
Nincs egyetértés a szállás-
hely adók között a Petõfi
Szálló ügyében. Az egyik
szakember szerint – aki
végzettsége szerint közgaz-
dász – pénzkidobás lenne,
mert egy kisebb, 30-35 szo-
bás hotel kevés, minimum
100 férõhelyes mûködtethe-
tõ gazdaságosan. Egy másik
megszólaló egyenesen a vá-
ros ékkövének tartja, amely
a szívünkhöz nõtt. Abban
azonban egyetértenek meg-
szólalóink, hogy szükség
van szállodára és nem tart-
ják igazi konkurenciának,
mert õket éppen a családias
hangulat miatt választják a
vendégek. 

A város szálláshelyein nõtt
a szállóvendégek és az eltöl-
tött éjszakák száma a tavalyi
évben. Az adóirodától ka-
pott adatok szerint 2014-ben
összesen 30.282 vendégéjsza-
kát és 11.192 vendéget jelen-
tettek be. A növekedés több
mint 10 százalékkal haladja
meg az elõzõ évit. A szállás-
helyek nem szívesen osztják
meg saját adataikat, annyi
tudható, hogy szinte min-
denhol a visszatérõ vendé-
gekbõl van több.

– A tisztaság
és a kedvesség
miatt szeretnek
b e n n ü n k e t  –
kezdte Vukovich
Sándorné, Ilike a
Holdfény Pan-
zió tulajdonosa.
– Nagyon sok
visszatérõ ven-
dégem van, so-
kan családi ese-
ményekre vagy
családlátogatásra érkeznek.
Üzleti célból heti, havi vagy
akár kétheti rendszeresség-
gel jönnek a városba és
hozzánk is. Szállásoltatunk
sportolókat is, ezekbõl a
kapcsolatokból nagyon sok
barátság szövõdik. A vendé-
geink ragaszkodnak hoz-
zánk. Olyan, jelenleg kül-
földön élõ, ott letelepedett
családok is visszajárnak hoz-
zánk, akiknek szülõvárosa
Szentes. Nagyban befolyá-
solja a szálláshelyek kihasz-
náltságát, ha a városban ran-
gos sportesemény van, ak-
kor elõfordult, hogy egy
gombostût sem lehetett leej-
teni, annyian voltak. Ami
problémát jelent, hogy kultu-
rális eseményekre olykor

szinte rászervezik a sport-
eseményeket, vagy fordítva.
A szervezõk között nincs
kommunikáció, ez végül azt
eredményezi, hogy kevés
lesz a szálláshely a városban
és elmennek másik városba –
folytatta Vukovichné Ilike.

– Az elmúlt év tapasztala-
tai alapján a nyár a csúcsidõ-
szak. Könnyen lehet, ha ak-
kor próbáltunk volna idõ-
pontot egyeztetni, akkor
nem vállalom. A tapasztala-
tok ezt mutatják, hogy janu-
ár a legcsendesebb hónap a
vendéglátásban. Célcsopor-
tokat kellene megszólítani,
mondjuk nyaraló, sportoló
diákokat vagy kismamákat,
nyugdíjasokat. 

(folytatás a 4. oldalon)
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Erkölcsi gyõzelem a
diszkrimináció felett

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság ingyenes ügyfélfo-

gadását mind többen keresik fel, idõnként persze

olyan ügyekkel is, amelyek nem tartoznak a hatás-

körükbe, tudtuk meg megyei referensüktõl, dr. Kiss

Éva ügyvédtõl.
4. oldal

Lassí to t t  tempó
a zeneiskolában

A megalakulásának idén éppen 60. jubileumát ün-

neplõ Lajtha László zeneiskola rendhagyó tanári

hangversennyel zárta a félévet. Mihály Béla igazgató-

val az aktuális helyzetrõl beszélgettünk. 

5. oldal

Víz alatt áll 8 ezer hektár

Napról-napra nõ a belvízzel elöntött terület nagysá-

ga a térségben annak ellenére, hogy egyre több vizet

emelnek át a szivattyúk naponta. Szentes közigazga-

tási területére elsõ fokú belvízvédelmi készültséget

rendelt el a város polgármester.

3. oldal

Ingyenes kéményseprési
szolgáltatás bevezetését ter-
vezi az állam, derül ki egy
most nyilvánosságra került
törvény- és kormányrende-
let tervezetbõl. Az elképze-
lés szerint a lakossági ké-
ményseprési feladatokat a
katasztrófavédelem látná el,
míg a közületi munka ma-
radna a jelenlegi szolgálta-
tóknál. Az idei évben az
SzVSz Kft. kéményseprõi
végzik el a munkát és az ér-
te járó díjat beszedik a je-
lenleg érvényes jogszabály-
ok alapján.

A jelenlegi biztonsági szint
fenntartása mellett nem való-
sítható meg a díjmentes ké-
ményellenõrzés, hívja fel a fi-
gyelmet a Magyarországi Ké-
ményseprõk Országos Ipar-
testülete sajtóközlemény-
ében. A 260 éves magyar ké-
ményseprõ-ipar végét jelen-

tené a jövõ évre tervezett díj-
mentes kéményellenõrzés. A
jelenlegi szolgáltatók többsé-
ge bezárhat, a feladatot vég-
zõ katasztrófavédelemnek
pedig jelentõs többletterhet
jelentene a megfelelõ emberi
és szakmai feltételek meglé-
tének hiányában. A lakossági
kéményseprõi szolgáltatást a
katasztrófavédelem végzi
november 1-tõl, egy mostani
törvénytervezet, illetve kor-
mányrendelet-tervezet értel-
mében. Közületek esetében
továbbra is a jelenlegi ké-
ményseprõipari közszolgál-
tató végzi, az ingatlantulaj-
donos megrendelésére. Szen-
tesen és a járáshoz tartozó te-
lepüléseken, magánszemé-
lyek és közületek esetében is
a Szentes Városi Szolgáltató
Kft. kötelezõ sormunka-
végzés keretében folytatja a
kéményseprést. Csongrád

megyében még Szegeden,
Hódmezõvásárhelyen és
Csongrádon mûködik önál-
lóan a kéményseprési tevé-
kenység. – Nélkülöz minden
szakmaiságot a tervezet – fo-
galmazott lapunknak az
SzVSz Kft. ügyvezetõje. A
cég az 50-es évek óta végzi a
tevékenységet, ahol jelenleg
7 fõ foglalkozik a kémény-
seprõi feladatokkal. Döb-
rõssy Iván elmondta, a kft.
szeptember 1-ig köteles átad-
ni a kéményseprõi feladatok-
kal kapcsolatos adatokat a
katasztrófavédelem részére,
majd utána a szeptemberben
és októberben végzett mun-
káról kell átadni november
16-ig. A rendelettervezet
azonban nem tartalmazza a
foglalkoztatottak és a saját
eszközeik további sorsát.

(folytatás a 3. oldalon)

Ingyenes lesz,
de milyen áron?

Szeretik és ismerik a szentesi szálláshelyeket

Egyre több a vissza-
és hazajáró vendég

Egymillió forint megfizetése alól mene-
külhet meg az a cég, aki legalább egy fõ
megváltozott munkaképességû dolgozót
foglalkoztat. Ahhoz, hogy a munkavállaló
és a munkaadó egymásra találjon, aktív se-
gítséget nyújt a Napra Forgó Nonprofit Kft. 

Az érdi telephelyû cég, szegedi kirendelt-
ségének munkatársai minden héten egy
napot Szentesen töltenek a Dózsa-házban.
Olyan aktív korú, megváltozott munkaké-
pességû, nyitott személyiségû szentesieket
várnak, akik dolgozni szeretnének. A cég ja-
nuár 29-én tartott tájékoztatót a városháza
dísztermében.

Pappné Berki Beáta, a Napra Forgó Kft. iro-
dai koordinátora elmondta: december óta fo-

lyamatos az érdeklõdés a városban. Már több
mint 30 emberrel kötöttek együttmûködési
megállapodást, a január 29-ei találkozón is
további jelentkezõk regisztráltak. A szakem-
ber pozitívan értékelte a találkozót, ahol
minden jelentkezõvel személyesen egyeztet-
tek. A szociológus végzettségû tanácsadó
hozzátette, február 6-án pénteken a Dózsa-
házban folytatják az interjúkat, itt már szer-
zõdések is születhetnek. Mivel több szentesi
cég, így például a Hungerit, a Pan-kota, a
kórház, a Legrand és a SZEFO is nyitott az
együttmûködésre teljes erõvel azon dolgoz-
nak, hogy a felek egymásra találjanak.

(folytatás a 8. oldalon)

Szegedi cég segíti a megváltozott
munkaképességûeket

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet

„2014-ben összesen 30.282
vendégéjszakát és 11.192
vendéget jelentettek be. A
növekedés több mint 10
százalékkal haladja meg az
elõzõ évit. A szálláshelyek
nem szívesen osztják meg
saját adataikat.“
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Az államosítást követõen
alakultak meg városunkban
az elsõ kisipari szövetkeze-
tek. 1952-ben nem kis ellenál-
lásra megalakult a Szentesi
Vas- És Fémipari Kisipari
Szövetkezet. Alapító tagjai
voltak: Fazekas István, Döm-
södi Lajos, Kiss Lajos, Török
Szilveszter, Dobossy Lajos,
Novák Péter, Gyõri Ferenc,
Lupták János, a Blaskovics
testvérek – Károly és Kálmán
–, Hajdú János, Bartucz Já-
nos, Füsti M. Sándor, Szabó
Jenõ. 

Sokan voltunk abban az
idõben, akik nem tanulhat-
tunk tovább, mert nagyapá-
ink jobb módú emberek vol-
tak és megbélyegezték õket.
Én is, mint kulák csemete –
kicselezve az akkori vezetést
– szüleim, az ipari iskola ta-
nára – Rácz Lajos bácsi – és
„második Édesapám” Faze-
kas Pista bácsi segítségével
leszerzõdtem a ktsz-ben
szakmát tanulók közé. Na-
gyon kellett bizonyítani,
hogy megháláljuk azt a sze-
retet, amit mestereinktõl kap-
tunk. Megtanultuk a szakma
minden fogását, mint laka-
tos, hegesztõ, esztergályos,
és a tudást ez a generáció to-
vábbvitte a város ipari üze-
meibe és a környezõ mezõ-
gazdasági tsz-ekbe is.

Itt öltötte ipari tanuló éveit
Bartha István, aki a szövetke-

zetben kiváló mestereinktõl
tanultakat ma is büszkén ad-
ja tovább, mint a 20 éves
Ganz-Szentes Acélszerkezet
Kft. ügyvezetõ-igazgatója.

A ktsz 1977-ben a József
Attila u. 2. szám alól kitele-
pülni kényszerült az ipari
parkba. A gazdasági nehéz-
ségek és a profilváltás miatt
kénytelen volt feladni a kis-
ipari szövetkezeti jellegét és
elfogadni legnagyobb meg-
rendelõjének vételi ajánlatát,
így a GANZ-MÁVAG Szen-
tesi Üzeme lettünk.

A légtartályok gyártása –
az általam tervezett típusok –
behálózták az országot és el-
ismert hírnevünk a környezõ
országokba is eljutott. Minõ-
sített hegesztõink buszkén
kijelenthették, hogy õk a Vas-
és Fémipari Ktsz neveltjei.

Bartha István az ipari tanu-
ló éveket követõen elkerült
a ktsz-tõl, majd 1979-ben
a GANZ-MÁVAG-hoz tért
vissza és azóta is itt dolgozik.
1995- január 1-jén alakult a
Ganz-Szentes Acélszerkezet
Kft., melynek alapítója és
ügyvezetõje.

Most, amikor ünnepeljük
a kft. elmúlt 20 évét, büsz-
kén tekintünk vissza azokra
az idõkre, a fiatalságunkra,
amik életünk legszebb évei
voltak.

Az évfordulón a Bartha
Pista által vendégül látott,

megõszült, ünneplõ baráta-
immal megkopott ízülettel,
elcsukló hangon öleltük meg
egymást. Te még megvagy?
De jól nézel ki, csak az idõ
telt el!

Bizony az idõ eltelt, de az
egymás iránti tisztelet, az el-
múlt 50 év nem tudja feled-
tetni a sok közös rendez-
vényt, a május 1-jei nem sze-
retett felvonulásokat, a bri-
gádversenyeket és mindazt,
amit egy igazi közösség ösz-
szekovácsolt.

Amikor megköszönjük va-
lamennyien Pista barátunk
vendégszeretetét, eszembe
jutnak mestereink bölcs mon-
dásai. Az estén elhangzott is-
mert nóták visszahozták a
Vas- és Fém igazi hangulatát
és Fazekas Pista bácsi utolsó
mondatait: „Ha rám gondol-
tok, soha ne sírjatok/Hiszen
szívetekben jó helyen va-
gyok!” 

Legyen ez a mostani kol-
lektíva méltó tudója a szövet-
kezetnek, amely a Szarvasi
út 2. szám alatt nagypontos-
ságú hegesztett acélszerkeze-
tek gyártásától hangos, adja
hírül a pontos és precíz tech-
nológiát és teremtse meg na-
gyon sok család boldogulá-
sát.

Bartha Pista köszönünk
mindent, amit a régi baráto-
kért tettél!

Bagi Imre

Szentesen igen elterjedt a
Bartha (Barta) családnév, de
eredetük nem vezethetõ
vissza egy közös õsre. A leg-
fõbb eltérés nem nevük
írásmódjában volt, hanem
abban, hogy a „th”-s Bar-
thák nemesek és reformátu-
sok, míg a „h” nélküli Bar-
ták földmûvelõ jobbágyok
és katolikusok voltak. Az
alábbiakban Bartha János
fordulatokban gazdag élet-
útját ismerhetjük meg, a-
melynek bemutatása régi
adósságunk. Megjegyzendõ,
hogy fõhõsünk nem azonos
a mezõgazdasági iskola név-
adójával – ifj. Bartha János-
sal –, csupán távoli rokonok. 

Bartha János õsei Nyitra
vármegyébõl származtak.
Címeres nemeslevelüket I.
Lipót királytól kapták 1686-
ban. A korabeli feljegyzések
szerint öreg Bartha János,
valamint György és Mihály
nevû fiai „kálvinisták lévén,
s megtérni nem akarván”, az
1760-as évek elején a Csong-
rád vármegyei Hódmezõvá-
sárhelyre költöztek, vélhetõ-
en az ellenreformáció üldö-
zése miatt. Öreg Bartha Já-
nos már Vásárhelyen hunyt

el 1766-ban. A népes família
egyik ága áttelepült Szentes-
re, és hamarosan kiterjedt
családdá terebélyesedett. Eb-
bõl származik írásunk fõsze-
replõje, Bartha János, aki
Szentesen született 1822. de-
cember 30-án. Apja nemes
Bartha István, 1,5 jobbágytel-
ken gazdálkodó kisnemes.
Édesanyja Szabó Sára, aki
négy fiúgyermeket szült: Jó-
zsefet, Istvánt, Jánost és Sán-
dort. Az apa 1839-ben bekö-
vetkezett halála után a Ki-
rályságon lévõ 90 holdas
családi gazdaságot – a kor
szokásának megfelelõen – a
két idõsebb fiú vitte tovább,
János (bátyjai anyagi támo-
gatásával) magasabb isko-
lákban képezte magát, a leg-
ifjabb gyermek pedig kita-
nulta a csizmadia mestersé-
get.

Az elemi iskola elvégzése
után Bartha János a vásárhe-
lyi református gimnázium-
ban tanult tovább; ahol 1842-
ben nyert végbizonyítványt.
Ezt követõen a nagykõrösi
Helvét Hitvallású Lyceum
tanulója; itt bölcsészeti-, ne-
veléstani- és jogi képzésben
részesült. Az 1845-ben kiállí-

tott bizonyítvány szerint, va-
lamennyi tantárgyból kitûnõ
minõsítést kapott. Jogi tanul-
mányait a kecskeméti fõisko-
lán folytatta. Innen mint
„elméleti jogtudományokat
végzett” lépett ki 1846 nya-
rán. Ezután joggyakornok
lett Hódmezõvásárhelyen a

Károlyi nemzetség alföldi fõ-
ügyésze, Szabó László mel-
lett. 1847 augusztusában
Hubay József királyi sze-
mélynök és ítélõmester mel-
lé vették fel gyakornoknak,
egyben feleskették királyi
táblai jegyzõvé. Letöltve má-
sodik joggyakorlati évét, ké-
szült az ügyvédi vizsgára.
Erre azonban már nem ke-
rülhetett sor az 1848/49-es
forradalom és szabadság-
harc eseményei miatt.

Bartha János hazatérve
Szentesre, bekapcsolódott a
nemzetõrség szervezésébe.
Az elsõ nemzetõr alakulatok
felesketése 1848. május 28-án
ment végbe Kárász Benjámin
fõispán jelenlétében. Létszá-
muk ekkor megközelítette a
900 fõt. Augusztus közepén
már 1953 gyalogos nemzetõr
szervezõdött 8 századba és 1
vadászcsapatba, ill. 194 lo-
vas alkotott két századot. A
gyalogságnak 566 szuronyos
puskája volt, a többiek lán-
dzsát és kiegyenesített ka-
szát kaptak. 162 lovasnak
volt pisztolya és kardja, a
többiek fokossal voltak föl-
fegyverezve. Bartha Jánost a
gyalogos nemzetõrök száza-

dosává nevezték ki; alakula-
tával több turnuson keresz-
tül részt vett a délvidéki har-
cokban. 

Számos dokumentum ma-
radt fenn az 1848. novemberi
táborba szállásról. Felsõbb
parancsra november 16-án
135 puskás, 134 lándzsás, 2
dobos, 4 tiszt, 2 õrmester és
55 lovas indult el Szentesrõl
Nagyszentmiklósra Bartha
János gyalogos- és Lakos Fe-
renc lovas századosok veze-
tésével. Nagyszentmiklósról
Nagy-Sándor József alez-
redes Billéden keresztül
Knézre irányította az együtt
szekerezõ szentesi és csong-
rádi nemzetõröket. Végül
Zsombolyán szálltak tábor-
ba. Bartha János százados le-
vél útján rendszeresen tájé-
koztatta a városi tanácsot a
szentesi nemzetõrök tevé-
kenységérõl. Az alábbiakban
a Zsombolyáról 1848. no-
vember 23-án írt levelébõl
idézünk: „Folyó hó 18-án
rendeltetésünk helyére,
Nagy Sz. Miklósra szeren-
csésen elérkeztünk, honnét
is Billédre levén utasítva, 19-
én estve századom oda ve-
zettem, jelentvén magam

Nagy Sándor alezredes úr-
nál, ki is igen szívesen foga-
dott. Itt meghálván, másnap
6 órakor egy század önkén-
tes, egy század huszár, két
század csongrádi, egy ki-
kindai, egy palotai, s egy
század csanádi nemzetõrrel
és hat ágyúval, mintegy 400
kocsin vezetett bennünket
alezredesünk nem tudni ho-
va. Azonban a kocsik igen
hosszan nyúlván el, néhá-
nyat belõlük az ulánusok
Knéz falunál megtámadtak,
kettõt elfogtak, és egy hu-
szárt, ki a kocsik után jött.
Erre ezredesünk a huszárok-
kal visszavágtatott, mi gya-
log utána mentünk, s Knéz
alatt meglátván az ulánokat,
kik már akkor készen vártak,
megtámadtuk, de az ágyúk-
nak rossz helye lévén, a tü-
zérek és a lovasság kezdet-
tek hátrálni, mit látván a
nemzetõrök, minthogy a go-
lyók is szépen jöttek felénk,
minden rend nélkül futásnak
eredtek, de az ulánusok nem
mertek követni…” A levél
további részébõl kiderül,
hogy még az éj folyamán
összeszedték a megfutamo-
dott nemzetõröket, és Per-
jámosra vonultak. Itt meg-
háltak, és másnap Zsombo-
lyán táboroztak le.

(Folytatjuk)
Labádi Lajos

110 éve hunyt el Bartha János aljárásbíró, 48-as honvédhadnagy (I.)

A szentesi gyalogos nemzetõrök századosa

Olvasónk írja

20 éves a Ganz-Szentes
Acélszerkezet Kft.

Kéthetente jelentkezõ Mit
szól hozzá rovatunkban a
szentesi lakosságot kérdez-
zük olyan, a várost érintõ
eseményekrõl, ügyekrõl,
melyekrõl mi is tudósítot-
tunk. Mostani számunkban
Szekercés Mihály, – vagy
ahogyan õ szereti és a ven-
dégei hívják, – Misi (ké-
pünkön) fodrászt kérdez-
tük. 

– A dietetikusra és pedagó-
gusra épülhet a Mintamenza
program, ami napi szinten
mintegy kétmillió-egyszáz-
ezer embert érint Magyaror-
szágon. A közétkeztetésrõl
szóló rendelet részletesen
szabályozza, a többi között
az iskolai menzákon, kórhá-
zakban adandó ételek elké-
szítését és tápanyagtartal-
mát. A bölcsõdék, az óvodák,
a kollégiumok, a szociális el-
látás, a honvédség és a bün-
tetés végrehajtás tartoznak
még a körbe. 

Bár érdekel az egészséges
táplálkozás, de csak mérték-
kel. Otthon kristálycukor és
olykor tengeri só van, azzal
fõzünk. Kifejezetten zavarna,
ha menzán étkeznék és ott
csak egy asztalon lenne cu-
kor és sótartó. Én az ízletes
ételeket szeretem és nem
utána szeretném ízesíteni,
hanem elõtte, miközben fõ-
zök.  Ez a cukor és só stop
nekem nem jön be. Mivel
még nincs gyerekem, így az
õ menza változásuk nem
érint, de a vendégeimtõl hal-
lottam, hogy nem vizsgázik
túl jól. Nem örülnék annak,
ha éhesen jönne haza a gye-
rekem és valószínûleg nem
is fizetném az ebédjét, meg-
oldanám máshogy. 

– Felkereste szerkesztõsé-
günket a Fodor család, akik-
nek földje és fóliái is vannak
Nagynyomáson. Új csator-
nát épít az önkormányzat a
Soós dulõ mellett, ami majd
csökkenti a vízszintet. Fodo-
rék arra panaszkodnak, hogy
nem tudnak gazdálkodni a
magas belvíz miatt, õsszel
tönkrement a paprikájuk, és
most nem tudnak palántálni
sem.

– Ez egy nagyon komoly
probléma. A családom kint él
falun, és ott is küszködnek a
belvízzel. Azt azonban nem
tudom pontosan, hogyan le-
het a természet ellen felven-
ni a kesztyût. Az önkor-
mányzatra nagy feladat há-
rul, partnernek kell lennie.
Tavaly is és idén is sok csa-
padék hullott. Együttérzek
azokkal a gazdálkodókkal,
akiknek káruk keletkezett.

– A festõnek szabad ama-
tõrnek lennie, a festménynek
nem – vallja Sziklay Sándor.
A megyei alkotódíjas helyi
muvésznek sokan szeretné-
nek tanítványai lenni, de õ

csak a kiemelkedõ tehetsé-
gekkel foglalkozik. Ma már
festõtársainak nevezi tanít-
ványait, akikkel a Tokácsli
Galériában közös kiállítá-
son mutatták be januárban,
hol tartanak a festészetben.

– Nagyon szép dolognak
tartom, hogy valaki ingyen
tanít, ebben a mai világban,
én is úgy képeztem magam
tovább. Mivel régebben ma-
gam is rajzoltam, így átér-
zem milyen az, amikor vala-
ki tehetséges, de szüksége
van segítségre. Elgondolkoz-
tam a cikk kapcsán, hogy ha
majd lesznek tanítványaim,
talán én is hasonlóan járok
el. Az igaz, hogy akitõl a jót
kaptam, annak én is igyekez-
tem meghálálni. 

– Önvédelemre is alkalmas
a Nippon Zengo gyakorlása,
hallhattuk a Kyokushin Ka-
ratéra épülõ új tömegsport
téli edzõtáborában. Csütör-
töktõl vasárnapig napi há-
rom, sõt az egyik nap öt (!)
edzésen gyakoroltak, s ta-
nulták a pontos mozdulato-
kat a részt vevõ hölgyek és
urak, fõleg oktatók.

– Egyre több ember ismer-
kedik a sportággal, ami
nagyszerû, én magam is
ezek táborát gyarapítom.
Kíváló erõnléttel és a kon-
centrációs képesség fejlõdé-
sével is számolhat, aki
zengós lesz. Tisztelem a nõi
nemet és fontosnak tartom,
hogy a mai a világban – ahol
sok atrocitás is érheti õket –,
meg tudják védeni magukat.
Itt ezt is megtanulhatják.
Egy-egy nehéz nap után re-
mek levezetõ program is az
edzés, csak ajánlani tudom.

F.M.

Mit szól hozzá
Szekercés Mihály?

A hallgatóság nevében szeretnék köszöne-
tet nyilvánítani a  január 22-én megrendezett
tanári hangverseny mindegyik elõadójának,
a mûvészien megformált elõadási darabok
interpretálásához.

A tanári hangverseny tanárai ezúton is
ékesen bizonyították, hogy Szentesen, jó ze-
nei szellemiségében fejlõdik tovább a Kodály

Zoltán által megálmodott zenei nevelés. Záró
akkordként, nagy örömünkre szolgált, hogy
Nagy János orgonamûvész vezetésével, a hall-
gatóság a polgármester úr a tanárokkal
együtt, szépen elénekelték a Himnuszt.

Az örömteli zene élményeket megköszön-
ve:

Tisztelettel: Szilágyi László

Köszönetnyi lvání tás

Gyalogos nemzetõrtiszt
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(folytatás az 1. oldal)
Például erre az évre vásá-

roltak három darab füstgáz-
elemzõ készüléket közel
egymillió forintért, hogy
megfeleljenek az idén életbe
lépett jogszabályi elõírások-
nak. Az még nem világos,
vajon a katasztrófavédelem
kiket foglalkoztat kémény-
seprõként és honnan szerzi
be a szükséges eszközöket.

Szentesen 18.500, a járás-
ban további mintegy 5500
kéményt kell évente ellen-
õrizniük  a kéményseprõk-
nek. Az összes füstelvezetõ
ötöde tartozik közülethez,
annyi maradna meg a szol-
gáltató hatáskörében a jövõ
évtõl. Döbrõssy Iván szerint

a közületi munka annyira
idõszakos lenne, amit nem
lehetne gazdaságosan végez-
ni. Ráadásul veszélyes hely-
zet alakulhat ki olyan többla-
kásos, magántulajdonú lakó-
ingatlannál, ahol cégek, vagy
vállalkozások székhelye is
mûködik. Például egy 4 la-
kásos társasház egyik lakásá-
ban egy vállalkozás mûköd-
tet irodát, amely majd vala-
mikor megrendeli a szolgál-
tatást egy kéményseprõ cég-
tõl, a másik 3 lakásban a ka-
tasztrófavédelem ellenõriz
egy másik idõszakban. Mivel
a gyûjtõkéményük közös, le-
het, hogy pont ebbõl lesz a
katasztrófa. A rendeletterve-
zet nem szabályozza a tarta-

lékkémények helyzetét, ame-
lyeknek ugyanolyan állapot-
ban kell lenniük, mint a
használatban lévõknek.

Az idei évben még bizto-
san az SzVSz Kft. kémény-
seprõi végzik el a munkát és
az érte járó éves díjat besze-
dik a jelenleg érvényes jog-
szabályok alapján. Amennyi-
ben az ellenõrzést és a tisztí-
tást az ingatlantulajdonos hi-
bájából nem tudja elvégezni
a kéményseprõ, akkor a ka-
tasztrófavédelem szólítja fel
a tulajdonost a munka elvé-
geztetésére. Végsõ esetben
30 ezer forintig terjedõ bír-
ság is kiszabható a mulasz-
tók felé.

Besenyei

A kéményseprést is a katasztrófavédelem végzi

Ingyenes lesz,
de mi lyen áron?

Városkártya bevezetésének lehetõségérõl
tájékoztatta az önkormányzatot egy gazda-
sági társaság a héten a polgármesteri hiva-
talban. A bankkártyaként most is használha-
tó fizetõeszköz városkártyaként több szol-
gáltatással is bõvíthetõ, mint például parko-
lásra, elektronikus  jegy- vagy bérletvá-
sárlásra, sárgacsekk fizetésre, tömeges
SMS-küldésre is a használóik részére. A
plasztiklap alkalmassá tehetõ ügyfél azono-
sításra, hivatali ügyintézés esetén, de akár a
tulajdonos egészségügyi adatait is tartal-
mazhatja, amiket egy baleset esetén a men-
tõsök leolvashatnak a náluk lévõ terminál-
lal. Amennyiben az önkormányzat vállalja a
több ezer városkártya elkészíttetését és ki-
osztását a lakosok részére, akkor a kártyaki-
bocsátó cég is biztosít kedvezményeket a
város részére. A kártya mellé kedvezményes

költségû internetes bankszolgáltatás is jár a
használójának.

A városban eddig húsz fizetési pontot mû-
ködtetõ társaság további, mintegy 100 kiske-
reskedõvel szeretne szerzõdést kötni kártya-
elfogadó terminál üzemeltetésére kedvezõ
feltételekkel. Így azok a kisboltok, szolgálta-
tók esetében is lehetségessé válna a bankkár-
tyás fizetés, ahol eddig a magas költségek
miatt nem vállalták bankkártyaolvasók mû-
ködtetését. Az új szolgáltatással az üzletek
forgalma is nõ, ugyanis azok is vásárolhat-
nak, akik eddig csak bankkártyával fizettek
volna, de nem volt rá lehetõségük.

A fizetési pontokhoz kapcsolódó pénz-
ügyi szolgáltatásokat már ma is bárki
igénybe veheti, az önkormányzat a késõbbi-
ekben dönt a városkártya bevezetésérõl.

BG

Bevezetnék a városkártyát

Napról-napra nõ a belvíz-
zel elöntött terület nagysága
a térségben annak ellenére,
hogy egyre több vizet emel-
nek át a szivattyúk naponta.
Szentes közigazgatási terü-
letére elsõ fokú belvízvé-
delmi készültséget rendelt
el a város polgármestere. 

Az ATIVIZIG tájékoztatója
szerint január 12-26. között a
Tisza vízgyûjtõjét közepes
mennyiségû csapadék és a
léghõmérséklet jelentõs vál-
tozása jellemezte, eddig ke-
vés hó halmozódott fel, de-
cember eleje óta a sokéves
átlag alatt maradt. A csapa-
dék területi átlaga az elmúlt
héten 33,8 mm volt, a leg-
több esõ Városföld-Kecske-
mét-Kiskunfélegyháza-Csen-
gele térségében esett, ahol
50-57 mm-t regisztrált az
igazgatóság. A területen
rendkívül telítettek vízzel a
talajrétegek, így az újabb
csapadék hatására a belvízi
elöntések kiterjedése és a
csatornák telítettsége tovább
nõtt. A hétvégén felhõs, bo-
rult idõszak mellett jelentõs
mennyiségû csapadék hull-
hat.

Az igazgatóság mûködési
területén az elöntött terület
nagysága az elmúlt napok-
ban is tovább növekedett. Je-

lenleg 40.050 hektár van víz
alatt, ebbõl 24.950 hektár ve-
tés-szántó. 

Szentes közigazgatási te-
rületére elsõ fokú belvízvé-
delmi készültséget rendelt el
a város polgármestere, mint
védelemvezetõ január 23-án
10 órától a belvízi elöntött-
ség és a vizek kártételeit
megelõzendõ. A védekezés
ideje alatt ügyeletet tart a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal a 30/933-92-30
telefonszámon valamint a
titkarsag@szentes.hu és
potarijoco@szentes.hu e-mail
címeken. A védelemvezetõ a
63/510-300, illetve a 30/239-
60-79 számú telefonon érte-
síthetõ.

Szentes térségében az
ATIVIZIG is január 27-én
reggel 6 órától elsõ fokú te-
rületi készültséget tart fenn,
míg a szivattyútelepei má-
sod fokú, 24 órás üzemben
mûködnek. A belvízzel elön-
tött terület nagysága a kis-
térségben szerdán 8 ezer
hektár volt, abból 1800 hek-
tár vetés és 2 ezer hektár
szántó.

Az elöntések nagysága a
talaj telítettsége miatt – a szi-
vattyúzások ellenére is – vár-
hatóan csak lassan csökken,
mivel a téli idõszakban sem

a párolgás, sem a növényzet
nem segíti a belvizes helyzet
javulását. A vízügyi igazga-
tóság gát- és csatornaõrei a
vízkormányzó mûtárgyakat
folyamatosan ellenõrzik és
szükség szerint szabályoz-
zák, illetve a csatornákon lé-
võ uszadékok kézi eltávolí-
tását, az elöntött területek
felmérését végzik, valamint
a szivattyútelepi gépészek a
szivattyútelepek folyamatos
üzemét biztosítják.

A tûzoltóknak is sok mun-
kát adtak a hétvégi esõzések.
Szentesrõl két lakossági beje-
lentés érkezett szombaton. A
Bárány közben és a Hajnal
utcában is veszélyeztette a
lakóházakat a nagymennyi-
ségû csapadékvíz. A tûzol-
tók szivattyúval emelték át
az esõvizet a vízelvezetõ csa-
tornába. A beavatkozások-
nak köszönhetõen az épüle-
tek nem rongálódtak, lakos-
ságvédelmi intézkedésre se-
hol sem volt szükség. 

Hétfõn a Vásárhelyi úton,
valamint a város külterüle-
tén veszélyeztettette a lakó-
épületeket a felgyülemlett
belvíz. A tûzoltók szivattyú-
val avatkoztak be a belvízzel
elöntött területeken.

B.G.

A Nagytemplomi Refor-
mátus Egyházközséghez új
lelkipásztor érkezett Fehér
Csaba személyében. A hivata-
los közlemény szerint az ed-
digi lelkipásztor, Kovách
Péterné Mészáros Erzsébet lel-
kipásztor asszony szolgálati
jogviszonya 2015. január 15-
ével megszûnt a gyülekezet-
ben. A jövõben utódja, Fehér
Csaba békési református lel-

kipásztor végzi a gyüleke-
zetben a helyettes lelkészi
szolgálatot. A 47 éves lelki-
pásztor 2011-tõl szolgált a
Békési Református Egyház-
községben. Debrecenben
született, 1995-ben végzett a
Debreceni Református Teoló-
giai Akadémián. Az MH5.
Bocskai István Könnyûlö-
vész Dandár tábori lelkésze-
ként szolgált közel 5 évet,

kétszer fél évig részt vett a
koszovói békefenntartói
misszióban is. 

A Lelkészi Hivatal hivatal
a Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola új szárnyának
elsõ emeletére költözött. Fo-
gadóórákat kedden 10-12 és
15-16 óra között illetve va-
sárnap közvetlenül az isten-
tisztelet után tartanak.

Új lelkipásztor érkezett

A határainkon túli, elsõ-
sorban romániai és szerbiai,
magyarok lakta települések
iskoláinak és települési
könyvtárainak gyûjt rend-
szeresen könyvet az Árpád
Szabadidõs Sportklub. Álta-

lános iskolák számára, elsõ-
sorban a 6-14 éves korosz-
tálynak szóló, jó állapotban
lévõ szépirodalmi, ismeret-
terjesztõ és a fiatal olvasók-
nak szánt kiadványokat vár-
nak. A könyveket a klub Kiss

Bálint u. 3. szám alatti irodá-
jában lehet leadni szerdán-
ként 15-17 óra között. A klub
a beérkezett adományokat
eljuttatja a határon túli
együttmûködõ partnerek-
nek.

Adománykönyveket várnak

A Szentesi paprika is beke-
rült a Csongrád Megyei Ér-
téktárba, így a szentesi feke-
tekerámia és a szentesi rózsa
naspolya mellett nemzeti ér-
ték lett agrár- és élelmiszer
gazdaság kategóriában a
kertészek egyik fõ zöldsége.
A megyei értéktár egyben ja-
vaslatot tett a Magyar Érték-
tárba való felvételre is. A
Szentesi paprika felkerült a
Kiemelt Nemzeti Értékek
Listájára. A Megyei Értéktár

jelenleg 45 megyei nemzeti
értéket tartalmaz, közülük tí-
zet a Magyar Értéktárba, a
Hungarikumok Gyûjtemé-
nyébe történõ felvételre java-
solt.

Egy 2012-es kormányren-
delet szerint nemzeti érték-
nek minõsül „a magyar alko-
tótevékenységhez, termelési
kultúrához, tudáshoz, ha-
gyományokhoz, tájhoz és
élõvilághoz kapcsolódó,
nemzetünk történelme, vala-

mint a közelmúlt során fel-
halmozott és megõrzött min-
den szellemi és anyagi, ter-
mészeti, közösségi érték,
vagy termék. A nemzeti érté-
kek adatait agrár- és élelmi-
szergazdaság, egészség és
életmód, épített környezet,
ipari és mûszaki megoldá-
sok, kulturális örökség,
sport, természeti környezet
illetve turizmus és vendéglá-
tás kategóriában azonosítják
és rendszerezik. BG

Hungaricum a Szentesi paprika

A lapunk megjelenésének
napján ülésezõ képviselõ-
testület ismét napirendre
tûzte az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társasá-
gok idei évre szóló üzleti ter-
vét. Idõközben lezajlott költ-
ségvetési egyeztetõ tárgyalá-
sok után talán most elfogad-
ja a testület a terveket. A
Központi Gyermekélelmezé-
si Konyha emeli 2015. évi
szolgáltatási díjait az oktatá-
si intézményekben dolgozó
és étkezést igénylõ felnõttek
esetében.  A Jövõnkért Mû-
vészeti Iskola Nonprofit
Közhasznú Kft. kérésére az
építményadó rendelet módo-
sítására nyílhat lehetõség. Az
iskola vezetõje adómentessé-
get kért az általa használt
épületre, mivel azt nem üz-
letszerû gazdasági tevékeny-
ségre használja, hanem
nonprofit jelleggel. Az adói-
roda javaslata szerint a vá-
rosban mûködõ nonprofit
társaságok ne, vagy csökken-
tett mértékû építményadót
fizessenek a kizárólag közös-

ségi célra hasznosított adó-
tárgy esetében. Újra, immár
harmadik alkalommal kerül
a testület elé a közösségi
együttélés alapvetõ szabá-
lyairól szóló, köznapi elne-
vezéssel kocsmarendelet. A
hétközi bizottsági üléseken
az is elhangzott, hogy nem
kötelezõ az önkormányzat-
nak ilyen rendeletet hoznia,
mivel magasabb jogszabály
is szabályozza a kérdést.

Az idén életbe lépett jog-
szabályváltozások miatt új, a
szociális rászorultságtól füg-
gõ pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint
a pénzbeli és személyes gon-
doskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásokról szóló
rendelet megalkotása vált
szükségessé. 

A 2010. évben benyújtott
Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fej-
lesztésére pályázat keretében
vállalta 10 tagönkormányzat
a Local Agenda 21 Fenntart-
ható Fejlõdés Helyi Prog-

ramjának kidolgozását. A
program az általános érvé-
nyû fenntartható fejlõdés
konkrét, gyakorlati megvaló-
sítását a helyi adottságok,
érdekek alapján, az önkor-
mányzat és a helyi lako-
sok, közösségek széleskörû
együtt munkálkodásával ja-
vasolja folytatni.

Ismét a képviselõk elé ke-
rül az önkormányzat Szerve-
zeti és Mûködési Szabályza-
tának megalkotása, mivel az
elõzõ ülésen a sok módosító
javaslat miatt nem tudtak
dönteni a képviselõk. Szin-
tén módosításra kerül a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata. 

A város különbözõ részein
levõ önkormányzati tulajdo-
nú telkek értékesítési árának
újbóli meghatározása, és épí-
tési telkek kedvezményes tu-
lajdonba adása is az elõter-
jesztések között szerepel.

Besenyei

Fenntar tható fe j lõdés
és kocsmarendelet
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Tavasszal keserítheti meg
az állattartók életét az úgy-
nevezett „kéknyelv” beteg-
ség. Az állat nyelve elkékül,
innen a betegség neve is, a
fertõzõ vírust a kérõdzõ ál-
latok kapják el, amit egy
apró szúnyog a Culicoides
terjeszt. Mivel magas lázzal
jár és akár az állat elhullásá-
hoz is vezethet, komoly
anyagi veszteséget jelent és
az exportot is érintheti. A
vírus emberre nem veszé-
lyes, lovak és sertések nem
betegednek meg. Lehoczky
Jánossal, a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal fõál-
latorvosával, a Szentes Járá-
si Állatorvosi Hivatal veze-
tõjével beszélgettünk.

– A tavasz érkeztével ko-
molyabb betegségek is lehet-
ségesek, ebben a mi térségünk
is érdekelt lehet?

– A médiából ismerõs kék
nyelv – blue tongue – kórban
juhok, szarvasmarhák bete-
gedtek meg tavaly. Pontosan
2014. szeptemberben volt
egy olyan idõszak, amikor
nagyon meleg volt, olyan
mintha késõ július vége len-
ne. Ez a meleghullám a Bal-
kán területérõl felhozta azo-
kat a picike szúnyogokat,
amelyek ezt a vírust terjesz-
tik. A kór jellemzõje, hogy az
állatoknak magas láza van,
ödémásodnak, végtagjaik
fájnak és csak tipegni tud-

nak, majd  nagyon gyorsan
elhullanak. 

– A kis- vagy a nagygazda-
ságokat érinti a betegség?
Mit tettek, vagy kötelezõen
mit kellett tenni a gazdák-
nak, állatorvosoknak a
probléma megoldásához?

– A fertõzés a nagyüzemi
területet nem érintette, de
kis gazdaságokat igen. A be-
teg állatokat leölték, illetve a
fertõzésveszélyeseket beol-
tották. A gócokat felszámol-
ták, a kritikus területeket
fertõtlenítették. Mivel ez a
betegség felütötte a fejét,
emiatt két évre veszélyez-
tetettek vagyunk. Az állatok
szállítását a dél-alföldi régió-
ban komolyan érinti, klinikai
vizsgálatok után lehet csak
az állatokat szállítani. Sajnos
az élõállat exportot ez érinti,
és ez az idõszak két évre vo-
natkozik. Amennyiben ilyen
jellegû problémák felütik a
fejüket, akkor azonnal értesí-
teni kell az állatorvost. Októ-
ber-november hónapban ki-
emelték azokat az eseteket,
amelyek veszélytettek vol-
tak, így a téli idõszakban
nem kell attól tartani, hogy
felüti a fejét a betegség. Ta-
vasztól, illetve ahogyan me-
legszik a levegõ hõmérsékle-
te, újra nagyon figyelni kell
az állattartóknak a juhaikra
és a szarvasmarháikra.

F.M.

Kék nyelv jöhet

(folytatás az 1. oldalról)
– Mivel a táplálkozás és az

életmódváltás hangsúlyos és
divatos manapság, ez lehet
az egyik csapásirány. Baráta-
immal, munkatársaimmal
beszélgetve kiderül, hogy
ezen a területen Szentesnek
komoly sikerei lehetnének.
Van egy gyönyörû üdülõ-
központunk, hamarosan to-
vább bõvül a wellness szol-
gáltatások köre, ott töltõdné-
nek, nálam étkezhetnének és
lakhatnának a vendégek. A
városban van mûvelõdési
ház, futópálya és különféle
zöldségek, biozöldség. A di-
étázók, tisztítókúrások fel-
legvára is lehetnénk. Én el
tudnék képzelni kulturális
kongresszusokat is, hiszen
van itt drámatagozat, vagy
színháztalálkozót. A Petõfi
Szálló mellett kardoskodom,
mûemlék, erre vigyázni kel-
lene, korok tanúja és hoz-
zánk nõtt. Mint kis butik
szálloda, nagy turisztikai
vonzerõvel rendelkezik. A
fõutcán áll, nincs olyan szen-
tesi, akinek ne vérezne a szí-
ve, hogy látja, amint pusztul,
pedig lehetne Szentes ékkö-
ve, a zászlóshajónk is.

Optimista a 2012. május 2-
án nyitott Arany Szálló veze-
tõje, aki elmondta, mire egy
szálláshely bekerül a köztu-
datba beletelik akár 4-5 évbe
is – osztotta meg velünk. Tu-
domása szerint a szálláshe-
lyek kihasználtsága átlago-
san nem haladja meg a 30-40
százalékot. Az Arany Szálló
még bevezetés alatt áll, ki-
használtsága szépen lassan
emelkedik: 2013-ban 5, 2014-

ben elérte a 10 százalékot,
már erre az évre is van több
foglalásuk. Hozzátette: a
szálló elsõsorban csoportok
fogadására rendezkedett be,
vendégeik elsõsorban ifjúsá-
gi és felnõtt sportolók, mun-
kavállalók, de az elmúlt év-
ben Szentes társastánc tábo-
rának is biztosítottak szál-
lást, sõt egyre több esküvõre
érkezõ vendégük volt. A
szállásdíj barátságos és elér-
hetõ, több éjszakás foglalás
esetén kedvezményt is bizto-
sítanak. A szálló vezetõje azt
is elmondta, hogy a szálló
kihasználtsága változó, nem
igazán van telt ház. Bár az
elején reklámoztak, ma már
tudják, nincs jobb reklám az
elégedett és visszatérõ ven-
dégnél.

– A vendégház létrehozá-
sakor úgy képzeltük, hogy
családok fognak idejönni, de
az élet nem így hozta –

mondta Molnár Lívia, a Szin-
es Vendégház tulajdonosa. –
Nálunk aránylag kiegyenlí-
tett a  forgalom. Õsztõl tava-
szig fõként hétköznapokon
az üzleti élet vendégei töltik
meg a házat, nyáron, már
megjelennek a turisták is, ha
több a program, akkor hét-
végén is sokkal több a ven-
dégünk.

Öt éve mûködünk, a  ki-
használtságunk évrõl-évre
emelkedik és még van tarta-
lék benne.  A foglalási szoká-
sok néhány év alatt is gyöke-
resen átalakultak. Régen
tervezettebben elõrelátóan
neten keresztül érkeztek a
foglalások. Az élet  annyira
felgyorsult, hogy gyakorlati-
lag telefonon szeretnék tud-
ni, hogy van-e hely és már
érkezik is a vendég.  A há-
zunk történelmi hangulata
sokakat vonz, érdeklõdéssel
hallgatják az errõl szóló elbe-

széléseinket, kíváncsiak hol
aludt Kossuth Lajos. Akik
jártak nálunk, visszatérnek
és persze szájról-szájra is ter-
jed a hírünk.

Egyre több  kulturális és
komoly sportesemény van és
várható a városban. Nem
hallgatható el, hogy ezek le-
bonyolításához  a város szál-
láshelyei kevésnek bizonyul-
nak. – Január közepén volt
egy nõi vízilabdatorna, de a
város és vállalkozásai  ebbõl
nem tudtak profitálni, hiszen
a csapatok  Hódmezõvásár-
helyen szálltak meg és ott
költötték el a pénzüket. So-
káig az volt a képviselõ-tes-
tület álláspontja, hogy csi-
náljanak  turizmust  a szál-
láshelyek. Aki a szakmában
benne van tudja, hogy ez
nem így mûködik. Vannak
már remek rendezvények,
briliáns sportesemények
ideérkezik a vendég, szülõ, a
gyermek, de nincs hol meg-
szállni. A város attrakciója,
az alfa és ennek az omegája
a szállás, és ez egymás nél-
kül nem mûködik, jelenleg a
24 órában vagyunk.  Ennek
komoly üzenettartalma van
– fejtette ki Molnár Lívia.

– Minimum egy 100 szo-
bás szálloda kellene a város-
ba. Nem konkurenciának
kellene tekinteni, ha Szente-
sen végre megvalósulna a
szállodaprojekt, hanem zász-
lóshajónak. Erre épülve a ki-
sebb szálláshelyek kihasz-
náltsága is pozitív irányba
változna. A hõn áhított Petõ-
fi Szálló egy 30-40 szobás
szálló lehetne maximum,
ami a beruházás költségeit és
a megtérülést nézve nem tû-
nik jó üzletnek talán ezért is
nem talál gazdára. Könnyen
lehet, hogy a szálloda tartós
hiánya miatt nemzetközi
rendezvényeket veszítünk el
a jövõben és mi lesz akkor
veled szárnyait bontogató
sportturizmus? F.M.

Szeretik és ismerik a szentesi szálláshelyeket

Egyre több a vissza-
és hazajáró vendég

Az aktuális adózási változásokról tart tájékoztatót a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 4-én. Az
elõzõ évekhez hasonlóan a legfontosabb tudnivalókat Dr.
Nagy Péter, a NAV Dél-alföldi Regionális Adó Fõigazgatósá-
gának módszertani szakreferense mutatja be szerdán 14 óra-
kor a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban.

A részvétel ingyenes a hátralékkal nem rendelkezõ Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarai tagoknak és re-
gisztráltaknak vállalkozásonként 2 fõ részvételéig.

A hátralékkal rendelkezõ regisztráltak, és a regisztrációval
nem rendelkezõk, valamint 2 fõt meghaladó részvétel esetén
a részvétel díjköteles.

Adózási tájékoztató

Februártól megszûnik a
szolgáltató állatorvosi ügye-
let Szentesen. Ezt követõen
minden kis- és nagy állattar-
tó a választott állatorvosára
hagyatkozhat. Az ügy hátte-
rében állatorvos hiány áll.
Szerkesztõségünk úgy tudja,
hogy a gond országos, ez
alól Budapest és Pest megye
kivétel. Az egyetemrõl fris-
sen kikerülõ állatorvosok ke-
vés gyakorlattal rendelkez-
nek és nem is szívesen vál-
lalnak falun munkát. A fiatal
állatorvosok jobbára város-
ban praktizálnak és kedvte-
lésbõl tartott kisállatokkal
foglalkoznak elsõsorban.

Több állatorvossal beszél-
getve kiderül, nem kell külö-
nösebben aggódni, hiszen
szinte mindenkinek van vá-
lasztott állatorvosa. Amikor
a kisállatot megvásárolják,
akkor nyomban el is viszik
állatorvoshoz az oltások mi-
att, kutyák esetében a kötele-
zõ chip-es jelölés miatt a re-
gisztrációs rendszerben való
adatmódosítás, aktualizálás
elvégzése kapcsán vagy egy
kisebb kivizsgálásra, hogy
egészséges-e. A mai gazdasá-
gi helyzetben kisebb fajta lu-
xus kedvtelésbõl állatot tar-

tani – mondta egy neve el-
hallgatását kérõ állatorvos. A
legtöbb gazda talán végig
sem gondolja, mekkora fele-
lõsséget és milyen költsége-
ket vállal magára. A mostani
döntéssel sokaknak okozhat-
nak kellemetlenséget, hiszen
egy hosszú hétvégén, vagy
ünnepnapon nem egyszerû
állatorvost találni – tudtuk
meg a szakembertõl.

Szentesen a szolgáltató ál-
latorvosi ügyeletet eddig a
Magyar Állatorvosi Kamara
Csongrád Megyei Szervezete
helyi vezetõségi tagja dr.
Bikádi Péter állatorvos szer-
vezte. Lapunk kérdésére, ho-
gyan alakul át az ügyelet és
ennek rendszere, az alábbi
választ kaptuk:

– Már jó ideje önkéntes
alapon mûködött az ügyelet.
Korábban a Kamara elõírta
és szervezte, de ez megválto-
zott. A jelenleg hatályos ka-
marai törvény szerint nem
kötelezõ vállalni ezt a felada-
tot. Szentesen 10 éve még ki-
lencen ügyeltünk, de elfogy-
tunk. Néhány kollégánk el-
halálozott, illetve betegek
lettek vagy nem vállalják –
hallottuk dr. Bikádi Pétertõl.

(fehér)

Nem lesz szolgáltató
állatorvosi ügyelet A köztudatban egyre is-

mertebbé válik az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság tevé-
kenysége. Az ingyenes ügy-
félfogadásokat mind töb-
ben keresik fel, idõnként
persze olyan ügyekkel is,
amelyek nem tartoznak a
hatáskörükbe, tudtuk meg
a hatóság megyei referensé-
tõl, dr. Kiss Évától.

A diszkrimináció elleni
küzdelem és a társadalom
szemléletének formálása
egyaránt célja az Egyenlõ
Bánásmód Hatóságnak.
2009-ben létesült a fõvárosi
központú hatóság megyei
referensi hálózata, Csongrád
megyében dr. Kiss Éva kép-
viseli a hivatalt. A szentesi
ügyvédnõ Szegeden hetente,
a járási székhelyeken évente
két-három alkalommal tart
ügyfélfogadást. A diszkrimi-
nációról akkor beszülünk,
ha valakit valamely védett
tulajdonsága miatt ér hát-
rány. Védett tulajdonságok
azok, amelyeket az ember
egyáltalán nem tud, vagy
csak kis mértékben képes
megváltoztatni. Ilyen példá-
ul az életkorunk, nemünk,
fogyatékosságunk, bõrszí-
nünk, stb. Az elmúlt öt év-
ben országosan több ezer
ügyfelet regisztráltak, me-
gyei referensünket közel
hatszázan keresték fel.

Azonban csak olyan ügyek-
ben indul eljárás az Egyenlõ
Bánásmód Hatóságnál, ame-
lyekben a panaszos valószí-
nûsíti, hogy õt valamely vé-
dett tulajdonsága miatt érte
hátrányos megkülönbözte-
tés, hangsúlyozta az ügy-
védnõ. 

Diszkrimináció leggyak-
rabban a foglalkoztatás, az
oktatás és a szolgáltatások
területén fordul elõ. Például
a munkaviszony létesítése-
kor vagy megszüntetésekor.
Az oktatás területén elõfor-
dul, hogy a sajátos nevelési
igényû gyerekek például
nem kapják meg a szükséges
és speciális, részükre elõírt
pedagógiai támogatást. Ha-
sonló ügyekben szentesi
szülõk is kérték már a refe-
rens segítségét, szerencsére
minden esetben sikerült a
problémát megoldani az ok-
tatási intézmények együtt-
mûködésével.

Városunkban ezen a héten
tartott ügyfélfogadást dr.
Kiss Éva, akit személyesen,
telefonon, illetve e-mail-ben
több panaszos is megkere-
sett. Az ügyvédnõ elmondá-
sa szerint többféle ügyben
kérték a segítségét, munka-
helyi problémáktól egészen
családi gondok rendezéséig.
Volt olyan panaszos is, aki
azt sérelmezte, hogy nem

kapott megfelelõ egészség-
ügyi szolgáltatást. Nem ke-
vés azok száma sem, akik
úgy érzik, hogy õk bizonyos
jogszabályok miatt kerülnek
hátrányos helyzetbe, példá-
ul a rokkantsági felülvizsgá-
latok eredményeként. Az
ügyvédnõ minden esetben
felhívja az ügyfelei figyel-
mét arra, ha egy számukra
kedvezõtlen döntést tartal-
mazó határozat születik a
rokkantsági felülvizsgálat
során és azzal nem értenek
egyet, éljenek a fellebbezés
lehetõségével.

Tehát függetlenül attól,
hogy az EBH hatáskörébe
tartozik a panasz vagy sem,
az ügyvédnõ mindenkinek
igyekszik jogi tanácsot adni
az ügyfélfogadásokon. S
minthogy ez a lehetõség in-
gyenes, szívesen fordulnak
hozzá  az ügyfelek. Ha egy
panaszos esetében ténylege-
sen bebizonyosodik a hátrá-
nyos megkülönböztetés, a
hatóság eljárást indít. Ked-
vezõ, hogy az eljárási cselek-
ményeket a panaszos lakó-
helyén, vagy a megyeszék-
helyen folytatják le.

Ha a hatóság megállapítja,
hogy megtörtént a hátrá-
nyos megkülönböztetés, kü-
lönbözõ szankciókat alkal-
mazhat a bepanaszolttal
szemben, például pénzbír-

sággal sújthatja. Sok esetben
a felek egyezségével végzõ-
dik az eljárás.

A panaszos számára gyõ-
zelem azonban csak erkölcsi
lehet, kártérítést a hatóság
nem állapíthat meg, mondta
az ügyvédnõ. Az utóbbi
évek országos kampányai és
a nagy nyilvánosság számá-
ra ismertté vált ügyek ered-
ményeként a lakosság meg-
ismerte a hatóság munkáját.
Ma már jóval több ember is-
meri fel, ha õt, vagy ember-
társát hátrányos megkülön-
böztetés éri. Ugyanakkor azt
is tapasztalta, akiket tényle-
gesen hátrányos megkülön-
böztetés ér nap mint nap,
kevésbé veszik igénybe a jo-
gi segítség lehetõségét, an-
nak ellenére, hogy az ingye-
nes.

Elgondolkodtató az is,
hogy a romák - akiket bizo-
nyíthatóan mind a munka
világában, mind pedig a
szolgáltatások és oktatás te-
rületén gyakrabban ér hát-
rány, csak kis számban ke-
resték fel eddig a megyei re-
ferenst.

Jól mûködõ cigány önkor-
mányzatok vállalják fel
diszkriminációs ügyekben a
sérelmet szenvedett tagjaik
képviseletét az Egyenlõ Bá-
násmód Hatóság elõtt.

Darók József

Erkölcsi gyõzelem a diszkrimináció felett

A Szin-es vendégház történelmi hangulata is vonzó
Molnár Lívia szerint.
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Szólóban is sikerrel mére-
ti meg magát országos ver-
senyeken Debreczeni-Kis
Helga, aki oszlopos tagja a
Pengetõ Citerazenekarnak.
Egyéniben nívódíjjal büsz-
kélkedhet, különdíjként
egy citerát nyert a közel-
múltban. A több hangszert
is tehetségesen megszólal-
tató szentesi lány citerajáté-
ka a Hagyományok Háza ál-
tal kiírt pályázatnak kö-
szönhetõen nemsokára egy
népzenei válogatáslemezen
is felcsendül.

Mióta legutóbb írtunk
Helgáról – pedig nem is volt
olyan régen – az élete sok-
ban változott. – Egy szeren-
csés verseny következtében
technikailag egyre több dol-
got sajátítottam el citerán,
szélesedett a látóköröm, ez a
megmérettetések során a
visszajelzésekbõl is látható.
Áprilisban országos ver-
senyt nyertem Gödöllõn, no-
vemberben kiemelt nívó-
díjat szereztem Bonyhádon,
decemberben Dévaványán
megkaptam életem leghasz-
nosabb különdíját, egy cite-
rát – sorolta. 

Ezt a versenyt élete fontos
állomásának tartja.– Elõtte
nem volt alkalmam próba
elé állítani hegedû tudáso-
mat, most azonban büszkén
kijelenthetem, hogy eredmé-
nyesen szerepeltem. Hege-
dûvel és citerával is indul-
tam, és saját magammal kö-
zösen kaptam különdíjat –
jegyezte meg. A szóló ered-
mények mellett a Pengetõ-
ben továbbra is zenél, hiszen
õk olyanok számára, mint
egy család. – Törõdnek ve-
lem, és nagyon büszkék rám.
Szeretek velük közösen fel-
lépni, élményeket szerezni. 

Helga tovább folytatja a
tanulmányait Békéscsabán,
egy mûvészeti iskolában,
ahol népi hegedû szakon

harmadéves. S úgy tûnik, a
szakmai sikerek továbbra
sem kerülik el a diáklányt.
Január 24-én, szombaton a
budapesti Hagyományok
Háza stúdiójában egy népze-
nei CD anyagát rögzítették,
melyen õ is zenél. 

Korábban a Pengetõ tagja-
ként szerepelt már lemezen,
de szólóban most elõször. A
Táncház-Népzene CD pá-
lyázatának célja, hogy a
népzenei mozgalom külön-
féle elõadóinak színvonalas
produkciói egy igényes válo-
gatás keretében jelenhesse-
nek meg lemezen. – A Ha-
gyományok Háza honlapján
értesültem errõl, és úgy ha-
tároztam, érdemes lenne

megpróbálnom. Citerával je-
lentkeztem, három különbö-
zõ összeállítással. Egy igen
neves zsûricsapat Magda
Imre citeramuzsikáját vá-
lasztotta Röszkérõl az elõ-
adásomban. Ez a zene igen
nagy virtuozitást igényel,
kettõsfogásos technikát,
gyors tempót. Rajtam kívül
15-en szerepelnek a CD-n, de
velük még nem találkozhat-
tam, hiszen a lemezfelvétel
egyenként zajlott. Két óránk
volt arra, hogy feljátsszuk az
adott összeállítást  – mesélte. 

A CD-hez március végétõl
lehet hozzájutni, az Orszá-
gos Táncháztalálkozón. El-
képzelhetõ, hogy elõtte levõ
hétvégén Budapesten lesz

egy bemutató koncert. – Si-
keremet elsõsorban a csalá-
dom fogadta kitörõ öröm-
mel, sok-sok szeretettel, és
támogatással mind lelkileg,
mind anyagilag. Késõbb a
hír eljutott a Pengetõ Citera-
zenekarba is, akik elmondá-
suk alapján még büszkéb-
bek. A következõ, közönség
elõtti részvételem hegedû-
vel lesz a Dózsa-házban.
Február 14-én a Házasság
Hete alkalmával egy tánchá-
zat rendeznek ott, s zenekar-
ként a brácsásommal én fo-
gom szolgáltatni a talpaláva-
lót – tudtuk meg a fiatal ze-
nésztõl.

D. J.

Válogatáslemezen
zenél Helga

Csaknem egymilliárd fo-
rint múzeumi célú állami tá-
mogatást kapnak idén az
egykori megyei múzeumi
szervezetek önkormányzati
fenntartásba került tagintéz-
ményei. A Koszta József Mú-
zeum 23,5 millió forinthoz
jutott az Emberi Erõforrások
Minisztériumától. A tavalyi
évben muzeális intézményi
feladatainak támogatására
22,4 milliót kapott a város. A
13 fõt foglalkoztató intéz-
mény mûködésére saját for-
rásból további 27,5 millió fo-
rintot biztosított tavaly az
önkormányzat.

A Kultúráért Felelõs Ál-
lamtitkárság közleménye
szerint a megítélt összeget az
érintett önkormányzatok

mûködési célokra használ-
hatják fel. A vidéki múzeumi
hálózat életében 2012, illetve
2013 eleje hatalmas változá-
sokat hozott a fenntartói kör
és a finanszírozási háttér
megújítása terén. Ilyen lépté-
kû átalakulások utoljára fél
évszázada, 1962-1963-ban
zajlottak le a múzeumi szfé-
rában. A megyei múzeumi
szervezetek vidéki tagintéz-
ményei a területi elhelyezke-
dés szerint illetékes települé-
si önkormányzatokhoz ke-
rültek. A Koszta József Mú-
zeum fenntartója a város lett,
szakmailag önállóan mûkö-
dik, a gazdasági ügyeit pe-
dig a Szentesi Mûvelõdési
Központ látja el 2013-tól.

BG

23 millió
a múzeumnak

Megújult formában és új helyszínen találkozhatunk ezen-
túl a közkedvelt Tücsök Zenekarral: február 7-én útjára indít-
ják játszóházukat az ifjúsági házban.

Tagcsere is történt tavaly õsszel a gyerekdalokat játszó
együttesben, de számos más újdonságot is ígért a zenekar.
Most eljött a pillanat: jövõ szombaton (azaz nem vasárnap,
mint eddig megszokott volt!)  rendhagyó klubfoglalkozást
tartanak, ezúttal Tücsök Játszóház címmel. A játékos mozgá-
sé lesz a fõszerep. Az ifjúsági ház nagytermében valóságos
kalandpályát rendeznek be, Gáspárné Edina vezetésével moz-
gásfejlesztõ zenés gyermektorna várja a kicsiket, akik sorver-
senyen különbözõ ajándékokat nyerhetnek, s az Élet-Morzsa
Egyesület kutyáival is találkozhatnak. Amíg a gyerekek jól
szórakoznak, a szüleik is elfoglalhatják magukat, ugyanis a
Szülõk klubjában – ami szintén újítás – kerekasztal beszélge-
téseken vehetnek részt virágterápiáról, egészséges táplálko-
zásról, mozgásterápiáról, kutyaterápiáról és zeneterápiáról a
témák szakértõivel. 

Persze, a zene sem maradhat ki a fél 10-tõl délig tartó prog-
ramból: jól táncolható dalokkal, körjátékokkal készül a Tü-
csök zenekar, melynek a negyedik szülinapját ez alkalommal
ünneplik, meglepetés süteménnyel és táncházzal.

Belépõdíjas a rendezvény, a jegyekkel a Szív-Hang Egyesü-
letet támogathatják a résztvevõk, de a tagok féláron mehet-
nek be. Akik pedig ezt a cikket felmutatják, 30 százalékos
kedvezményt kapnak a belépéskor.

Tücsök Játszóház

A megalakulásának idén
éppen 60. jubileumát ün-
neplõ Lajtha László zeneis-
k o l a  r e n d h a g y ó  t a n á r i
hangversennyel zárta a fél-
évet. Mihály Béla igazgató-
val az aktuális helyzetrõl
beszélgettünk. 

– Reggel 9 órára beszéltük
meg a találkozót. Megvolt a
napi penzum?

– Túl vagyok rajta, igen.
– Minden reggel úszik?
– Azért nem! Majtényi ta-

nár úr szorgalmasabb. Õ
minden nap lent van az
uszodában, én hétvégén pi-
henek.

– Ön most az iskola ideig-
lenesen megbízott igazgató-
ja. Tulajdonképpen a lányát
helyettesíti. Hogy van a leg-
kisebb unoka? 

– Köszönöm szépen jól!
Lassan négy hónapos.

– Vége az elsõ félévnek.
Elégedetten dõl hátra?

– Rövid távú összegzése-
ket én magam nem nagyon
szoktam csinálni. Ahhoz,
hogy egy gyereknek olyan
természetes legyen a zenével
való foglalatosság, mint
mondjuk a reggeli fogmosás
4-5 év kell. Ez alatt kiderül,
hogy van-e tehetsége és per-
sze szorgalma. Anélkül
ugyanis nem jön a siker.

– Dacára a vészesen fogyó
gyerekszámnak a zeneiskola
tanulói létszáma nem csök-
ken. Sõt!

– Nem panaszkodom, jön-
nek a gyerekek. Közel 400
növendékünk van. Persze
mások a slágerhangszerek,

mint mondjuk a 70-es évek-
ben. Most nagyon népszerû
a szintetizátor, a gitár, az
ütõs hangszerek. Ezekre a
tanszakokra mindig túlje-
lentkezés van.

– Az iskola folyosóján van
egy tabló, azokkal az egyko-
ri diákokkal akik zenei pá-
lyán tanultak tovább. Népes
a képcsarnok, mégis adódik
a kérdés: Van elég zenepeda-
gógus?

– Jelenleg 24 pedagógus
kolléga dolgozik az intézet-
ben. Egyébként az 50-es
évek óta képeznek zenetaná-
rokat Magyarországon. Ez-
zel nincsen baj. 

– Egyébként megbecsüljük
a zenetanárokat? És most
nem az anyagiakra gondo-
lok.

– Nem tudom. Az biztos,
hogy 80-100 éve, de még a
70-es években is nagyobb
presztízse volt általában a
pedagógusoknak. Régen a
szülõ feltétel nélkül megbí-
zott a tanárban. Ha kaptunk
egy pofont az iskolában fél-
tünk otthon megmondani,
mert kaptuk a másikat. Ma
sokkal bizalmatlanabb a lég-
kör. Nagyon sarkítva azt
mondanám: a szülõnek és a
gyereknek jogai, a pedagó-
gusnak pedig kötelességei
vannak. Persze megvan a vé-
leményem, hogy úgy mond-
jam a saját „fajtánkról” is.
Sokakat nem szabadna erre a
pályára engedni, egyszerûen

azért, mert alkalmatlanok.
– Két éve állami fenntar-

tásban mûködik az intéz-
mény. Mi változott?

– 2013. január 1-jével ún.
egycélú intézmény lettünk.
Ez azt jelenti, hogy a bevételt
hozó hangversenyszervezés
a városnál maradt, a mûvé-
szeti iskola pedig a KLIK
fennhatósága alá került. Ez
alapvetõen megváltoztatta a
finanszírozási lehetõségeket.
A város alatt sem volt önálló
költségvetésünk, de legalább
tudtunk tervezni. Most min-
dent meg kell kérvényez-
nünk. A villanyégõt, a gitár-
húrt, a 98 forintos szaxofon

nádat. És majd valahol, vala-
mikor, valaki eldönti, hogy a
szentesi zeneiskolának szük-
sége van-e új kukára ne-
gyedévente 1500 Ft-ért. Ez
az eljárás rendkívül megne-
hezíti a munkánkat és na-
gyon megalázó. Lassú és át-
láthatatlan a finanszírozási
rendszer. És talán nincs ben-
ne pénz? Nem titok: ha a
gyerek fújni akar, megveszi a
nádat magának.

– Óraszámot is kellett
csökkenteni?

– Sajnos igen. Egy rész-
munkaidõs kolléga elment
és nem vehettünk fel a he-
lyére senkit. Így a szintetizá-

tor szakon tanuló hallgatók
januártól heti egy órával ke-
vesebb zongoraidõt kapnak.
Szakmai szempontból ez
visszafejlõdés.

– Hangszervásárlásban
gondolkodnak?

– Dehogy! A karbantartá-
sukra sem kapunk pénzt.

– Nemes László Norbert, a
Kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet igaz-
gatója a napokban elég le-
sújtóan nyilatkozott a Zene-
kar c. folyóiratnak az álta-
lános iskolák ének- zene
képzésérõl. Felkészületlen
pedagógusokról, elavult ok-
tatási módszerekrõl beszélt

és arról, hogy vészesen csök-
ken az értékes zenét kedvelõ
gyerekek száma. Egyetért a
kollégájával?

– Igen, egyetértek. Sajnos a
társadalom átalakult és a
szellemi értékek háttérbe
szorultak. Régen a polgárság
és az értelmiség életének
szerves része volt  az együtt
zenélés. A szentesi zenetörté-
net egyik legnagyobb alakja
például Péter Pál orvos volt
és nem mellékesen kitûnõ
zenész. A 80-as években or-
szágos gyerekkórus találko-
zókat szerveztünk a város-
ban. Most nincs presztízse az
ének-zene oktatásnak.

– A zene tagozatos Petõfi-
iskola négy évvel ezelõtti be-
zárása lenne a jéghegy csú-
csa?

– Az iskolabezárás nagyon
sajnálatos dolog, de tudomá-
sul kell venni, hogy keve-
sebb gyerek van mint régen.
Hogy õszinte legyek a Petõfi
zene tagozata az utóbbi
években – nyilván az elõbb
említett okok miatt –  már
nem tudott elég színvonalas
munkát végezni.  

– Akkor fél év ide vagy
oda, tényleg ne dõljünk hát-
ra.

– A világhírû Kocsis Zol-
tán zongorista egyszer azt
mondta: a gyom szabadon
nõ, de a kultúrnövényt ápol-
ni kell. És az is annak szá-
mít, ha idõnként a szokásos
rádióadó helyett mondjuk
Mozartot hallgatunk. Mu-
száj.

Börcsök Noémi

Lassított tempó a zeneiskolában

Debrezczeni-Kis Helga és Ökrös Dániel
egy közös fellépésen
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Nem született meglepe-
tés, a Valdor-Szentesi Vk
együttese 16-7 arányú vere-
séget szenvedett a Szolnok
vendégeként az elmúlt
szombaton. Holnap a Hon-
véd látogat a ligeti uszodá-
ba.

A világválogatottal szinte
egyenértékû, több száz milli-
ós költségvetéssel dolgozó
Szolnok vendége volt férfi
elsõ osztályú vízilabda-csa-
patunk. A Valdorral szem-

ben nyilvánvalóan az volt az
elvárás, hogy ne verjék buci-
ra a csapatot a klasszisok al-
kotta szolnokiak, és maga
Lukács Dénes is úgy fogal-
mazott, hogy szeretnének
méltó ellenfelei lenni a baj-
noki cím várományosának.
Külön ki is emelte a szakve-
zetõ, hogy szeretné, ha az el-
sõ negyed végére nem dõlne
el a mérkõzés. Nem dõlt el,
egyedül az utolsó nyolc perc
volt az, amikor hatot kapott
és mindössze egy gólt szer-
zett a Szentes. – A Szolnok a
Bajnokok Ligája gyõzelemre
is esélyes gárda, amelynek
valamennyi játékosa egykori
vagy mai válogatott vízilab-
dázó – mondta Lukács Dé-
nes vezetõedzõ a mérkõzés
után. – Középmezõnybeli
csapatok is komoly pofonba
szaladtak bele Szolnokon,
így azt kértem játékosaimtól,
hogy maximális odafigyelés-
sel, addig, amíg tudjuk, ne-
hezítsük meg a hazaiak dol-
gát. Az igyekezet megvolt, a
harmadik harmad végén
10–6-ra vezettek a szolnoki-
ak, a végére elfáradtunk. 

Lukács Dénes elmondta,
hogy Popovics, az új szerze-
mény jól vízilabdázott a vé-
delemben, jeleskedett a lab-
daszerzésben. A baloldalon
olyan klasszist kellett semle-
gesítenie – Rakonjaccal kö-
zösen –, mint Varga Dénes. –
Ezzel a céllal igazoltuk, vala-
mint azért, hogy a támadása-
ink a jobb oldalon hatéko-
nyabbak legyenek. Popovics
nagyon jól látja meg a gól-

helyzetben lévõ játékosokat,
ráadásul jól is lõ, remélem
hasznos tagja lesz a csapa-
tunknak. A nagy visszatérõ
Komlósi játékáról annyit,
hogy bekkben jeleskedett,
akciógólokat nem kaptunk
centerbõl.

A Honvéd elleni összecsa-
pásról szólva megtudtuk,
hogy három nehéz mérkõzés
vár a gárdára, nevezetesen
szombaton a Honvéd, majd
szerdán a BVSC érkezik
Szentesre, végül pedig a Fe-
rencvároshoz utazik a csa-
pat. – A Honvéd ellen is
mindent megteszünk azért,
hogy Szentes-gyõzelem szü-
lessen. Ehhez négy-öt kima-
gasló teljesítmény szükséges.
A Honvédban játszik Kiss
Gergõ és Steinmetz Barna-
bás, a tabellán elfoglalt he-
lyezés alapján õk az esélye-
sek, de ha felnövünk a fel-
adathoz, ami nem lehetetlen,
akkor méltó ellenfelei lehe-
tünk a fõvárosiaknak. 

Lukács kiemelte Pellei
Frank Szolnok elleni teljesít-
ményét, akinek a betegeske-
dõ Vörös Viktort kellett pó-
tolnia, és ezt olyannyira re-
mekül tette, hogy csapata
legjobbja volt az elmúlt hét-
végén. – Ha Frenki ezen tel-
jesítménye állandósul, és a
többieknek is hasonlóan ja-
vul a teljesítménye, akkor
sok meglepetést okozhatunk
még tavasszal - tette hozzá a
szakvezetõ. 

A Honvéd elleni mérkõzés
szombaton, 18 órakor kezdõ-
dik a ligeti uszodában. HV

Január 25-én játszották le a nõi szuperliga
tekebajnokság 14. fordulóját. A Szentesi TE
Siófokra utazott, ahol a Balatoni Vasas SE
gárdájával gurítottak. A balatoniak 3351 fát
ütötte, így 5 csapatpontot, a szentesiek 3264
fát, így 1 pontot szereztek. A Kurca-partiak
ezen a meccsen hiába ütötték az idegenbeli
legtöbb összfát, a plusz 87 fáért járó 2 pont a

házigazdáké lett, a Szentes 7-1-re kikapott.
Pontszerzõ: Seres Edina 558 fa. 
Az ifjúsági versenyzõk 914-932 fát ütöttek.

Pontszerzõ: Barhács Noémi 465 fa, a plusz 18
fáért járó 2 plusz pont a Szentesi TE-é lett,
így 3-1-re nyertek az ifisták.

A jelenleg 7. helyen álló felnõtt csapat leg-
közelebb a Ferencvároshoz látogat.

Szombaton a középsza-
kasszal folytatódik a nõi ví-
zilabda-bajnokság. Tóth Lász-
ló tanítványai az alapsza-

kaszt az elsõ helyen zárták,
így az elsõ fordulóban a ha-
todik helyen álló Szegeddel
mérkõznek. A csapat, amely

a nemzetközi kupában kivív-
ta a továbbjutás, és az Olim-
piakosszal mérkõzik majd,
az Euroliga-selejtezõ óta
most elõször játszik mérkõ-
zést. A Szeged elleni össze-
csapás szombaton, 16 órakor
kezdõdik a ligeti uszodában.

Szeged ellen
a nõi pólósok

Világ- és Európa-csúccsal
zárta a mérlegét az elsõ
szentesi Egyköteles Orszá-
gos Bajnokság. Az ese-
ményre január 24-én és 25-
én került sor a Dr. Papp
László Városi Sportcsarnok-
ban. Öt korcsoportban 134
versenyzõ mutatta be gya-
korlatát.

A házigazda Kiss Bálint
Református Általános Iskola
kötélugró klubja mellett
Szolnok, Szentendre, Buda-
pest, Mórahalom, Maklár,
Makó, Nagykanizsa, Dom-
bóvár csapatai vettek részt a
megméretésen.

Az idei esztendõ elsõ baj-
noksága egyben elõválogató
is volt. Nyáron Németor-
szágban rendezik meg az
Európa-bajnokságot. Aki itt
nyert, a kijutás elõszobájába
került. A rendezvénynek
voltak hiányosságai, de a
szövetség fõtitkára elismerõ-
en nyilatkozott.

Vassné Bögöthy Mónikától, a
házigazda Kis Bálint Kötél-
ugró Klub vezetõjétõl meg-
tudtuk: 2010-ben alakult a
klub, sokszor állhattak a do-
bogón, egyéniben, párosban
és formációban is. – Mini-
csoportok is vannak nálunk.
A legnagyobbak a serdülõk,
akik elõtt komoly jövõ áll –
emelte ki.

Molnár Gábor, a szentesiek
edzõje két éve foglalkozik a
csapattal, amit még Mihály
Ferencné indított el. Mivel
Gitta néni nyugdíjba megy,
szüksége volt segítségre. A
fiatal edzõ elmondta: Vassné
Bögöthy Mónikával együtt
viszik tovább a munkát, cso-
portjukban a legkisebbek 6, a
nagyobbak 15 évesek. 

A két nap eredményeit
összegezve azt mondta,
hogy  rengeteg eredmény
született náluk. Negyedik,
ötödik hatodik helyeket sze-
reztek és összetettben is sike-
reik voltak. Mivel ez egy vá-
logató az Eb-re, még két
megmérettetés van addig, de
ez egy fontos állomás, emel-
te ki az egykor maga is ver-
senyzõ fiatalember.

Világcsúcs is született, az
új csúcsról a szentesi csapat
edzõje elmagyarázta, hogy
az áthajtott kötél 30 másod-
perc alatt megtett száma. A
régi világcsúcs Hongkong-
ban született, az a 386  dõlt
meg Szentesen a hétvégén,
az új rekord 379. A volt spor-
toló a makláriakat tartja a
legeredményesebbnek, de
hasonló sikereket joggal vár-
hatunk el a szentesi csapat-
tól is a jövõben. A Kiss Bálint
Klub egyébként már bizo-
nyított, hiszen a 2013-as dá-
niai Európa-bajnokságon
Vass Vivien az egyéni gya-
korlatával a harmadik, pá-
rosban Varga Mátéval a má-

sodik helyet szerezte meg.
Az esemény házigazdája,

mûsorvezetõje, Bocskay Ist-
ván úgy látta, remek hangu-
latban telt a hétvége, ahol
szülõk és gyermekek együtt
szurkoltak. – Megtiszteltetés
volt itt lenni. Egy rendkívül
eredményes, sikeres rendez-
vényt hívtunk életre –
mondta.

Egy szentendrei apuka,
bár látott hiányosságokat a
szervezés körül, és van még
hova fejlõdni, a hangulat mi-
att nem bánta meg, hogy el-
jött. Egy szolnoki család csak
a pozitívumokat emelte ki.
Gratulálnak a szervezõknek
és a városnak egyaránt. Mi-
vel a gyermekük díjazott
lett, nagy örömmel vágnak
neki a hazaútnak.

Formáció összetettben ötö-
dik lett a szentesi Sándor Ré-
ka, aki még csak 8 éves, a
csapatszellem és a sport sze-
retete miatt gyakorol. A szin-
tén hazai Õze Virág harma-
dik lett párosban, célja, hogy
világbajnok legyen.

Maklárról jött a 15 éves
Bánhegyi Flóra, aki az új Eu-
rópa csúcsot állította fel.

– Három percig kellett
„gyorsaságizni” –, ezzel
nyertünk. Ez olyan, mintha
egy helyben futnánk. Sokat
kell edzeni, de nem bánom –
tette hozzá a bajnok.

A Magyar Ugrókötelesek
Szövetsége fõtitkára, Kovács
Judit elmondta, mindig nagy
izgalommal jönnek új város-
ba versenyezni. – Nem tud-
juk mi az amire érkezünk, és
emiatt akad izgalom bõven.

Itt Szentesen minden készen
volt, tudtak  mindent, ne-
künk csak ide kellett jönni és
élvezni az eseményt – mond-
ta a versenyzõi múlttal ren-
delkezõ szakember. Magyar-
ország nagyon sok Európa-
és világcsúccsal büszkélked-
het és a sikersorozatnak
nincs vége. A következõ állo-
más Szolnokon lesz – tette
hozzá a fõtitkár.

Gyermek formáció szaba-
don választott gyakorlat 1.
Nyíri Sára Panka, Podma-
niczki Panna, Varga Dorina,
Varga Márk.

Serdülõ formáció összetett
2. és serdülõ formáció gyor-
sasági 3. Varga Máté, Vass Vi-
vien, Molnár Mónika, Andrikó
Noémi.

Serdülõ páros gyorsasági:
1. Serdülõ lány, szabadon vá-
lasztott gyakorlat: 2. és Ser-
dülõ lány összetett: 2. Vass Vi-
vien.

Serdülõ fiú szabadon vá-
lasztott 1. Serdülõ fiú össze-
tett 2. Varga Márk.

Mini páros 30 mp. Gyorsa-
sági 1. Vass Sándor és Vass
Mónika.

Gyerek lány szabadon vá-
lasztott: 1. Varga Dorina, 2.
Nyíri Sára Panka, 3. Õze Vi-
rág.

Gyerek lány összetett 1.
Varga Dorina, 2. Nyíri Sára
Panka, 3. Podmaniczki Panna,
4. Õze Virág.

Ifjúsági szabadon válasz-
tott gyakorlat és  Ifjúsági
összetett 1. Varga Márk.

Felnõtt szabadon válasz-
tott 3. Tarjányi Orsolya.

Gyerek páros gyorsasági 1.
Podmaniczki Panna, Varga
Dorina.

Gyermek formáció gyorsa-
sági 1. Nyíri Sára Panka, Pod-
maniczki  Panna, Varga Dori-
na,Varga Márk.

F.M.

Világcsúcs a sportcsarnokban

Szentes – Honvéd
az uszodában

SZOLNOKI DÓZSA-
KÖZGÉP–VALDOR-
SZENTES 16–7 (5–2, 1–0,
4–4, 6–1)

Szolnok, 300 nézõ. V:
Pintér J., Rubos

SZOLNOK: NAGY V. –
VARGA DÉNES 3, Tóth M.
1, Mezei, Gocics 2, MADA-
RAS 3, Jansik D. Csere:
Decker A. (kapus), Vámos,
Hangay Z. 1, M., ALEK-
SZICS 4, Varga Dániel 1,
Kis G. 1, Sz. Mitrovics.
Edzõ: Cseh Sándor

SZENTES: Sretkovics –
PELLEI 2, Weszelovszky 2,
Vörös 1, RAKONJAC 1,
Popovics, Boros T. Csere:
Horváth A. (kapus), Kom-
lósi, Dõri, Nagy M., 1,
Werner. Edzõ: Lukács Dé-
nes

Gól – emberelõnybõl:
7/6, ill. 8/2

Gól – ötméteresbõl: 1/0,
ill. 1/1

Kipontozódott: Komlósi
(29. p.)

Az idegenbeli legtöbb
fával is kikaptak

Vassné Bögöthy Mónika

Kovács Judit



- Jean, az évnek melyik hónapjában
van 28 nap?
- Annyi mindegyikben van, uram!

- Jean, - kérdezi az úr dühösen -
most maga a hülye vagy én?
- Uram, ön nem áll olyan ember híré-
ben, aki idiótákat alkalmazna.

Kolozsváron János és Pista kocs-
mázni mennek. Futva közeleg feléjük
egy úr: 
- Legyenek szívesek, mondják meg,
hol van az állomás? - kérdi románul.
Mire János:
- Mi nem tudni.
Az úr továbbszalad, Pista pedig meg-
kérdi:
- Te János, miért nem mondtad
meg, hogy hol van az állomás? Le-
kési az az ember a vonatot!
- Hagyd csak! Azt mondják, hogy
már 2000 éve itt vannak, tudhatnák,
hogy hol van az állomás!

Az állatorvos megkéri az assziszten-
sét, hogy adjon be hashajtót a Ráró-
nak. Elmagyarázza, mi a teendõ:
- Dugjon be egy csövet a ló szájába,
tegye be a tablettát a csõbe, és fújjon
bele jó erõsen, így a gyógyszer a ló
nyelõcsövébe kerül. 
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
- Na, hat már a hashajtó?
- Igen, de sajnos a ló fújt elõször.

Megállítanak egy öreg bácsit az ut-
cán:
- Nem látott errefelé véletlenül egy gi-
tározó verebet?
- Nem.
- És lilára festett hajú napraforgót?
- Azt sem.
- Esetleg görkorcsolyázó flamingót?
- Bizisten, azt sem.
- Akkor ma sem történt semmi cso-
da - mondta a kutya és elrepült.

Egy spániel ül az emeleti ablakban.
Arra megy egy buldog, és felugat ne-
ki:
- Gyere le, sétáljunk egyet!
- Nem lehet, be vagyok zárva.
- Ugorj ki az ablakon!
- Hogyne, hogy pofára essek és be-
törjem az orrom? Épp olyan ronda
lennék, mint te!

- Te Rózsi, hova lett az a gyönyörû
tarka amazóniai papagáj, amit ma
reggel vettem?
- Jézusom, az papagáj volt? Azt hit-
tem fácán, és megsütöttem!
- Te szerencsétlen! Tudod, hogy
azért a madárért én egy vagyont fi-
zettem? Még beszélni is tudott!
- Az más. Akkor magára vessen! Mi-
ért nem szólt?!

- Mit csinál a kaméleon a sütõben?
- Beleolvad a környezetébe.

Gandalf mondja a hobbitoknak:
- Jó nektek hobbitok, hogy a munká-
tok a hobbitok...

- Miért nem lehet a tengervizet palac-
kozni? 
- Mert dagálykor kilöki a dugót.

- Két egér áll az esernyõ alatt. Az
egyiknek a farka a másiknak a füle
lóg ki. Melyik ázik meg?
- ???
- Ki mondta, hogy esik az esõ?

A szatyorka, meg a bõröndke õrt áll-
nak. Egyszercsak megszólal a
szatyorka:
- Te, én már nem bírom sokáig!
- Tarts ki! - mondja a bõröndke -
Mindjárt jön a váltáska!

- Mit mond a székely, ha meglát egy
sündisznót?
- Ez most vagy valami, vagy megy
valahova.
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A munka szó hallatán az
emberek vagy a saját állá-
sukra gondolnak, vagy arra,
hogy momentán nincs, eset-
leg mások pozíciójára fáj a
foguk, amit sokkal szíve-
sebben töltenének be, mint
az éppen aktuálisat. Váro-
sunkban jelenleg is problé-
mát jelent a munkahelyek
hiánya, viszont a már meg-
lévõk között vannak olya-
nok, amik sokak számára
szimpatikusak lehetnek.
Összegyûjtöttünk néhány
álommunkahelyet, melye-
ket egy cikksorozatban mu-
tatunk be az ott dolgozók
segítségével. Mert Szente-
sen is létezik, akár hisszük,
akár nem. 

Mindenki kiteljesedhet és
megvalósíthatja álmait. Ezt
bizonyítja Mészárosné Osztás
Mária (képünkön) története is,
aki kitartásával, hitével,
szorgalmával elérte, hogy
mára álommunkahelyet te-
remtett magának és vendé-
geinek.

Az egészségügyi végzett-
séggel rendelkezõ fiatal lány
18 évesen úgy döntött, érett-
ségi után elhagyja Szentest.
Két évig dolgozott a kecske-
méti kórház intenzív osztá-
lyán, de hamarosan családja
és barátai hiánya miatt szíve
hazahúzta. Itthon folytatta

ugyanezt a munkát, ám ismét
két év elteltével rátalált a sze-
relem, mely házassággal vég-
zõdött. Párja már ekkor is te-
hetséges zenész volt, ezért az
ifjú pár a jobb megélhetés re-
ményében Budapestre költö-
zött. Amikor azonban meg-
született az elsõ gyermekük,
Marcsi férje jobbnak látta a vi-
déki életet családja számára,
így az inga újra visszaterelte
õket Szentesre. Kis idõ eltelté-
vel megszületett a második
baba is, ekkor beköszöntött a
fiatalasszony életébe a szürke
hétköznapok világa. Fõzés,
pelenka csere, éjszakázás a
gyerekek mellett... szép, de
monoton feladatok sora. Az
anyaság csodálatos érzése
mellett Marcsi úgy gondolta,
újra tanulásra adja a fejét, az
egészségügy iránti érdeklõdé-
se továbbra is megmaradt.
Férje sokat turnézott, õ pedig
a gyerekek mellett próbált ta-
nulni, kis magánvállalkozá-
sukban és a háztartásban is
helytállni. Alig volt pár hóna-
pos a kisebb fiúcska, mikor
súlyosan megbetegedett... ek-
kor döntött úgy az édesanya,
hogy gyökeresen változtat sa-
ját és családja életén. 

– Úgy döntöttem, kezem-
be veszem a sorsom és vál-
toztatok az életemen. Meg
kellett találnom azt az utat,

mellyel megelõzhetem az
ilyen helyzetek kialakulását,
mellyel tudok segíteni a saját
egészségemen és ezáltal a
környezetem nyugalmát is
biztosíthatom. Nagyon sokat
olvastam személyiségfejlesz-
tõ könyveket és egy tanfo-
lyamra is beiratkoztam. Ezen
kívül 15-féle masszázst is
megtanultam, komoly ter-
mészetgyógyászati tréninge-
ket végeztem és megszerez-
tem a gasztroenterológiai en-
doszkópos szakasszisztensi
címet is, illetve angolórákra
is jártam.

Marcsi 2006-ban megnyi-
totta elsõ önálló vállalko-
zását, melyet az egészsé-
ges életmód köré épített.
Ekkor azonban még min-
dig nem érezte magát elég
erõsnek az önállósághoz,
így még több tanulás kö-
vetkezett és egy új baba, a
harmadik kisfiú. A rutinos
anyuka most már ügyesen
kezelte a sok munkát, csa-
ládot, iskolákat és 2009-
ben egy pályázat segítsé-
gével végre elindíthatta a
számára tökéletes álom
munkahelyet.

– Végül 2009. volt az az év,
amikor elég érettnek és fel-
készültnek éreztem magam
az önmegvalósításhoz. Az
egészséges életmódot nem
lehet tanítani anélkül, hogy
ne gyakorolná az ember.
Gondolkodásmód, étrend ki-
alakítás, mozgás, meditáció,
relaxálás, stb. mind-mind
olyan kifejezés, melyeknek
összhangban kell lenniük az
életünkben. Ha valamelyik
kibillen, megborul az egyen-
súlyunk. Test, lélek és szel-
lem együtt kell, hogy mû-
ködjön, ezeket az informáci-
ókat igyekszem vendégeim
számára átadni, különbözõ
kiegészítõ kezelésekkel kom-
binálva - magyarázza a szak-
ember.

– Képes vagyok a saját
utamat járni és ez boldoggá
tesz. Sok nehézség árán ju-
tottam el idáig, de ez volt az
álmom, emberekkel foglal-
kozni és segíteni nekik is
megtalálni önmagukat, az
egészséget, nyugalmat és
jobbá tenni az életüket. Bí-
zom benne, hogy az én ál-
mom segít megvalósítani
másokét is, mivel én azt val-
lom, hogy nem az életet kell
álmodnunk, hanem az álma-
inkat kell megélnünk – zárta
beszélgetésünket Marcsi.

Fazekas Andrea

Kos
Fokozott óvatosságra van
szüksége bárminemû na-

gyobb döntését illetõen. Nem érdemes
nagyobb kockázatokat vállalnia ezek-
ben a napokban. Ezt nehéz lesz a Kos-
ságával megtennie. 

Bika
Legyen elégedett és enged-
je, hogy a kemény munkája

és kiemelkedõ munkája nagy jutalma-
kat hozzon. Pihenjen többet. Keresse
olyan emberek társaságát, akik nem
játsszák meg magukat, hanem önvaló-
jukat adják.

Ikrek
Szükségét érezheti némi
változtatásnak a munkahe-

lyén. Valami nyugtalanítja. Mielõtt bár-
minek is hangot adna, vagy kezdemé-
nyezne, nyugodjon meg, ne kapkodjon
el semmit, gondolkodjon és utána cse-
lekedjen. 

Rák
Bátor és lendületes, jól érzi
magát. A társasági életben

is a legjobb formáját hozza. A költeke-
zésekben érdemes meghatároznia elõre
a mértéket, hogy meddig szeretne el-
menni, ugyanis hajlamos lesz a túlköl-
tekezésre.

Oroszlán
Fontos döntéseket kell hoz-
zon, amihez jó lenne türel-

mesnek lennie és ne siesse el, míg
minden apró részletet nem nézett át.
Igazából a veleszületett intuíciójára is
hagyatkozhat, de az objektivitását is ve-
gye alapul. 

Szûz
Szakmai téren új kihívások
várnak önre, melyek izga-

lommal töltik el. Szereti a szellemi kihí-
vásokat. Most megmutathatja magát
szakmailag. Ez egy igazán ínyére való
feladat. Elemében érzi magát. 

Mérleg
A változás szele támad fel az
ön életében úgy a magán-

életében, mint szakmai téren. A szerel-
mi életében is, ha magányosan él, na-
gyon jó lehetõségeket kínálnak a csilla-
gok hosszú távú, komoly kapcsolat ki-
alakítására.

Skorpió
Nagyon energikus, tele élet-
kedvvel és mindazt, amit a

fejébe vesz ezekben a napokban, vég-
hez is viszi. Ezekben a napokban a csil-
lagok kiemelkedõ sikerekkel kecsegte-
tik. Anyagi helyzete biztonságos.

Nyilas
Egy felpörgetett hét elé néz.
A csillagok állásai kellõ biz-

tonságban tartják önt, míg ebben a fel-
pörgetett állapotban van. Élete minõsé-
gének javításához újításokon töri a fe-
jét, melyek nagyon jó ötletnek bizonyul.

Bak
Az életvezetését érintõ kér-
dések elõtérbe kerülhetnek.
Mostanában nagyon próbá-

ra teszi az egészségi állapotát és álló-
képességét. Hajlamos a túlhajszolt élet-
módra. Egyes régóta húzódó konfliktu-
sokat most helyére tud tenni.

Vízöntõ
Vannak egyes témák az éle-
tében, mint életterület, ami-

vel érdemes lenne egy kicsit többet
foglalkoznia. Ide tartozik az egészség
kérdése is. Szabadidejében több idõt
kellene tartózkodnia a szabad levegõn
vagy meditáljon szakrális helyeken,
vagy csak pihenjen.

Halak
A környezetébe lévõket tel-
jesen lenyûgözi a kommuni-

kációban, a munkájában, érzelmeinek
kifejezésében. Érzelmi életében kedve-
zõ változások történnek. Amit az utóbbi
idõben nem tudott megoldani külsõ
okok miatt.

Január 30-február 6.
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Február 2., hétfõ
16:00 Mortdecai
18:15 Annie
20:30 Mortdecai
Február 3., szerda
16:00 Annie
18:15 Mortdecai
20:30 Annie
Február 4., szerda
16:00 Mortdecai
18:15 Annie
20:30 Mortdecai
Február 5., csütörtök
14:30 3D Csingiling és a Soharém

legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:30 Joker
20:30 3D Jupiter felemelkedése
Február 6., péntek

14:30 3D Csingiling és a Soharém
legendája

16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A mindenség elmélete
20:30 3D Jupiter felemelkedése
Február 7., szombat
13:00 3D Csingiling és a Soharém

legendája
14:30 3D Csingiling és a Soharém

legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:30 Joker
20:30 3D Jupiter felemelkedése
22:30 Joker
Február 8., vasárnap
13:00, 14:30 3D Csingiling és a

Soharém legendája
16:00 3D Jupiter felemelkedése
18:15 A mindenség elmélete
20:30 3D Jupiter felemelkedése

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. 

Tokácsli Galéria
A Paletta alkotókör és a

Sziklay csoport munkáiból látha-
tó válogatás 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.

Városi könyvtár
Bíró Károly festményeibõl lát-

ható válogatás. A kiállított képek
nyitvatartási idõben tekinthetõk
meg február 15-éig.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

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

Galéria Kávéház és Étterem
35 éves a Jászkun fotóklub cí-

mû fotótárlatot láthatja a közön-
ség. A ma is mûködõ Jászkun
Fotóklub 1980-ban alakult Szol-
nokon. Az elmúlt évtizedekben ki-
alakult egy törzsgárda a klubban,
de az évek során új tagok is
csatlakoztak az alkotó csoport-
hoz, így most 24 tagú a társa-
ság. 

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 30-tól

A Szívügy Klub tagjai feb-
ruár 4-én, szerdán 16 órakor
tartják összejövetelüket a
Mûvelõdési és Ifjúsági Ház-
ban. A jelenlévõk egészség-
ügyi elõadást hallhatnak, va-
lamint megbeszélik a 2015-ös
év programjait.

Szívügy Klub
Február 3-án, kedden szeretettel várnak minden nagycso-

portos óvodást a hagyományos Maci-napra a Deák Ferenc

Általános Iskola tornatermébe.

Maci-nap

A Városi Sportuszoda adott helyett annak a körzeti diák
versenynek, amelyet hétfõn rendeztek az 50 méteres fedett
medencében. A házigazdák: a Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola és a Szentesi Diáksport Bizottság. A január 26-i
rendezvényen a 6-14 éves tanulók mérték össze az erejüket.
A Diákolimpia Szentes körzeti döntõjének lebonyolításában
több érdekesség is történt. Új rendszer jól vizsgázott: a léte-
sítményben elõször használtak elektromos idõmérést- és in-
dítást. A jelenlévõ testnevelõ tanárok, úszóedzõk, illetve
szakemberek szerint jól vizsgáztak a berendezések. A szak-
emberek szerint üdítõ volt, hogy az eredményjelzõn folyama-
tosan és szimultán lehetett az eredményeket követni. A ver-
senyszámok elsõ és második helyezettjei képviselik a körze-
tet a Hódmezõvásárhelyen rendezendõ megyei döntõn. A
2014/2015-ös diákolimpiai versenykiírás alapján az I. – II. –
III. – IV. korcsoportba tartozó tanulók mérték össze úszástu-
dásukat „amatõr és versenyzõi” kategóriákban. Valamennyi
egyéni- és váltó versenyszám 1-3 helyezettjei éremdíjazásban
részesültek, melyeket Kovács János, az önkormányzat sportbi-
zottságának elnöke, és Márton Mária, az üdülõközpont ügy-
vezetõje adott át.

Forrás: Szentesi Gyors

Úszó diákolimpia
új idõmérõvel

Testünk-lelkünk kezelõje Marcsi



(folytatás az 1. oldalról)
A Szentesi Közös Önkor-

mányzati Hivatal szociálpo-
litikai irodájának munkatár-
sai levélben értesítették ki az
érintetteket. A tájékoztatón a
helyi munkalehetõségekrõl,
a munkába állásról, és a
munkahelyi beilleszkedésrõl
kaptak tájékoztatót a részt-
vevõk, személyre szabottan.

– Egész életemben kony-
hán dolgoztam, és ebben a
szakmában tudom a jövõmet
elképzelni. Mivel egy szívin-
farktuson estem át, az egész-
ségkárosodásom 49 százalé-
kos, de szükségem van a
pénzre. Most már gyógyul-
gatok, így vissza szeretnék
térni dolgozni. Engem a
munkaügy küldött és re-
ménykedem abban, hogy si-
kerül elhelyezkedni – sorolta
Szabó Mihály Lászlóné.

– 57 éves vagyok és na-
gyon nehezen kapok mun-
kát. Nem akarok a gyerme-

keim terhére lenni. Ez a ren-
dezvény nekem nem adott
pluszinformációt, mert nem
vagyok leszázalékolva. Úgy
veszítettem el az állasomat,
hogy a férjem beteg lett és én
ápoltam. Nem szeretem a
bezártságot, szükségem vol-
na társaságra, közösségre és
pénzre – mondta Simon
Györgyné.

– Fõleg a mezõgazdaság-
ban dolgoztam, mert ahhoz
értek. Epilepsziás vagyok,
ez nagyban nehezítette az
elhelyezkedésemet, a leg-
többen ha errõl értesülnek,
akkor nem vesznek fel.
Szinte mindenhez értek és
szívesen vezetnék traktort
is, de lennék gondnok is. Az
állatokhoz is értek, volt már,
hogy több mint 200 állatot
láttam el – emelte ki Seres
Tamás Richárd.

– Hamarosan nyugdíjas le-
szek, úgyhogy ezzel a témá-
val nem kell annyira foglal-

koznom. Hosszabb ideig él-
tem Németországban, van
összehasonlítási alapom. Az
mindenképpen jó, hogy van-
nak ilyen rendezvények, de,
hogy ennek hosszú távon
mennyi lesz a sikere és a
haszna, azt nem tudom –
összegezte Berényi Bálint.

Fehér Mónika

Szentesi ÉletÚJ HELYEN!
Égisz 90 

Temetkezési Kft.
Iroda:

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

Felelôs szerkesztô: Besenyei Gábor
Szerkesztôség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5.

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

szentesielet@gmail.com
Felelôs kiadó: Szirbik Imre polgármester

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

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

Nyomdavezetô: Borbás Tamás
Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.

Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Bejelentés érkezett a Szen-
tesi Rendõrkapitányságra
hétfõn, hogy egy ház udva-
rába kerítésbontást követõen
ismeretlenek hatoltak be,
majd onnan robogót, alumí-
nium felniket, horgászfelsze-
relést és horgászágyat vittek
magukkal mintegy 200 ezer
forint értékben. A helyszínre
kiérkezõ szemlebizottság
helyzetét könnyítette, hogy
az udvar sáros volt, így
használható lábnyomokat
tudtak rögzíteni a rendõrök,
melyek alapján eljutottak
egy többlakásos ház udvará-
ba. Itt meg is találták az el-
követõt, és az ellopott tár-
gyak is elõkerültek. A rend-
õrök gyakorlatilag nyolc óra
alatt elfogták a tolvajt.

Büntetõeljárás indult há-
rom férfi ellen, akik a Hor-
váth Mihály utcában keve-
redtek szóváltásba egymás-
sal, majd a vita verekedéssé
fajult. Csoportosan elköve-
tett garázdaság miatt nyo-
moz ellenük a rendõrség.

Lopás miatt indult bünte-
tõeljárás két férfi ellen, akik
az egyik berekháti ház udva-
rából különbözõ fémtárgya-
kat és egy fém vályút vittek
magukkal. A sértett megza-
varta az egyik elkövetõt, aki
elmenekült a helyszínrõl, a
kiérkezõ rendõrök viszont
nem sokkal késõbb elfogták
a másik személyt, aki éppen
a vályút vitte hazafelé. Állí-
tása szerint találta, és úgy
gondolta, hogy ez most már
õt illeti meg…A másik tol-
vajt még keresik a rendõrök.

Információs rendszer útján
elkövetett csalás miatt folyik

eljárás ismeretlen elkövetõ
ellen, aki egy szentesi lakos
személyi adataival visszaél-
ve okozott neki anyagi kárt.

Ellopták egy férfi õrizetle-
nül hagyott kabátjából annak
mobiltelefonját, készpénzét
és iratait az egyik közintéz-
ménybõl. A kár közel 100
ezer forint, a tettest még ke-
resik a rendõrök.

Hv

Leszakította
a fénysorompót

B. János bíróság elé állítá-
sát javasolja a Szentesi Rend-
õrkapitányság. A megalapo-
zott gyanú szerint 2014. de-
cember 27-én 10 óra 20 perc-
kor a 64 éves derekegyházi
autós a Vásárhelyi út vasúti
átkelõhelyén akart áthajtani,
amikor a lámpa pirosra vál-
tott és a sorompó lecsukó-
dott.   A gyanúsított figyel-
men kívül hagyta a közleke-
dési jelzést és a Skoda lesza-
kította a fénysorompó egy
részét, majd elhajtott a hely-
színrõl. A kiérkezõ rendõrök
az adatgyûjtés eredménye-
ként hamar megtalálták és a
Szentesi Rendõrkapitányság-
ra elõállították B. Jánost.

A férfi ellen vasúti közle-
kedés biztonsága elleni bûn-
cselekmény bûntette elköve-
tésének megalapozott gya-
nújával megküldték a Szege-
di Járási Ügyészségnek.

Garázsból lopott

Horgászfelszerelés, autó-
gumik és egy robogó is hi-
ányzott abból a szentesi ga-
rázsból, amelynek tulajdono-
sa tett feljelentést a lopásról

a Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába janu-
ár 26-án délutáni órákban.
Az adatgyûjtés és a tanúku-
tatás során a nyomok a sér-
tett kertszomszédságában la-
kó B. Zsolthoz vezettek, aki
beismerõ vallomást tett. El-
mondta a rendõröknek, hogy
pénzre volt szüksége, ezért a
szomszédos nyitott garázs-
ból elõször egy horgászfel-
szerelést lopott el, amit aztán
tovább értékesített. Az így
befolyt összegbõl még aznap
pizzát vásárolt. Majd négy
alufelnit tulajdonított el a
hozzá tartozó autógumikkal,
végül a garázsban tárolt ro-
bogót is elvitte. Az egyenru-
hások az utóbbi értéktárgya-
kat megtalálták és lefoglal-
ták. A 21 éves B. Zsolt ellen
lopás bûntette elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
büntetõeljárás indult és
gyorsított eljárás keretében
állítják bíró elé.

Trágya ömlött
az útra

Balesetet okozott az úttest-
re kifolyt állati eredetû iszap
január 26-án este 6 óra körül
a Szentes - Csongrád közötti
közúti híd elõtti. Az anyagot
szállító kamion hátsó oldala
kinyílt és a büdös anyag kö-
zel 1 kilométer hosszan be-
borította a fél útpályát. Egy
világos színû autó ráfutott a
csúszós anyagra és az árokba
hajtott. A rendõrök váltako-
zó irányból engedték a for-
galmat amíg a KÖZÚT mun-
kásai az útszakaszt megtisz-
tították.

Lábnyomokat követtek

Született: Ravasz Péter és Halász Mariannak (Futó Z. u. 8.)
Benedek nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Fejes Tibor és Szarka Zita Odett (Vadas-
kert utca 26.).

Elhunyt: Antal Józsefné Piti Julianna (Derzsi K. J. u. 10.),
Kovács Imre (Dósai M. u. 15.), Csáki Zsigmondné Szabics Pi-
roska (Sárgaparti u. 9.), Török Istvánné Fábián Ida (Borza u.
31/A), Czibulya Józsefné Gila Mária (Huszár u. 20/A).

Családi események

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

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

Gyógyszertári ügyelet: Február 2-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság
u. 29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Február 2-9-ig Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30, szombat 8-
13-ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Önkéntes magán-állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke,
Derekegyház) január 31-február 1-jén Bikádi Péter, Bem u. 21., telefon:
30/248-44-94. Februártól megszûnik a szolgáltató állatorvosi ügyelet.
(Cikkünk a 4. oldalon) 

GALÉRIA
Kávéház és étterem
Heti menü február 2-6.

A menü: sertéshúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Húsgombócleves és
csirkebecsinált leves

A menü: Rakott rózsák
B menü: Pirított csirke vadász-

módra, párolt rizs
Kedd: Csontleves házi

tésztával és
zöldbableves

A menü: Székelykáposzta
B menü: Csongrádi

aprópecsenye, sült
burgonya

Szerda: Lebbencsleves és
tejfölös gombaleves

A menü: Dubary-sertéskaraj,
rizibizi

B menü: Csirkepörkölt, tészta
Csütörtök:Kolbászos krumplileves

és májgaluskaleves
A menü: Tordai lacipecsenye,

hagymás tört burgonya
B menü: Párizsi csirkemell,

gyümölcsszósz
Péntek: Székelygulyás és

halászlé
A menü: Rántott karaj,

burgonyapüré
B menü: Mexikói csirkefalatok,

párolt rizs
www.galeriakavehaz.hu (X)

Fürdõbelépõ a makói, a mórahalmi és a
szentesi fürdõbe, 500 forintos vásárlási utal-
vány, a Hungerit Zrt. mintaboltjaiban egy
csomag baromfivirslire beváltható utalvány
és egy szelet csokoládé vagy nápolyi. Mind-
ezt azok kapják, akik önkéntesen vért adnak
Csongrád megyében. A szentesi önkormány-
zat kezdeményezésére nyolc évvel ezelõtt in-
dult a véradók ilyen arányú megbecsülése.
Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt
Csongrád megyei igazgatója példaértékûnek
nevezte az akciót, amelyet azóta több város
is átvett. Az idei évre szóló 6 ezer darab für-
dõbelépõt és virsliutalványt csütörtökön
kapta meg a Dr. Bugyi István Kórház vérellá-
tó osztálya, melynek képviseletében Dr. Mé-
száros Antal fõorvos vette át a felajánlást a
polgármestertõl. Szirbik Imre kijelentette,
hogy mindenkinek segíteni kell, ki milyen
formában teheti. Az önkormányzat a saját tu-
lajdonában álló Üdülõközpontba szóló belé-
põt ajánl fel köszönetképpen, ami elõsegíti a
pihenést és a rekreációt mindazok számára,
akik a vérüket adják embertársaiknak. Már-
ton Mária, az Üdülõközpont vezetõje hozzá-
tette, a véradós belépõ érvényes lesz a nyá-
ron elkészülõ wellness és élményfürdõbe is.

Egyben elmondta, hogy a tavalyi évre szóló
fürdõbelépõk érvényességi ideje ez év május
31.

Korda János, a Hungerit ZRt. gazdasági
igazgatója arról beszélt az átadón, hogy a
vállalat örömmel állt a polgármester zászlaja
mögé. A Hungerit ZRt. Csongrád megyén kí-
vül Kecskeméten és Zalaegerszegen is virsli-
utalvánnyal köszöni meg a véradók segítsé-
gét. A gazdasági igazgató azt kívánta, minél
hamarabb fogyjanak el az utalványok.

Dr. Mészáros Antal fõorvos örömmel vette
át a felajánlást, és hozzátette, szívesen ve-
szünk minden támogatást.

Dr. Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó
Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Köz-
pont régióigazgatója megköszönte az önkor-
mányzat és a Hungerit Zrt. felajánlását. El-
mondta, hogy tavaly több mint 5500 felnõtt
adott vért a szentesi vérellátó szervezésében.
A régióban vett vér mennyisége is csökkent,
hasonlóan az országos adatokhoz, azonban a
régió szükségletein túl a nem Szentesen ke-
zelt betegek ellátásába is besegít. A fõorvos-
nõ továbbra is kér minden egészséges felnõt-
tet a véradásra, mivel a vér semmi mással
nem pótolható emberi szövet. BG

Köszönet a véradóknak

Itt a farsang, áll a bál címmel hívja matinéra a családokat a
Koszta József Múzeum. A kézmûves foglalkozással
egybekötött programot február 7-én, szombaton 10-12 óra
között tartják a múzeum megyeházi épületében.

Áll a bál
a múzeumban

Szegedi cég segíti a megváltozott
munkaképességûeket

Szabó Mihály Lászlóné

Simon Györgyné

Seres Tamás Richárd

Berényi Bálint


