
Mint arról beszámoltunk,
egy új, 600 méter hosszú,
részben fedett vízelvezetõ
csatornát alakít ki az önkor-
mányzat a Soós dûlõ mellett,
ami a Kunszentmártoni út
alatt elvezeti a belvizet a
Nagypatéi 2 csatornába. Ez-
zel megoldódhat részben a
nagynyomási terület belvíz-
mentesítése. Fodor Lajosék né-
hány éve vettek földet az Is-
kola dûlõ Fábiáni út felõli ré-
szén. Nem is volt baj tavaly
szeptemberig, amikor két
nap alatt 200 milliméter esõ
esett. Akkor még viszonylag
gyorsan visszahúzódott a víz
a földrõl és a fóliák környé-
kérõl. Az októberi 70 milli-
méteres esõ azonban már sok
volt, elöntötte a fóliában a
paprikát, a szedés elõtt álló
uborkát és frissen vetett lu-
cerna is kipusztult a sátrak
mellett. A kárt tetézi, hogy
kénytelenek voltak vissza-
mondani a mostanra meg-
rendelt káposzta palántát
és valószínûleg márciusban
sem tudják majd a paprikát

elültetni. Vízben áll a tûzifá-
juk, a szalmájuk és nem lesz
bevételi forrásuk. A szomszé-
dos gazdálkodók sincsenek
jobb helyzetben, fóliák, föl-
dek állnak víz alatt, a kukori-
ca egy része még lábon áll,
más táblákon a bemûvelés
maradt el a víz miatt. Fodor
Lajos tisztában van a kiala-
kult helyzettel, de a családjá-
nak a megélhetése került ve-
szélybe a belvíz miatt és sen-
ki nem tud megoldást a
gondjaira. 

Mentettréten, Alsóréten és
a Lapistói úton is gondot
okozott a sok csapadék, a
csatornaátereszeket tisztította
a Városellátó Nkft. és az ön-
kormányzat a továbbiakban
is figyelemmel kíséri az álla-
potukat, tudtuk meg dr. De-
meter Attila alpolgármester-
tõl, aki hozzátette, hosszabb
távon tartós és biztos megol-
dást kell találni a belvízhely-
zetre az érintett szervek és la-
kosok együttmûködésével.

(folytatás a 3. oldalon)
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Néphagyomány a Farkas
Antal utcai óvodában

Az óvodapedagógusok a szeretet és a gondoskodás

mellett nagy hangsúlyt fektetnek az óvoda arculatá-

nak ápolására, a népszokások, hagyományok, népi

kismesterségek megismertetésére, átörökítve ezzel a

múlt értékeit.
5. oldal

Ingyen tanít tehetségeket
A festõnek szabad amatõrnek lennie, a festménynek

nem – vallja Sziklay Sándor. A mûvésznek sokan sze-
retnének tanítványai lenni, de õ csak a kiemelkedõ te-
hetségekkel foglalkozik. A Sziklay-csoportba tarto-
zók az elsõ irányított ecsetvonásokat az õ tanácsai
alapján tették, bár a tehetség mindannyiuk esetében
korán megmutatkozott. 

5. oldal

A magánbölcsi drága,
a városiban várólista van

Hullámzó az érdeklõdés a szentesi bölcsõdében a

férõhelyek iránt. Jelenleg 6 kisgyermek vár arra, hogy

bekerüljön, ám leghamarabb szeptemberben lesz

csak üresedés, tudtuk meg. A város egyetlen magán-

bölcsõdéjében jelenleg egy szabad férõhely van.

3. oldal

A dietetikusra és pedagó-
gusra épülhet a Mintamen-
za program, ami napi szin-
ten mintegy kétmillió-egy-
százezer embert érint Ma-
gyarországon. A közétkez-
tetésrõl szóló rendelet rész-
letesen szabályozza, a többi
között az iskolai menzákon,
kórházakban adandó ételek
elkészítését és tápanyagtar-
talmát. A bölcsõdék, az óvo-
dák, a kollégiumok, a szoci-
ális ellátás, a honvédség és
a büntetés végrehajtás tar-
toznak még a körbe.  La-
punk két szakembert kérde-
zett. Dömsödi Imre mester-
szakács, a Séf Kft. társtulaj-
donosa a felnõtt étkeztetés
tapasztalatairól, a kórház
vezetõ dietetikusa, mint
szakember és mint édes-
anya is elmondta vélemé-
nyét.

Dömsödi Imre, a Séf Kft.
egyik tulajdonosa szerint ez
egy folyamat. – Bár a kor-
mányrendelet három éve lá-
tott napvilágot, az igazi
eredmények még váratnak
magukra. A közétkeztetés-
ben már ezt megelõzõen is
voltak próbálkozások, ezek-
rõl a média is rendszeresen
beszámolt. Gyulán mûködik

az elsõ ilyen közétkeztetési
konyha. A magyar köztudat,
az étkezési morál változtatá-
sa cseppet sem könnyû fel-
adat, ezzel a legtöbb szakács
sokat viaskodik. A program
zászlóshajója az a minta ét-
rend, amelyet már két éve
bevezettünk. Csaknem 30
felnõtt jár hozzánk a reform

étrend kedvéért és az ered-
mények minket is meglep-
tek. Szegeden is volt hasonló
kezdeményezés, ami megbu-
kott – mondta a mestersza-
kács.

Azt beszélik a városban,
hogy nem lehet észrevenni a
só és a cukor hiányát a re-
form menüben? Mi a titok?

– Mivel a só és a cukor
kvázi tiltólistán vannak, így
meg kell keresni azokat az
alapanyagokat, amelyekkel
pótolni tudjuk, kiválthatjuk
az ízeket, Ez lehet a kulcsa a
menzaminta programnak,
hiszen a magyar ember erõ-
sen íz orientált. Megkerestük
Kellerné Katikát, a reformélel-
miszer üzlet tulajdonosát és
együttmûködünk egy tapol-
cai orvossal is, velük közö-
sen alakítottuk ki az új étla-
pot. A fûszerezésben nem
csak a tengeri lepárlású sót,
hanem fûszernövényeket is
használunk és a cukrot is al-
ternatívákkal pótoljuk. Van
olyan menüzõ vendégünk,
aki cukorbetegségét tartja
szinten ezzel az étkezéssel,
ami komoly eredmény és
visszajelzés, hogy jó úton já-
runk.

Kovács Zsoltné, a Dr. Bugyi
István Kórház vezetõ diet-
etikusa a programról el-
mondta, hogy a törekvés és
az irányelvek üdvözlendõek,
de a bevezetésük radikális.
Mivel a program a napokban
indult, így még csekély adat
áll a rendelkezésükre. A bete-
gek részérõl is nagyon ve-
gyes a fogadtatás, idõre van
szükség a tapasztalatokhoz.
A kórház ebédlõjében egy kü-
lön asztalon vannak elhelyez-
ve a cukor- és sószórók, min-
denkinek magának kell mér-
legelnie, hogy használja-e.

(folytatás a 3. oldalon)

A mintamenza program
próbája az evés

Meddig marad víz
alatt Nagynyomás?

A tanúk meghallgatásával
folytatódott hétfõn az önkor-
mányzat és a Szentes Spa &
Medical Kft. közötti kártérí-
tési per a Szegedi Törvény-
széken. A projekttársaság ed-
dig 181 millió forintot köve-
telt az önkormányzattól ké-
sedelem és biztatási kár cí-
men, amit idõközben továb-
bi 12 milliárd forinttal növel-
te elmaradt haszon címén.
Az önkormányzat továbbra
sem ismeri el sem a követe-
lés jogalapját, sem annak
mértékét. Dr. Demeter Attila,
az ügyben az alperes önkor-
mányzat törvényes képvise-
letét ellátó alpolgármester
véleménye szerint abszurd a
Szentes Spa & Medical Kft.
12 milliárdos követelése. –
Az önkormányzat sem kése-
delemben nincs, sem olyan
biztatás nem volt, ami meg-
téveszthette volna a Szentes
Spa & Medical Kft. ügyveze-
tõjét. A projekttársaság tár-

gyalásiból egy idõ után
az önkormányzat kivonult,
mert a befektetõ Vitala cso-
port nem akart közvetlen
kapcsolatban állni sem ál-
lami, sem önkormányzati
szervvel. Részbeni tulajdo-
nosként a város mintegy 40
millió forintot fizetett ki
munkarészek támogatására,
valamint adott további 68
millió tagi kölcsönt, aminek
határideje lejárt. A kölcsön
felhasználásról igazolást kér
az önkormányzat és kérte
annak visszafizetését is –
nyilatkozta a Szentes Televí-
zióban az alpolgármester. A
tárgyaláson a város jogi kép-
viselõje, dr. Rébeli Szabó Ta-
más a bíróság elõtt azt hang-
súlyozta, hogy a projekt-tár-
saságtól nem kaptak infor-
mációt az általuk követelt
összegek összetételérõl és ar-
ról, hogy mibõl ered a kára.
Az alpolgármester szerint
kérdéses a projekt befektetõi

háttere is. A finanszírozásra
hozott olasz befektetõ társa-
ság tulajdonosa, egyben tör-
vényes képviselõje idõköz-
ben elhunyt és végelszámo-
lás alá került a cég.

A második tárgyaláson
Katos Zsolt ügyvezetõt a fel-
peres törvényes képviselõje-
ként hallgatta meg a bíróság,
de nem jelent meg a Szentes
Spa & Medical Kft. tanúja
Brezovai Sándor fõtanácsadó.
Az önkormányzat Szirbik Im-
re polgármestert, Horváth Ist-
ván korábbi tanácsnokot és
dr. Stern Sándor ügyvédet je-
lölte meg tanúként. Utóbbi
titoktartási kötelezettsége
alól nem adott felmentést a
Szentes Spa & Medical Kft.,
ezért az ügyvédet nem tudta
meghallgatni a bíróság.

A bizonyítási eljárás a feb-
ruár 27-i tárgyaláson folyta-
tódik okiratok csatolásával
és további tanuk meghallga-
tásával. A Szentes Spa &
Medical Kft. képviselõi jövõ
heti lapszámunkban szólal-
nak meg. B.G.

Milliárdos a követelés

Szentesi Élet

Múlt heti cikkünk kapcsán kereste fel szerkesztõségün-
ket a Fodor család, akiknek földje és fóliái is vannak Nagy-
nyomáson. Akkor arról írtunk, hogy új csatornát épít az ön-
kormányzat a Soós dûlõ mellett, ami majd csökkenti a víz-
szintet. Fodorék arra panaszkodnak, hogy nem tudnak gaz-
dálkodni a magas belvíz miatt, õsszel tönkrement a papri-
kájuk, és most nem tudnak palántálni sem. Kérték az ön-
kormányzat segítségét is az ügyben, ahol nem kaptak meg-
nyugtató válaszokat.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Babik Anett (képünkön) ér-
tékesítési vezetõt kérdez-
tük.

– Újszerû módját válasz-
totta a hazai irodalmi gya-
korlatban Viola Szandra a
kortárs költészet népszerûsí-
tésének: saját és mások tes-
tére írt versekkel törekszik a
könyvek, az olvasás megked-
veltetésére. 

– Nagyon figyelemfelhívó
a kép, vonzza a tekintetet és
ez nagyon megfogott. Olyan
a vizualitása, hogy minden-
képpen el kell olvasni a cik-
ket. A téma nagyon érdekel,
nem szeretem az átlagos
dolgokat. Rendkívül meg tu-
dom becsülni az emberekben
azt a tulajdonságot, ha tud-
nak olyan dolgokat csinálni,
amit még más nem csinált.
Ehhez általában bátorság is
kell. Gratulálok a költõnõnek
és a fotósnak is!

– Új élõállat-fogadó és be-
szállító rendszert alakított
ki a Hungerit Zrt. A mintegy
1,5 milliárd forintból megva-
lósuló fejlesztés biztosítéka
az elkövetkezõ évek állatjó-
léti elõírásoknak való megfe-
lelésnek is.

– A Hungerit beruházásról
szóló hír is nagyon tetszik,
hiszen az is fontos, hogy a
fejlesztésekrõl tudjon az em-
ber. Minden olyan beruhá-
zásról szívesen olvasok, ami
a várost érinti, ebben a Szen-
tesi Életnek fontos szerep jut,
hiszen a város hírmondója.

Tudatos vásárló vagyok és
örülök, ha arról hallok, me-
lyik cég mit tesz azért, hogy
a tányérunkra kerülõ élelmi-
szer minél biztonságosabb
legyen. Sajnos a híradások-
ban hallani lehet olyan cé-
gekrõl, ahol fekete vágások
vannak, borzasztó körülmé-
nyek között tartják az állato-
kat. Fontos, hogy az állatok-
kal úgy bánjanak, hogy az az
állatoknak is jó legyen és a
lehetõ legkíméletlenebben
bánjanak velük. A hírbõl ki-
derül, hogy mi mindent tesz
a cég azért, hogy a vezetõ
szerepét megtartsa. Fontos a
munkaerõ itt tartása is, hi-
szen ebben is élen járnak. Kí-
váncsian olvastam, hogy a
cég az elsõ helyet elhozta
Dániából. Számos védjegy-
gyel bírnak a termékeik,
amelyek  garanciát jelente-
nek, nekünk vásárlóknak a
vásárlóknak a  világ bárme-
lyik pontjan. Jó tudni azt,
hogy elviszik Szentes jó hír-
nevét Európa-szerte.

– A rendkívül csapadékos
õsz jelentõs területen oko-
zott vízelöntést Nagyhegyen
és Nagynyomáson. A károk
enyhítésére és a további bel-
vizek megelõzésére az önkor-
mányzat csatornát épít a
Soós-dûlõ térségében

– Mint biztosítási szakem-
ber, érdeklõdéssel olvastam
az írást. Egy új csatorna
csökkenti a belvizeket és ezt
a beruházást nagyon üdvö-
zöljük. Tavaly, a komoly esõ-
zések miatt megsokasodtak
a kárbejelentések, ám a biz-
tosító erre a káresetre nem
tud fizetni. 

– A Szilver TSE legjobb
táncosai egy magyar szár-

mazású észak-amerikai kon-
certszervezõ, Glatz Attila
meghívására ismét az újévi
koncertek mûsorában bû-
völték el számos amerikai
nagyváros közönségét.

– Lenyûgõzõ a tudásuk, a
felkészültségük, én is a nézõ-
és rajongótáborukba tarto-
zom. Nagyszerû, hogy eb-
ben a kisvárosban is van
ilyen színvonalú társastánc
és ezzel ekkora sikereket le-
het elérni, gratulálok a csa-
patnak!

– Új világ nyílt meg azok
számára, akik jelentkeztek
önkéntesnek a Koszta-
múzeum felhívására. 

– A cikk fontos témát fe-
szeget, mivel a munkaadó az
állami szektorból kerül ki,
így itt is elkelnek a szorgos
kezek, mint általában egy
ilyen intézményben az lenni
szokott. Az önkéntesség né-
hány éve új fogalom és tarta-
lom lett, egy kicsit divatos
lett. A mi cégünk is folyama-
tosan önkénteskedik és ezzel
szinte kinyílt a világ, adni is
és kapni is jó. Szinte már-
már közhelyek tûnik, de job-
bá válik az ember és szinte
újjászületik a segítségnyúj-
tásban.

F.M.

Kováts Károly életének el-
sõ felét homály fedi. Csupán
annyi tudható, hogy a Bács-
Bodrog vármegyei Újvidé-
ken született 1875-ben; szü-
lei: Kováts Móric és Weiman
Paulina. Az egyik forrás –
visszaemlékezésekre hivat-
kozva – úgy tudja, hogy a
drezdai mûvésziskolában ta-
nulta a festészetet, más fel-
jegyzések szerint Budapes-
ten és Münchenben képezte
magát. 1894-tõl több tájképét
és életképét kiállították a
Mûcsarnokban. 1902-ben a
„Viribus unitis” (Egyesült
erõvel) címû képét az állam
vásárolta meg (ma a békés-
csabai múzeum tulajdona).
A századforduló éveiben Pé-
csen, majd Palánkán mûkö-
dött, s az elsõ világháború

után települt le Szentesen. A
felsõpárti városrészben élt,
az egykori Honvéd utcában,
a 69. szám alatt (a mai Dr.
Berényi Imre u. 71-ben). La-
kóházánál kezdõdött az ak-
kori Nagyvölgy, amit meg is
festett, mint libalegelõt.

A városunkba érkezõ kö-
zépkorú mester az elkövet-
kezõ évtizedekben sokat és
sokfélét festett: tájképet,
csendéletet, életképet, port-
rét, önarcképet. Az 1920-as
évek közepétõl egyik leg-
fõbb témája lett maga Szen-
tes. Számos alkotása ábrázol-
ja a két világháború közötti
település köztereit, középü-
leteit, utcáit, utcarészleteit,
házait, malmait stb. Megfes-
tette a vármegyeházát és a
városházát, a református

templomot, a Szent Anna-
templomot és az evangélikus
templomot. Megörökítette a
Kiss Bálint utcát, a Mentõ ut-
cát, a Haris-sarkot, a Kos-
suth téri szökõkutat, a Vá-
sárhelyi- és Kispatéi utat, a
Munkás-sort, a hékédi szél-
malmokat stb. Leginkább e
festményei révén vált általá-
nosan ismertté. 

A várost ábrázoló alkotá-
sai mellett jelentõsek életké-
pei, amelyek a hajdani kisvá-
rosi élet hétköznapjait jelení-
tik meg. A legismertebbek:
Asszonyok a kútnál, Dinnyé-
sek, Fûrészelõ, Balerina, Für-
dõ után, Kártyavetõk, Pász-
torfiú, A nagyvölgyi konda,
Udvarrészlet, Hazatérés
(Nagyhegyi részlet), Tanya-
udvar lovakkal, Vásár és a
Hócsata címû festmények.
Életmûvének meghatározó
részét alkotják a tájképek.
Ezek közül is említsünk meg
néhányat: Nyárfasor, Sóshal-
mi tanya (Nagyhegy), Téli
erdõ, Õszi táj (Nagyvölgy),
Kistisza-sziget, Zivatar elõtt
(Kurca-part), Tél a Tiszán,
Tisza-part, Vízparti tanyák,
Kurca a Sárgaparttal, Wittin-
ger-tanya (Nagyhegy), Be-
rekháti malmok. Sok szép
csendéletet is festett: Szeg-

fûk, Fehér orgonák, Krizan-
témos-, Õszirózsás-, Rózsás-,
Tulipános csendélet, Zöldsé-
gek üveggel, Virágok üveg-
ben. Sok portréja örökít meg
szentesi közéleti személye-
ket, így: Dr. Csergõ Károly
alispánt, Dr. Mátéffy Ferenc
polgármestert, Dr. Alber-
tényi Adolf ügyvédet, a
Schultz házaspárt, Kristó
Nagy házaspárt, Zalotay
Elemér múzeumi könyvtá-
rost. Ezek mellett négy ön-
arcképe ismeretes. E közel
sem teljes felsorolásból is lát-
ható, hogy Kováts Károly so-
kat dolgozott, de a festészet-
bõl nem tudott megélni. A
képeibõl származó szerény

keresetét felesége – Sze-
remlei Emma – német nyelv-
órákért kapott fizetsége egé-
szítette ki.

Az 1980-as évek elején
még éltek olyanok a Felsõ-
párton, akik emlékeztek az
idõs festõ jellegzetes alakjá-
ra. Az õ elmondásuk alapján
Fogas Pál a következõket
rögzítette 1983 szeptemberé-
ben írt megemlékezésében:
„A rõt szakállú, bajuszos,
gyérhajú, kissé hajlott hátú
ember kopottas öltözetben
járt. Legtöbbször két fekete-
ruhás nõ társaságában lát-
ták. Az egyik a felesége volt,
a másik a sógornõje. Öblös,
mély hangjára is sokan emlé-
keztek.” 

A Szentesi Helyõrségi
Klub 1989-ben gyûjteményes
kiállítást rendezett Kováts
Károly tiszteletére. Ebbõl az
alkalomból Rózsa Gábor
mérnök-muzeológusnak
összesen 97 Kováts Károly
alkotást sikerült felkutatnia.
Ezek közül 65 kép magántu-
lajdonban volt, 2 a felsõpárti
református egyház, 3 az
ATIVIZIG, 27 pedig a Koszta
József Múzeum õrizetében.
A legtöbb kép olajfestmény,
de pénzszûke miatt csak né-
hány lett vászonra festve.

Többségük kartonlapra és
farostlemezre készült. Pasz-
tellképeinek és szénrajzainak
hordozója papír, a miniatú-
ráké pedig fémlap. Rózsa
Gábor elkészítette a kiállítás
katalógusát, cím szerint fel-
sorolva a fellelt munkákat.

Kováts Károly 1945. január
1-jén hunyt el agyszélhûdés-
ben, 69 éves korában. A fel-
sõpárti katolikus temetõben
helyezték örök nyugalomra.
Kései tisztelõi kezdeménye-
zésére a város 1989-ben dísz-
sírhelyet jelölt ki számára a
Kálvária-temetõben. A lezárt
temetõbõl áthelyezett kõke-
reszt köré terméskõbõl fel-
építmény készült, rajta a
Mester bronzba öntött dom-
bormûves fejszobrával, ame-
lyet Váczi Imre szentesi
szobrász készített. A síremlé-
ket a Helyõrségi Klub kép-
zõmûvész köre emeltette
Besze László fényképész-
mester és György Pál kõfara-
gó mester adományából. A
síremlék felavatására 1989.
október 9-én került sor. 2010-
ben utcát neveztek el róla a
Széchenyi-liget közelében. A
fentiek alapján kijelenthetõ,
hogy Kováts Károly festõ-
mûvész munkásságával és
mûvészi hagyatékával kiér-
demelte, hogy neve fennma-
radjon és közterületen is ol-
vasható legyen.

Labádi Lajos

70 éve hunyt el Kováts Károly festõmûvész

Szentes régi arculatának megörökítõje

Mit szól hozzá
Babik Anett?

A szentesi Horváth Mi-
hály Gimnázium elõcsarno-
kában Nagyajtósi István és
Mátyás Sándor a gimnázium
emblematikus tanáregyéni-
ségeinek emléktáblája közé
felkerült Kornya Lajos tanár
úr is, aki 1946-54 között a
háború utáni nehéz években
tanított e nevezetes intéz-
ményben.

Az emléktábla Józsa István
Kanadában élõ 1951-ben
érettségizett tanítványnak
köszönhetõ, aki az emléktáb-
la felállítását kezdeményez-
te, s annak anyagi kiadásait
is vállalta. Ezért õszinte kö-
szönet illeti.

Kornya Lajos 1912-ben
született Nagyszalontán Er-
délyben. Ifjúkori életérõl, ta-
nulmányairól nincsenek ada-
taink. Felsõfokú tanulmá-
nyait Kolozsváron a Ferenc
József Egyetemen végezte,
ahol négy évig jogot tanult,
de a háború miatt nem dok-
torált. Magyar-német szakos
diplomáját is ott a bölcsész-
karon szerezte, ahol reformá-
tus teológiai tanulmányokat
is folytatott.

1946-ban került Szentesre
a Horváth Mihály Gimnázi-
umba, ahol magyar és német
irodalmat tanított. Szakmai
tudását nemcsak tanítvá-
nyai, de tanártársai is res-
pektálták.

Rendkívüli szervezõ kész-
séggel rendelkezett. Szaktár-
gyait igényesen magas szín-
vonalon tanította. Új mód-
szerként alkalmazta a ma-
gyar irodalom klasszikusai-
nak tanításánál: regényeik
filmen történõ megtekintését
is megkövetelte.

Sokoldalúságát jelzi, hogy
tánciskolát, diákbálat, ko-
molyzenei koncertet, helyi és
országosan ismert festõk
munkáiból kiállítást is szer-
vezett. 1950-ben egy diákbri-
gáddal – tanári felügyelettel
– a gimnázium épületét be-
lülrõl egy hónap alatt kifes-
tette. Ezzel 30 ezer forintot
takarított meg a gimnázium
javára.

1954-ben váratlanul mun-
kahelyet változtatott, s a

Soproni Erdõmérnöki Fõis-
kola adminisztratív vezetõi
beosztásába került. 1956-ban
a forradalmi események so-
rán, mint annyi sokan õ is
külföldre került. Rendkívüli
érdemének tekinthetõ, hogy
aktív karitatív tevékenység-
gel, nem engedte elkallódni
azokat a soproni fõiskoláso-
kat, akik támasz nélkül áll-
tak segítségre várva idegen
földön. 

Részben neki köszönhetõ,
hogy késõbb a British Co-
lumbia Egyetem lehetõséget
adott arra, hogy a Sopronból
Kanadába került 250 fiatal
fõiskolás a kanadai kormány
támogatásával Vancouver-
ben folytathatta tanulmánya-
it, magyarul vizsgázhattak
szaktárgyaikból. Így jött létre
a Hungarológia, egy magyar
fakultás, ahol Kornya Lajos

is professzori minõségben
oktatott.

Ezek a fiatalok nyári szü-
netben fizikai munkát is vé-
geztek Kadana erdõs vidéke-
in. Kornya tanár úr ezekrõl
sem feledkezett meg. Szom-
batonként felkereste õket –
ahogy írta az egyik volt kol-
légájának, s teológiai ismere-
tei révén vigaszt nyújtott a
rászorulóknak.

A 60-as években erõs hon-
vágya volt, ahogy írta hazai
ismerõseinek. Sikerült meg-
oldani, hogy látogatóba ha-
zajöhetett. Sajnos ez a sza-
badság nem sokáig tartott,
csak éppen belekóstolt. 

A sors rövidre szabta élete
fonalát. 1968-ban 56 évesen
Vancouverben meghalt. Em-
lékét õrizzük! 1951-ben érett-
ségizett tanítványai.

Dr. Magyar József

Olvasónk írja

Kornya Lajos
tanár úr emlékére

Kováts Károly
egyik önarcképe

Az 1820-as közepétõl városunk számos festõmûvésszel
büszkélkedhetett, akik vagy Szentesen születtek, vagy
Szentesen telepedtek le, és itt teljesedett ki mûvészetük. A
korai nagy generációhoz tartozott ifj. Kiss Bálint, Zoó Já-
nos, Hegedûs László, Joó Béla; valamivel késõbb követke-
zett Koszta József, Cserna Károly, Kováts Károly, Lakos Já-
nos Pál és Zolnay Géza, majd jelentkezett az új, tehetséges
nemzedék: Katona Kiss Ferenc, Tokácsli Lajos, Halász-
Szabó Sándor, Zsille Gyõzõ, Katona Imre… és még folytat-
hatnánk a sort a közelmúltban elhunyt, illetve a napjaink-
ban is alkotó festõkkel. Közülük ezúttal Kováts Károly
munkásságát idézzük fel, mivel a most felnövõ ifjú generá-
ció méltatlanul keveset tud róla.
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Hullámzó az érdeklõdés a
szentesi bölcsõdében a férõ-
helyek iránt – emelte ki la-
punknak az intézmény ve-
zetõje. Tavasszal írtunk er-
rõl, azután elcsitult az ér-
deklõdés, de mihelyt híre
megy, hogy van férõhely,
azonnal ostrom alá veszik a
bölcsõdét – mondta Szöllõsi
Ágnes. Jelenleg 6 kisgyer-
mek vár arra, hogy bekerül-
jön, ám leghamarabb szep-
temberben lesz csak ürese-
dés, tudtuk meg. Tavaly ja-
nuártól változott a jogsza-
bály, a gyermekgondozási
díj (gyed) mellett is jár a
bölcsõdei ellátás. A 2014-
ben bevezetett gyed extra
azt jelenti, hogy a gyes és
gyed folyósítása mellett új-
ra vállalható munka a gyer-
mek egyéves kora után.

– Az eredetileg 70 férõhe-
lyes bölcsõde egy felújításon
esett át, így 120 férõhelyes
lett az intézmény. A munká-
latokat 2011. június 30-án fe-
jezték be. A rekonstrukció
során új és nagyobb csoport-
szobákat alakítottak ki. Min-
dent kicseréltek, a nyílászá-
rókat, új bútorok, textíliák és
játékeszközök érkeztek. Az
idei évtõl férõhely bõvítést
kértek, így vált az intézmény
alkalmassá 120 gyermek be-
fogadására. Nagyon szigorú
a szabályozás, számítógépes
rendszerben rögzítik, hogy
hány gyermek van bent az
intézményben. Ennek alap-
ján kapjuk meg a normatívát
annyi gyermekre, amennyi
elhelyezésére a szabályozás
lehetõséget ad – hallottuk a
bölcsõde vezetõjétõl.

– Tavaly a szaktárca ál-
lamtitkára azt mondta, hogy
ebben a kormányzati ciklus-
ban 28 milliárd forintot for-
dítottak a bölcsõdei férõhe-
lyek bõvítésére, felújítására.

Ezzel több mint 5 ezerrel
nõtt, illetve nõ a férõhelyek
száma. Szentesen mikortól
van várólista?

– Tavaly májusban volt az
elsõ várólista, mert nem tud-
tunk minden jelentkezõt fel-
venni. A rendszert váratla-
nul érte a gyed extra beveze-
tése után kialakult helyzet.
Miután kiderült, hogy az
édesanyák visszamehetnek
dolgozni, egyre több lett a je-
lentkezõ. Már tavaly év ele-
jén lehetett látni, hogy ebbõl
gond lesz. Meghirdettük a
beiratkozást, az óvodák min-
tájára, ami azelõtt nem volt.
Régebben az a gyakorlat
mûködött, hogy a bölcsõdé-

be bármikor be lehetett jönni
és be lehetett íratni a gyer-
meket.

– A törvény bevezetése mi-
att az érdeklõdés folyamatos
volt a beiratkozás iránt. Áp-
rilisban kétnapos nyílt napot
szerveztünk, hogy lássuk,
felmérjük, hogy mire lenne
szükség.

– Milyen lehetõségek van-
nak arra, hogy a férõhely
problémákat megoldják?
Kértek-e segítséget a polgár-
mestertõl?

– A tavaszi interjúban azt
nyilatkoztam, hogy nincs fé-
rõhely, ami most is így van.
Akkor  a polgármester úr is
segített. Közös döntés szüle-

tett arról, hogy az óvodákkal
együttmûködve a két és fél
éves gyermekeket átvegyék
és akkor megint felszabadul-
tak férõhelyek.

– Azoknak a szülõknek,
akiknek nagyon sürgõs a
gyermek elhelyezése, szok-
tam javasolni a Magyar Vö-
röskereszt által mûködtetett
intézményt. Az Apróságok
háza nevet viselõ – egyéb-
ként egy családi házban mû-
ködõ bölcsõde nagy segítség
a számunkra, de az is tele
van. Jelenleg egy pályázat-
nak köszönhetõen hét gyer-
mek befogadására alkalmas.
Mivel mi fõzünk az õ szá-
mukra is, így a kapcsolat na-
pi jellegû.

– Térjünk az anyagiakra.
Mennyibe kerül a bölcsõdei
ellátás?

– A bölcsõdében a gondo-
zásért nem kell fizetni, bár
lehetne, mert erre van jog-
szabály, de a képviselõ-testü-
let másként döntött 2013-
ban. Az étkezési díj 480 fo-
rint naponta, ami csekély
mértékben változott az el-
múlt években. 

A város egyetlen magán-
bölcsõdéjében is érdeklõd-
tünk. A Manóbirodalom üze-
meltetõje azt mondta, hogy
jelenleg egy szabad férõhely
van. Gyuricza Katalin, a Csa-
ládi Napközi vezetõje – vál-
lalkozó – hozzátette: a díj-
szabás egyéni. Az ellátás
óradíja 188 forinttól (+ét-
kezés) indul. Alkalmankénti
ellátás esetén, az egyéni igé-
nyeket figyelembe véve ez
az összeg elérheti a 400 fo-
rintot is, ezt a szülõvel kon-
zultálva alakítják ki. A ma-
gánbölcsõde mindenféle (ál-
lami és önkormányzati) tá-
mogatás nélkül mûködik –
emelte ki a vezetõ.

Fehér Mónika

(folytatás az 1. oldalról)
A dietetikus szakember szerint a kenyér- és pékáruval kel-

lett volna kezdeni a reformok bevezetését. Mint gyakorló
édesanya, azt is elmondta, hogy a gyermekei az  iskolában
esznek, és éhesen mennek haza, mert nem ízlik nekik az új
koszt. A családi kupaktanács úgy döntött, fontolóra veszik,
hogy a gyermekek inkább otthon étkezzenek. 

Szerkesztõségünk a témával kapcsolatban  megkereste a
Központi Gyermekélelmezési Konyha vezetõjét. Dohányné
Jelenfi Ilona kis türelmet kért a nyilatkozatra, mivel egyelõre
kevés a tapasztalatuk a napokban indult mintamenza prog-
rammal kapcsolatban.

Információnk szerint – az Országgyûlés év végén elfoga-
dott módosítása alapján – a közétkeztetésre vonatkozó táplál-
kozás-egészségügyi elõírásokról szóló EMMI rendelet elõírá-
sait majd csak 2015. szeptember 1-jétõl kell alkalmazni. Rá-
adásul 7 éves kor feletti korcsoportokban fokozatosan kell
csökkenteni a napi bevitt só mennyiségét 2015. szeptember 1-
je és 2021. szeptember 1-je közötti idõszakban.

Az élelmezésvezetõknek a rendelet hatálybalépését követõ
három éven belül, majd azt követõen ötévente részt kell ven-
niük az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Inté-
zet táplálkozás-egészségügyi tárgyú képzésén.

F. M.

A mintamenza program
próbája az evés

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Vezetõsége ha-
gyományos versenyeit ebben az évben is megrendezi április
24-én csecsemõgondozás és egészségnevelési (3 fõs csapat)
valamint az elsõsegélynyújtó versenyt (5 fõs csapat) a Dózsa-
háznál a Közösségi térben. Jelentkezni lehet április 10-ig tele-
fonon: 510-342, írásban: Vöröskereszt, Kossuth tér 6. vagy e-
mailben agocsne@szentes.hu

Így sportol a mi családunk! címmel hirdet rajzpályázatot a
Vöröskereszt. (Témája: az egészséges életmódra nevelés.) A
pályázatok szabadon választott technikával készülhetnek.
Szabadon választott méretûek, maximum egy negyedív. A
beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. Beküldési
határidõ: április 10. Beadás helye: a Vöröskereszt szentesi iro-
dája a polgármesteri hivatalban. A pályamunkák hátoldalán
fel kell tüntetni a pályázat címét, a pályázó nevét, életkorát,
az iskola/óvoda és a felkészítõ nevét. A rajzokból kiállítást
szerveznek. Eredményhirdetés április 24-én lesz.

Versenyek és rajzpályázat

(folytatás az 1. oldalról)
Belvízvédelmi fokozatot

nem rendelhet el az önkor-
mányzat, ami okán kényte-
len lenne elviselni a több
száz földtulajdonos, hogy a
földjükön keresztül vezessék
el a vizet, mint korábban is
megtörtént. A fábiáni út mel-
letti csatorna megépítésére
pedig se pénz, se tervek.

Megkeresésünkre Korom
Pál fõtanácsos, a mûszaki
iroda munkatársa tájékozta-
tott a kialakult belvízhely-
zetrõl. – Tavaly nyár óta fo-
kozatosan töltõdött fel a ta-
lajvízzel, majd a szeptember-
ben hirtelen lehullott mint-
egy 200 milliméter esõ hatá-
sára a felszínt is elérte a ta-
lajvíz – mondta Korom Pál. 

A fábiáni út mellett
hosszan terül el a víz, mint-
ha egy csatorna vagy holtág
folyna a Soós és az Iskola-
dûlõ környékén. Talán lehe-
tett is ott valamikor folyóme-
der.

A természetes mélyedés-
ben jelenik meg elõször a
belvíz, ha telítõdött a talaj
vagy sok esõ esik rövid idõ
alatt. Gyakorlatilag egy tó
vagy tenger alakult ki a föld
alatt, és nem csak Nagy-
nyomáson. Az Ómágocsi
út mellett és Nagyhegyen
is gondot okoz a belvíz.
Amikor az egyik helyrõl el-
vezetik a vizet, úgy próbál-
ják süllyeszteni a talajvíz-
szintet, akkor is rövid idõn
belül az újra visszaszivárog
a környékérõl – részletezte a
szakember.

Az elmúlt 15 évben több
esetben is kialakult belvíz,
1999-2000 telén, 2006-ban és
2010-ben is. A mostani hely-
zet annyiban más, hogy nem
a lehullott esõ folyt össze és
állt meg a talajfelszínen, ha-
nem a talajvíz emelkedett meg a föld tetejéig a mélyeb-

ben fekvõ területeken. Min-
denhol magas a talajvíz
szintje, de a magasabban
fekvõ területeken nem lát-
szik.

Kovács György, az Árpád-
Agrár Zrt. vezérigazgató he-
lyettese már októberben úgy
nyilatkozott lapunknak,
hogy a talaj vízbefogadó ké-

pessége nulla, illetve a bel-
vízelvezetõ csatornák és a ta-
laj annyira telítettek vízzel,
hogy bármekkora téli csapa-
dék belvizet okoz. Sajnos
igaza lett az agrárszakem-
bernek, a leesett csapadékot
láthatóan nem képes a föld
elnyelni és a csatornák elve-
zetni.

A Nagynyomáson kiala-

kult belvíz elvezetésére az
önkormányzat az elõzõ évek
belvizes idõszakában kétszer
átvágta az Iskola dûlõt az ott
található lakott tanya meg-
védése miatt. Korom Pál
hangsúlyozta, hogy a véde-
kezés feladata a lakóingatla-
nok, létesítmények védelme,
nem pedig a mezõgazdasági
területek vízmentesítése.

Állítólag a Fábiánsebes-
tyénre vezetõ út mellett ve-
zetett egy csatorna a Kóró-
gyig, ami azonban eltûnt az
elmúlt évtizedek során. Az is
a baj, hogy a mezõgazdálko-
dás során betemették, el-
szántották a valamikori elve-
zetõ csatornákat, mondván
úgysincs szükség rájuk. A
mostani csapadékosabb idõ-
járás megmutatta, mekkora
szükség lenne a régen elfele-
dett árkokra.

Az önkormányzat saját
forrásból és területen a Soós
dûlõ mellett tud egy csator-
nát kialakítani, amelyben
majd lefolyhat a víz a Patéi 2
csatornába. A munkák elkez-
dõdtek egy hónapja, a víz is
csordogál, de a belvíz nem
csökken. Ha elkészül, akkor
is csak a kunszentmártoni út
felõli földek vízcsökkentését
segítheti, de nem oldja meg
a fábiáni út melletti földek
belvízmentesítését. A belvíz-
veszélyes területeken gaz-
dálkodóknak számolniuk
kell az idõszakos elöntéssel.
A helyzeten most csak a ter-
mészet segíthet, minél keve-
sebb csapadékkal és sok
napsütéssel.

B.G.

Meddig marad víz alatt Nagynyomás?

Karácsonyváró ünnepséget rendezett a Mosolygósabb Ré-
gióért Egyesület a lapistói kultúrházban az itt élõk részére. A
délutáni összejövetelen fellépett Seres Antal tanítványaival és
a Mosolygós irodalmi csoport, valamint részt vett a körzet
önkormányzati képviselõje, Hevesi-Tulipán Edit. A mûsorok
mellett a batyukból finom sütemények is elõkerültek.

A lapistói lakosok ezúton is köszönik a Mosolygósabb Ré-
gióért Egyesületnek , hogy ünnepséget szerveztek számukra.

Vida Mihály

Lapistói köszönet

A magánbölcsi drága,
a városiban várólista van

Kié a csatorna?
Rendezetlenek a csatornák tulajdonviszonyai. Az ön-

kormányzati tulajdonú vízelvezetõket a vízgazdálkodási
társulásnak adta át üzemeltetésre a város, külterületen
nem is lenne joga üzemeltetheti azokat. A társulás csator-
nái az államé lettek, amiket viszont az Ativizignek kelle-
ne üzemeltetnie, de nem tisztázott kié a védekezés joga
és költsége. A belterületi csatornákat a Városellátó
Nonprofit Kft. tartja karban és üzemelteti.

Fodorék fóliájában kipusztította a paprikát a belvíz.
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A téli hónapokra sem zár
be a Garaboly Gasztro- és
Kézmûves piac. A hûvös
idõ miatt nem csak a sza-
badban hanem az épület-
ben is folynak a piac prog-
ramjai. Elsõ alkalommal ta-
valy áprilisban szervezte
meg a Szivárvány Mûvésze-
ti Alapítvány a gasztronó-
miai- és mûvészeti piacot.

Gasztronómia, kultúra,
mûvészet és közösségi él-
mény találkozik a Szivár-
vány Mûvészeti Alapítvány
rendezvényén a Petõfi utcai
gólyás ház udvarában és elõ-
adótermeiben. Az áprilisi in-
dulás óta elmúlt idõszak-
bankban egyre többen láto-
gattak a belvárosi színes for-
gatagba minden hónap har-
madik szombatján. A gaszt-
ronómiai, árus, kézmûves kí-
nálatban a házi készítésû
élelmiszereken kívül a kép-
zõmûvészeti alkotásokat is
megtalálják a vásárlók, sõt
hagyományos kerámia bog-
rácsban fõzött ételeket is
kóstolhattak a megéhezõ
vendégek. A szervezõk sem
számítottak a gasztropiac ek-
kora sikerére. – A Mûvésze-
tek Háza nyolc éves történe-
te, hét adventi vására és a
kézmûves ízek fesztiválja
alapozta meg a Garaboly
Gasztro- és Kézmûves piac
létrejöttét és sikerét – nyilat-
kozta Kálmánné Szabó Erzsé-
bet. A program szakmai ve-
zetõje szerint valós igények-
re adtak valós válaszokat, és
hittek az újszerû kezdemé-
nyezés kedvezõ fogadtatásá-

ban. A Mûvészetek Házában
rendezett sok sikeres és ter-
mészetesen kevésbé sikeres
program, a rengeteg ötlet, a
Gólyás Borház fogadtatása
mind hozzájárult a gasz-
tropiac népszerûségéhez. A
vásárlók minõségi terméke-
ket kapnak a pénzükért és az
árusokat egy hónap múlva is
megtalálják, ha valamilyen
kifogásuk merülne fel egy-e-
gy termékkel kapcsolatban. –
Nálunk nem közvetítõk ke-
reskednek, hanem közvetle-
nül a termelõk árulják a por-
tékájukat. Minden gazdasá-
got meglátogatunk, mielõtt
az a piacunkon megjelenik a
termékével – mondta Kál-
mánné Szabó Erzsébet. A jó
kereskedõ, aki jó árut kínál,
az megtalálja a számítását a

szentesi gasztropiacon. A
termelõk jórészt Szentes és
környékérõl érkeznek, de
jönnek az 50 kilométeres
vonzáskörzetbõl, sõt Szerbi-
ából is.

Az ilyen piac- és kultúrtér
egyben idegenforgalmi att-
rakció is. Más helyeken a
látogatóközönség döntõen
turista, itt fõként helybeliek
nézelõdnek és vásárolnak. A
szervezõk hosszútávon gon-
dolkodnak és remélik, hogy
a városba egyre több turista
érkezik és látogat el a pia-
cukra. – Újdonságokkal ké-
szülünk ebben az évben,
tervezünk például éjszakai
piacot Szent Iván éjjelére.
Szeretnénk ha bekapcsolód-
nának magánszemélyek,
munkahelyi közösségek és

civil szervezetek is az ado-
mány alapú „közös bog-
rács”-ba. Jöhetnek fõzni, a
befolyt bevételbõl pedig jóté-
kony célokat támogathatná-
nak. Mi a nyári gyermektá-
boroztatásunkra gyûjtjük a
helyben fõzött ételekért cse-
rébe kapott felajánlásokat.
Tavasztól ismét élõ zene szó-
rakoztatja a vásározókat és a
karácsonyi ünnepek elõtt
több napos adventi vásárt
rendezünk – beszélt terveik-
rõl Kálmánné Szabó Erzsé-
bet.

A Garaboly Gasztro- és
Kézmûves piac legközelebb
január 17-én, szombaton 10
órakor nyit ki és 15 óráig fo-
gadja a vásárlókat mintegy
félszáz árus a termékeivel.

B.G.

Télen is kinyit a gasztropiac
A magyartési temetõ ren-

dezetlenségére és a magyar-
tési buszmegállók tisztán
tartására hívta fel az üze-
meltetõ figyelmét Kovács
János képviselõ.

A magyartési köztemetõ
Szentes Város Önkormány-
zata tulajdonában áll, üze-
meltetõje a Szentes Városel-
látó Nonprofit Kft. Az üze-
meltetõ 2014. évben rendsze-
resen füvet vágott, valamint
bozótot irtott a sírok környé-
kén és a temetõ kerítésénél,
folyamatos végezte a sze-
métszállítást és tisztán tartot-
ta a ravatalozó helyiséget. A
sírhelyek közötti területet
tisztán tartása a sírhely felett
rendelkezésre jogosult köte-
lezettsége.

A Városellátó Nkft. erre az
évre tervezi a bejárati kapu-
felújítását, a kaputól a rava-
talozóig járható út és járda
építését, továbbá a ravatalo-
zó helyiség felújítását és be-
rendezési tárgyainak korsze-
rûsítését a magyartési teme-
tõben. A tervezett feladatok
elvégzése függ az önkor-
mányzat költségvetésében
rendelkezésre álló fedezettõl
is. Az anyagi források mérté-
kérõl a város költségveté-
sének elfogadása után áll
rendelkezésre pontos adat. A
Városellátó Nkft. A Ma-
gyartés területén levõ 2 db
autóbusz megálló állapotát
is figyelemmel kíséri, és el-
végzi az esetlegesen szüksé-
gessé váló javításokat.

Felújítási tervek a
magyartési temetõben

Egyelõre nem lesz „kis-
posta” a Kertvárosban és a
hó végén derül ki, hogy be-
vezetik-e a csekkbefizetõ
automatát.

Január végén teszi közzé a
Magyar Posta Zrt. a csekkbe-
fizetõ automaták pontos
helyszíneit – áll abban a köz-
leményben, amelyet lapunk
kapott szerdán. Szerkesztõ-
ségünk azzal a kérdéssel is
megkereste a szóvivõt, hogy
lecserélik-e az úgynevezett
POS-terminálparkot. Apáti-
Tóth Kata levelében kiemelte:
2015 elsõ negyedévében el-
kezdik a postai hálózatban
jelenleg üzemelõ POS-ter-
minálok cseréjét. Jó hír, hogy
még március végéig a posta
változtat a szemléletén és  a
kártyával történõ  vásárlás
után nem von le pénzt, mert
az nem minõsül pénzfelvé-
telnek – tudtuk meg a közle-
ménybõl.

Egy másik ügyben már ré-
gebben döntést hozott a Ma-
gyar Posta Zrt. A kertvárosi-
ak eget-földet megmozgattak
azért, hogy a városrész kap-
jon postát, eddig eredmény-
telenül. Az elsõ kezdemé-
nyezés még évekkel ezelõttre
nyúlik vissza. Id. Füsti Mol-
nár Lajos, a városrész volt
önkormányzati képviselõje
több cikluson keresztül is ne-
kifutott a témának, de folya-
matosan elutasították. Köz-
tudott, hogy a városrészben
több idõskorú és kisgyerme-
kes család él, akiknek gon-
dot okoz busszal a „nagy-

postára” feljutni egy-egy
ajánlott küldeményért, cso-
magért vagy a csekkeket be-
fizetni. Többször elõfordult,
hogy mire egy nyugdíjas fel-
buszozott a városközponti
postára a csekkjét befizetni,
hazaérve újabb csekk várta a
postaládában – veszi át a
szót, a Füsti család tavaly
képviselõként is indult tagja,
István. A cukrászmester  el-
mondta, több mint ötszáz
ember írta alá azt a kérdõ-
ívet, amellyel a posta debre-
ceni igazgatóságát megke-
resték.

– Magánemberként gyûj-
töttem az aláírásokat, így
folytattam az édesapám  ál-
tal elkezdett munkát. Úgy
gondolom, ha egy átlag ál-
lampolgár beteg lesz vagy
kisgyermekeket nevel, nyug-
díjas lesz, akkor már nagyon
messze esik a központban lé-
võ postahivatal. A Magyar
Posta Zrt. Kelet-magyaror-
szági Területi Igazgatósága
azzal az ürüggyel utasította
el a kérésüket, hogy a város
kiemelten ellátott, hiszen há-
rom hivatal is üzemel a tele-
pülésen. Az egyik hosszabbí-
tott nyitva tartással. Magán-
személyek felajánlották a he-
lyet is, sõt kapcsolt üzleti te-
vékenységgel, akár a kertvá-
rosi lottózó is bevállalta vol-
na a feladatok ellátását. Az a
válasz érkezett, hogy a biz-
tonsági szempontok szerint
nem lehetséges, hogy a helyi
lottózó ezt a tevékenységet is
bevállalja. F. M. 

Kertvárosi posta nem,
csekkautomata talán

Újra adóköteles lett a saját fogyasztásra elõállított magánfõ-
zött pálinka január 1-jétõl. A magánfõzõ által elõállított párla-
tot 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége terheli.
Házilag pálinkát csak az a 18 év feletti gyümölcstermesztõ
személy fõzhet, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsbõl
származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. Magánfõzésre
szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követõ 15
napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése
2015. január 1-jét megelõzõen történt, 2015. január 15-ig kellett
bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfõzés utáni adóbevallást évente egyszer, az áta-
lányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követõ év
január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz.
Elsõ ízben 2016. január 15-éig.

Adóköteles
a pálinkafõzés

A szelektív gyûjtõszigete-
ket érintõ illegális hulladék
elhelyezése, azok eltakarítá-
sának plusz költségével kap-
csolatban érdeklõdött Döm-
södi Mihályné képviselõ a
legutóbbi testületi ülésen. A
Szentes Városellátó Non-
profit Kft. a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás kereti
között Szentesen 35 szelek-
tív hulladékgyûjtõ szigetet
üzemeltet.

Az egyre gyakrabban és
egyre nagyobb mennyiségben
megjelenõ illegális hulladék-
lerakás a gyûjtõszigeteknél
folyamatos problémát jelent,
amit a Szentes Városellátó
Nonprofit Kft. munkatársai
egyrészt a kommunális hulla-
dékgyûjtés napi körzetébe
tartozó gyûjtõszigeteknél
kézzel felszednek, másrészt
három-négyhetente külön
gyûjtõjáratot szervezve apró-
lékosabb takarítást végezve
próbálja a problémát megol-
dani. A hetente megjelenõ
gyûjtõszigeti plusz hulladék
eltávolításának költsége a
kommunális gyûjtés közbeni
eltávolítás miatt pontosan
nem nyilvántartott, de becslés
szerint hetente 3 tonna ilyen
hulladék kerül összegyûjtés-
re. Az illegálisan elhelyezett
hulladék eltávolításának költ-
sége átlagosan kb. nettó 60
ezer forint hetente, azaz éven-
te kb. 3-3,5 millió forint.

A szolgáltató véleménye
szerint a szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek körül tapasz-
talható illegális szemetelés
nem áll összefüggésben a la-
kossági lomtalanítási akciók
gyakoriságával. Ezt közvetle-
nül az bizonyítja, hogy a lom-
talanítási akciókat követõen
még egy rövid idõre sem esik
vissza a gyûjtõszigetek körüli
szemetelés. Azért sincs a
gyûjtõszigetek állapota és a
lomtalanítás között összefüg-

gés, mert a gyûjtõszigeteken
illegálisan elhelyezett hulla-
dék döntõ hányada nem lom
jellegû. Az illegálisan elha-
gyott hulladék elsõsorban
kommunális jellegû, amely
mellett jellemzõ a lom, de a
kerti növényi, építési-bontási
és az állati hulladék is.

A gyûjtõszigetek állapot
romlását a korábbi kevésbé
látványos illegális hulladék
elhelyezési lehetõségek be-
szûkülése okozza. A társashá-
zak régi 4 köbméteres vas
konténereinek cseréje a gyak-
rabban ürített 1,1 köbméteres
edényzetre, illetve azok lako-
sok általi lezárása, valamint a
kukamatrica bevezetése ered-
ményezte, hogy a problémás
vagy többlet hulladéktól egy-
szerûen a gyûjtõszigeteken
vagy az árokparton szabadul-
nak meg egyesek. Az ilyen il-
legális szemetelõk köre jól el-
különíthetõ a gyakorlati ta-

pasztalatok és a begyûjtött il-
legális hulladék alapján. Egy-
részt külterületeken élõ olyan
lakosok, akiknél nincs rend-
szeres szemétszállítás például
Nagyhegyen és Alsóréten.
Másrészt belterületen élõ
olyan lakosok akiknél rende-
zetlen a szemétszállítás, töb-
bek között azon albérlõk, akik
sem a szemétszállítással, sem
más közmûvekkel kapcsola-
tos kötelezettségeiknek nem
tesznek eleget. Rajtuk kívül
guberálók, gyûjtögetõk, akik
sajátos életvitelük miatt kép-
telenek saját hulladékuk ren-
des kezelésére, valamint olya-
nok, akik a valós képzõdõ
hulladék mennyiségénél ki-
sebb kukára módosították
szerzõdésüket és a többlet
szemét szabályos kezelésére
szándékuk sincs.

Az illegális szemetelés ad-
dig nem fog eltûnni, amíg az
minden következmény nélkül

a legegyszerûbb módja ma-
rad a problémás hulladéktól
való megszabadulásnak. Ez a
helyzet azonban nem a gya-
koribb lomtalanítással, ha-
nem az érdemi ellenõrzéssel
és szankcionálással szüntet-
hetõ meg.

A Városellátó Nkft. jelentõs
eredményt várt a városi térfi-
gyelõ kamera rendszer beüze-
melésétõl, ugyanis több gyûj-
tõsziget helyezkedik el kame-
ra látókörben, többek között a
szemeteléssel leginkább érin-
tettek egyike Nagyhegyen. A
kamerák beüzemelése óta el-
telt idõszakban a szemetelõk
felderítésében kézzel fogható
eredményt nem hozott a
rendszer.

A szolgáltató a hulladék-
gyûjtõ szigetek környékének
még gyakorabbi takarításával
törekszik a környezetük rend-
bentartására.

Besenyei

Küzdelem az illegális
szemetelõk ellen
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Nem szakadt meg a Boros
Sámuel Szakközépiskola,
Szakiskola sikersorozata a
23. alkalommal rendezett
Implom József helyesírási
verseny regionális döntõjé-
ben sem. A 12. osztályos
Brusznyiczki Bettina révén
újra elsõ helyezésnek örül-
hettek az intézményben.

A hagyomány folytatódott
január 14-én: a szentesi szak-
középiskola látta vendégül a
régió kiváló helyesíróit, 19
gimnazistát, 12 szakközépis-
kolást és két szakiskolást, vá-
rosunkból az elsõ két kategó-
riában 2-2 versenyzõ indult.
A rendezõ iskola tanulói év-
rõl-évre kiemelkedõ eredmé-
nyeket érnek el, ezúttal a 12.
D osztályban, gazdasági-in-
formatika szakmacsoportban
tanuló Brusznyiczki Bettina
érte el a legmagasabb pont-
számot a szakközépiskolá-
sok között.  Két évvel ezelõtt
is továbbjutott már a verseny
Kárpát-medencei döntõjébe.
Pénzügyi vonalon képzeli el
a jövõjét, de az egyetem
vagy fõiskola elõtt a Boros-
ban tanul szakmát. Semmi
ellentmondás nincs a pénz-
ügyi érdeklõdése és a helyes-
író sikere között. Ami a ma-
gyart illeti, még az általános
iskolából magával hozta az
érdeklõdést, de egyébként
minden tantárgyból nagyon

jó. Ezt már felkészítõ tanára
fûzte hozzá, aki a Boros-díj
egyik várományosának is
tartja a diáklányt. Beszter-
ceiné Sarkadi Nagy Zsuzsanna
büszke másik tanítványára
is, Simondán Beatrix a 8. he-
lyet szerezte meg, õ is ott le-
het a február végén Gyulán
rendezendõ Kárpát-meden-
cei döntõben. A 11. B osztá-
lyos, humán szakmacsoport-
ban tanuló diák tanári pályá-
ra készül, méghozzá testne-
velés-idegen nyelv szakon.
Egy másik verseny, az Édes
anyanyelvünk megyei dön-
tõjében elsõ helyet szerzett.
A gimnázium versenyében 2.
helyen végzett Zelei Kitti Me-
litta, a Horváth Mihály Gim-
náziumból.

A Szegeden összeállított
feladatlap nyelvtani tesztbõl
és tollbamondásból állt,
utóbbi arról szólt, hogyan
karácsonyoztak közösen az
elsõ világháború idején az el-
lenséges  katonák. A verseny
elmaradhatatlan pontja Nagy
János professzor elõadása,
most Weöres Sándor versei-
nek zeneiségérõl beszélt a di-
ákoknak. A Koszta József
Múzeum pedig elõször csat-
lakozott a rendezvényhez,
interaktív foglalkozással vár-
ták a verseny után a résztve-
võket.

D. J.

A legjobb helyesíró
pénzügyes lesz

Egy hagyományokat õrzõ,
de a korral haladó, gyer-
mekzsivajtól hangos és sok
mosollyal mûködõ óvodába
látogattunk el. A Farkas An-
tal utcai óvoda vezetõje,
Árgyellán Mihályné elmon-
dása szerint az óvodapeda-
gógusok a szeretet és a
gondoskodás mellett nagy
hangsúlyt fektetnek az óvo-
da arculatának ápolására,
a népszokások, hagyomá-
nyok, népi kismesterségek
megismertetésére, átörökít-
ve ezzel a múlt értékeit. Az
ide járó gyermekek a hét-
köznapjaikat és az ünnep-
napjaikat az azonos-, vagy
hasonló korú társaikkal
tölthetik barátságos környe-
zetben szeretõ óvó nénik,
dajka nénik és az õ munká-
jukat segítõ pedagógiai asz-
szisztens körében.

Az óvoda vezetõjétõl azt is
megtudhattuk, hogy az álta-
la harmadik éve vezetett in-
tézmény egyedinek és érté-
kesnek mondható arculata
több évvel ezelõtt alakult ki
az akkor itt dolgozó Garainé
Szász Katalin, ma már nyug-
díjas óvodapedagógusnak és
óvodavezetõnek köszönhe-
tõen. Az õ személyisége, ta-
nulmányai és munkássága
indította meg a Farkas Antal
utcai óvodában a néphagyo-
mány átörökítését. Õ volt az,
aki idõt és fáradságot nem
kímélve elvégezte tanulmá-

nyait és megszerezte a népi
játék- és kismesterség (kosár-
fonó szakoktató), játék- és
szabadidõ szervezõ végzett-
séget. Az ott szerzett ismere-
teket természetesen igyeke-
zett átadni a kolléganõinek,
akik ma továbbadják azt a fi-
atalabb óvodapedagógusok-
nak. 

– A néphagyományok
ápolása, éltetése és tovább-
adása szorosan kapcsolódik
azokhoz a nevelési elvekhez,
amelyek a mai korszerû óvo-
dapedagógia alapjait képe-
zik. A hagyományõrzés kö-
zéppontjában az ember és a
természet áll, amely szétvá-
laszthatatlan szimbiózisban
van egymással. E tanévben
is részt vehettek gyermeke-
ink csoporton belüli és óvo-
dai szintû tevékenységek-
ben, programokban, élmény-

szerzõ sétákon, kiránduláso-
kon is – mesélte lelkesen az
óvoda vezetõje.– Az elmúlt
idõszakban a nagyobbak ku-
koricát törtek, szõlõt szüre-
teltek, valamennyien részt
vettünk a szüreti mulatsá-
gon és a népmese napján. Az
állatok világnapján a gyer-
mekek lovas kocsin utazhat-
tak, sõt valamennyien örül-
hettek az e napon kialakított
állatsimogatónak. Karácsony
elõtt minden csoportban Lu-
ca búzát ültettek és mézeska-
lácsot sütöttek. A jeles napok
tárházából megismerhetik a
hozzánk járó gyermekek,
hogy mit jelent a néhagy-
omány szerint András, Kata-
lin, Mihály és Luca napja, de
a mindennapok során elsajá-
títják a néptánc alaplépéseit
is. 

A Farkas Antal utcai óvo-

dában a néphagyomány
megismertetése mellett igye-
keznek a gyerekeket nem
csupán az iskolára, de az
életre is felkészíteni ponto-
san azért, hogy többet jelent-
sen itt óvodásnak lenni. 

– Amennyiben a leendõ
szülõk betekintést szeretné-
nek nyerni óvodánkba, láto-
gassanak el hozzánk a „To-
tyogó klub” foglalkozásaira
péntekenként 10-11.30  és 16-
17.30 között.  Amennyiben
pedig támogatni szeretnék
intézményünket és jót szóra-
kozni, jöjjenek el az  alapít-
ványi bálunkra, melyet feb-
ruár 14-én a központi kony-
ha ebédlõjében rendezünk
19 órától – invitálta az olva-
sókat beszélgetésünk végén
Árgyellán Mihályné óvoda-
vezetõ.

L.É.

1989. óta január 22-én, a Magyar Kultúra Napján számos
helyen és módon - ünnepelve a Himnusz születését - meg-
emlékeznek e jeles napról. Városunk sok éves hagyomá-
nya, hogy a Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és az
önkormányzat közös rendezésében tanári hangversenyre
hívják a szentesi közönséget. A január 22-én, csütörtökön
fél 6-kor, a zeneiskola hangversenytermében kezdõdõ kon-
certen fellépnek a zeneiskola mûvésztanárai, megszólaltat-
va a magyar és európai zenetörténet számos darabját Bach-
tól Kodályon át Gárdonyi Zoltánig. A közös ünneplés al-
kalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évszá-
zados hagyományainknak, és továbbadjuk a múltunkat
idézõ szellemi értékeinket ez alkalommal a zene nyelvén.

A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel
tárja ki kapuját ezen gondolatok jegyében ünnepelni vá-
gyók elõtt.

Tanár i
hangverseny

A festõnek szabad ama-
tõrnek lennie, a festmény-
nek nem – vallja Sziklay
Sándor. A megyei alkotódí-
jas helyi mûvésznek sokan
szeretnének tanítványai len-
ni, de õ csak a kiemelkedõ
tehetségekkel foglalkozik.
Ma már festõtársainak neve-
zi tanítványait,  akikkel a
Tokácsli Galériában közös
kiállításon mutatják be ja-
nuárban, hol tartanak a fes-
tészetben.

Nem szabad rossz képet
festeni, aki nem tud festeni,
az ne fessen, aki pedig fest,
köteles élete végéig tanulni,
amit tanult, gyakorolni - fo-
galmazott a Paletta Alkotó-
kör bemutatkozó tárlata al-
kalmával, még 2008 januárjá-
ban a festészet „szabályairól"
Sziklay Sándor. Egy csoport-
ba tömörült négy helyi alko-
tó a 2000 óta városunkban le-
telepedett, a „képei után jött”
festõmûvészt környékezte
meg, nem lenne-e szakmai
tanácsadójuk. Az azóta már
Csongrád megye alkotói dí-
jával is kitüntetett Sziklay
Sándor vállalta a feladatot.
Igyekszik szigorú kritikusuk
lenni, de jó tanácsadójuk is. –
Jöhet bárki, aki tehetséges, és
bírja a kritikát – hallhattuk
tõle. A Paletta Alkotókör
2007-es létrejötte óta voltak,
akik elmentek, mások jöttek.
Az egyik alapítója, s legidõ-
sebb tagja, Apró Ferencné még
diáklányként kezdett festeni,
nála a festés „családban ma-
rad”, hiszen családjában fes-
tõk, szobrászok találhatók
idehaza és külföldön is.
Kispálné Fejes Erzsébet 33 éve
diplomás rajztanár, a Bartha
János szakiskolában tanít.
Nagyné Szabó Ili kozmetikus-
ként volt ismert a városban,
kézügyességét, mûvészi haj-
lamát festményei is bizonyít-
ják. Licsicsányi Rózsa egész-

ségügyi dolgozó volt, nyug-
díjasként kezdett festeni. A
fiatalabb korosztályt képvise-
li Nagy Imre, aki postai kéz-
besítõ munkája mellett hódol
a mûvészetnek. Természetel-
vû mûveikbõl számos tárla-
tuk nyílt már, képeik több or-
szágba is eljutottak. 

Elmondható ugyanez az
úgynevezett Sziklay-cso-
portba tartozókról is, õk vi-
szont az elsõ irányított ecset-
vonásokat a festõmûvész ta-
nácsai alapján tették, bár a te-
hetség mindannyiuk eseté-
ben korán megmutatkozott.
Családanyák is vannak köz-
tük, többeknek a civil foglal-
kozásuk mellett halad a
hasznos és eredményes, kiál-
lítási díjakkal fémjelzett festõ
pályája. Pozsár Éva, Takács
Hajnalka, Túri-Kiss Tünde,
Hossó Nóra, valamint a rend-
õrtisztként dolgozó Szaszkó
József vallhatja magát jelenleg
Sziklay-tanítványnak. Soka-

kat ajánlanak be hozzá, de
csak kiemelkedõ tehetsége-
ket fogad tanítványként, a
szempontjai szigorúak. –
Amatõr festõk, de képeikre
nem lehet ráfogni, hogy ama-
tõrök lennének. Arra tanítom
õket, amit még nem tudnak,
hogy tudják – fogalmazott
Sziklay. A kiválasztás úgy
mûködik, hogy megkéri az
illetõt, vigyen referencia-
munkát, de ne olyat, ami az
alkalomra készült, hanem
amit saját kedvére csinált, ab-
ból könnyebb megállapítani
a tehetségét. Sokakat elutasít,
ha nincs meg benne a jó fes-
tõvé válás lehetõsége, bár
elõfordult, hogy minden
pénzt megadtak volna. –
Benne van a Szentírásban: in-
gyen kaptátok, ingyen adjá-
tok. Én ingyen tanítok. Sokan
mondják, ez luxus, megte-
hetném, hogy pénzt kérek,
de nincs szándékomban.

Két tanítványa bekerült a

Képzõmûvészeti, egyikük az
Iparmûvészeti Egyetemre, s
mindenki, aki legalább más-
fél éve nála fest, már leg-
alább egy különdíj birtokosa.
– A tájképek, csendéletek fes-
tésénél sokkal nagyobb felké-
szültséget igényel a figurális
képek alkotása, de nem va-
gyok ellensége, sõt híve va-
gyok annak, ha valaki kiváló
tájképeket fest – mondta. –
Ha egy festõ nem tud min-
dent megfesteni, még nem
igazi mûvész. Én nem akkre-
ditáltattam magam, nem tu-
dok diplomát adni a nálam
végzetteknek, de azt mond-
ják, amíg élek, szeretnének
tõlem tanulni. Visszajárnak a
– ma már így nevezem õket –
festõtársak.  Olyanok õk,
akikrõl bízvást állíthatom, ott
rejtõzködnek bennük az utó-
daik – jellemezte Sziklay a
köré csoportosult festõket.

Darók

Ingyen tanít tehetségeket

Néphagyomány a Farkas
Antal utcai óvodában

A továbbjutó Simondán Beatrix, Brusznyiczki Bettina és
felkészítõ tanáruk, Beszterceiné Sarkadi Nagy Zsuzsanna.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Az elsõ két hely megszer-
zése a célja a Hungerit
Szentesi VK nõi vízilabda-
csapatának a csütörtökön
kezdõdött Euroliga-selej-
tezõkben. A szentesi sport-
uszodába – biztonsági elõ-
írások miatt – 600 nézõt tud-
nak beengedni a szervezõk. 

A válogatott kapusa, Bo-
lonyai Flóra is csatlakozott a
bajnokcsapathoz, így vele
megerõsödve várja a négy
mérkõzését a nemzetközi ku-
pában a Hungerit. Nem is le-
het más a cél, mint a tovább-
jutás, fogalmazott Gyõri Esz-
ter és Hevesi Anita a hétfõi saj-
tótájékoztatón. – Hasonló
hangulatú mérkõzésekre szá-
mítunk, mint amilyen a baj-
noki finálé volt – mondta
Gyõri, aki szerint az orosz
Kirisi bombaerõs gárda, a
Skif Moszkva az elsõ négy-
ben van hazája bajnokságá-
ban, míg a Mataro a második,

tehát egyáltalán nem lesz
könnyû dolguk a lányoknak.
A 154-szeres válogatott
Bolonyai Flóra szerint kihar-
colható a továbbjutás, és
most kizárólag erre a feladat-
ra összpontosít. Tóth László
vezetõedzõ arra kíváncsi el-
sõsorban, hogy a tavalyi,
manchesteri szereplésük óta
a nemzetközi mezõny élvo-
nalához közelebb tudtak-e
kerülni egy esztendõ eltelté-
vel. – Egyesületi szinten Eu-
rópában ez az elit, ahol most
mi is szerepelhetünk, kíván-
csian várom, hogy megálljuk-
e a helyünket a legjobbak kö-
zött - mondta a szakvezetõ.

A Szentesi Vízilabda Klub
száz belépõjegyet osztott szét
a városi iskolák között, hogy
minél több fiatal jöjjön el a
mérkõzésekre, olyanok elsõ-
sorban, akik nem vízilabdáz-
nak, de szeretnének megis-
merkedni a sportággal. Ösz-

szesen egyébként hatszáz
szurkolót tudnak beengedni
a szervezõk a mérkõzésekre,
mivel katasztrófavédelmi
elõírásokat is be kell tartani-
uk a szomszédban zajló
wellnes-komplexum építke-
zése miatt. Bíró Dániel, a klub
technikai vezetõje szerint a
beléptetés miatt érdemes idõ-
ben odaérni a mérkõzésekre,
hogy senki ne maradjon le a
találkozók elejérõl csak azért,
mert még a pénztárban áll
sorba. A mérkõzésekre napi-
jegyek és bérletek is váltható-
ak a helyszínen. 

Érdekesség, hogy a svájci
Kreuzlingen együttesében
három magyar játékos nevét
is megtaláltuk a névsorban,
nevezetesen Hönig Ágnesét,
Jankovics Eszterét és – ami ta-
lán a legnagyobb meglepetés
– Szremkó Krisztináét. A csa-
pat edzõje is szentesi, neve-
zetesen Halápi János. hv

Bár szoros mérkõzésen,
de újabb vereséget szenve-
dett a Valdor-Szentesi VK
férfi vízilabdacsapata. A mi-
eink nagy hajrát vágtak ki
Kaposvár ellen, de nem si-
került pontot szerezni az
idegenbeli mérkõzésen.

13-12-re kikapott a közép-
mezõnyhöz tartozó Kapos-
vár otthonában férfi vízilab-
dacsapatunk, de közel álltak
a pontszerzéshez a srácok. –
Nagyon sajnálom a veresé-
get, hiszen nyerni szerettünk
volna ezen a mérkõzésen –
mondta Lukács Dénes, a Val-
dor vezetõedzõje. – Azt gon-
dolom, hogy a második fél-
idõben sokkal jobbak vol-
tunk, mint az ellenfelünk. A
hátrányunkat a második fél-
idõre ledolgoztuk, és meg-
voltak a lehetõségeink fára-
dó ellenfelünkkel szemben a
pontszerzésre, de sajnos a
helyzeteinket nem tudtuk ki-
használni, ez volt az oka a
vereségnek. Csapatunknak
jelenleg tizenegy játékosa
van. Bár már velünk edz

Komlósi és egy szerb kapus
hosszabb idõ óta, õk csak ja-
nuár végén lehetnek a segít-
ségünkre. Január 27-én a
Szolnok ellen teljes lehet a
csapatunk.

Még egy idegenlégiós csat-
lakozik majd a csapathoz, az
õ érkezését minden bizony-
nyal ezen a héten jelentik be
a klub vezetõi. – A védekezé-
sünk még nem tökéletes, de
ezen a téren is elõre léptünk
már és még fogunk is jobban
teljesíteni. Sajnos kilenc gólt
kaptunk az elsõ félidõben, a
másodikban már csak négyet
– mondta Lukács Dénes. –
Szerdán a Szegeddel ed-
zünk, csütörtökön a fõváros-
ban a BVSC ellen mérkõ-
zünk, a pénteki átmozgató
edzést követõen az Újpest
otthonába látogatunk szom-
baton. Rangadó ez a szá-
munkra, egy masszív gárda
ellen, akik jobban kezdték a
bajnokságot, mint mi, de hi-
szem azt, hogy a bajnokság
végére már mi leszünk a job-
bak. hv

Jó játék,
de vereség

A Szentesi Kinizsi is benevezett az MLSZ Csongrád Me-
gyei Igazgatósága által szervezett nagypályás téli bajnokság-
ra. A tavaly indult sorozat célja, hogy kedvezõ lehetõséget
biztosítson a csapatoknak a téli körülményekhez képest jó
pályákon, változatos ellenfelekkel szemben felmérni tudásu-
kat. A lebonyolítás várhatóan az elõzõ évihez hasonlóan ala-
kul, a csoportmeccseket körmérkõzéses rendszerben, hármas
vagy négyes csoportokban a megye mûfüves pályáin rende-
zik. A játékidõ négy csapat esetén 2×30, három csapat esetén
2×45 perc lehet. A január 31-én és február 1-jén rendezendõ
csoportmérkõzések helyszínei az algyõi, a vásárhelyi, a ma-
kói, a sándorfalvi, mórahalmi, a kiskundorozsmai, a szentesi
és a szegedi mûfüves nagypálya. A középdöntõket február 7-
én és 8-án, a helyosztókat február 14-én és 15-én rendezik.

Téli nagypályás
focibajnokság

Gyõzelemmel folytatta
bajnoki szereplését a Szen-
tesi Kinizsi SZITE férfi asz-
talitenisz-csapata. A mieink
a Békés ellen nyertek, leg-
közelebb pedig Bálint-na-
pon, a Cegléd ellen játsza-
nak Bunda Szabolcsék.

Néhány hetes szünetet kö-
vetõen folytatódott az aszta-
liteniszezõk nemzeti bajnok-
sága a Dél-Keleti-csoport-
ban, a másodosztályban. A
tavaszi kört a Kinizsi a Békés
együttese ellen kezdte, meg-
lehetõsen korai idõpontban,
mert ennyire január elején
nem kellett még mérkõzést
játszani eddig a bajnokság-
ban, ráadásul legközelebb

egy hónap múlva lesz fordu-
ló. – 11-7-re nyertünk, így
folytattuk jó sorozatunkat a
bajnokságban – mondta He-
gedûs Gábor, a Kinizsi szak-
osztályvezetõje. – A két pá-
rost sikerült megnyernünk,
ez jó alapot adott a folytatás-
hoz. Ezt követõen 4-0-ra, 5-1-
re, 8-4-re vezettünk, mi irá-
nyítottuk a mérkõzést. A já-
tékosok közül Bunda és Gaz-
dag 3-3, Kocsis két, Takács pe-
dig egy gyõzelemmel járult
hozzá a sikerhez, a két páros
gyõzelmen kívül.

Február 14-én Ceglédre
utazik a csapat, ahol komoly
erõpróba vár a társaságra, hi-
szen a Kinizsi nyomában lo-

holó ceglédiek egyértelmûen
gyõzelmi reményekkel vár-
ják a mieinket, majd egy hét-
tel késõbb a listavezetõ Oros-
háza látogat városunkba.
– Két, kulcsfontosságúnak
mondható mérkõzés elõtt ál-
lunk, szeretnénk minél több
ponttal kijönni ezekbõl az
összecsapásokból – nyilat-
kozta a szakosztályvezetõ.

A megyei harmadosztályú
bajnokságban nincs pihenõ,
még az õszi szezon mérkõzé-
sei zajlanak. Legutóbb Sze-
geden nyertek a srácok, így
az e heti mérkõzést megelõ-
zõen már nyolc gyõzelmet
jegyezhetnek a fiatalok.

hv.

Ahol abbahagyták…

Az év utolsó idõszakában
két romániai és egy magyar-
országi versenyen szerepel-
tek a Szentesi Delfin ESC
versenyzõi. Az évzárás jól
sikerült, mindhárom verse-
nyen éremesõvel zártak a
szeniorúszók. 

Resitán mindössze két
magyar versenyzõ vett
részt a rendezvényen, köz-
tük Melkuhn Dezsõ, aki a
mezõny kiemelkedõ szerep-
lõje volt. Nem talált legyõ-
zõre 100 és 400 m gyorson,
50 és 100 pillén, 100 mellen,
valamint 400 vegyesen is a
dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott fel. 

Temesváron már két szen-
tesi versenyzõ is rajthoz állt
a felújított 25 méteres uszo-
dában. Melkuhn Dezsõ 100
és 200 méter gyorsúszásban,
100 mellen, 100 pillén és 100
vegyesen, Munkácsi Sándor
25 gyorson, 100 háton és 100
vegyesen volt korosztályá-
ban a mezõny legjobbja. 

Az év utolsó szenior úszó-
versenyét az új, törökbálinti
sportcentrumban tartották.
A magyarországi egyesüle-

tek mellett szép számmal ér-
keztek külföldi versenyzõk
is, a legnépesebb az ukránok
csapata volt, akik több egye-
sületet képviseltek. A kétna-
pos rendezvényen a 9 szen-
tesi versenyzõ 34 egyéni és 7
váltó érmet gyûjtött. 

Eredmények: Pólyáné Téli
Éva: 1. 100 mell, 50 pille, 50
mell, 100 pille, 3. 100 vegyes;
Melkuhn Dezsõ: 1. 100
gyors, 100 hát, 100 pille, 2.
100 gyors, 100 mell, 100 ve-
gyes; Lukátsy Katalin: 1. 100
mell, 50 mell, 3.  100 hát. 4.
100 vegyes; Berezvainé Virá-
gos Éva: 1. 100 gyors, 2. 50
hát, 100 hát, 100 vegyes, 50
gyors; Bocskay Zsófia: 1. 50
pille, 2. 100 pille, 100 vegyes,
3. 100 gyors; Pengõ Erzsébet:
1.  100 gyors, 2.  100 mell,
100 vegyes, 3. 50 gyors, 4.  50
mell; Bodnár Istvánné: 1.  50
mell, 2.  50 gyors, 3.  50 hát;
Ferke Gáborné: 2. 50 mell, 3.
100 mell, 4.  50 hát, 5. 100
hát; Debreczeni Beáta: 3.  100
pille, 4.  100 mell, 5. 50 mell,
6.  100 vegyes.

Váltók: 
4x25 m nõi vegyes váltó:

III. kcs. 2. Szentes, VI. kcs. 2.
Szentes.

4x25 m férfi vegyes váltó:
VI. kcs. 2. Szentes-MIX, 4x25
m nõi gyorsváltó

VI. kcs. 1. Szentes, 4x 25 m
férfi gyorsváltó VI. kcs. 2.
Szentes-MIX, 4x25 m MIX
vegyes váltó VI. kcs. 1. Szen-
tes, 4x50 m MIX gyorsváltó
2. Szentes .

A Szentesi Delfin ESC ver-
senyzõi 2014-ben 12 hazai és
5 külföldi versenyen vettek
részt, és összesen 305 arany,
174 ezüst és 94 bronzérmet
szereztek az egyéni számok-
ban. A rövidpályás, nyitott
és fedett országos bajnoksá-
gokon összesen 77 egyéni
bajnoki cím mellett, 72 máso-
dik és 29 harmadik helye-
zést, váltóban 8 aranyat, 4
ezüstöt és 2 bronzérmet úsz-
tak.

A Magyar Szenior Úszók
Országos Szövetsége „A Ma-
gyar Szenior Úszás örökös
bajnoka” posztumusz díját
vehetett át Kovács Imréné és
Becsák Jánosné családja az
MSZÚOSZ elnökségétõl.

Év végi „delfines” sikerek

A valaha szebb napokat
látott szentesi diáksport új-
bóli megerõsítését kezde-
ményezték azok a testneve-
lõk, szakemberek, akik ja-
nuár 12-én a Közös Önkor-
mányzati Hivatal tanácsko-
zó termében találkoztak.
Pólyáné Téli Éva a diák
sportbizottság új vezetõje.

Kovács János, a helyi önkor-
mányzat sportbizottságának
elnöke bevezetõjében rámu-
tatott: eltökélt szándéka,
hogy a településen vissza
kell állítani a diáksport meg-
becsültségét, hiszen a koráb-
bi években számos olyan
programot szerveztek, ahol
valóban – esetenként – több
százan versengtek, és több

sportágban országos sikere-
ket hoztak.

Kijelentette: szükség van a
szervezeti keretek tisztázásá-
ra, stabilizálására, anyagi
források juttatására és fel-
ajánlotta támogatását.

Takács László, ny. testneve-
lõ szerint pontosítani kell a
feladatokat, meg kell szün-
tetni az „esetlegességet”,
a versenyek rendezéséhez
meg kell teremteni az anyagi
hátteret, a Városi Diák Sport-
bizottság élére vezetõt kell
választani, és mindeközben
– gyorsan – elõ kell készíteni
a 2015.évi rendezvényeket,
az ezekre való nevezéseket.

A KLIK szentesi járási tan-
kerületének jelenlévõ képvi-

selõje, Szabics Aranka sze-
rint a diáksport szervezése
nincs benne a mûködési sza-
bályzatukban. Az anyagi tá-
mogatásokról szólva el-
mondta: még nincs idei költ-
ségvetésük, de nem valószí-
nû, hogy erre a feladatra lesz
forrás.

A jelenlévõ testnevelõ ta-
nárok az év során tartandó
11 féle sportverseny rendezé-
sét „felosztották” egymás
között. Viszont az nem de-
rült ki, hogy a programok-
nak lesz-e anyagi fedezete 

A jelenlévõk Pólyáné Téli
Éva testnevelõt választották
meg a Szentes Városi Diák
Sportbizottság vezetõjének.

(Forrás: Szentesi Gyors)

Támogatásra szorul
a hely i  d iáksport

Az idén elõször rendezik
meg az országos kötélugró
bajnokságot, ami egyben az
elsõ válogatóverseny is a
nyári németországi Európa-
bajnokságra. A Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban a házigazda Kiss Bálint
Kötélugró Klub mellett Szol-
nok, Szentendre, Budapest,
Mórahalom, Maklár, Makó,
Tata, Nagykanizsa és Dom-
bóvár csapatai mérik össze
tudásukat.

A január 24-én és 25-én tar-
tandó sportesemény elsõ
napján az egyéni verseny-
zõk, a második napon a pá-
rosok és a csapatok verse-
nyét tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. Mindhárom szám-
ban gyorsasági és szabadon
választott gyakorlatokat mu-
tatnak be öt korcsoportban,
134 fõ részvételével.  

Kötélugrók
országos
versenye

A Kiss Bálint Református Álta-
lános Iskola és a Szentesi Diák-
sport Bizottság január 26-án, a
városi sportuszoda 50 méteres fe-
dett medencéjében rendezi meg a
körzeti úszó diákolimpiát.

A Szentes és a környezõ általá-
nos iskolák I-II-III-IV. korcsoport-
ba tartozó tanulói, január 21-ig
elõzetes nevezés alapján vehetnek
részt a megméretésen.

A körzeti versenyen számon-
ként egy iskolából egy  csapat, il-
letve három egyéni versenyzõ ve-
het részt.

A versenyen az 1-3. helyezettek
éremdíjazásban részesülnek és a
térséget képviselik a megyei dön-
tõn.

Diákolimpia

A továbbjutás a cél
az Euroligában

(Fotó: Szentesi Gyors)

Tóth László edzõ, Bolonyai Flóra, Gyõri Eszter és Hevesi Anita a sajtótájékoztatón.



- Az én Pistikém még csak 2 éves,
de már elszámol tízig.
- Ó, az én Gizikém másfél évesen
már százig számol el.
- Mi Pistikével járunk babaúszásra.
- Ó, Gizike már kinõtte ezeket. Mi já-
runk babakoreaira, babaatomfizikára
és baba-mama súlyemelésre is. És
most kapott a 19. hónapi szüli-
napjára egy operabérletet. De felirat-
tal nézi, mert magyarul túl unalmas
volt neki.
- Pistike 10 hónaposan már járt.
- Gizike már 9 hónaposan. Csárdást.
- Pistike 6 hónaposan már mászott.
- Gizike is. A Mount Everestet. 
Oxigénpalack nélkül.
- Oké, te gyõztél! Mégis, mi lesz Gizi-
kébõl, ha felnõ?
- Agysebész, jogász, asztronauta és
világhírû énekes, de csak miután
megnyerte az olimpiai aranyérmet. 
– És Pistike mi lesz?
- Boldog.

Idõs néni száll fel a buszra. Móricka
az egyik ülésrõl megkérdi:
- Néni kérem, le tetszik ülni?

- Igen, kisfiam - mondja hálásan a
néni.
- És mégis hová?

- Apu... találtam egy elveszett labdát.
- Honnan tudod, hogy elveszett?
- Hát a gyerekek az udvaron még
most is keresik...

A szõke áll a boltban, a kosarát tele-
teszi uborkával, mikor tele van, visz-
szateszi. Mikor ezt már háromszor
megcsinálta, odamegy az õr.
- Mondja, hölgyem, mit csinál?
- Tudja, ma voltam kozmetikusnál,
és azt mondta, hogy jót tesz az ar-
comnak az uborkapakolás...

Az agresszív kismalac egy fenyõfán
üldögél. Arra megy a medve és meg-
kérdezi:
- Mit csinálsz itt, kismalac?
- Cseresznyét eszek.
- De hát ez egy fenyõfa!
- Csönd! Hoztam magammal!

Egyik ember a másiknak a tóparton:
- Bocsánat uram, itt nem szabad fü-
rödni!
A másik:
- Én nem fürdök, hanem fuldoklok!
Egyik:
- Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

- Képzeld, pár nappal ezelõtt meg-
büntetett a rendõr kétezer forintra,
mert nem a látási viszonyoknak
megfelelõen közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendõrt.

Két szentjánosbogár találkozik. Az
egyik teljesen be van kötözve.
- Mi történt veled? - kérdezi a másik.
- Tudod, gyenge már a látásom.
Tegnap este megláttam egy gyönyö-
rû nõt, leröppentem, és magamhoz
szorítottam. Ekkor derült ki, hogy
csak egy eldobott cigarettacsikk volt.

- Miért nincsenek a vonatnak tornyai
és bástyái?
- Mert a vonat nem vár.

22001155..  jjaannuuáárr  1166.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 77

Önvédelemre is alkalmas
a Nippon Zengo gyakorlása,
hallhattuk a Kyokushin Ka-
ratéra épülõ új tömegsport
múlt heti téli edzõtáborában.
Csütörtöktõl vasárnapig na-
pi három, sõt az egyik nap öt
(!) edzésen gyakoroltak, s ta-
nulták a pontos mozdulato-
kat a részt vevõ hölgyek és
urak, fõleg oktatók.

Szentesrõl indult hódító
útjára 2012-ben a Nippon
Zengo, melyet mostanra már
több mint száz prezenter ok-
tat országszerte, a nagy csa-
ládnak mintegy 6500 tagja
van. – Elsõként Romániába
terjeszkedik tovább ez a
mozgásforma; 20 promóciós
DVD-t küldtek ki Japánba,
Thaiföldre és Vietnamba.
Ezen felül már egy dubai
kapcsolattal is rendelkezünk
– mondta Shihan Brezovai
Sándor. A Kyokushin Karate
6. danos mestere több mint
30 éves harcmûvészeti ta-
pasztalatával építette fel a
nem hagyományos tömeg-
sportot. Már a japán elneve-
zés fordítása – Építsd újra
önmagad! – is jelzi, többrõl
van szó, mint egyszerûen
csak zenére imitált ütések-
nél, rúgásoknál. Aki Nippon
Zengo edzésre vállalkozik, a
mozdulatokat szakavatott
oktatóktól lesheti el, derült
ki Brezovai Sándor magyará-
zatából. Bagi Alexandra közel
másfél órán át dolgoztatta a
közel 80 résztvevõt, akik az
ország különbözõ tájairól ér-
keztek a szokásos téli edzõ-
táborba, többségében maguk
is klubvezetõk. Ami fontos,
Alexa, bár a karate egyenru-
háját a Nippon Zengo edzé-
seken  kényelmesebbre cse-
réli, maga is 2. danos, fekete
öves karate mester. Mint a

foglalkozás végén elárulta, a
Nippon Zengo mellett to-
vábbra is versenyez az Euró-
pa- és világbajnok kara-téka,
s az aerobik edzések sem
szorították ki nála a kardio
edzést, hiszen e mellett azért
van még futás is, árulta el
mosolyogva – nem is kevés,
ráadásul minden idõre.
Ugyanis mestere nem gyõzi
hangsúlyozni, hogy nem az
számít, mennyit futsz, ha-
nem az, hogy mennyi idõ
alatt – na’ ez nem mindegy.

Hihetetlen, de ez a szóban
forgó edzés már az ötödik
volt aznap, technikai kép-
zéssel, erõsítéssel a Well-

ness Colosseum egyedülálló
DORS pályáján, sõt még a
lõdombokhoz is elfutottak.
A tábor zárásaként már száz
fölötti létszámban pörgették
a tempót. – Itt is fáj, ott is fáj,
de szeretjük. Mi a Nippon
Zengo szerelmesei vagyunk
– állítja a három klubot irá-
nyító Gera Andrea, aki Vásár-
helyen 24 évet töltött ju
jitsuval, úgyhogy értékelni
tudja a Zengo önvédelmi ér-
tékét is. 

Idõsebbek is elkezdhetik,
igazolja a szlogent a 65 éves,
tiszaföldvári Horváthné Palkó
Mária. Egy éve hódol a
Nippon Zengónak, odahaza

õ az egyik klubalapító. Jól
bírja az intenzív edzést, el is
dicsekedett: a lányok azért
nem állnak meg pihenni,
mert látják, hogy õ sem áll
le. – Ide olyanok is járnak,
akik esznek – tette még hoz-
zá. A Pest megyei Halászte-
lekrõl Barta Tünde a glutén-
érzékenységét, s pajzsmi-
rigy-problémáit gyõzte le a
Nippon Zengo segítségével.
Egy másik hölgy Szolnokon
pedig a támadóját közdötte
le: meg akarták erõszakolni,
de megvédte magát.

A Nippon Zengo nem füg-
getleníthetõ a karate szemé-
lyiségformáló szellemiségé-

tõl, erre példa Fodor Miklós
elõadása. A Budapest kör-
nyékén élõ, Krisna-hívõ 3.
danos karate mestert Shihan
Brezovai arra kérte fel, hogy
a szerénységrõl, alázatról
ossza meg gondolatait az ok-
tatókkal. – A mai világ az
egó növelésérõl szól, sokan a
mohóságba buknak bele a
sportban is. Mindenkinek
szüksége lenne erkölcsi taní-
tásra, de a vezetõknek, okta-
tóknak tisztábbaknak kell
lenniük, hiszen tanítvány az
edzõt másolja, követi –
mondta a férfi, aki lelkes
Nippon Zengo-oktató is.

D. J.

Kos
Az ötletek egymás után szü-
letnek a fejében. Egy kis

pénzhez is juthat.Egy kisebb mértékû
feszültség érezhetõ ön körül, ami kivált-
hatja azt, hogy olyan valakivel szemben
viselkedik gorombán, akit amúgy sze-
ret, tisztel.

Bika
Ne hallgasson most senkire,
tegye csendben a dolgát.

Ne feledje, hogy amikor szíve szerint
csomagolna és lépne tovább, épp ak-
kor jön egy kedvezõ fordulat. Ezért vár-
jon még egy kicsit a döntéssel. 

Ikrek
Költözködésben is gondol-
kodhat, ha az utóbbi idõben

ilyen irányú tervei voltak. Mielõtt dönte-
ne, érdemes pro-kontra alapon figye-
lembe vennie a jelenlegi lakókörnyeze-
tének és az újnak az adottságait.

Rák
Több dinamizmust tapasz-
talhat önmagában, mint va-

laha. Amennyiben vállalkozó, vagy
esetleg egy magasabb beosztásra vagy
magasabb bérre vágyott, most a csilla-
gok kedvezõ hatásai segítik a céljai el-
érését. 

Oroszlán
Most úgy tûnk, hogy egy ki-
csit túlvállalta magát elköte-

lezettségekben. Valaki ajándékkal ked-
veskedik önnek. Ideje több idõt szentel-
nie szeretteinek. Éreztesse velük az
együtt töltött idõben, hogy mennyire
fontosak.

Szûz
Az eddigi erõfeszítéseinek
most beérik a gyümölcse,

elismerik az eddig megtett erõfeszítése-
it és váratlan jutalomban lesz része.
Emellett ez a hét rendkívül alkalmas
háztartási gépek, kozmetikumok, ruhák
vásárlására.
Mérleg
Amennyiben az otthoni fronton nézetel-

térés merülne fel ön és párja
között, mindenképp rövidre
kell fogni a vitatkozást, mert

csúnyán elmérgesedhet a helyzet. A to-
lerancia és a türelem küszöbe egy ki-
csit csökkenhet. 

Skorpió
Legyen óvatos a jogi ügyek-
kel, és ezzel kapcsolatos

kérdésekben. Nem várt kiadásai szár-
mazhatnak belõle. A csillagok hatásai
nagyon kedvezõen hatnak ebben az
idõszakban a pénzügyeire. Használja ki
a jó helyzeteket.

Nyilas
Ne szégyellje kimutatni az
érzéseit. Jut ideje vásárlás-

ra, a barátokra és a hobbijára is. Ossza
be ügyesen az idejét és az energiáját.
Öltözködjön kifogástalanul ezen a hé-
ten, ugyanis váratlan fontos találkozá-
sokon fog részt venni. 

Bak
Nagyon sok feladat vár ön-
re, de mindegyikkel szépen

meg tud birkózni. A csapat, aminek ön
része, kiváló teljesítményt nyújt. Javul a
csapatszellem önök között. A hét köze-
pe körül komolyabbra fordulnak a dol-
gok. 

Vízöntõ
Amennyiben valamilyen re-
generáló, sejtmegújító prog-

ramon való részvételt tervezett, ezek a
napok kedvezõek az elkezdésére. Sok-
kal hatékonyabban kifejtik a hatóanyag-
ok a hatásukat. Ilyenkor mindent a leg-
jobban tud hasznosítani a szerveze-
tünk.

Halak
Ezekben a napokban készít-
sen költségvetést. Nézze át

alaposan a pénzügyi helyzetét. Kikérhe-
ti akár egy profi szakember véleményét
is. Igyekezzen javítani a helyzetén.
Amint el kezd gondolkodni a dolgon,
számos jó ötlete támad, amivel lénye-
gesen elõnyösebben tud pozícionálni.

Január 16-23.
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Ter jeszkedik a
Nippon Zengo „család”

Január 19., hétfõ
16:00 3D Hõs6os
18:00 Dumapárbaj
20:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
Január 20., kedd
16:00 3D Hõs6os
18:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:30 Dumapárbaj
Január 21., szerda
16:00 3D Hõs6os
18:00 Dumapárbaj
20:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
Január 22., csütörtök
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
20:30 Annie
Január 23., péntek

14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Annie
20:30 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
Január 24., szombat
12:30 Barbie: Szuperhõs hercegnõ
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)
20:30 Annie
Január 25., vasárnap
12:30 Barbie: Szuperhõs hercegnõ
14:00 3D Hõs6os
16:00 Annie
18:15 Annie
20:30 Birdman avagy (A mellõzés

meglepõ ereje)

Mozimûsor

Pótfûtés

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

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

Idõszaki kiállítás: Régi mûvek a
XXI. sz. vásznain – A Tevan csa-
lád nyomdai és kulturális öröksé-
ge. 

Nyitás a magyar kultúra napján,
január 22-én, csütörtökön. Aznap
A Hanaui Biblia 1608-ból – Kin-
csek a Koszta József Múzeum
könyvtárából címmel tart elõadá-
sokat Nagy Géza Balázs teológus,
a Váci Egyházmegye Történeti Bi-
zottságának tagja. Reggel 8 óra-
kor az általános-és középiskolá-
sokat várják az elõadásra, 15.30-
tól pedig a nagyközönségre szá-
mítanak a múzeum megyeházi
épületében.

Tokácsli Galéria
A Paletta alkotókör és a Sziklay

csoport munkáiból látható váloga-
tás január 31-ig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Alföldi kézmûves fotográfiák

címmel nyílt kiállítás. A szervezõ
Szentesi Fotókör felhívására az
ország elismert alkotói küldték be
kézmûves technikával készült ké-
peiket.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festménye-

ibõl és kerámia alkotásaiból látha-
tó kiállítás.

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

Városi Könyvtár
Január 17-én, szombaton 15

órakor Bíró Károly festményeibõl
nyílik kiállítás. A kiállítást megnyit-
ja: Szûcs Ildikó, a könyvtár igaz-
gatónõje.  Megtekinthetõ: február
15-ig.

Galéria Kávéház és Étterem
35 éves a Jászkun fotóklub cí-

mû fotótárlatot február 5-ig láthat-
ja a közönség. Az elmúlt évtize-
dekben kialakult törzsgárdához az
évek során új tagok is csatlakoz-
tak, így most 24 tagú a társaság.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 16-tól

Január 21., 18 óra
Kodolányi János, a klasszikus tri-
ász egyik tagja, világirodalmi ran-
gú epikus címû elõadást tart dr.
Horváth György. Közremûködik:
Dragon Lajos, Mészáros Attila,
Mészáros Zoltán.
Városi könyvtár
Január 22.
Kultúra napja
Városi könyvtár
Január 22.
Elõadások a Magyar Kultúra napja
alkalmából
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Január 23-24.
Kultúra napi szavalóverseny óvo-
dások és kisiskolások részére
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház

Január 22-én
A nemzeti himnuszunk (nemzeti

imádságunk) születésének évfor-
dulóját ünnepeljük. A Kiss Bálint
Református Általános Iskola neve-
lõtestülete és diákjai felkérnek
minden diákot és nevelõt, hogy
csatlakozzanak kezdeményezé-
sükhöz! 

Csütörtökön mindannyian em-
lékezzünk erre az eseményre az-
zal, hogy az elsõ tanítási órát
megelõzõen mondjuk el a teljes
verset, és énekeljük el a nemzeti
himnuszunkat!

Programajánló

Az elektronikus zenét író mû-
vész, Simple Man, egy új, tiszta,
igényes stílus elsõ képviselõjeként
jelentkezik 2015-ben a zenei élet-
ben. A mûfaj az Exotic House, egy
dallamos, békés és egyben lendü-
letes elektronikus irány, amely
egyszerre eleveníti fel az élõ boly-
gónk egzotikus tájainak hangula-
tát, valamint a világegyetem titok-
zatosságát egy buli közben. Ezt
egy projektoros vetítéssel teszi
még különlegesebbé január 17-
én, szombaton a Felsõpárti Sörö-
zõben. A belépés 22 óráig ingye-
nes.

Simple Man és
visual-show



Pusztaszabolcson a temetõben emléktáblát
avattak január 12-én a szentesi huszárezred
19 lelõtt katonájának tiszteletére a 2 Magyar
Hadsereg tragédiájának 71. évfordulóján.

Rózsafi János hadszíntérkutató leírása sze-
rint 1944 végén Adonynál állomásoztak part-
védelemre beosztva a szentesi II. Árpád hu-
szárezred vasosztályai, akik a szovjet elõre-
törés elõl Felsõ-Cikola irányába vonultak
vissza. Közülük húsz ember, kilátástalan
helyzetbe kerülve, megadta magát az ellen-
ség felderítõinek, akik átadták az utánuk ér-
kezõ oroszoknak, majd tarkón lõtték a hadi-
foglyokat. Egyikük a cikolai patak hídjáról a

nádasba vetette magát és hiába lõttek utána,
nem találták el. Másnap a felsõcikolaiak elte-
mették a hõsi halottakat. Sírjukat 1945. ápri-
lis 15-én Dr. Paróczay Sándor plébános meg-
szentelte. Késõbb a tömegsírt felnyitották és
a Cikolán ideiglenesen eltemetett katonákat
Pusztaszabolcson a sírkertben helyezték el. A
kivégzetteknek 2011-ben kopjafát állítottak
azzal a hét névvel, ami kideríthetõ volt, s
utaltak a 12 ismeretlen magyar halottra is.

(Köszönet Czöndör Mihálynénak, és a
Pusztaszabolcsi Hagyományõrzõ és Hagyo-
mányteremtõ Alapítványnak a segítségért.)
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Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon az
alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok.

Tojás 38-42 Ft/db, vöröshagyma 100-150 Ft/kg, fok-
hagyma 600-1200 Ft/kg, lilahagyma 270 Ft/kg, petrezse-
lyem-, zellerzöld 50 Ft/csomó, kapor 100 Ft/csomó, zeller
100-150 Ft/db, karfiol 480 Ft/kg, fehérpaprika 650-950
Ft/kg, erõs paprika 70-120 Ft/db vagy 200 Ft/csomag,  ka-
liforniai paprika 250 Ft/db, paradicsom 400-480 Ft/kg, kí-
gyóuborka 400-700 Ft/kg, káposzta 100-150 Ft/kg, kelká-
poszta 200-280 Ft/kg, lilakáposzta 280 Ft/kg, cékla 100-
150 Ft/kg, gomba 450-600 Ft/kg.

Karalábé 100-180 Ft/db, krumpli 60-100 Ft/kg, saláta
150 Ft/db, gyökér 400-700 Ft/kg, sárgarépa 120-150 Ft/kg.
Cukkini, padlizsán 450-500 Ft/kg, sütni való tök (sonka)
120-150 Ft/kg. Sörretek 100 Ft/db, feketeretek 250 Ft/kg,
pirosretek 100-120 Ft/csomó.

Kivi 380 Ft/doboz, körte 450 Ft/kg,  alma 120-180
Ft/kg. Dióbél 2400 Ft/kg, mák 1900 Ft/kg, banán 400
Ft/kg, méz 1500 Ft/üveg, akácméz 2000 Ft/üveg.

Csiramálé 250-300 Ft/doboz, sült tök 490 Ft/kg, bim-
bóskel 300 Ft/kg, póréhagyma 100 Ft/db.
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Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

Telefon, fax: 63/311—563
E—mail: szenelet@szentes.hu,

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

Kiadja: Szentes Város Képviselô—testülete,
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme
6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Újabb internetes csaló ejtett szentesi áldoza-
tot. A gyanútlan vevõ a világhálón vásárolt
magának játékkonzolt, át is utalt a berendezé-
sért a 35 ezer forintot, ám az árut már nem
kapta meg, és a pénzéhez sem jutott hozzá.
Egy szegvári illetõ autót nézett ki az inter-
neten, majd elõleget utalt a fényképpel is il-
lusztrált jármû gazdájának, aki azonban lelé-
pett a pénzzel. Itt a kár mintegy 150 ezer fo-
rint.

Két felnõtt és egy fiatalkorú személy tört be
egy lakatlan, Klapka utcai házba. A tolvajok
mûszaki cikkeket vittek el a helyszínrõl, ám a
térfigyelõ kamerák segítségével a nyomozók
elfogták az elkövetõket.

Ugyancsak elfogták annak a bûncselek-
ménynek az elkövetõjét, aki még tavaly no-
vemberben egy tanya körbekerítetlen udvará-
ból vasat vitt magával. A több mint 50 ezer fo-
rint értékû nagytõkei lopás tettese ellen már
folyik az eljárás.

Eltûnt az egyik szentesi sörözõben az ott
szórakozó vendég pénztárcája. A tárca késõbb

elõkerült, ám a benne lévõ pénz nem, így vizs-
gálat lett az ügybõl.
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Életveszélyesen sérült
a szentesi nõ

Egy 24 éves csongrádi férfi halt meg abban a
közlekedési balesetben, ami szerda este történt
az 52-es úton, Kecskemét közelében. Egy ka-
mion és egy személyautó ütközött össze, és a
helyszínen meghalt a személygépkocsit vezetõ
fiatalember.

Egy kamion haladt Kecskemét irányába,
amikor a sávjában gyalogló ember miatt félre-
rántotta a kormányt és frontálisan ütközött a
szembõl érkezõ személygépkocsival. Az autó-
ban utazó 24 éves szentesi nõt súlyos, életve-
szélyes sérülésekkel vitték kórházba, a kamion
vezetõje is megsérült, õ is kórházba került. A
katasztrófavédelem azt közölte, hogy a két
gépkocsi az ütközés után az árokban kötött ki.
A sérülteket kecskeméti és kerekegyházi tûzol-
tók emelték ki a jármûvekbõl.

Ismét internetes csalók
után nyomoznak

Született: Bárány Norbert és Horváth Ani-
kónak (Alkotmány u. 20.) Csanád, Böszörmé-
nyi Imre és Böszörményiné Dani Alexandrá-
nak (Bocskai u. 4.) Dominik, Mihály Tamás és
Szabó Alexandrának (Dankó P. u. 5.) Tamás
Zalán, Lukács Dániel és Barkóczi Beátának
(Dr. Uhlár I. u. 28.) Benjámin, Hlbocsányi Sza-
bolcs és Csatordai Juditnak (Jókai u. 115.)
Maja, Justin Péter és Kõrösi Zsuzsannának
(Bercsényi u. 17/A) Kerecsen, Bubor Attila és
Szénási Editnek (Dr. Berényi I. u. 103.) Kinga
Boglárka, Varga Sándor és Dunás-Varga Szil-
viának (Kikelet u. 24.) Sándor, Kozák Ferenc
és Kozákné Szirom Beátának (Köztársaság u.
8.) Erika Beatrix, Farkas Zoltán és Göbölyös
Martinának (Lahner Gy. u. 4.) Kristóf nevû
gyermeke.

Elhunyt: Biácsi László (Dózsa Gy. u. 170.),
Rényi Bálintné Siklósi Margit (Apponyi tér

H. ép.), Tóth Mihály (Nagyhegy-széli út
28/A), Budai Sándor (Honvéd u. 22.), Hevesi
Gézáné Berthold Katalin (Apponyi tér G.
ép.), Õri József (Koszta J. u. 4.), Kérdõ Lajos
(Dr. Udvardi u. 36.), Dózsa László (Dr. Uhlár
I. u. 13.), Mikecz Sándorné Kenyeres Klára
(Batthyány u. 12.), Keresztes-Nagy Imréné
(Dózsa Gy. u. 171.), Nemes Lajos (Nagyhegy-
széli út 32.),  Török László (Rákóczi F. u.
139.), Csányi Sándor (Boros S. u. 32.), Módra
Imre (Sima Ferenc u. 6-10.), Vas Imre (Deák
F. u. 133/A), Nagy Imréné Dancsó Katalin
(Fekete M. u. 3.), Bari Piroska (Dankó P. u.
9.), Dobos Istvánné Rácz Erzsébet (Dr.
Berényi u. 11.) Gerecz Elemér János (Hétve-
zér u. 6.), Kátai-Pál Istvánné Czakó Rozália
(Szondi u. 2.), Kuczora Mihályné Molnár Ju-
lianna (Ürge u. 55.).

Családi események

Orvosi ügyelet:

hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24

órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak

ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés:

hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 órá-

ig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), rendelési idõn kívül az ellátás a

kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet:

Január 19-26-ig Eszes Gyógyszertár (Klauzál u. 6.) hétfõ-péntek

7.30-18, szombat 8-12 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Önkéntes magán-állatorvosi ügyelet:

(Szentes, Nagytõke, Derekegyház) január 17-18-án Hobot László Ko-

dály Z. u. 15., telefon: 20/311-08-30.

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü január 19-23.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Zöldborsóleves és
fûszeres almaleves

A menü: Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Pirított tarhonyaleves és

sütõtök krémleves
A menü: Temesvári szelet,

tészta
B menü: Sajttal töltött pljeskavica,

sült burgonya
Szerda: Pacalleves és

zellerkrémleves
A menü: Karaj sokmagvas

bundában,
burgonyapüré

B menü: Csirkemellfalatok,
párolt rizs,
zöldspárga vajon

Csütörtök: Grízgaluskaleves és
gyümölcsleves

A menü: Rakott zöldbab
B menü: Zúzapörkölt, tészta
Péntek: Sárgaborsóleves

füstölt csülökkel és
makói vágottas

A menü: Bugaci aprópecsenye,
sült burgonya

B menü: Tonhalas rakott tészta
vagy rántott zöldségek
rizibizivel

www.galeriakavehaz.hu (X)

Új logó bevezetését tervezi
az Üdülõközpont a hamaro-
san elinduló új szolgáltatásai
kapcsán. Az elkészült ötféle
terv közül a lakosság javasla-
ta alapján választják ki a vég-
leges változatot. Az ikonok
játékot, épületet, buborékot,
hullámot vagy szívet for-
máznak. A védjegytervek
megtekinthetõek a fedett
uszoda aulájában, a szavaza-
tokat a kihelyezett urnába
várják, névvel, címmel és el-
érhetõséggel megjelölve ja-
nuár 20-ig. A voksolók kö-
zött belépõket sorsol ki az
uszoda vezetése.

A Szentesi Mozaik és a
Szentesi Gyors Facebook ol-
dalán is láthatóak a logóter-
vek.

A Szentesi Üdülõközpont
elõször a február végi Utazás
kiállításon mutatkozik be az
új logóval ellátott kiadvány-
okkal.

Szavazzanak az
uszoda logójára!

A Király István Kertbarát-
kör fórumot rendez január
19-én, hétfõn 17 órakor a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. A hagyományos év-
indító összejövetel meghívott
vendégei Kiss István falugaz-
dász és Szirbik Imre polgár-
mester. A résztvevõk hallhat-
nak a mezõgazdasági gaz-
dálkodókat érintõ változá-
sokról, valamint a város ta-
valyi eredményeirõl és idei
terveirõl is.

Fórum

Vers, próza és mese
Az Árpád Szabadidõs SK

ismét megrendezi hagyomá-
nyos vers- és próza- (mese)
mondó versenyét a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
óvodások, általános iskolá-
sok és felnõttek részére.
Január 23-án, 14 órakor a
nagycsoportos óvodások, 24-
én, 9 órakor az általános is-
kolások és a felnõttek mûso-
rát láthatja a közönség a Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban.
A rendezvényen részt vesz-

nek szerbiai, zentagunarasi,
és a romániai újszentesi ma-
gyar iskolák diákjai is.

Pótszilveszter
A klub zenés pótszilvesz-

tert rendez tagjainak és bará-
tainak  január 24-én, 18 órá-
tól a Kiss B. u. 3. szám alatti
helyiségében. A jó hangulat-
ról Farsang László gondosko-
dik. Jelentkezni lehet január
19-ig, 15 és 17 óra között a
klub irodájában. Felvilágosí-
tás kérhetõ Léhi Gábortól
(63/314-399, 30/468-87-69).

Csendes megemlékezés

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
(6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
GYERMEKKÖNYVTÁRI ÁLLÁS

BETÖLTÉSÉRE, 2015. február 1-jétõl.
Pályázati feltételek:
— könyvtárosi felsõfokú végzettség 
— büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
— könyvtárpedagógiai végzettség
— szentesi lakhely
— angol és/vagy német nyelv társalgási szintû ismerete
— szakmai ajánlás
— pályakezdõ 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát
— iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát
— motivációs levelet
— egy olvasásnépszerûsítõ gyermekkönyvtári projekt

forgatókönyvét

A megbízás határozatlan idejû.
A pályázat beadásának határideje

2015. február 26.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó vállalja 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását.
A pályázatot a Szentes Városi Könyvtár

Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetõje részére
(6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.) kell benyújtani.

A II. világháború legnagyobb magyar tra-
gédiájára, a doni áttörésre emlékeztek mé-
cses gyújtásával a város vezetõi, a Volt Ha-
difoglyok Bajtársi Szövetsége a fegyveres

testületek és magánszemélyek január 12-én
a Széchenyi-liget bejáratánál található II. vi-
lágháborús emlékmûnél.

Fotó: Vidovics


