléljük,
egy kicsit türelmetlenek is vagyunk. J3e kell viszont látni, hogy
gyökeres változás ezen a téren
sem várható máról, holnapra hiszen ehhez rengeteg munkára,
pénzre van szükség, népgazdaságunk teherbíró képessége viszont
behatárolt.

VÁROSI

örvény—Kísér n.
között)
200
Kisér u . Ny-i oldala
(Áchim A.—Szt.
A n n a u. között)
140
Mentő u . K-i oldala
(Mentő u. 34—Dobó
u. között)
240
S z e g f ű u. K - i oldala
( F a r k a s A—Kasza u.
között)
80
IV. kerület összesen: 900
Hékéden:
Boros S. u. K-i oldala
(Rosenberg—Damjanich u. között)
Á r v á i B. u. Ny-i oldala
(Rosenberg—Damjanich u. között)
Leiningen K. u. É-i
oldala (Pöltenberg—
D e s s e w f f y sor
között)
Hékéd összesen:
Alsóréten:
V á r a d y L. Á. u. D-i,
illetve É-i oldala
( V á r a d y 21—Szigeti
u. végéig
Petrovics S. u. E-i
oldala (Gál I. u.—
Szigeti u. között)
Dr. U h l á r L u. É-i
oldala (Szigeti u.-tól
végig)
Alsórét összesen:
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340 f m

350 f m

MUNKÁSNÖ A RUHAÜZEMBEN. Szigeti Sándorné ruhagyári munkásnőt első ízben tanácstagnak jelölték a 20-as választókörzetben.
— Váratlanul ért — mondja.
— Ha megválasztanak,
igyekszem a tanácsban képviselni e
városrész lakóinak érdekeit, tolmácsolni
véleményüket.
Szívügyemnek tekintem többek között a Battyányi utcai S-kanyar
megszüntetését, mert az nagyon
veszélyes. Ügy tudom, hogy a
Rákóczi Ferenc utca útburkolatát átépítik. Ez is régi jogos kívánság. Ezt ls támogatom. Ogy
érzem, hogy nem lesz nehéz dolgom, mert jól ismerem választókörzet lakóit. A Nyíl utcában
születtem. Azóta is itt élek.

KISZ-TITKAR A KONTAKTABAN. Erdei Évát. a Kontakta
egyik
alapszervezetének
KISZ-titkárát a 11-es körzetben
jelölték.
— Ismerős vagyok Felsőpárton. örülök annak, hogy bíznak
bennem, mert egyhangúan megszavazták jelölésemet. Vita volt
azon, hogy jó-e, ha fiatal kerül
a tanácsba. Attól féltek, hogy
nem leszek eléggé erélyes. Ígérem. hogy nem fogom elhallgatni azokat a problémákat, amelyeket a választókörzetben
elmondanak. Járdajavítás, vízszolgáltatás megjavítása és egyéb
kívánságok is fölvetődtek. Tudom, hogy reálisan és józanul
kell megítélni minden kérést és
kívánságot. Az a lénveges, hogy
reális és megvalósítható-e. Ha
igen, akkor harcolni fogok érte.

Éljen
Április 4,
Hazánk
Felszabadulásának
Ünnepe

Megszűnő
és megnyíló
üzletek
A most induló negyedik ötéves
tervben talán a megye valamennyi városánál többet
kap
Szentej a vendéglátóipar területén. A városi tanács és a Csongrád megyei Vendéglátóipari Vállalat, már
nagy
vonalakban
rendezte az elkövetkező öt év
munkáját.
A Kossuth téri presszó építése
már megkezdődött, sajnos azonban az eredeti átadási időpont
máris kétségessé vált. A tervek
szerint ugyanis 1972-ben üzembe kellett volna állítani ezt az
ú j vendéglátóipari egységet, viszont az átadás átcsúszik
az
1973-as évre.
A reprezentatív
külsejű eszpresszóba csigalépcső
vezet majd fel az emeletre és az
úttest fölé kinyúló terasz sem
lesz mindennapi
látványosság.
Épül tehát az egyik — ugyanakkor búcsúzni vagyunk kénytelenek két másiktól. A városépítéssel, szépítéssel együtt járó
szanálások
következtében
beszünteti működését az év végére
a Béke cukrászda — amely
egyébként még ez évben ú j berendezést kap, mintegy "oúcsúzóul. A másik
„halálraítélt**
vendéglátólpari egység, a Fekete Bárány a városi tanács hozzájárulásával egészen — ma
még előre nem látható időpontlat _ » ^ a n á l á s t megelőző napokig üzemelni fog.
Ha nem is kerül szanálásra;
de ö Liget vendéglő csak az év
végéig működhet régi helyén. A
rendezési tervek szerint
ilyen
.íellegű szórakozóhely itt nem települhet. Most folynak a tárgyalások a Liget étterem ú j helyéről. Minden valószínűség szerint azonban a Liget szélén helyet kaphat az ú j vendéglő.
A negyedik ötéves terv talán
legnagyobb szentesi vendéglátóipari beruházása a Marx téren
épülő étterem és eszpresszó lesz.
Építését 1974—75-re tervezik. Lakóházak közé ékelődő, lepényszerűen elnyúló földszintes épületben kap helyet ez a kombinát. Az előjelek sajnos, itt sem
a legkedvezőbbek: az előzetesen
tervezett
négyzetméterenként
3000 forint nem elegendő, 8000
forintba kerül majd egy négyzetméter. Így tehát ez a létesítmény meglehetősen nagy összegű beruházást. 8 millió forintot
igényel. A Csongrád
megyei
Vendéglátóipari Vállalat ezt az
összeget nem tudja a negyedik
ötéves tervben teljes egészében
fedezni, ezért a városi tanács
megelőlegezi
a
beruházáshoz
szükséges összeget. Ennek viszszafizetésére azután a következő ötéves tervben kerül sor.
R. E.
m
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Szentes v á r o s b a n 1971—72.
évben összesen 5490 f m j á r d a
kerül f e l ú j í t á s r a .

A Baromfifeldolgozó Vállalatnál tartották meg a megyei 10. országgyűlési választókerület jrlölőgyűlését az elmúlt napokban. Hojcsi Pál. a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára üdvözölte a
résztvevőket, majd a iclölőcryülcs sKonoka Labádi Sándor, az MSZMP Szrr.tes városi bizottságának
titkára mondott beszédet. Kcothik a jolölőgyüics elnökségéről készült, jobbszélen Mag Pál Szenies
vírus ortzáeeyűlési kénvjgelö jelöltje
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A jókeavu origaa

A kisegítő iskola működéséről
Ezekben u hónapokban történik olyan kisgyermekeknek a kisegítő lskolábu való áthelyezése,
akikről kiderült, hogy értelmi
kl-wsaégeik alatta maradnak hasonló korú társaikénak. Ez adja
a szomorú aktualitást, s a felnőttek, a szülők
értetlensége
*etségbeesése. hogy írjunk erről
a témáról.
Általános szokás, hogy lenézik
a kisegítő iskolákat Valamiféle
jóindulatú mosolygással, kézlegyintéssel vesznek
róla tudomást. A szülők pedig tragédiának érzik, ha gyermekeiket oda
kell járatniok. Pedig Itt a nevelők, ha lehat még nagyobb szeretettel, hivatástudattal
oktatják a gyerekeket, mint a normál
iskolákban. Egy-egy helyesen leírt mondatnak, jól sikerült kézimunkának, rajznak talán jobban örülitek, mint kis diákjaik.
A gyermek kiegyensúlyozottsága. nyugodtsága érdekében szükség van arra. hogy sikereket érjen el, előrébb Jusson, haladjon
tanulásban Olyan
kisgyermek,
«ki valamilyen szomqrú ok miatt
nem tud helyt állni az általános iskolában, közel hasonló képességű társai között feltétlenül,
úgy érzi, otthonra talált. Képes
kiemelkedő eredmények elérésér t ls.
Köztudott, hogy milyen érzékenyen érinti a diákokat egy-egy
rossz dolgozat, vagy a társak
nyilvánosságától kísért rossz felelet. Az értelmi
fogyatékos
gyermek nem tudja elsajátítani
a magasabb
követelményeket,
sorozatos kudarcok után elbátortalanodik, félszeg marad.
A kisegítő Iskolában ugyanakkor jól érzi m a g á t A csökkentett mennyiségű tananyag elsajátítása nem okoz nagy gondot
neki, nyugodttá, kiegyensúlyozottá, boldoggá válik. Ezekben az
iskolákban nincs idegen nyelvok-

tatás, s u szaktárgyak — számtan, fizika, kémia — adagját ls
minimálisra csökkentették.
A szülők tragédiának érzik, ha
az óvónők, vagy az általános iskolai tanárok véleménye, és a
különböző és széles körű orvosi
vizsgálat alapján kiderül, hogy
gyermekeiknek ezt az iskolát javasolják. Javasolják, mert nincs
mód arra. hogy kényszeríteni lehessen a szülőt, hova
járassa
gyermekét
Ezen a rendkívül elavult és
szűklátókörű nézeten kell v á l toztatni. Legtöbb esetben a felnőttek élezik ki az ellentéteket a
gyermekek között, s ezért van,
hogy kicsúfolják, kigúnyolják kisegítő iskolás társaikat A ligetben mindaddig békésen játszadoztak együtt az egyik normál
iskola, s a kisegítő iskola diákjai. míg az egyik nevelő meg
nem egyezte: „ki gondolta volna
hogy onnan Jöttek". Ezek a gyermekek nem csodalények, pontosan úgy szeretnek játszani, n e vetni, viccelni, mint hasonló korú társaik. Megtanulnak írni, olvasni. mint a többiek,
olyan
hasznos és megbecsült tagjai lesznek a társadalomnak, mint bármelyik más munkás vagy diplomás szakember.
Ottörőszervezet is működik náluk. táborozáson vesznek részt,
ahol dicséretekben
részesítik
őket, szép és tisztelettudó magaviseletükért, vagy valamely hasznos tevékenységért.
A másik probléma az. hogy
a gyerekek között is sok a bejáró. Naponta 4—5 km-t is gyalogolnak. akiknek nincs utazási
lehetőségük. Csak; kevéssel könynyebb azoknak, akik autóbusszal,
vagy vonattal utazhatnak, még
a felnőtteknek
is megerőltető
lenne, nemhogy gyerekeknek. A
testi fáradság után még nehe-

zebb nevelni, tanítani a kis diakokat. Nagy szükség lenne egy
hétközi kollégiumra. Az illetékesek egyelőre az ígéretig jutottak el, az anyagi nehézségek gátolják, hogy meg is tartsák ígéretüket.
Gondok, bajok a Kisegítő iskolákban is vannak, talán több
is mint más iskolában, de a
diákok, nevelők lelkesedése pótolja a meglevő hiányosságokat.
Reméljük, a helytelen szemlélet
is megváltozik idővel és végre
elismerik a szülők a kisegítő iskola működését.
GASPAR MARIA ÉVA

Pályázat
szakmunkástanulók részére
A 603-as Iparitanuló Intezet
és a Szentesi Elet Szerkesztősége pályázatot hirdet
szakmunkás tanulók számára. Kü
lönböző szakmáknak megfelelő
pályamunkákkal lehet
jelentkezni. A pályamunkákkal —
vizsgamunkákkal — kapcsolatban semmiféle kikötés nincs
Tehát a pályázó ötletességét,
szakmai tudását kívánjuk jutalmazni.
Az elbírálás
szakmánként
történik,
alkalmas
szakzsüri segítségével . Jelentkezés az Iparitanuló Iskolában
a pályamunkával együtt. Határidő m á j u s 15. A legjobb mun
kák pénzjutalomban
részesülnek, s közlésre fénykép formájában helyet kapnak a Szentesi
Élet-ben.
A kiemelkedő pályamunkákra
az
iskola
kiállítás
céljából
igényt tart.

Beszélgetés Benkő Lászlóval,
az OMEGA együttes vezetőjével

— Milyen program v á r az
együttesre az elkövetkező hetekben?
— A Szentesen bemutatott m ű aor az ORI rendezéseben április
7-ig megy. Ezután próbák következnek, majd április 14-én részt
veszünk a nemzetközi pop-fesztiválon Prágában.
A fesztivál
után Jugoszláv körútra megyünk.
Eredetileg januárban lett volna
ez a turné, de az időjárási viszonyok miatt elmaradt. Májusban filmet készít velünk a televízió. Az anyag a tavalyi év si-

keres termése. A film
színes
változatban is elkészül.
— Közeleg a Táncdalíesztivál
időpontja. Indultok?
Nem. Számaink az 1969-es
fesztivál előtt is nagylemezre készültek, most is ez a helyzet.
— Mi a legnagyobb lemez sikeretek eddig?
— Pillanatnyilag a „Tízezer lépés". Túl van az eladottak száma a 60 ezren.
—• Külföldön is bemutatkozott
az együttes, hogyan sikerült ez?
— Eddig 11 országban jártunk.

Sikeresnek mondható
az első
1968-as angol turné. Japánban
várakozáson felül szerepeltünk.
Legnagyobb siker a „Gyöngyház
jú lány" volt. Egyébként túl
vagyunk az ezredik előadáson,
de minden fellépés előtt úgy
érezzük, mintha az első lenne.
Az előadás közben persze az izgalom feloldódik.
— A népszerűség kötelez. Személy szerint milyen változásokon mentél keresztül?
— A legfontosabb, hogy tudjon az ember alkalmazkodni a
körülményekhez, u társasághoz
stb
Másként kell
viselkedni
ebédnél, vacsoránál vagy éppen
játék közben. Ügyelni kell arru,
hogy se nagyképű, se álszerénv
ne legyen uz illető. Tehát a középút. Sokan azt hiszik, hogy a
nagy h a j és a szakáll különcködés.
— Nem az?
— Nem! Egyszerűen kényelmi
szempont. Képzeljük el, ha minden előadás előtt borotválkozni
kellene t?
— Ezek szerint ha minden férfi szakált viselne, akkor is hordanád.
— Igen. Mi a muzsikánkkal
akarunk sikert aratni.
DIENES LASZLŰ

A Vegyesipari
Szolgáltató Vállalat

A MEZŐGÉP Vállalat szentesi üzemegységének Barátság szocialista brigádjának tagjai. Tizenheten vannak. Megalakulásuk éve: 1966

Lehetne a nevük: a jókedvű
brigád. Vidáman dolgoznak. Így
könnyebb. Ez a véleménye a három brigádalapítónak Punyeczki J á nosnak, Matyuska Józsefnek és Tóth Imrének is. Azt mondják, hogy a
rangidős Punyeczki bácsi a brigád legvidámabb embere, pedig sok
mindent átélt már. Huszonegy éve dolgozik ezen a munkahelyen. Akkor még gépjavító állomásnak, illetve gépállomásnak nevezték. Változnak az idők. Az egykor traktoros most kamionponyvákat varr. A
többi brigádtagtól egy kicsit elkülönülve dolgozik, mert sok hely kell
a ponyvának, de nyomatékkal hozzáteszi: „átjárok én sűrűn kávézni
hozzájuk'" Matyuska József, kárpitos, az üzem pártalapszervezetének
titkára szeretettel beszél a brigádtagok munkájáról, miközben egy autóbuszülés beszerelésével foglalatoskodik. „Amit mi csinálunk, nem főprofil, de szerintem lényeges munka." — mondja. Majd hozzáteszi: „várjuk az ú j női dolgozókat, mert nagy szükség van rájuk!" Tóth Imre
1965 óta dolgozik itt. „Jól érzem magam, összeforrott kollektíva ez.
Segítjük egymást, megértjük a másikat, s ez nagyon fontos!" Még hozzáteszi: „a negyedik brigádalapító társunk — Sebők' János — beteg
ugyan, de azért itt van k ö z t ü n k . .

Hárman a fiatalabbak közül; Szabó Piroska, aki betanított ö w a r r ó
munkásként dolgozik; Petri Ferenc szabász, aki szakmáját — a kereskedelmeit — cserélte föl ezért a mesterségért. „Nyugodt, jó munkahely
ez. Nem azért, mert nincs mit dolgozni! Mert lehet dolgozni! Szívesen
vállaljuk a társadalmi munkát is. Például fölújítottuk a saját autóbuszunk — az üzemét — üléshuzatát" — mondja büszkén. Joggal. Pásztor
Etelka Nagymágocsról jár be dolgozni. Mielőtt idekerült a községi benzinkútnál dolgozott. Ez messzebb van, mégis jobb. Miért? „Barátságos
légkör van itt. Segítettek beilleszkedni a munkába. Fizetésem is jól alakul. Úgy kettőezer körül van. Nem bántam meg, hogy i d e j ö t t e m . . . "

Szentes, Ipartelepi ú t 1.

Azonnali belépéssel felvételre keres:
Va^purbun: lakatos, esztergályos, marós szakmunkásokat.
Tecnnikumi végzettségnél rendelkező norma technológust.
Valtómüszakos portást. Melegvizes kazán- és kályhatiizeléshez
portást.
Fizetés megegyezés szerint Jelentkezés a fenti címen

fű tót.

Nyugdijai)

kisegítő

Három varrő egymás mögött. Biztonsági öveket varrnak. Az első
Szalui József és a harmadik Szalai Józsefné Házaspár Középen Pásztor Ferenc. Szalalnét kérdem: Jó-e, hogy férj és feleség
együtt dolgozik? A válasz: „Nálunk eddig bevált. Én jöttem később ide dolgozni.
A férjem után. Korábban a ruhaüzemben dolgoztam. Azt mondom:
jobb együtt Elég hamar beilleszkedtem ebbe a kollektívába és befogadtak. Munka is van, keresni is lehet Egyszóval nem panaszkod botom . . . "
B. ü l ' .

Mit kell tudni
a szavazásról?

j^wmutatjuA etl epuiu tegiagyarar
— GOMBNYOMÁSRA 55 MILLIÓ TÉGLA ÉVENTE
— A LEGNAGYOBB ÉS LEGKORSZERŰBB
— TANFOLYAM A LEENDŐ MUNKÁSOKNAK
Az újszülöttet
várók
nagy
gonddal készítik elö annak érkezését, zavartalan életét. Így
dolgozik a város épülő ú j téglagyárában az a közel húsz
szakmunkas is, akik a
harminckét kilométer hosszú elektromos vezetéket beépítik a kábelcsatornákba, és beton
alapokra állítják a gepeket, amelyeken réhánv hónap
múlva
maguk gyártják az alkatrészek e t vagy javítják a szerelési
hibáikat.
Dr. Bajomi
Sándor, a gyár
igazgatója kalauzolt.
— Kózel három hónapos határidő csúszás várható a ' jelenlegi ütem szerint. Tervezzük,
hogy szeptember közepén megkezdjük a részleges próbaüzemet, de addig tömérdek munkát kell még elvégeznünk. Három vállalat, a DÉLÉP, a Budapesti
Könnyűipari
Szerelő
Vállalat és a Hötechnikai Vállalat végzi a munkát, és az
együttműködésük közötti összhangot nekünk, a beruházóknak
kell biztosítani. Más építkezéseknél a generál-kivitelező szervezi meg az alvállalkozók munkáját. Egymásra
utalnak
az
akadályok
magyarázatánál
és
amíg az ember
meggyőződik
egyik vagy másik igazáról, addig napok telnek el.
Ahogy kiléptünk a szobából
hideg szél csapott meg, de már
a tavaszt sejtette. Gondoltam
magamban, ez talán az építők
nagyobb munkakedvét is meghozza. Amíg a hatalmas csarnok felé vezető úton a tócsákat
kerülgettük, vezetőm
lelkesen
magyarázott.
— A bágertől — az a gép,
amely az agyagot kitermeli, —
egészen a készáruig egy munkafázis kivételével olyan automaták
irányítják —
néhány
technikus és szakmunkás felügyelete mellett — a termelést,
amelyeket
..megtanították
a
téglagyártásra." Fedett
pályán
érkezik a sárga föld a feldolgozóba. Itt őrlik, pépesítik az
agyagot a gépek, majd a kellő
„gyúrás' után földalatti folyoson préselődik át a nagycsarnokba. Itt a darabolás, a szárítás és az égetés történik. A párhuzamosan épült két gázfűtésű
égeti kemence elszívott levegőjével szárítjuk a téglát. Nehéz
fizikai munkát csupán
akkor
kell végezni, amikor az égető
kocsikra rakodnak át. A kemencékben folyamatosan halad

Az alagúl-égctökemoncck
a rakomány. Előmelegít, éget és
a végén hütötten lehet vagonba rakni a gyártmányt.
— Ez a gyár korszerűségében
és termelési méreteiben a legnagyobb pillanatnyilag hazánkban. De lesz-e elegendő szakember, akik a bonyolult gépeket irányítják és a termelési folyamatot ellenőrzik?
— Közel
háromezer
családi
ház építéséhez megfelelő menynyiségű tégla gyártása nem kis
íelelrsség, különösen most, amikor öt év alatt meg kell sokszoroznunk a lakásépítés ütemét. Ennek a célnak megfelelően olyan gazdasági intézkedést

Szabálysértők
VÁSÁRLÓK MEGKAROSITASA:
B. S. Bocskai utcai lakos ellen
szabálysértési eljárás
indult,
mert a NEB vizsgálata alkalmával az ÁFÉSZ Marx tér 14. sz.
árudájánál a sertéscombot
és
dagadót összedarált
állapotban
39 forintért árusította. Az érvényben levő fogyasztói árak figyelembe vételével a sertéscombot 39 forintért a dagadót pedig
34 forintért lehet
forgalomba
hozni. Így az eladási ár szabálytalanul magas volt. A vizsgálat
időpontjában 25 kg hús volt darálásra előkészítve. Az eladó azzal védekezett, hogy egy vevő
kívánságára történt a kimérés.
Ezt. bizonyítani nem tudta.
A fentiek elkövetéséért B. S.
bolti eladót 500 forintra bírságolták.

Az alsóréti óvoda gondjai
Országszerte súlyos gond az
órodai férőhelyek csekély száma. Bár mindannyian tudunk
erről, hasonló helyi gondjainkon,
azonban ez mit sem segít. A
szentesi óvodák problémáit
itt
helyben kell megoldani — s
minél előbb! A lap
márciusi
számában megjelent felhívás remélhetőleg sok megértésre fog
találni.
A szentesi óvodák között is az
elsók között áll — gondjaival —
az alsóréti óvoda. A hivatalos
férőhely: 80 fő. Az 1970—71-es
tanévre 123 jelentkezőből 94 gye-reknek szorítottak helyet.
Az
épület eredetileg nem óvoda céljára épült. Szükségmegoldásként
alakították ki egy „mini" termet,
hogy minden csoportot el tudjanak helyezni. A túljelentkezés
miatt nem csak a csoportok létszáma nagy. hanem a termek
sem megfelelő méretűek.
Talán nem is kell különösképpen ecsetelni, milyen problémákat okoz mindez: a túlzsúfoltság
nevelési szempontból is hátrány
a gyerekekre nézve, s az óvónő
jóval nehezebb körülmények között kénytelen végezni munkáját.
Országosan ismert az az adat
Is, hogy Magyarországon kevés
az óvónő. S, ha ebből a kevésből
a 3 éves anyasági segélyt igénybe veszik néhányan, nehezíti a
helyzetet; hogy a helyetteseknek,
csak szerződéses állást kínálhatnak az óvodák. Faragó Péterné
a szentesi alsóréti óvoda vezető óvónője hasonló gondokkal is
küzd. S mivel az óvónői pálya
kifejezetten női pálya, az ilyen
helyezetekben nem számthatnak
férfi kollegák segítségére, mint
pl. az iskolai tanári karokban.
Az alsóréti óvoda gondjait súlyosbítja, hogy nincs telefon.
Az elmúlt tanévben az egyik
gyerek élete forgott veszélyben,
mivel telefon hiányában nem
tudtak kellő időben mentőautót
hívni. Az eset után a szülők külön kérvényben sürgették a régóta e:3dekes telefon beszerelé-

kell tennünk, hogy a 120—130
fős dolgozó létszámon
belül
megfelelő
arányban
legyenek
mérnökeink,
technikusaink,
szak- és betanított munkásaink.
A megszűnő 2. számú téglagyár
nagy tapasztalatú dolgozóit mi
fogjuk alkalmazni. A női munkaerőben még mindig nagy tartalékaink
vannak a városban
és környékén. A munka jellege
miatt őket is tudjuk alkalmazni. A fiatal, most végzős szakközépiskolások is örömmel jönnek a korszerű, ú j üzembe.
Ezért remélem, hogy munkáskézben nem lesz hiánvunk.
PUSZTAI JÁNOS

sét. Az ígéretet meg is kapták,
a szentesi posta szakemberei elkészítették a kivitelezési tervet,
a költségeket vállalta a tanács
művelődési osztálya, s a határidő is megszületett: 1971. I. negyedév.
A határidő ezennel lejárt de
a telefon beszerelésével kapcsolatban semmi nem történt! Ennek viszont nem a szentesi hatóságok az okai — akikben minden segítőkészség megvolt
és
meg van —. az ügy a szegedi
„illetékeseknél" akadt el.
Nagyon jó lenne, ha mielőbb
megszívlelnék az óvoda gondját, s nem várnának egy újabb
gyermekbalesetig!
— B-NÉ —

ELTULAJDONÍTÁS:
300 forintra bírságolták S. L-né
Mecs Balogh utcai lakost, mert
1970 nyarán — visszaélve a vendégjoggal — egy Bp-i személytől több férfi és női ruhaneműt
ellopott. A szabálysértési cselekmény elkövetését, beismerő
vallomása támasztotta alá.
A
rendőrség az ellopott ruhaneműt
és tárgyakat
a tulajdonosnak
visszaszállította.
CSENDHÁBORÍTÁS:
B. L. jelenlég Lenin úti lakos
a hajnali órákban, előző (Horváth
M. utca) lakásán ittas állapotban indokolatlanul olyan
zajt
okozott, mely a szomszédok nyugalmát zavarta.
A bizonyítás
után 400 forintra bírságolták.
KÖZEG YESZSEGÜGYI
VÉTSÉG:
1971. ianuár 6-án a Derekegvházi ÁG Kórógyi üzemegységének ún. dögtemetőjéből körülbelül 4 kg döghúst. hozott el L. I.né berekháti lakos. A hús elfogyasztását az igazoltató rendőr
intézkedése hiúsította meg.
A
d'öghúst a temetőbe visszaszállíttatta. L. I-nét családi állapotára
való tekintettel 200 forintra bírságolták.
LOPÁS:
S. E. Berekháti lakos a VI.
sz. vegyesboltban a pénzt tartal"mazó fiókból magához vett egy
500 forintost azzal a célzattal,
hogy azt ellopja. A pénztáros
nem tartózkodott a pénztárgépnél és ezt a pillanatot használta ki a tolvaj, 500 forint megfizetésére .illetőleg tíz napi elzárásra ítélték.
— DINO —

Tavaszi nagytakarításhoz
háztartási árudáinkban

1971. április 35-én a választás
Szentes városban reggel 6 órától,
este 6 óráig tart.
Valamennyi választópolgár értesítést kapott arról, hogy melyik tanácsi választókerület névjegyzékében.
milyen sorszám
alatt szerepel, és melyik szavazóhelyiségben szavazzon. A szavazás megkönnyítése érdekében az
értesítést és a személyi igazolványt minden választó vigye magával és adja át a szavazatszedő
bizottság elnökének.
Aki véletlenül, valamilyen oknál fogva nem kapott értesítést,
az feltétlenül jelenjen
meg a
városi tanács vb. emelet 26-os
szobájában, hogy pótjegyzékbe
vegyék.
Aki április 25-én előreláthatóan nem tartózkodik állandó lakhelyén, az a városi tanács 26-os
szobájában kérjen igazolást, és
ezzel az igazolással szavazhat az
ideiglenes tartózkodási hely szerinti
illetékes
szavazókörben.
Ugyancsak, aki végleg elköltözik a választás napjáig, a városi
tanács 26-os szobájában kapott
igazolással keresse meg az ú j
lakóhely szerint illetékes tanács
végrehajtó bizottságát. Aki tudja, hogy a szavazáskor Szentesen tartózkodik, az már most
kérjen igazolást az illetékes tanács végrehajtó bizottságától, és
azzal április 23-ig a tanács 26-os
szobájában jelentkezzen pótnévjegyzékbe vétel végett. Április
23 után kiállított igazolással pedig április 25-én egyenesen a
szavazókörbe kell mennie szavazni.
Szavazati jogát mindenki csak
személyesen gyakorolhatja.
A szavazó személyazonosságát
személyi igazolványával igazolja.
A szavazatszedő bizottság elnöke
két más-más színű szavazólapot
és egy borítékot ad át a választóknak. A szavazólapok közül az
egyik az országgyűlési képviselő, a másik pedig a helyi tanácstag megválasztására szolgál.
A szavazás titkos. A szavazás
a szavazófülkében történik.
Egy jelölt esetén a jelöltre úgy
szavazunk, hogy a szavazólapokat
változtatás nélkül borítékba zárjuk, majd a borítékot az urnába
helyezzük.
Több jelölt esetén a szavazás
úgy történik, hogy n .szavazó áthúzza annak a jelöltnek a nevét, akire nem kíván szavazni, és csak egy jelölt nevét hagyja meg.
Érvénytelen
a szavazat,
ha
több jelölt esetén a szavazó a
szavazólapon egynél több jelölt
nevét meghagyja.
A Hazafias Népfront
városi
bizottsága kéri a lakosságot, hogy
a lehetőséghez képest a reggeli
és a délelőtti órákban éljen a
szavazás lehetőségével és akkor
keresse meg a szavazásra kijelölt helyet.
Mindenki az állandó lakhelye
szerint illetékes szavazókörben
szavaz. Szentesen 33 szavazókör
van. Ezek a következők:
1. Hékéd-Oncsai Pártház
válker. sz. 1., 8.
2. Damjanich u. 41. Iskola
válker. sz. 2., 3, 4.
3. Damjanich u. 41. Iskola
válker. sz. 5., 6., 7.
4. Rákóczi F. u. 109. Iskola
válker. sz. 9., 10.
5. II. ker, Pártház, Dózsa Gy.
válker. sz. 11., 12.
utca 86.

6. Török S. u. 30. Iskola
válker. sz. 13., 14.
7. Vörösmarty u. 4,'a körzeti
rend.
válker. sz. 15., 16.
8. Kultúrház, Ady E. u. 36.
válker. sz. 17., 13., 18.
9. Deák F. u. 53. Iskola
válker. sz. 20., 21.. 22.
10. MÁV Művelődési Ház.
Vasútállomás,
válker. sz. 23.. 24.
11. Ipari Szakközépiskola
válker. sz. 26., 25., 28.
Marx tér 6—8.
12. Mezőgazdasági Technikum
Kossuth u. 45.
válker. sz. 27., 33.
13. Közgazdasági Szakközépiskola
Ady E. u. 6—8.
válker. sz. 29., 30.. 31.
14. ELIKER Központ, Kossuth
u. 24.
válker. sz. 32., 37.
15. III. ker. Pártház, Kossuth 2».
válker. sz. 34., 35.. 36.
K. Petőfi Sándor Iskola
válker. sz. 38. 39.
Beloiannisz u. 19.
17. MHSZ. Sáfrán M. a. 3t.
válker. sz. 40., 47.
18. Farkas A. u. 11. Óvoda
válker. 41., 42.
K). Kertészeti Kutató Intézet
Kutató Áll.. A. rét 152.
válker. sz. 42., 43.,
20. Árpád u. 1. Óvoda
válker 45., 46.
21. Villogó u. 4. Óvoda
válker. sz. 48., 49., 50.
22. Lenin út 64., Felszabadulás
tsz.
válker. sz. 51., 52., 53..
23. Berekháti Iskola Berekhát KI.
válker. sz. 54.. 55., 68.
24. Mátéffy F. u. 12. Óvoda.
válker. sz. 56., 57.
25. Alsóréti újtelep, Pártház
válker. sz. 58., 60.
26. Berki Iskola
válker. sz. 61.
2?. Alsórét 192. Termá! Tsz
üzemi konyha
válker sz. 59., B2.
28. Kistőke, Alkotmány tsz.-major
válker. sz. 63.
29. Árpád tsz. növényház,
válker. sz. 64., 65.
30. Nagyhegyi Pártház
válker. sz. 66., 67.
31. Lapistó 28. Felszabadulás-Tsz
válker. sz. 69.
32. Külsődónáti Iskola
válker. sz. 70.
33. Május 1 tsz. központja
Lapistó Tkp.
válker. 71.

Hatósági
megbízott
a Termál Tsz-ben
Az elmúlt hetekben azonnali
hatállyal felfüggesztették a Termál Tsz vezetőségének
tevékenységét. Vizsgálatot rendeltek
el, amelyet 30 napon belül be
kell fejezni. A vizsgálat tartamára. a vezetőség feladatainak
ellátására hatósági megbízottat
jelöltek ki Molnár
Lajos, a
szentesi Május 1 Tsz elnöke
személyében. A vizsgálat mellett a rendőrségi nyomozás is
tart.
A gazdaságban az idénynek
megfelelően folynak a tavaszi
munkálatok.
Gondoskodnak
a
dolgozók
munkában
eltöltött
napjainak kifizetéséről.

A festékek - lakkok

MINDEN SZÜKSÉGES ANYAGOT

védik és óvják
értékeit
AZ IDO VASFOGÁTÓL A
KORRÓZIÓTÓL

ES ESZKÖZT MEGVÁSÁROLHAT

HÁZTARTÁSI

BOLTJAINK

SZAKTANÁCCSAL
SZOLGÁLNAK.
Szentes,
Petőfi—Kossuth utca

KERESKEDELMI
VALLALAT

A TAKARÉKOSSÁG ITT NEM MINDIG
HELYÉNVALÓ.

A szentesi talicska bejárta
Európát

Varsó, Csernovlc, Mprvaortzág.
Csehország, Bécs, Konstattnápolv,
Horvátország. E néhány ország
és városnév csak kis hányada
annak a többtucat államnak, és
városnak ahová a magyar kubikosok, közöttük a szenteslek is
eljutottak, hogy
munkájukkal
átalakítsák a természetet.
A helyi levéltárban tulálható
érdekes és színvonalas, kiállítás
mutatja be életük régi és nehéz
oldalait.
A folyószabályozások jelentik
hosszú ideig számukra a munkalehetőséget, de később vasutak,
légiagyárak építkezéseinél is találkozhatunk velük. A kiállítás
gyűjteményének
érdekessége,
hogy az okiratokon szereplő nevek sokak számára ismerősen
csengenek, ö n magukul vugy hozzátartozóikat fedezik fel.
Láthatjuk Vecseri János kubikos munkakönyvét. Bejárta fél
Európát: Bécs, Zimony, Románia, Ilva és lesvölgyi vasútépítésénél a kunevaldi téglagyár
Építkezésénél, Eszék és Vinkóvec
környéki átalakító munkák során kereste meg hosszú éveken
keresztül maga M családja megélhetéséhez szükséges pénzt.
A kiállítás nugy részében panaszos leveleket, rendőrségi jelentéseket találunk, mintegy annak igazolására, hogy a kubikosoág élet« nagyon nehéz volt.
Különösen a két világháború között éltek embertelen körülmények között.
Legfontosabb szarnám a ta» licska volt, mely u költözések
idején a kubikos többi szerszav
mainak ruházatának nem egyszer úleltnenek lg • SjUUlító eszkösmw ArülAlcskH minőségén sok
m a M ^ f t M M t kellett törekedni,
hogy a-súly nagy része a kerékre nehezedjék, s ezáltal kevesebb kézi erővel kelljen tolni.A szentesi tallcska ugyancsak
fogalommá vált a kubikos világban. Láthatunk egy 1képet erről
a híres „szerszámról ', s arról
ls. hogy a nyomor, a nélkülözés
arra kény szeritette a szülőket,
hogy 6—8 éves gyerekeiket, mint •
„csikókat" (— gyermek aki a
talicska elé fogva húzta azt —)
magukkal vigyék
messzi idegenbe.
Az egyik okirat 1914. július
10. keltezéssel Száméi
Mihály
bérkövetelő soralt tartalmazza
Több tucat aláír,'is szerepei a
Morvaországból hazajövet feltartóztatottak beadványán.
Helyzetük súlyosságát
bizonyítja a „Világ" című radikális
lap 1925. március l-l cikkének
Wme
is: „Ssentes
városában
négyezren koplalnak."
Mellette
találjuk jyt akkori polgármesternek a főispánhoz- intézett sorait,
melyben munkalehetőség megkeresésére sürgeti A f t f l I p t e t 8 a t ~
tói retteg, hogy felliSzadr"k a
munkanélküliek,
megismétlődik
' J H K j ^ & T UTrrr».,
A kuhiknsság mlndie harcolt
a jogaiért Még a Mndfcségi Jelentések is elismerik Vn.ldii Imre. az eRvIk szellemi vezér tudását. éleslátását, veszélyességét.
„Vajda Imre nagy felkészültségű és alapos előtanulmányokra
valló e l ő a d á s a . . . " fi.-demes még
e/zel a Jelentéssel foglalkozni.
Vajda szerint a legjobban úuy
ábrázolhatnánk a kizsákmányolt
munkásosztályt, ha egy térdre
ereszkedett munkás vállára három súlyos kőoszlopot
helyeznénk. Az egyik oszlop u bank. a
másik a kartell, u harmadik u
rmjtfolrtoJjt.
Egy másik állványon Ambrus»
Albert a nyolcórás
munkaidő
bevezetésé», s az állandó munkát sürgeti 1932-ben. 1933-ban
sikerül egv időre munkát teremteni. 30—40 fős csoportokban
IWft kubikos végzett óriási munkát. Cl
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bői a „bandákból": Török János, Erdei Mihály, Nagy János.
Nagy György, Téli Lajos ma Is
élő személyek, és sokat mesélhetnek a régi nehéz Időkről. Egy
érdekesség: csoportban öt Kövér
Kiss vezetéknevű kubikos szerepelt. Több generáció, a család,
férfitagjai mind
ezt a nehéz
munkát voltak kénytelenek vállalni, hogy valahogyan fenntartsák magukat és család lukat.
Egy. az 1930-as évek eleiéről
származó statisztika
tanulsága
szerint nem kerestek annyit
a
földmunkások, hogy abból még
szűkös megélhetésre
is tellett
volna. A nyomor óriási méretűvé emelkedett. Többen megtagadták a munkát, mely úgy sem
biztosított megélhetést. Erősödtek a munkásmozgalmi akciók,
nőtt az elégedetlenséa. Egv 1937.
március 26-1 rendőrségi házkutatási jegvzőkönyvből kiderül, hogy
vörös zászlókat, propaganda lapokat, különböző házinyomdákat
találtak, s foglnltak le a kubikos munkásvezetők lakásaiban.
A Horthy-korszak csendórséce
katonai behívókkal előzte m w a
kubikos mozgalmakat. Azonban

egyre
kevesebb
eredménnyel.
1945 után az oly sokat szenvedett kubikos réteg is végre emberi körülmények között élhet és
dolgozhat. Munkáját
korszerű
gépek százai segítik.
A Levéltár kiállítása hü képet
ud a helybeli kubikosok
nehéz
életéről, harcairól. JTól összeválogatott dokumentumai révén megismerhetjük városunk múltjának
egyik jelentős állomását. Reméljük, a nagyközönség ls találkozhat a fenti anyaggal, a
jelenleginél méltóbb kiállító teremben.
8. M. K.

Honnan ered
a Mikecz utca neve?
Mikor már zavart okozott a
sok névtelen utca, a ' századfordulóban egy bizottság
kapott
megbízást az utcanevek javaslására.
A II. kerületben már akkor
hosszú utcák
voltak.
Így
a
Szarkás utca (Rákóczi F.) Iskola
utca (Deák F.) Korsós
utca,
(Széchenyi, majd
Dósza Gy,).
Hajnal utca (Bercsényi) Szélső
utca (Jókai) és Honvéd utcát átszelő keresztutcák akkor kaptak
nevet. Sorban ahogy következnek: Szeder Imre, Ságvári, Dósai
M. Vörösmarty, Mikecz, Szalal

utcák lettek. Ezek közül Szeder,
Dósai, Mikecz abban az utcában
lakó gazdagabb polgárok voltak
éppúgy, mint pl. Szűrszabó N.
Imre. Bartha János, Arany
J.
Farkas Mlhál) vagy Mecs Balogh, akik szintén névadói-többek
között — egy, egy utcának.
A közgyűlés úgy határozott,
tiogy a névadóbizottsng javaslatát elfogadja. A Mlkeca
utca
esetében azonban eltért a határozattól, mert a bizottság Jósika
Miklóst javasolta. Mégis Mikecz
lelt az utca neve.
G. M. É.

Vita a címerről

Kulturális
események
A Szóljatok szép szavak elnevezésű • országos mozgalom keretében, az amatőr Irodalmi színpadok rádiós vetélkedőiének terül»ti döntőié máius 14-én lesz
a Tóth József
Színházban. A
műsort a rádió is közvetíti,
ApriUs 9—10-tn éneklő rajok
orszáaos találkozójára kerül sor
a Tóth József színházban, A
legjobbak bemutatkozása 10-én
du 5 órakor lesz.
Márciusban volt az úttörők
megyei szaktáravl
vetélkedője
Magyar nyelvből a 7. os/tálvosok közül a szentesi
Szulvik
Ágota
1. helyezést. Schtrfert
Márta 4. helvez^st ért el Mind
a ketten u Petőfi Sándor Iskola
tanulót. Orosz nyelvből a 7. osztályosok közül Köntös Judit és
Győri Éva, Petőfi utcai tanulók
5. helyezést értek el. Nyolcadik
osztályosok orosz nyelvi vetélkedőién Török Klár» (Deák F.
u. iskola) 4. helvezést ért el
Matemntikából a fl. osztályosok
közül Drahotw Sz litván 3„ »
7.
osztálvosok
közül
Oaral
T.ászló S heívezatt lett, (Mind a
kettő n Köztársaság t*rl Iskolába jár.) Kémiából a 8 p«ziálvosok közül Balogh Gábor 1.
Vnr»n István 2 helyezést é-t
el. (Köztársaság tért luk.) Történelemből a nyolcadikosok közül
Csásázr Erzsébet 4. földrnlzból
Mindszenti V. Imre szintén 4.
lett. (Köztársaság téri Isk.)

A soraimhoz mellékelt rajzi
címerterv-ötletekkel a lap két
legutóbbi számában közölt városi címervitára kivárok reagálni.
Az
egész
vitát
helyeslem,
mert az ilyenfajta véleménycserék nemcsak a közműveltséget
emelik, de a lokálpatriotizmus
nemes érzésének a fejlesztésére
is alkalmasak. Csak tisztelni lehet mindazokat, akik a régi hagyományok minél szélesebb körű kiterjesztésére törekednek. A
hagyományok közül
azonban,
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aid
.1/ elmúlt napokban házasságkötésük ötven éves évfordulóját ünnepelte családi kötben Mészdro.s Mihály és felesége Bíró Anna. A
ri'ka jubileumot ünnepin házaspár a ilr. lihiár István utcában lakit. További jó egcszscKet és gondtalan eletet kívánunk Mészávíw
MUiulyuak ea UiesCKCuek

nyörű és igazán nemes hagyományai vannak ezen a téren,
^melyekkel méltán büszkélkedhet és tárhatja példaképül a
mindenkori jövendőnek.
Erre való kísérletek ezek a
rajzocskák. Ha tetszik, használjak fal: szívesen bocsátom bármelyiket közcélra a küldött három változat közül, vagy akár
valamennyit ls. Ez esetben átadhatom a színesen elkészített
változatukat is.
Cser Jenő

Egyetértek a levéltár igazgatójával
A Szentesi Élet 1971. februári
számában jelent meg dr. Páhi
Ferenc, u szentesi levéltár Igazgatójának vitaindító cikke. A
cikkre a lap márciusi számában
többen reagáltak. A vitaindító
Cikk írójának megállapításaival
csaknem teljes egészében egyetértek. Egyetértek a lap márciusi
számában Fogas Pál cikkének
megállapításával. Azonban semmi esetre sem helyeslem Bozo
Károlyné kiskunfélegyházi cikk
író által tervezett ú j címert
Ugyanis a Marx téri szobor
alakjának a címerbe vqló bedolgozásával városunk felnőtt társa-

300 zenei bérlet
Ebben az évadban
aránylag
korán, február 5-én véget ért,
az Országos Filharmónia által
rendezett, öt hungvcrsenyből álló hangversenysorozat. Még egy
Szentesnél nagyobb lélekszámú
"árosnak is dicséretére vált volna, hogy ezekre a hangversenyekre néhány hfján 300 bérlet
kelt el. A hangverseny-bérleteket mind magánszemélyek vették
eg. A város nagyobb vállala-

csak azok érdemesek a megbecsült ápolásra, amelyek tartalmukban ma és jövőnkben is
építőek. A régi városi címer
nem tartozik ezek közé.
Ma már új, nagy és a régieknél nemesebb eszmék töltik be
az emberek lelkét és életét:
ilyenek kifejezésére, sugárzására hivatottak a mai jelvények
és címerek.
Az életet
emelő,
boldogító
munka ls ilyen fontos, és a
nagy eszmék. Szentesnek gyö-

talnak szakszervezeténél jártunk
hogy vegyenek néhány bérletet
es esetenként dolgozóiknak ajándékozzák, de sajnos ez a kezdeményezés egyoldalú
maradt
Kivetel a Pedagógus Szakszervezet. amely évenként 20—30 darab bérletet vásárol.
Az Állami Zeneiskola szülői
munkaközössége a szentesi zeneszerető emberekre gondolva szervezte az újabb. Tavaszi Bérletsorozatot.
Az első hangverseny március
12-én a Zeneiskola Hangversenytermében volt Az est szólistája
Gvimesi László a Zeneművészeti
Főiskola végzős hallgatója, aki
nagy örömmel és szeretettel vállalta a szentesi szereplést, hiszen
„hazajött".
A hangversenyek sikerét a ráadások számával is le lehet mérni. Ezen az estén két ráadás:
Scarlatti D-dúr
szonátája
és
Chopin F-dúr etűdje hangzott el
A
Tavaszi Bérlet második
hangversenyének (— április 20án —) közreműködői — egy fiatal művészházaspár
— Váradi
Katalin és Mező László.
Váradi Katalin zongoraművész
Bán Ildikó hegedűművész partnerével a télen
megrendezett
Welner Leó
kamarazene-versenyen a legjobb helyezést érték
VAGY M N O S f t E

dalmának jelentős része nem
értene egyet, mint ahogy magának a szobornak alakjával és
mondanivalójával sem értettek
egyet. A szobor sokak szerint
nem ábrázolja hűen sem a Tanácsköztársaság emlékét, sem 3
város kubikos társadalmát. Ennek a szobornak a felállításakor
igen sok bírálat hangzott el és
még ma is mondogatják, hogy h
szobor ket alakja az emberi alt kot eltorzítvi} ábrázolja Eltorzítja magát a kubikost ls.
Fentebb azt írtam, hogy dr Páhi
Ferenc
megállapításával csaknem teljes egészében egyetértek

Nos, a különbség csupán annyi,
hogy a régi címer vélemenyem
szerint maradhatna annyt változtatással. hogy p korona helyére
egy ötágú tömör csillag kprülne
A pálmafa helyeit szomorúfűz.
A többi szerintem is megfelel.
Az ötágú csillag vörösre színezve, amely kifejezné Szentes város dolgozó társadalmának harcát a Tanacsköztarsaság kikiáltása idején, es a felszabadulásig
és azután folytatott küzdelmét
egyaránt.
A többi
színekkel
eayetértek
LITOVSZKY

MIUAlA

Válaszolunk
olvasóinknak
KUN MARIA SZENTES. Versei
•(ondolkodó embert, mélyen érző szivet sejtetnek. Érzései mélyek — költeményei erről tanúskodnak —. de nem kikristályósodattak Kavarog önben a
gondolatok, érzelmek sokasága
Írja, szereti
az
irodalmat,
ezen belül is a verseket, s úgy
látszik, ez is készteti ö n t a
Versfaragásra.
A
versírásnak
szigorú törvényei vannak. Még
akkor is, ha szabadversrői van
szó, mely látszólag a próza kötetlenségével,
„ritmustalanságával" jelentkezik. Ennek is megvannak á maga szerkezeti és
formai sajátosságai.
Az ö n beküldött költeményein ezek a szabályok nem Ismerhetők fel.
A gondolat nyelvi megjelenítői a szavak. A szavak milyensége. válogatása, csoportosítása
a stílus A mélyenszántó gondolatoknak. érzelmeknek
megfelelő hangulatú szavakat í»ell
keresnünk, s ezt csak a szókincs
gazdagsága,
gazdagítása
adhatja.
Hogy kedvtelésének továbbra
is élhessen, öröme teljen ver
seiben, ajúpljuk, hogy tanulmá
nyózza Hegedűs Géza: A költői
mesterség című könyvét (176—
183.
old.
különösen),
Gáldi
Lisdó.: I&merjüfc mefi a vers»-

formákat <179 old.-tól), Szabolcsi Bence: Vers és dallam és
Szabolcsi Miklós: Költészet és
korszerűség című munkáit.
Versei még nem érik el a közölhetőség színvonalát.

Keresztrejtvényről és pályázatról
— A műit havi keresztrejtvényünk helyes megfejtői: Kádár Etelka, Nagyörvény u 98.,
Gombos István, Bocskai u 41.,
és Kiss Éva, Szőreg, Vajda u. 15.,
a megfejtésért járó könyvjutalmat postán elküldjük.

— Lapunk szerkesztésével kapcsolatos pályázatunkra
többen
írásban és szóban tettek igen Jó
ós felhasználható
javaslatokat.
Az eddigi értékelésnek és a pályázat
kiírásának
megfelelően
lutalomban
részesül
t^enyéres
•luiros (Rozgonyi u. 1^ ) Fogat
Pál (Baros u. 2.) <% Veréb 'fm»
ix a aepeiskoia igazsutuja.

HÁRMAN A JELÖLTEK Lakbérekről
és e ^yéb
KOZUL
Mag Pál
kérdésekről
Lantos Balázs
• •

Bernát Pálné
— •„Ahol u kémény füstöl ott
szeretek dolgozni." A termelés,
a munka öröme hozott Szentesre
is. Az egyetem elvégzése után
kettős lehetőségem volt. Az egyik
a pedagógiai pálya, a másik az
üzpmi munka. Tíz éve dolgozom
a városban, pontosabban a Baromfiipari Vállalat szentesi gyárában. Harminckét éves koromra tMHMMstolt mérnöki munkakörből hét év alatt jutottam el az
igazgatói posztra — fejezte be
rövid bemutatkozását Maq Pál, a
10. országgyűlési képviselő választókerület jelöltje.
— Tíz éve él Szentesen. Budapesti születésű. A fővárosban és
Gödöllőn tanult. Élete nagyobb
szakaszát - nem
városunkban
löltötte. Mit felel azoknak a választó polgároknak, akik azt kérdezik: ..Eléggé ismeri és szereti e
városunkat? Tud-e majd
úgy
harcolni a parlamentben
mint
egy bennszülött szentesi?"
— Rendkívül megtisztelő az a
bizalom, amivel jelölésem is elindult. Ezzel az igazolódik, hogy
.ielölöi|n-'is tudják — nemcsak én
érzem, —, hogy szentesivé lettem. Itt telepedtem le, mert a
'•áros is vonzott. Sok
embert
megismertem és
megszerettem,
de ezen túl közös érdekeink is
összekapcsolnak a v^ros többi
lakosával.
— Mi a képviselői programja?
— A város és a megye távlali tervében .meghatározott feladatok" és a IV. ötéves terv célkitűzéseinek megvalósítása.
— A városban jelenleg is nagy,
de az elkövetkezendő
időben
még várhatóan növekedni fog külterületről a beáramlás. Ez nemcsak munkahely hanem lakás és
kulturális Igényt is teremt. Az
elmondottak ellenére mégis állandó munkaerőhiánnyal küszködünk, az Üzemekben. Mindaddig így is lesz, amíg korszerű
termelési feltételek nem valósulnak meg. Érthez magám erejével
S lehetőségeivel kell hozzájárulnom, — tájékoztatott képvjseMjelöltpnfr;
A 40. számü > ^ s t a g i választókerület lakói
M
lien jelölik hanta» Balézs s Sanácsta
nak. Rendkívül n\-»godt, de határozott ember. Szakmája is ezt
követeli meg, A "Vas- és Fémi&rl, K t s z j t r á s réisleg^nek.veaet<ek_
., ,„.:
Arról faggatpm, hogy a nemrég lejfírt tanácstagi mandátuma idején slkerült-e programját
megvalósítani, a lakosság jogos
igényel! kielégíteni?
— Igenis, meg nem is A tanácstag munkáját legtöbben járda ktlóTn éterben, vlllamyégők számának' növekedésében, a vízbekötések gyarapodásával
mérik
Ez csak kis része annak a feladatnak. amit egy tanácstag magára vállalhat választóinak meg-

Itt Pankota jelentkezik
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bízásából. Műidén azon lordul
meg, hogy bírja-e a város anyagi erővel. A legszükségesebbek
elkészültek, de a mirhók megszüntetése a magas
költségek
miatt nem valósulhatott meg. A
gyalogjárókat szegélyező
fákat
nem tudtuk kiültetni. Nem érkeztek meg a facsemeték, pedig
a gimnázium adott volna diákokat is, hogy az öregek házai előtt
fák fészkeit kiássák. A választó körzet lakosai eddig is végeztek társadalmi munkát,
de
sok-sok szervezésre lesz szükség,
amíg céljainkat elérjük.
A felszólalók, az ajánlók azt
emelték ki. hogy Lantos Balazs „ . . . képes és akar is a
közösség érdekeben
dolgozni."
#

Az elnöklő Jelenfi Lajos bejelentette a Hazafias Népfront
jelöltjét. A jelenlevő ötvenkilenc
választópolgár
keze
egyszerre
emelkedett
magasba.
Bernát
Pálnét, a 13. számú vá 1 asztokörzet polgárai egyöntetűen jelölték
a városi tanácsba.
Ez a határozott, férfiasan kemény fiatalasszony meghatódottan köszönte meg az előlegezett
bizalmat.
Fátyolozott
hangon
kérte az idősebb tapasztaltabb
elvtársait, hogy legyenek- segítségére.
— Mivel nyerte-meg a körzet
lakóit?
— Ha azt mondom, hogy Török hentes lánya vagyok, akkor
már mindenki ismer. Talán tudják rólam, hogy amit a fejembe
veszek és meggyőződtem annak
helyességéről, attól nem tágítok,
amíg meg nem valósul. Jelölőim
szeme előtt nőttem fel és tudják rólam, hogy az ígéreteimet
mindig megtartom.
Gondolom,
még az is közrejátszott, hogy a
tapasztaltabbaktól sohasem szégyelltem tanácsot kérrfT. Esetleg
még fiatal korom is segítségemre volt.
— Tanácstagi programot elsősorban a jelölők felszólalásai adják. Maga is hallotta. Járda, közvilágítás, jobb élelmiszer ellátás,
gázcseretelep, de van még egy
olyan témám is, amiről itt nem
esett szó. Nevezetesen a fűtőolaj tankállomás.
Addig nem
nyugszom, amíg ez is meg nem
valósul. Még elgondolni is borzalmas. hogy 3—4—5 kilométerről kell kis kannákban hordani a
téli tüzelőt.
Ezt olyan szenvedéllyel mondta, hogy önként,;adódott a kérdésem:
. - •
— Már is valami akadályt lát
a megvalósítás előtt?
— Nagyobb körültekintést várok a tanács illetékes osztályaitól, kérjék ki a lakosság véleményét. Ha jobban támaszkodnak a tanácstagok véleményére,
akkor a városi tanácstagok
is
nagyobb kedvvel, körültekintéssel és bizalommal dolgoznak.
Búcsúzóul a lelkemre kötötték — Bernátné
javasolta —,
hogy a nevükben is köszönjem
meg Vass Jánosné. volt tanácstágjuk 17 éves munkáját.
PUSZTAI JÁNOS

Pályázati felhívás!
Káposztafélék, paprika
és tájk«tatási témákhoz

tudományos munkatárs
tudományos segédmunkatárs
valamint zöldségtermesztéshez szakirányító

kertészmérnök
Í Í Í
,•
felvételre pályzatot ; hirdetünk

.

Kertészeti Kutató Intczct
••'< »IIohuími. Szentes

Cserhalmi Mihály, a Városgazdálkodási
Vállalat
igazgatója
adott tájékoztatást a lakbértőlvény végrehajtásáról, illetőleg a
különböző
felmérések jelenlegi
állásáról. Többek között elmondta, hogy teljesen megtörtént a
komfort
fokozatok
felmérése.
Először azokat értesítik, akiknél
nem változik a lakbérek összege.
Akik valamilyen oknál fogva
nem értenek egyet a felméréssel, illetve besorolással 8 napon
belül fellebezhetnek a Városgazdálkodási Vállalat igazgatójához.
A házkezelőség a bérlők jogos
bérbeszámítási jelzéseit figyelembe veszi. Eddig is érkezett nagyon
sok panasz bejelentés, amelyeket a tervek szerint június 30-ig
kivizsgálnak. Rengeteg
elavult
lakás van. Megtörténik az átminősítés szükséglakássá a jogosultaknál. Kérik a bérlők, türelmét
azoknál a házaknál, ahol felújítás lesz. A felújítás összege a
vállalatot terheli. A lakosság eddig is segítette a pontos felmérést, így megkönnyítették
a
házkezelőség munkáját. Magánlakások és intézmények is kérhetik a felmérést, az idevonatkozó díj befizetése után.
A lakáshivatal kiküldte a lakásigénylési adatlapokat. Ezeket a lapokat megkapják mindazok, akiknek pillanatnyilag jogos lakásigénylésük van. A kitöltött adatlapot. — ellátva munkaadói és egyéb igazolással —
április 30-ig kell visszajuttatni.
A megjelölt határidőn túl csak
igazolással (pl. kórház-) "-'ogadható el. A határidő elmulasztásának jogvesztő hatálya var

Nagyüzem a központi
gépműhelyben
Még mindig nagyüzem van
a P a n k o t a i ÁG központi gépműhelyében. A javítóműhelyben DT lánctalpas erőgépek
főjavítása folyik, hogy mielőbb
bekapcsolódjanak
a
tavaszi
m u n k á k b a . Ezenkívül univerzális gépeket műszaki vizsgára
készítenek elö, Surányi
Antal
üzemvezető t á j é k o z t a t á s a szerint: 32 szerelő és 20 ipari tanuló dolgozik a központi gépm ű h e l y b e n . F e b r u á r végéig l ö
S u p e r Zetort. 7 UE 28-ast, 6
MTZ 50-est. 4 teherkocsit, 2
személygépkocsit adtak át m ű szaki vizsgára.
— S azóta is teljes i r a m ban m e g y az erőgépek főjavítása. A k o m b á j n o k javításához

szerelők, m a j d a r a t a s k o r elcsendesedik a műhely, m e r t a
szerelők is rj^pen ülve, kint a
h a t á r b a n dolcv-.znak
Jelentős
m u n k á t végeznek lakatosaink
is, de erről többet tud m o n dani "ennok a részlegnek vezetője : Oláh József,
— Milyen m u n k á t végeznek
le<ímknbb?
••—~
A b e r u h á z á s o k a t segítjük. Tavaly a sertéstelep ' vasszerkezetét,
vjűasztófalakat,
önetetöket, s t b . . . készítettük
el, melv késztermék é r t é k b e n
mintegy 2.3 millió f o r i n t r a r ú gott, Az idén.a/, újvárosi gépműhely
nyílászáró
szerkezeteit, a TGSZ 06-os gyorsszárító
ipüléti részéhez szükséges lak a t o s m u n k á k a t . s t b . . . készít-.

DIFNES T.ASZLÖ

A Nagyheíy
is a városhoz
tartozik
Szentes
északkeleti területének nagy részét foglalja magában a Nagyhegy. Mégis talán
éppen a távolságból következően
elfeledkezünk az itt élők gondjairól. mindennapi nehézségeiről. Pedig, elég sok kellemetlenséget,
kisebb,
nagyobb
hiányosságokat tapasztalunk.
Győri- Kiss Ferenc dr a nagy
hegyiek tanácsi képviselője elmondta. hogy bizony jócskán
van tennivaló unnak érdekében,
hogy a peremrészeken lakók is
elérjék a város belsejében élők
lényegesen jobb szociális körülményeit
A legszükségesebb és legnélkülözhetetlenebb életfeltételek
is
hiányoznak Nincs mindenütt villany, víz, járda. Bár az országban egyre kevesebb a „sötét"
tolt, itt még szép számmal találhatunk villamosítatlan részeket.
A kevéske segítség eredménye
hogy kb. 1 km-es szakaszon mór
megoldották
ezt a problémát,
mégpedig az ott lakók lényeges
anyagi hozzájárulását, is hozzászámítva. Sajnos, a városi tanács keretei sem kimeríthetetlenek. s nincs egvelőre remény a
nagyobb változásra.
Nehezíti
még a munkát a jelenlegi terűlét! elhelyezkedés. Nincs a Nagyhegyen egy olyan központ ahonnan kiindulva ezeket a munkákat el lehetne végezni.
Az elsődleges feladat talán útiainak
rendbehozatala
lenne.
A Nagyhegy ártézikút hálózata
ts rendkívül primitív, mondhatnánk csapnivaló. Állandó vízhiánnyal
küszködnek,
nyáron
több száz méter távolságból kelj
h vizet hordaniok. s az sem mindig használható ivásra Naev a
fertőzés veszélye emberre, állatra egyaránt.
Jóllehet a korábbi évek viszonyaihoz képest előrelépés tör<ént. kétséckívül fejlődött a városrész. de még mindig van
¡ócskán oótolni való. gond és
baj A hiányosságok még mindig nehezítik
u naavheevifik
helyzetét
Sokat tesznek ők is a városért,
éppúev Idetartoznak, mint bárki. aki esetleg a központban lakik. Szükség van arra. hoey o
lehetőségekhez mérten ma v imrtlisan sesítsflk őket., kulturális é'
szociális körül mén veiken iaVftsunk. Talán már nem is kell nagyon sokat várni arra az időre,
amikor Nagyhegyén is, mindenült kigyullad a fény, lesz víz es
lárható út,
ti* M.

Minden helyet kihasználnak a gépjavító műhelyben a szerelők, hogy
rendben és gyorsan elkészüljenek a főjavítások

Padár István csoportvezető átadja a VG 18—58-as rendszámú DIJTRA erőgépet Hevesi Károly kerületi technikusnak. A tülkében a sép
„gazdája": Sipka József traktoros Indulásra készen

Andor László: „Nagyon megkönnyíti a lakatosok munkáját a u.vorsdaraboló gép...',;

ümelkeaett a iorgaioiri
— beázott mennyezet

Férfi dolgozókat rakodó, öntöző és kertészeti munkák
végzésére, továbbá női dolgozókat kertészeti teendők
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Jelentkezés: Kutató Állomás. Szentes
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A nemrégiben
átadott ú j , korábban sok utánajárást igénvTolbuchin téri műszaki — vil- lő OTP hitelakciót itt helyben
lamossági szaküzlet összehasonbonyolítják le. Ez nagy könvlíthatatlanul
dekorativebb, tányebbséget jelent a vásárlókgasabb, mint a korábbi üzletnak, s természetesen a mi száhelyiség. A tágas, gazdag vámunkra is. Az eddigi 2—3, esetlasztékú
üzlet
forgalmáról
leg több napot is igénybe vevő
Adám József üzletvezető tájéügyet most, 15—20 perc alatt
koztatott :
elintézzük. Ezidőtájt a különböző típusú televízió készülékek
— A forgalom lényegesen nöés hűtőszekrények viszik el a
vekedett. Az elmúlt évihez hasonlítva néhány adatot: 1970- népszerűségi pálmát, de a többen 3,243.000 forint volt a be- bi cikk vásárlása is emelkevétel az első három hónap so- dett.
Az
ú j szaküzletben
narán, míg ez évben 3,730.000 fogyobb választék várja a kedves
rint. Az emelkedés elsősorban
vevőt, s a szépen berendezett
annak tulajdonítható, hogy a

Húsvéti vásár az ÁFÉSZ áruházban!
Kerékpárok — kismotorok — motorkerékpárok

nagy választékban

Radiok — háztartási gépek — magnetofonok

Olajkályhák — hűtőgépek

ti, mit vasaroi, mar
ízléses kirakat is vonzza a l á togatókat, s csak kevesen
iák el úgy az üzletet hogy ne
vásárolták volna valamit
Sajnos, gond már itt is akad.
A központi fűtés lefolyó csöve
eltörött, s így két ízben is
mennyezetbeázás nehezítette a
munkát. Éppen a legnagyobb
hidegben maradtak fűtés nélkül a dolgozók, s a vásárlók.
Reméljük, még sok hasznos
és szép műszaki és villamossági cikket, vásárolhatunk az áruházban. S kevés gond és b a j ,
panasz
nehezíti
az
eladók
munkáját, akik mindent elkövetnek a gyors és pontos kiszolgálás érdekében.
— G —

MÉK
s z e n t e s i

tranzittelepén
(vasútállomással

szemben)

Mindennemű nagybevásárlását,

hulladék TŰZIFA

díjmentesen házhoz szállítjuk.

15,- Ft/q áron
korlátlan mennyiségben kap-

B8-árukészlettel várjuk kedves vásártóinkat

ható.

Telefon:
Élelmiszer—ruházat 202,
Iparcikk (emelet) 145

ÁFÉSZ A® ü l i AZ Szentes, Mars tér 11.

Kiszolgálás':

hétfőtől—pén-

tekig. 7—15 óráig.

Idejében szerezze be élelmiszer szükségleteit
amniLATU
//

KÖZPONTI

A i s «

csokoládé idényárú, húsvéti nyuszi,
húsvéti tojás, füstöltáruk, húsvéti sonka.
-.
-tv-t • , . ,
•- -r "?r-"'Vf•'v•"•• -r - » « c r - »»

-

•< ,
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Márkás é s olcsó italáruk óriási választékban !
Megrendelését

kívánságára

házhoz

szállítjuk.

(íONGRM MEGVflÉlElMISZEftKlSKtPFSKÍDHMIVUtAlAT
Biztosítsa szükségleteit előrendeléssel,
személyesen, vagy a 232-es telefonszámon.
Cs. m. Élelmiszer Kiskereskedelmi Váll.
Szentes. Központi ABC Áruháza,
Kossuth u. 24.

A húsvéti

Felhíuos!
A M Á V szentesi
állomásfőnöksége
a z o n n a l felvesz:
forgalmi szolgálattevő, váltóőr, kocsirendező, jegyvizsgáló, vonatfékezö munkakörbe 18—«0 év közötti férfi
dolgozókat. JÉ
Kereset a S l A V Kottekttv
Szerződés szfrint.

Juttatások:
egyen- és munkaruha. Belföldi és külföldi utazásokra
szabadjegy- Katonai szolgálat halasztásával kapcsolatban felvilágosítás munkára
való jelentkezés alkalmával
történik.
Jelentkezés; Szentes »llomás személyzeti és munkaügyi osztályán 8—15 éráig.
Allomásfőnökség
Szentes

asztalra

Az állami gazdaságok
bóráiból uásároljon!
Izsáki fehér
Kártyás
Olasz rizling
Bánáti rizling
Tüzesdinka

Húsvétkor

a

Kunbajai hárslevelű
Palotás
Halasi ezerjó
Kunbajai leányka
Muskotály

vendégeknek!

lengyel vodkát
szovjet vodkát
jugoszláv és román cigarettát
THREE LEARES füstszűrős cigaretta King Size
méretű
AROMA füstszűrös cigaretta

Kisiklatták jövőjüket
Egy 20 éves fiatalembernek
igazán nem lehet semmi baja. ha
munkahelyén jó légkörben dolgozhat, ha magánélete is rendezett. Lantos Imre Zoltán, Szentes, Marx tér E. épület 2. szám
alatti lakos, érettségizett fiatalember az AKÖV-nél volt forgalmi szolgálattevő, s eddig büntetlen előéletű. Addig nem volt
semmi gondja-baja, amíg bele
nem fogott olyan
vásárlásba,
amely meghaladta anyagi erejét. Ügy vélte, ha saját gépkocsival rendelkezik majd, akkor
egycsapásra feljebb kerül személye azok előtt, akik a jómódúság fokmérőjét a gépkocsiban
látják. „Hősünk" 35 ezer forintot kölcsönkért és kapott egy
ismerősétől, hogy az áhított gépVocsit megvásárolhassa. Közben
tnegismerkedett egy lánnyal, s
együttesen úgy határoztak, hogy
hamarosan házasságot
kötnek.
Ezt olyan tény is sürgette, hogy
a lány teherbe esett tőle.

Két éjjel, két betörés
A nagy adósság és a sürgető
körülmény arra késztette Lantos Imre Zoltánt, hogy mielőbb
megszabaduljon a kölcsönügyletből származó tehertől, hogy közelgő házasságát már tiszta lappal kezdhesse. A szándék mindeddig jó, csakhogy Lantos könynyű forrást keresett a kölcsön
visszafizetésére.
Nem a saját
oénzéből akart törleszteni, hanem a máséból, a társadalmi tulajdonból. A bűncselekményhez
vivő utat fondorlatosan kimunkálta, hiszen tudta, hogy az ő
szobája melletti helyiségben tartják egy szekrényben a kalauzok a napi bevételt kis fémkazettákban. Egy este, mielőtt hazament volna, nyitva hagyta az
irodai folyosó egyik
ablakát,
majd azon át éjfél körül viszszamászott, miután
meggyőződött, hogy mindenki elment haza. Gyorsan cselekedett: a szekrényt felfeszítette, s a napi bevételből elvitt 6916 forintot. Ez
tavaly október
20-án történt.
Néhány nappal később, november 4-én megismételte az akciót
annak ellenére, hogy a betörést
követően intézkedtek, hogy
a
helyiség és a
pénzesszekrény
kulcsát a portán egy borítékban
kell elhelyezni. Mindez így is
történt, a portás azonban egy
pillanatra eltávozott, s ez elégséges vwlt ahhoz, hogy Lantos

Ne a szavakon
lovagoljunk
Lapunk
márciusi
számában
riportot közöltünk Molnár' Sándor 20 éves, Szentes, Marx tér
25. szám alatti lakos bűnügyéről. Kerítés
miatt
5 hónapi
szabadságvesztést
kapott
jogerősen. A
riport
megjelenése
után Molnár Sándorné, az elítélt
anyja levelet írt szerkesztőségünknek. A történtek után viccelődik. miszerint fia csak most
tudta meg, hogy nemcsak kőből
és deszkából lehet kerítés, hanem mnsbSl i s . . .
Nekünk nem áll módunkban
viccelődni. Bűncselekményről írni általiban nem vicces dolog.
Annyi bizonyos, hogy a Büntető
Törvénykönyv 287. §-a szerint a
Molnár Sándor által is elkövetett
bűncselekmény
törvényi
megnevezése: kerítés. Szó szerint ez található a Legfelsőbb
Bíróság által közzétett összeállításban is a bűntettek megnevezéséről.
I-ÖDT FERENC

!mre Zoltán a borítékból magához vegye a kulcsokat. A borítékot visszatette a fiókba, hogy
a látszatot megőrizze.
Az épületbe
ugyanott
má<
szőtt be, ahol előzőleg. A szekrényt felnyitotta
és magával
vitt mintegy 35 ezer forintot. A
bűncselekmény felderítését, nem
részletezzük, tény, hogy a betörő két nap múlva már lakat
alatt volt. A szentesi járásbíróság
folytatólagosan
elkövetett
társadalmi tulajdon elleni lopás
miatt 1 év és 10 hónapi szigorított büntetésvégrehajtási munkahelyre ítélte Lantos Imre Zoltánt, s mellékbüntetésként két
évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A szegedi megyei hívóság az ítéletet jogerőre emelte,

Egyik rabolt,
másik zsebelt
Horváth Gyula 18 éves, Szentes, Berekhát 4/96. szám alatti
lakos, segédmunkás, eddig büntetlen előéletű és egy 16 éves
fiatalkorú társa a szentesi halászcsárda előtt ismeretséget kötött egy 22 éves fiatalemberrel,
aki alaposan felöntött már a garatra. Éppen ezért a csárdában
már nem szolgálták ki, s kapóra jött neki Horváth és társa.
Megkérte őket. hogy rendeljenek italt, majd ő állja a számlát. Az áldozat akkor nap vette
fel 2845 forint keresetét, amelyből még az éj folyamán vacsoráztak a Petőfi Étteremben is.
Innen már olyan állapotban távoztak, hogy az alkalmi pénzes
ismerős nem bírt a saját lábán
állni, viszont még tovább akai-t
inni. Horváth
és
fiatalkorú
cimborája azzal hitegették, hogy
elviszik egy
zugpálinka-kimérésbe. Útközben megálltak egy
ház előtt, leültek annak lépcsőjére. Az erősen itta? férfi Horváth Gyula ölébe hajtva fejét
elaludt, csak akkor ébredt fel,
amikor személyi
igazolvánvát
vissza akarták tenni a zsiebébe.
A cselekvés pillanatában az áldozat elkapta a fiatalkorú kezét,
s a többire már könnyű volt
rájönnie: amíg aludt, kizsebelték.
A szentesi járásbíróság társtettességben
elkövetett
rablás
bűntette miatt vonta felelősségre Horváth Gyulát és fiatalkorú társát. Horváthot 1 év 6 hónapi szigorított
büntetésvégrehajtási munkahelyre ítélte, a 16

A középiskolákban a KISZ
alapszervezetek
újraválasztása
m á j u s 31-ig befejeződik.
Április
1—8-ig,
16
csapat
részvételével
„Felszabadulási
kupa" kispályás labdarúgó tornát rendeznek.
Az ünnepi program:
Április 2-án: du 3 órakor
koszorúzás) ünnepség, du. 16
órakor naggyűlés a színházteremben.
Április 3-án: <3e W órakor
KISZ fogadalom tétel a Tóth
J, színházban. Ezen a középiskolák képviselői vesznek részt.
Április 5-én: du. 15 órakor a
Baromfifeldolgozó
Vállalatnál
lesz ünnepélyes fogadalom tétel.

áruházunkból

v e g y e n
Különleges külföldi anyagokból
fazonokkal
várjuk kedves vevőinket.

Nem tudunk helyesen élni?
— Ártalmas orvosságok, házipatikák,
üzemi és egyéb balesetek —-

eves fiatalembert pedig 1 év 10
hónapi
szabadságvesztésre,
a
fiatalkorúak börtönébe. Fellebbezés folytán tárgyalta az ügyet
a szegedi megyei bíróság, amely
a 16 éves fiatalember esetében
a bűncselekmény minősítését és
a kiszabott büntetést érintetlenül hagyta és jogerőre emelte.
Horváth Gyula bűncselekményének minősítését azonban megváltoztatta, nem rablás bűntettében mondotta kl bűnösnek, hanem elhárításra képtelen állapot
kihasználásával elkövetett
lopásért. Horváth ugyanis
nem
beszélte meg társával, azt semmiképpen sem ösztönözte, hogy
áldozatukat üssék le.
Enne!{
alapján Horváth Gyula 'ogerősen 1 évi szabadságvesztést kapott, s ugyanannyi időre eltiltották a közügyek gyakov' 's^tol.
L, F.

A Társadalombiztosítási
Kirendeltség vezetőivel
folytatott
beszélgetés során derült ki, —
bármennyire furcsán hangzik is.
— hogy nem tudunk helyesen
élni, s méginkább betegek lenni! Ez így magyarázatra szorul.
Betegségeink
lefolyása alatt
nem mindig hisszük el kezelőorvosunknak a felírt gyógyszerek hatásosságát, s gyakran fordulunk tanácsért Ismerőseinkhez,
ukik azután szívesen
ellátnak
bennünket javaslattal, sokszor
még biztos hatású gyógyszerrel
Is. A házipatikák Jelentik
az
egyik legnagyobb
veszélyt
a
gyógyszert kölcsönvevő betegekre. Természetes, hogy a különböző. egyszerű fájdalomcsillapí-

Ritkán jön
a kéményse prő

A berekhátiak
kérése

tók, kötszerek, gyógyszerek nem
hiányozhatnak egyetlen házból
sem, de a gyógyszerek mérték
nélküli halmozására, gátlástalan
logyasztására
semmi
szűk»-«
nincs, sőt nagyon is káros Saj
nos a gyógyszerfogyasztás divat
lett, s körzetünk egy nagyon szomorú statisztikával ls „dicsekedhet". Országos viszonylatban
első helyen álltunk még a közeimúltban ls a különböző gyengébb, erősebb „pirulák" fogyasztásában. Jó lenne végre már lemondani erről és az ehhez lia(ionló kétes dicsőségről.
Nem mindig az y győgyitwr
használ amelyet nagy mennyiségben kell szednünk, és ami
még az SZTK keretein belül is
magas áron kapható Erre agv
példa: a nagyhatású, súlyos esetekben sikerrel
alkalmazható
gyógyszer enyhébb lefolyású betegségeknél való
alkalmazása
OLVASÓINK F Ó R U M A
legyengíti a szervezetét, csökkenti annak ellenálló képesséijéi,
valamely
fertőzéssel
szemben.
Megfigyelhető körzet orvosi veodelésen. hogy sokan csaknem követelik, hogy ezt vagy azt a
gyógyszert írja fel az orvos. SajOlvastuk a Szentesi Élet múltMár az 1970. évben a tanácsnos manapság annyi a beteg,
kori számaban az Építsünk tártagi fogadóórán, több IV. kerühogy az orvosnak nincs Ideje
sadalmi összefogással óvodát cíleti lakos panaszolta, hogy ritmegmagyarázni miért, is ad esetmű írást. Ezzel kapcsolatban azt
kán jön a kéményseprő és naleg „olcsóbb" gyógyszert. Egy
szeretném mondani, hogy mi
gyon kormosak a kémények.
újabb statisztikai adat: átlagol
Szentesen a berekháti
vasút
Többször kellene söpreni. Aktekintve
orvosainknak
csúfén
környékén lakunk, ezt a kérelkor a panaszunkra azt a választ
1.5—2 perc vari egy beteg elmünket már 19*70. őszén felkaptuk
a
városgazdálkodási
látására, ami bizony nagyon kevetettük és kérvényben kértük
vállalat illetékes ügyintézőjétől,
vés.
A berekháti iskola igazgatójának
hogy azon a részen levő kéHamarabb meggyógyulnánk, ha
közreműködésével, — Lakos taményseprő beteg.
Átmenetileg
a betegség ideje alati a lehetőnár úr — tekintettel arra. hogy
nehezen tudja a vállalat megséghez képest, betegségünk
súa város központjától kb. 3 kmoldani az illető helyettesítését,
lyosságának megfelelő
Ideális
re lakunk az iskolánál létesítde aki kéri a kémény seprését,
életmódot folytatnánk. A gyógysenek egy óvodát. Ezt a kérvéannak túlmunkában elvégzik.
szerek önmagukban
még nem
nyünket beadtuk a városi taEbbe a válaszba belenyugodbiztosítják a teljes gyógyulást
nács vb művelődési osztályához
tunk, de jött a tél és tüzelni ú j szükség van az egészséges élet— Lakos tanár úr intézte —,
ra kellett. A kémények újra
körülmények megteremtésére A
azonban ezzel kapcsolatban még
kormozódtak. Ml lakosck tüzebetegséget mindenekelőtt
Igyesemmi intézkedést vagy
leglünk, mert fázunk. Vagy szekezzünk megelőzni Többet kelalábbis biztatást nem tapasztalretnénk tüzelni de nem megy.
lene önmagunkkal
foglalkozni.
tunk.
Sem a tüzelés, sem a füst. IIMozogni, sportolni, káros szenA legközelebbi óvoda a Villovedélyeinktől megszabadulni,
s
gó utcai, de az nagyon
telt
kéményen hanem, ahol tud. De
ha ezt sikerülne megvalósítani,
óvoda.
A
gyermekeket
kb
3
hol tud menni ? A kéményen
akkor legalább 40 százalékkal
nem, csak a kályha ajtaján.
km-ről, tudjuk behozni, a leg
csökkenne a jelenlegi táppénzes
Igaz. azt mondja a közmondás
több szülő a ruhagyárnál. Konállomány.
„ahol a füst, ott a 'meleg". Mi
taktánál dolgozik és a gyermeGyógyszerészeink
vállalták,
kek reggeli bevitele az óvodába
azért szeretjük, mert
valfi^j
hogy bármely esetben véleményt
nagyon körülményes, különösen
kor ismertük is azt a melege
mondanak a házipatikák gyógytéli időszakban. Tekintettel az
amelyikkel nem kellett a raSTE
szerállományáról, s tanácsukra a
óvodahelyhiányra a
városban,
is szívni.
használhatatlanná vált gyógyszeKRUCSÖ LÁSZLÓ
ezért kértük, hogy gyermekeink
reket
a forgalomból.
Sáfrán M. u. 102.
óvodai elhelyezése
érdekében
— ki .kel^vonnl
,.
. ««^k.
w
á
létesítsenek a berekháti iskoláT f
nál. vagy a berekháti megálló
duiunk
hozzájuk
és
megfogadjuk
közelében óvodát. Ehhez azok a
tanácsaikat.
szülők, akik ezen a környéken
A másik nagy veszélyt a ballaknak segítséget nyújtanának,
esete!; jelentik életünkre
Váezenkívül itt' van a vízmű, géprosunk területén az elmúlt évÁprilis
9—10—11:
„Éneklő javító állomás, városgazdálkodáben 2500 baleset történ' Ezesi vállalat, közúti üzemi vállaket főként figyelmetlenség, be
Rajok" országos találkozója.
lat és bizonyára ők is támogatnem tartott munkavédelmi előÁprilis 22: Gyarmati Ifjúság nák az óvodaépítést.
írások. s az alkohol okozták.
A/, üzemi balesetek java részéNapja. Helyszín: a MezőgazdaSZÉKELY JANOSNE
nél nagy szerepet játszik az alsági Szakmunkásképző Iskola.
Nagynyomás 16
'cohol fogyasztás Előfordul azonban.' hogy az e«.vre. mptfernebb
•yépnket nem szakszerűén, kezleUk, műszakilag, munkavédelmi
szempontból nem üzembiztos 4
gép. nincs felszerelve a szíikséges munkavédelmi
berendezésekkel. Elég egy hibás mozdulat, s már megtörtént a baleset
A tárolás, raktározás helytelensége, a közlekedési utak. folyosók elzárása üzem területén belül is, magában rejti a baleseti
ben, ha az lehetséges, a csalód
veszélyt,
megóvása, rendes körülmények •
A tapasztalat azt bizonvítja:
közi való segítése a cél...
Perbár a munkásvéde'í'mért minsze vonnak
reménytelen
esedent. elkövetünk, mégis van még
tek ... Néhg. elkeseredik az emjónéhány olyan
vállalat, ahol
ber .,. Oe mégis
azt
vállom:
mindenre jut pénz. csak a biztgenís fonton emberségesen
döntonságos
munkakörülmények
teni minden
esetben.
Mindig
megteremtésére nem. Jó lenne,
ha az üzemek, gyárak igazgatói,
megmenteni 77. Türelmesen
kömunkavédelmi
felelősei
még,
zeledek mindenkihez,
hogy letöbb gonddal és felelősséggel végyen bizalma hoszúrn. Ne a hi- denék dolgozóik testi épségét, a
vatalnokot, hanem a segítő em
munkavédelmi előírásolt betarbert lássa bennem. őszintén be.„„a,, és betartatásán
uc„l„„„,11
tásán
keresztül.
vallonj.: szeretek foglalkozni
az
S ok kiesett munkaórát mefítaku
í. Jobban, mint az akríthatnának ezzel. BábgOd
bizonyosan
táklcal. Tudom,
hogy azok is fedezné a munV-ivédelml Mszerelós»k
fontosak a hivatali munka szemA (?ép'tocsi és VeféVní»- rnnVontjából,
mert rendnek
kell
torkerékpár balesetek
veai
lennie...
Amikor
bezárom
a
Dr. Kékesi Margit igen régen
okozói a
figyelmetlenség,
a
szoba ajtaját, akkor még nincs
gyorshajtás, ittasság.
Mi« haismerkedett
meg a gyámüggyel.
vége a munkanapnak,
Néha elzánkban minden WOOO ííépk<•>1943-ban díjnok, majd 1950-ben
csira 26 halálos belese' <"t adhazáig
ctz
ügyek..
előadó lett a szentesi
tanácsnál. kísérnek
d i g s jobb tílvis'onvokkrl renMeri nagyon hozzám nőtt ez a
Ki tudná összeszámlálni,
hogy
esito 6—S.
munka. ¡Wndig van benne új Wmennyi ügyet zart le azóta? S
Mivel Menleai
úth*V>iai\inkat
nái. S ha látja az ember, hogp
egyáltalán mikor lehet
egy-egy
márél-bóltutpra nein
borügyet lezárni?
az iskolák, a társadalom
tágjai j szerűsfteni. fevftani, neVín* iár*
egij-tíjV esetben mannyu
segíteművezetőknek.
wvirirurnn^tru^k •
¿j-^Z,
kell •nl*l¥e<tni. az okokell sokkal ővatosK^bnnk fegyelnek a gyámügyekben,
a fiatal
kat megicefelsrir^-nunnen
esetmezettebbnek lennünk'
fiúk és lányok sorsúnak jobb út
ben. Hiszen sorsokról dönt az
Nágyon összetett és bonyolult
ra terelésében, akkor új erőre
a Társadalombiztosítási Kirenember. A kívülállók
közül sokapva folytatom
tovább,
amit
deltséf; dolgozóinak
munkája.
kan azt hiszik, hogy sablovosan élethivatásul
választottam
.,. Tanácsalkat minden esetben nieg
lehet és szabad dönteni. „Baj van
Bár kislánykoromban
pedagóguskell fogadnunk S ekkor talán
a gyerekkel? Rossz
környezetben nak készültem...
Talán ezért ¿a elérhetjük azt. hosv minél ritél? Állatni
gondozásba
vele'."
maradtam hű ehhez a munkaS ^ ^ S S J H f f i
Arra nem' kH gondblnák.
hogy haz, melyet sosem szabad rutingyógyszereket szedve
naonkát,
minden gyereknek szükségé van
bOl t m g t v M , , . ^
j;
heteke+ •'••<vhm, «Wt»p!
a csalódra. Eiórt mindón W8P
* B GV. —:
GAbPAR MARIA ÉVA

A KISZ-élet hírei

Itt a tavasz!
Divatos kabátot,

Ügyek
a bíróságról

n i

Orkán zekék
nagy választékban
olcsó áron
kaphatók.
SZENTESI SZABÓ KSZ AKUHÁZA
Kossuth u. 28'a.

„Az ügyek olykor
hazakísérnek..."

j u u e i a &ez,iiauua

bajnokság

A csapat tiMfjai: állósorban Szilágyi. Orosz. I.évai I., Ambrus II.,
Erdöhutl. Máesai. Ambrus I., Csányl. Fülöp, Lévai II., Guggolnak:
Bödök, Marcsi), Leány — Szabó Zoltán edzö — Varga. Téli.
Mottó: Két kupát nvertek a
Kinizsi nói kézilabdázói. Megfiatalodott. felgyorsult a csapat.
Erősödött az edzések Intenzitása.
Cj alapokra helyezték a szakmai
irányítást.
Támogatásra
van
szükség.
A kézilabdázók lelkes szurkolótábora szinte biztosra vette,
hogy
a
METRIPOND-KUPA
után a BÉKE-KUPA Is Szentesre kerül Ezek a remények
nem is valtak alaptalanok, mert
a sikeres hódmezővásárhelyi szereplés után Orosházán is diadalmaskodtak lányaink. A sikerek
kovássá: Sxabó Zoltán edzö. A
két kupagyőzelemről és a bajnokságban várható eredményekről az alábbiakat mondta:
—
Hódmezővásárhelyen
a
METRl POND-KUPA
kézilabda-

Innen-onnan
Ujabb labdarúgópályával
gazdagodott Szentes város. A sportkombinát építésének első lépcsőjeként
megépített
salakpá,(*• U7&- bajnoki mérkőzések
lejdtasátói»
alkalmasnak
minősítette.
Tóth László tehetséges fiatal
játékvezetőnk ebben az évben
ismét magasabb minősítést kapott. Az országos „B" keretbe
sorolták, 8mely azt jelenti, hogy
NB Il-es mérkőzések játékvezetőjeként és NB I B- s mérkőzések partjelzőiéként is számításba veszik.
A Spartacus megyei I. osztá,J6HJí n « asztaltenisz csapata jól
rajtolt a bajnokságban. Szegeden
az Ifjú Gárda Tsz ellen 12:3
arányban győzött. A szenteslek
pontjait Kovác.s Margit. Dobóvárt Ilona és Mészáros Júlia szerezték.
Ivanov Géza (Damjanich SE)
és Fodor Ferenc (Kinizsi) labdarúgók a Vízmű csapatához kérték
átigazolásukat. Volt egyesületük
csak abban az esetben adja kl
őket. h a a törvényes kereteken
belül elszámolható nevelési költséget az ú j egyesületük megfizeti.
Ebben az ügyben a tárgyalások
még folynak.
A Spartacus NB 11-es sakkozói 7,3:8,3 arányban győztek
Budapestén a Lánggyár csapata
ellen, a bajnokság harmadik fordulójában.
A sorsolás ' szeszélye folytán
április 11-én hazai pályán kerül
sorra a Vízmű — Tissaföldvár (
NB Ill-as és a Kinizsi — Dorozsma megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés. Ezért
kettős mérkőzést láthatnak a
szurkolók a Kinizsi sporttelepen.

Szented El« - A Szentesi Tanáé«
havonta meelelen« lapja. - Felel«»
«íerkesjtö: Stabd Róbert. - * * r ' r "
késit« ouous»» tanai: Barta iózsetnt. Báthen Jórsef. Dlene» I,ás»l6
DCcjl Gábor. Döctt WAsiló. GásDár
Min» £va Holcav Pál. Kocsis Ferenc. Komiét) Etelka. Pusitiu Jáno«
Sza*mári Imre. dr Si»lv» Péter
Tóth Csabáné. Török János. Zöldi Jó
- srenreirtösea: Kossuth u. IS
Mef

— Felelős kiadó: dr. Kocsis Ferenc. - Lapkiadó: Szentes Városi

Tanács. — A lapot nyomja a Szecerl'
Nyomd«. Steaed, Bajesy-ZslUnsflcy u.
3í. — Terjeszti • Majyar Potta. indexszám:

WR

torna mérkőzésein a makóiak
visszalépésével
lehetőségünk
nyílt két csapat szerepeltetésére.
Ezt sikerült kihasználnunk csapatkeresés és csapatépítés szempontjából: az állandó cserélésekkel minden szóbajöhető játékosnak lehetőséget adtunk a bizonyításra. A megfiatalodott
és
létszámában is megszaporodott
csapat játéka jelentősen felgyorsult. az elmúlt időszakhoz viszonyítva sokkal lendületesebb ós
gólerösebb lett. A játékon volt a
hangsúly, persze
emellett
az
eredményességet is szem előtt
tartottuk.
— Orosházán lényegesen erősebb ellenfelek ellen kellett meaktizdenünk
Emeli
a
BEKEKUPA értékét, hogy az .NB t-es
Békéscsabai Kötöttárugyár, vala-

nében sikerült azt megszereznünk. Eredfneftyességünkre jellemző, hogy a Vásárhelyen lőtt
137 góllal szemben Orosházán
166 golf sikerült elérnünk, vagyis
eg.v-jgv mérkőzésre több rnintJ.fi
adott gól esik. Erőnléti szempontból is. hasznos'volt piindkét
torna, mert a heti három tornatermi edzés mellett vasárnaponként 2—3 mérkőzést kellett lejátszanunk. Egyértilea mindenki
teljesítményével
elégedett vagyok és bízom benne, hogy a jó)
összekovácsolódott csapat ' sikeresen szerepel a ba.inoksáaban
— Nagy gondot okoz. hogy a
Vasutas SC egy-két vezetője akadályt gör<}í^_ Leánv.. Csájpyi és.
Kanti átigazolása élé. aki nálunk kibánnak a jövőben szerepelni Nemcsak a város minőségi kézilabda sportja látja ennek hátrányát, hanem a játékosok is. mert az egy évi várakozásra való kárhoztatás ideie alatt
nem fejlődhetnek,
arról nem
Is beszélve, hogy a magasabb
osztályban való szereplés esetén
05. országos szakvezetők az utánpótlás válogatott keret kialakításánál
is figyelembe
vehetnék
<5kfct. h'«".előrehaladásuk' 'töre'tien
h W á d n a . '''
— A . szakmái irányításban is
változás történt: Krá'm
Lehel
személyében olyan utánpótlás-nevelő edzővel rendelkezünk aki
eddigi munkásságával bebizonyította rátermettségét és szaktudását. Szeretnénk elérni, hogy a
különböző
évjáratok
játékos
utánpótlása biztosított legyen és
hogy egy-egy posztra legalább
két aoznos képességű, játékossál rendelkézzünk.
— Véleményem szerint jelenleg olyan komoly alapokon áll
a város női kézilabda sportja,
amelyet bármely más város szívesen elfogadna és vállalna magáénak. Éppen ezért nagyon meg
kell becsülnünk és meg kell tennünk mindent a szinten tartása,
illetve a továbbfejlesztése érdekében. Ehhez azonban a helyi
gazdasági és sportvezetők nagyobb megértésre és anyagi támogatásra lenne szükség!
— Z —

Kirukkoltak
az amatőrfilmesek
Meghívót kapott szerkesztőségünk az Amatörfiimklub maiciusi országos bemutatójára. A
bizakodók abban remén}-kedtek,
hogy az elmúlt évi kritikánk
után kirukkolnak a filmesek. Az
„ellenzék"
visszacsipésre
számolt. Mindkét csoportnak igaza
lett. de a bemutatót a bizonyítani akarás, a siker jellemezte. ;
A balástyaiak, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a szentesiek bemutatott alkotásai többségében és az egész est hangulatában felderítették a nézőkét.
A kritikus mindig elfogultsággal vádolható, akár jó. akár élmarasztaló véleményt vet papírra. Ezt akartam elkerülni és a
szünetet, az esti hazautat a kíváncsiskodasnak szenteltém. Sokak egybehangzó véleményére
alapozva állithatom, hogy .a bemutatott filmek alkotói jól megtalálták azt a kiféjezési forrtUtt»
amely megfejel az,amatör lilrfttezés lehetőségeinek és a nézők
igényeinek. Külön m ű f a j ez a
művészetek kózött. Erénye a rövid, tömör kifejezés. Iskolapéldája
volt
ennek
Kárpathy
György: Az a r c című filmje.
Szabó Árpád a . . . Lét című
alkotása az ellenpontozás tisata

Testnevelési
osztály
Az utánpótlás
nevelese . igen
nagy
gond.
Felelősségtelj«.,
odaadó munkát igényel. Ezt a
nehézséget akarja kiküszöbölni
az 1971—1972-es tanévben
induló testnevelési tagozatos osztály a felsőpárton. Az első osztály tanulói városi szintű váloaatás alapján kerülnék a Deák
Ferenc utcai iskolába. Az idén
csak ötödik osztályosok jöhettek szamításba. A tervek szerint
a
későbbiek
fólyartián
megvalósítják az első osztálytól
kezdve. A mostani válogatás az
iskolákkal és a szülőkkel történt megbeszélesek alapján folyik.
VHetente délelőtt öt testnevelési óra lesz. A délutáni program pedig 3X2 óra. Ez azt jelenti, hogy szakosított sportfoglalkozás lesz, szakedzők irányításával. Három ?7.akon történik
a
foglalkoztatás:
atlétikában.
ujaiiaodaDia,
uszasban

példáját mutatja. Fiam, avagy
Bum címet viselő filmje kedves
hangulatot árasztott.
után az 1971, 1. szát A szünet
mú
híradót mutatták be az
amatörök. Szellemes összeállítása
jo keresztmetszetet adott a város
eletéből. Sajnálom, hogy a megyei és az országos napilapok
által több: alkalommal
közölt
..Keresztes '-ügyben a
Szentesi
Élet bátortalanságát feltételezte
a rendező. Azt az alapvető ténvi
hagyta számításon kívül, hogy a
mi lapunk havonként jelenik
meg. Csak az kerülhet az újságba, ami még aktuális és az újság
megjelenésétől a következő szám
összeállításáig történik a városban. Egyetlen újság sem törekszik arra, hogy már több helyen
megírt anyagot közöljön.
Az est
iénypont-ja
György
László és Féterfy András Egy bedobás tizenegy fillér című alkotása volt. Kifezejesi eszközeivel magasan fölébe emélkedik annak a
színvonalnak, amit általában az
amatőr filmesektőlelvárunk.
Kis? István filmjének egyetlen
mondatával lehet jellemezni a
bemutatót: .,ném hőbörögni
kell,
hanem felkészülni' 4 . Isten. Csak
az utóbbi hozhat sikert.
PUSZTAI JÁNOS

sport pénz neiKui i
Régi igazság, hogy pénz nélkül
— egy-két egészen
kivételes
esettől eltekintve
— nincsen
sport. A múlt társadalmi rendszerben az úgynevezett ..mecénások'' pártfogolták a sportklubokat. csapatokat, sportágakat
akik nem minden esetben voltak pártatlanok, érdek nélküliek,
azonban mindig, jelentős szerepet töltöttek be ,az általuk pártfogojt egyesület fejlődésében.
Ma, a szocializmus építésének
idején új tartalommal és elvekkél a bázisszervek vették át a
támogató szerepét,
társadalmi
alapoki 'a fektetve a sportot. Éppen ezért minden sportkör igyekszik valamelyik bázishoz tartozni, annak pártfogását elnyerni.
A sportkörök ezirányú törekvését a létkérdés is meghatározza. Mert annak ellenére,
hogy
államunk jelentős
összegeket
költ a sportra, a helyi anyagi
források jó kihasználásával sokat lehet segíteni. A bázisszervek és sportkörök kapcsolatán
nagyon .sok múlik. Az egyesületek elvárják a bőkezű, nagyvonalú támogatást, azonban ezzel
még nincs
minden elintézve.
Nemcsak az anyagi lehetőséget
kell megbecsülni, hanem a kollektívát is. amely munkájával
azt előteremti.
A sport fejlődését, egészséges
irányban való haladását elősegítheti a társadalmi összefogás.
Ez az a pont ahol Szentes város
sportéletének
fejlődése
megakad: hiányzik nagyon sok gazdaságvezetőből a sport
iránti
szeretet. Ezt fogalmazta
meg
egyik beszámolójában Kádár József, a járási TS elnöke.
— A városban működő gazdasági egységek vezetőinek nagy
része nem tekinti feladatának a
sport támogatását, pedig mindannyiunk vagyonával gazdálkodnak. Tudjuk, hogy a gazdasági
problémák és megoldások mellett a sportkérdés csak tizedrangúvá válik. Mégis várjuk azt a
segítséget és támogatást, amelyet közös összefogással, anyagi
erejükhöz
mérten
biztosítani
tudnak a város
sportéletének
fellendítésére.
A társadalmi összefogás hiánya miatt szinte
valamennyi
sportkör anyagi
nehézségekkel
küzd, sőt, a Damjanich SE. a
labdarúgó és lövésszakköréinek
megszüntetését.
a
Spartacus
SK pedig a férfi asztaliteniszcsapat működésének ideiglenes
szüneteltetését határozta el anyagi nehézségek miatt. Nagy gondokkal küzd jelenleg is a Kinizsi labdarúgó és kézilabda, valamint a Vízmű úszó és vízilabda
szakosztálya is, bár ezek rendezése — értesüléseink szerint —
hamarosan megoldódik.
A Damjanich SE. megszüntetésének okát Nagy Mihály, a labdarúgó csapat edzője az alábbiakkal indokolta:
— Az elmúlt évben feletteseinktől kizárólag felszerelés vásárlásra kaptunk anyagi támogatást. Az MTS-től pályabérre és
játékvezetői dijakra pedig öszszesen 6 ezer forintot.
A csapat utaztatását
és élelmezését
társadalmi segítséggel
oldottuk
meg, a szertárosi és edzői teendőket pedig társadalmi munkában -láttuk el.

ebben az évben már nem áll
rendelkezésünkre, ezért a Sportegyesület vezetősége a feloszlás
mellett döntött. A labdarúgó és
lövész szakkörök fenntartásához
az elő/etes költségvetés szerint
legalább 30 ezer forintra lenne
szükségünk, amelyet társadalmi
alapon nem tudunk biztosítani.
A Spartacus SI< férfi asztalitenisz csapatának ideiglenes szüneteltetését — Orosz Imre edző
szerint — ugyancsak
anyagi
problémák idézték elő:
— Tizenhét éves múlttal rendelkező csapatunk fenntartrkához nem volt anyagi
fedezet,
ezért azt ideiglenes
jelleggel
szüneteltetni vagyunk kénytelenek. A MTS központ ebben az
évben csak a minőségi
sportot
— sakk, kajak-kenu — támogatja, a természetjáró és asztalitenisz szakosztályok fenntartásáról a helyi ktsz-eknek kellene
gondoskodni. Ezek egy része a
kultúr és sport alapra a KISZOV-nek befizeti a támogatást,
a városi sportegyesület azonban
a 100 ezer forint körüli összegből. csak 11 ezer forintot kap
vissza, amely nem elegendő. A
Háziipari Szövetkezet és Mezőgazdasági Ktsz pedig egyáltalán
nem is támogatja a sportot, így
azután sem a személyi, sem a
tárgyi feltételek nincsenek biztosítva.
— A Kinizsi
sportegyesület
gondjai rendeződnek — mondta
Gyulai Ákos elnök:
— A közel hatvan éves egyesület a város minőségi sportját
képviselte a múltban, ma sajnos nem állunk ilyen jól. A felemelkedést az elmúlt hetekben
tapasztalt
kollektív társadalmi
összefogás alapján feltétlenül elvárhatjuk, hiszen olyan bázisokra mint a Baromfiipari Vállalat,
Pankotai AG, a Felszabadulás,
Május 1. Termál és Alkotmány
Tsz-ek és a Termelőszövetkezeti
Közös Vállalkozás lehet és feltétlenül kell is támaszkodnunk.
Ezek a törvényes keretek között
l'ogják az egyesületet támogatni. Megnyugtató az is, hogy a
szakosztályok vezetésében segítenek az aktív sportolástól, már
visszavonult
versenyzők, akik
nemcsak anyagi, hanem szakmai
és erkölcsi támogatást is adnak
fiataljainknak.
A VfzmÖ úszó és vízilabda
szakosztályának
elnöke Verob
Elek ugyancsak
a
társadalmi
összefogásra alapoz:
— Kicsit szerencsés helyzetben vagyunk, mert az úszás és
a vízilabda nagyon népszerű városunkban. Ismeretes, hogy nagy
terveink valóraváltásához igen
komoly anyagi támogatásra
is
szükségünk
van. Éppen ezért
baráti körök alakítását tervezzük, amelynek tagjai rendszeres
havi tagdíjjal járulnának hozzá
szakosztályunk tárgyi feltételeinek javításához. A versenyekre
való utaztatás, 49 ezer forintos
költségét teljesen társadalmi segítséggel fogjuk megoldani, számítunk ugyanakkor a szentesi
vállalatok anyagi segítségére is.
Eddig elért eredményeink arra
köteleznek mindenkit, hogy
a
vidéki úszósport egyik fellegvárában, Szentesen tovább haladjunk a sportág fejlődésében.

— Az MTS által biztosított —
aránylag alacsony támogatás —

ZÖLDI JÓZSEF

h

Keresse

fel a csongrádi

A FESZ készruha

(Ferszabadulás u. 26. Telefon: 189)
Gazdag, színes választék:
hazai és import anyagból készült
férfi és fiii öltönyök
300—1830 Ft-lg:
férfi pantalló
393 Ft. Reklám ár!
Felöltők, zakók, orkánkabátok, munkaruhák.

Bollagasra
öltönyök
730—1600 Ft-ig
100— 850 Ft-ig
kosztümök
250—1000 Ft-ig
exkluzív női- és bakfisruhák
Blúzok, pongyolák, otthonkák, női és bakfis pantallók,
átmeneti kabátok, nadrágkosztümök.
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soron kívül Is

kiszolgálunk!
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