
Évrõl évre kevesebb az
olyan háztartás, ahová nem
engedik be a kéményseprõ-
ket. A fekete ruhások nem
csak akkor hoznak szeren-
csét, ha az utcán látjuk meg
õket, de akkor is, ha rend-
ben tartják a kéményein-
ket. A háztartási tüzelõ-be-
rendezések és a hozzájuk
k a p c s o l ó d ó  k é m é n y e k
használatából fakadó ve-
szélyeket jelentõsen csök-
kenti a rendszeres idõköz-
önként végzett, kötelezõ el-
lenõrzés.

A Szentes Városi Szolgál-
tató Kft. szolgáltatási terüle-
tén egy tavalyi szegvári bal-
esetet leszámítva hosszú
évek óta nem történt szén-

monoxid-mérgezés. – tud-
tuk meg Döbrõssy Ivántól, a
cég ügyvezetõ-igazgatójától,
aki elmondta, ezen a téren is
a legfontosabb a megelõzés.

Ennek egyik eszköze lehet
a szénmonoxid-érzékelõ, de
ezek közül is csak olyat ta-
nácsos vásárolni, amit a fo-
gyasztóvédelem bevizsgált,
és megfelel a hatályos szab-
ványoknak. Természetesen
a biztonsági berendezések
mellett elengedhetetlen az
is, hogy a kéményeinket
idõnként átnézessük szak-
emberekkel.

A kéményseprés jogszabá-
lyi környezete 2015 decem-
berében változott meg, en-
nek egy pontja már hatá-

lyos, a többi július 1-tõl lép
érvénybe. Alapvetõen a fel-
adatellátásban, a kémény-
seprõ tevékenységében nem
történt változás – mondta
Döbrõssy Iván. Az egyik
legnagyobb változás, hogy
az önkormányzatoknak nyi-
latkozniuk kellett, hogy a je-
lenlegi szolgáltatóval kíván-
ják-e elvégeztetni a kémény-
seprést, vagy átadják a tevé-
kenységet a Katasztrófavé-
delemnek. Itt a környékben
minden önkormányzat úgy
nyilatkozott, hogy az érvé-
nyes szerzõdés fennállásáig
velünk kívánják elvégeztet-
ni ezt a munkát. A szerzõdé-
sek lejárta után – hacsak ad-
dig nem lesz jogszabályvál-
tozás – a Katasztrófavéde-
lem fogja ellátni a kémény-
seprés feladatát – tájékozta-
tott az ügyvezetõ.

(Folytatás a 3. oldalon)

Nem fekete ruhás
díjbeszedõk

Dr. Chomiak Waldemar ki-
emelt területnek tartja az
egészségügyet. Mint mondja,
háziorvosként sokszor szem-
besült a prevenció és a szûré-
sek szerepével, hiszen ha
már fiatalkorban megismer-
kedik valaki az egészségtu-
datos magatartással, akkor
késõbb krónikus betegsége-

ket kerülhet el. Azt is megta-
pasztalta pácienseinél, hogy
az idõben elvégzett szûrések
sokszor halálos kimenetelû
betegségtõl óvják meg az
embert, hiszen a kezdeti stá-
diumban felismert egészség-
ügyi problémák az esetek
döntõ többségében még ke-
zelhetõk, gyógyíthatók. 

– A képviselõ-testületnek
kötelessége ebben a kérdés-
ben is lépéseket tennie.
Ezért is nyújtottam be ko-
rábban a városi szûrõprog-
ram koncepcióját, melynek
megvalósítása több évig tar-
tott, eredményesen – kons-
tatálta az egészségügyi és
szociális bizottság elnöke.
Az Egészség a célkereszt-
ben-SzentTesT programban
közel 3 ezer fõ vett részt ön-
kéntesen. 3 év alatt 18 ren-
dezvényen 2725 fõ kapcso-
lódott be a prevencióba, az
elvégzett vizsgálatok, a mé-
rések és oltások száma pe-

dig 6443 volt. 14 nyolcadik
osztályban indult elsõse-
gélynyújtás iskolai keretek
között. A programhoz 55 or-
vos és 27 szakdolgozó járult
hozzá munkájával, mely
több száz esetben kóros
eredményre derített fényt,
és több mint 80 esetben da-
ganatos megbetegedés gya-
núja is felvetõdött. Az ered-
mények értelmében több
mint 200 lakos szakorvos-
hoz történõ továbbküldése
és visszarendelése történt
meg, míg közel 200 fõ keze-
lésben részesült. A szakem-
berek 807 tanácsadást tartot-
tak. 

– A számok magukért be-
szélnek, s jelzik, hogy foly-
tatnunk kell a programot,
amelyben korábban számos
szûrési terület szerepelt –
mondta dr. Chomiak Walde-
mar, aki bizottsági társaival
azon dolgozik, hogy ismét
rendszeres szûrések legye-
nek Szentesen, hiszen ebben
a kérdésben számos megke-
resést kapott. A HPV-oltá-
sok ingyenes beadásának
szükségességét, jelentõségét
mára a kormány is felismer-
te, hiszen a felsõ tagozatos
diákok számára a vakciná-
kat finanszírozza. Ezen a
területen egyébként a bi-
zottság kezdeményezésére
Szentes iránymutató volt,
hiszen az elsõ olyan telepü-
lések közé tartoztunk, ahol
a felsõ tagozatosok térítés-
mentesen juthattak a vakci-
nához – mondta.

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Az országgyûlési képvi-
selõ szerint a kormányzati
intézkedések hatásai a min-
dennapokat érintik, hiszen
a CSOK, az adókedvezmé-
nyek, az SZJA-, és a bürokrá-
cia csökkentése, a béremelé-
sek a családok életére pozi-
tív hatással vannak. Kiemel-
te, hogy az idei évtõl az
SZJA mértéke 15 százalék
lett, csökkent a sertéshús
Áfá-ja, s jelentõs mértékben,

csupán 5 százalékra csök-
kent a lakóingatlanok Áfá-ja
is, illetve január 1-tõl 125
ezer forintra növekedett
a kétgyermekes családok
adókedvezménye. Mindezek
mellett hamarosan tárgyal-
nak arról, hogy tej Áfá-ja is
nagymértékben mérséklõd-
jön, így literenként akár 20-
25 forinttal olcsóbban kerül-
het a tej a polcokra.

(Folytatás a 8. oldalon)

Változatlan áron!

A máltaisok legutóbb meleg ételt, élelmiszercsomagot osztottak. Fotó: Vidovics

Ülésezik a testület
Péntek délután tartja idei elsõ soros ülését a képviselõ-

testület, a tanácskozáson számos érdekes témáról egyeztet-

nek a városatyák. Szó lesz például a városközpontban lévõ

galambok befogásáról, az üdülõközpont üzleti tervérõl,

illetve a város turisztikai és marketing koncepciójáról.

8. oldal

Az utcán csípõsebbek
az éjszakák

A hideg beálltával megnövekedett a forgalom a hajlékta-
lanszállón, de sokan vannak napközben az intézmény nap-
pali melegedõjében is. A szakemberek kérik, senkit ne
hagyjanak az út szélén.

4. oldal

Maximális lehetõséget
kap Szentes 

Sok feladat állt az egészségügyi és szociális bizottság
elõtt az elmúlt idõszakban. Sikerrel vették a kihívásokat,
de most is bõséggel akad teendõ mind a két területen – tud-
tuk meg Dr. Chomiak Waldemartól, aki kitért arra, hogy a
gyógyszertámogatás igénybe vételére idén is lesz lehetõ-
ség, évente ennek összege akár 40 ezer forint is lehet a szo-
ciálisan rászorulók esetében.

Minõségi javulást a közétkeztetésben

Támogató szolgálatot
indítanának be

A Napernyõs lány újbóli
megrongálása beszédtéma
volt a városban, sokakból
váltott ki indulatokat, termé-
szetesen az interneten is fó-
rumot találtak a kommen-
telõk ebben a témában. Min-
denkinek joga van a véle-
ménynyilvánításhoz, vagy
helyesebb lenne tartózkodni
a másokat sértõ, gyalázkodó
megnyilvánulásoktól? Nem
ritka, hogy idáig is elmerész-
kednek a billentyûzet fölött
ülõk. S hogy vajon élünk-e
azzal a lehetõségünkkel,
hogy eltávolítsuk az általunk
megosztott cikk alá érkezõ

szélsõséges hozzászóláso-
kat? A vélemények e tekin-
tetben is megoszlanak. A
Jobbik szentesi önkormány-
zati képviselõje, Szabó Zoltán
Ferenc osztott meg a legna-
gyobb közösségi oldalon egy
cikket, melyhez többek érzé-
kenységét sértõ hozzászólá-
sok is érkeztek, s január 22-e
óta is megtalálhatók ezen a
helyen. Megkérdeztük a kép-
viselõt, mit gondol az általa
megosztott újságcikkhez fû-
zött szélsõséges vélemények-
hez, és tervezi-e ezeket kitö-
rölni.

(Folytatás a 8. oldalon)

Szélsõségest sem töröl
a Jobbikos képviselõ

A lakóingatlanok és a sertéshús Áfá-jának, illetve a bü-
rokráciának a csökkentése, a GYED növekedése, a GYED
extra bevezetése, egyes okmányok kiváltásának ingye-
nessé tétele, a minimálbér és a reálbér növekedése, a
közszféra egyes területeinek bérrendezése – csak néhány
azon változások közül, amelyeket az elmúlt idõszak jelen-
tõs kormányzati intézkedésiként említett Farkas Sándor or-
szággyûlési képviselõ csütörtö-ki sajtótájékoztatóján, aki
Szentes és a megyei települések TOP-os pályázati támoga-
tásairól is beszélt a sajtó képviselõinek.

Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD



Mi tagadás, szerelmes a Napernyõs lányba. A szoborba ott, a
Kossuth téren. Születése óta szerelmes belé. Sokan megmoso-
lyogják ezért. Kinevetik. Olykor vissza-visszakérdez az igazta-
lanokra: Miért csodálkoztok ezen? Nektek talán nem tetszik? —
vallatja a tamáskodókat. Kissé szomorkás tekintete enyhe de-
rültséget sugároz, a kora délutáni napsütésben édesbús mosoly
vetül arcára, a szoborra mutat, úgy mondja: — Hiszen nagyon
szép.

— Az. Nagyon szép! — bólogatnak az ismerõsök, aztán némi
sajnálattal a hangjukban még hozzáfûzik: — De mégis csak egy
szobor!

— Nem, ez nemcsak egy szobor — évõdik a kétkedõkkel Mo-
corgó, a hõsszerelmes. — Ez egy érzõ lélek — mondja ki a sza-
vakat tisztán, érthetõen, ami félremagyarázhatatlanul zavarba
hozza a hallgatóságot, maga a szituáció olyan, mint amikor va-
lamiféle bonyodalom után tátva marad a száj, s a ledöbbent
nép elképedve bámul a probléma okozójára. Rövid ideig
csendben marad a publikum, aztán csak elereszt egy figyel-
meztetõ megjegyzést az egészhez:

— Csak azt ne mond, hogy még meg is szólal!
Nem mondja. Pedig…
Szerelmes a Napernyõs lányba. A szívébe zárta, mint aho-

gyan azt a szentesi emberek többsége tette. Már az avatásakor
megtetszett neki. Azóta is, ha helyet foglal a vele szemben lévõ
padon, és ezt gyakran megteszi, ahogyan sokan mások, és
ahogy ott üldögél, nézi, kedvesen megszólítja, igen… olyankor
beszél is hozzá.

Sírt, amikor tavaly szeptemberben letörték az ernyõjét. És
együtt sírtak most januárban is, amikor újból megrongálták a
szobrot. Csak nézett maga elé, majd a szoborra. Ott állt már-
vány talapzatán a lány, bal kezével hosszú ruhájának aljába
kapaszkodva, szája szólásra nyílón, mintha meg akarná mon-
dani, tudja, kik tették ezt a csúfságot vele. Igen, a jobb kezé-
ben árválkodó ernyõszárra gondolt. Meggondolatlan fiatalok
garázda cselekedete, semmi más, mondhatnánk, de nem áll rá
a szánk, tudjuk, annál sokkalta többrõl van itt szó.

Sokan úgy gondolják, ez az értelmetlen tett a város lakossá-
ga, egy egész település ellen irányult. Mocorgó szerint sem le-
het az ilyen akcióknál csak kivagyiságra, alkoholmámorra, hol-
mi erõfitogtatásra szorítkozni. Lehet ok és okozati összefüggé-
seket keresni, jelenti ki, felelõsöket, bûnösöket. Igen. Lehet, de
hol keressük azokat? — szegezõdik nekünk a kérdés. Magukban
a gyerekekben? Szülõkben? Iskolákban? Italkimérésekben? Ne-
veltetésben? A sor hosszú, de mégis a végére kell, hogy jár-
junk! Már csak azért is, hogy az a hangulatos terecske ott, a
Kossuth téren a szépben, az egymásban gyönyörködõk találka-
helye lehessen még nagyon hosszú ideig. És azért, hogy tudja
meg mindenki, nem az a hõs, aki a Hõsök erdejében megron-
gálja a gyermekek játszóterét. Nem ott kell tüzet gyújtani. Ha-
nem a szívekben kell. A szeretet tüzét. Azt kell meggyújtani.
Hogy lobogjon!

Lovas József Pál

A szeretet tüze
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Aligha akad Magyarorszá-
gon valaki, aki ne hallotta
volna Deák Ferenc nevét. Ar-
ra a kérdésre azonban, hogy
ki volt õ, már bizonyára aka-
doznának a válaszok. A va-
lamikor megtanult, de idõvel
elhalványult ismeretanyag a
lexikonok segítségével köny-
nyen felfrissíthetõ. Nehézsé-
get okozna viszont még a
történelemmel foglalkozók-
nak is annak meghatározása,
hogy volt-e valamilyen köz-
vetlen kapcsolata a nagy ál-
lamférfinak azzal a telepü-
léssel, ahol tér, utca vagy in-
tézmény viseli a nevét. Erre
nézve ugyanis a lexikonok
nem tartalmaznak informá-
ciókat. Mindez Deák Ferenc
halálának 140 éves évfordu-
lója okán merült fel bennem,
keresve a kapcsolódási pon-
tokat a „Haza bölcse” és szü-
lõvárosom között.

Életútjának felidézéseként
röviden annyit, hogy a Zala
vármegyei Söjtörön született
1803. október 17-én, közép-
nemesi családban. Jogot vég-
zett, 1833-tól vármegyéje or-
szággyûlési követe, a re-
formellenzék vezére. 1848.
április 7. és szeptember 11.
között igazságügy-miniszter
gróf Batthyány Lajos elsõ fe-
lelõs magyar kormányában.
A szabadságharc leverése
után visszavonult kehidai
birtokára. A Bach-korszak-
ban vezéregyénisége az
1848-as törvények alapján
álló passzív ellenállásnak.
1854-tõl Pesten élt, ahol az
„Angol Királynõ Szállóban”
lévõ lakása lett a politikai
élet központja. Az 1861-ben
összehívott országgyûlésen
az ún. Felirati-párt vezére. A
Pesti Naplóban közzétett hí-
res „húsvéti cikkével” (1865.
ápr. 15.) elõkészítõje az ural-
kodóház és az ország közötti
kiegyezésnek. Az 1867. évi
kiegyezéskor elhárította a
felajánlott miniszterelnöksé-
get. Háttérbe húzódott, de az
általa létrehozott kormányzó
párt az õ nevét viselte. Erõ-
södõ szívbaja gyógyíthatat-

lannak bizonyult, hosszú
szenvedés után 1876. január
28-án elhunyt. Temetése or-
szágos gyásznappá vált,
amelyre február 3-án került
sor a Kerepesi temetõben. El-
évülhetetlen érdemeit tör-
vénybe iktatták (1876: III.
tc.).

Eddigi ismereteink szerint
Deák Ferenc személyesen
nem járt Szentesen, mégis
több alkalommal közvetlen
kapcsolatba került a város-
sal, illetve annak megoldást
sürgetõ problémáival. Elõ-
ször minisztersége idején,
1848 májusában. A szentesi-
eknek – akik 1836-ban örök-
váltsági szerzõdést kötöttek
földesuraikkal – életkérdés
volt, hogy az úrbéres viszo-
nyok megszûntével kötele-
sek-e továbbra is fizetni szer-
zõdésbe foglalt váltsági tar-
tozásaikat. Mivel a törvényi
szabályozás nem volt egyér-
telmû, az igazságügy-mi-
niszterhez fordultak taná-
csért. Deák Ferenc fogadta a
Boros Sámuel fõbíró által ve-
zetett szentesi küldöttséget,
s megismerve ügyüket, azt
az egyszerû kérdést tette fel,
hogy akarja-e a város fenn-
tartani az örökváltsági szer-
zõdést vagy nem. Az erre
adott válasz eldöntheti a to-
vábbi fizetés mikéntjét. A
szentesiek felmondták a
szerzõdést, s beszüntették a
törlesztést. Erre megérkezett
a Károlyi grófok intõ levele.
Ismét küldöttség indult De-
ákhoz, aki azt tanácsolta,
hogy folyamodjanak az eljá-
rás felfüggesztéséért. A nyár
folyamán újabb deputáció
utazott Pestre, ezúttal hiába,
mivel Deák Ferenc éppen
Bécsben tárgyalt. Szeptem-
ber közepétõl pedig már
nem Deák volt a miniszter.
Az ügy elintézését elsodorta
a fegyveres önvédelmi harc,
és majd csak 1878-ban ért vé-
get városunk hátrányára.

A következõ érintkezésre a
kiegyezés évében került sor.
Elõzményként tudni kell,
hogy Szentes 1865-ben meg-

választott országgyûlési
képviselõje – Oroszi Miklós
– egészségügyi okok miatt
vissza akart vonulni, ezért
1867 februárjában kinyilat-
kozta, hogy mandátumáról
kész lemondani az emigráci-
óból hazatérõ Horváth Mi-
hály történetíró-püspök,
Szentes jeles szülötte javára.
Elhatározásáról értesítette
politikai példaképét, Deák
Ferencet, kikérve vélemé-
nyét az ügyben. Deák 1867.
április 7-én kelt levelében az
alábbiakat válaszolta: „Ked-
ves Barátom! Kérdeztél
múltkori leveledben, hogy
helyetted ki választassék
Szentesen képviselõnek. Ak-
kor nem feleltem, mert hatá-
rozott feleletet nem adhat-
tam. Most úgy hallom, Hor-
váth püspök nem fogadja el
a képviselõi állást, Pulszky
(Ferenc) ellenben hajlandó
azt elvállalni azon esetre, ha
Tanárky Gida fellépni éppen
nem fog, mert azzal Pulszky
nem akar versenyezni.
Pulszky széles tudománya, s
ismert hazafiságánál fogva
nagyon hasznos tagja leend
a törvényhozásnak, sõt én
azt szükségesnek látom,
hogy Õ tagja lehessen a ház-
nak. Õt tehát, ha a bizalmat
megnyerheti, mert természe-
tesen pressziót gyakorolni
nem kívánok, a képviselõi
állásra igen szívesen aján-
lom. Isten veled. Igaz bará-
tod: Deák Ferenc.” (A törté-
nethez tartozik, hogy a nyár

folyamán megtartott pótvá-
lasztáson Pulszky Ferencet
választották Szentes ország-
gyûlési képviselõjévé.)

Néhány évvel késõbb a vá-
ros lakói a Szentesi Lap 1876.
január 30-diki számából érte-
sültek Deák Ferenc haláláról.
Az újság elkövetkezõ számai
bõ terjedelemben ismertették
a neves államférfi életútját,
kimagasló érdemeit, s részle-
tesen tudósítottak a február
3-án végbement temetésrõl,
amelyen Szentes város is
képviseltette magát. Szentes
képviselõtestülete a temetés
napján rendkívüli közgyûlé-
sen emlékezett meg a „nem-
zet nagy halottjáról”, s hatá-
rozatot hozott a helyi gyász-
nap megrendezésérõl. Erre
február 12-én került sor a
katolikus és a református
templomokban. A gyászün-
nepély után kimondták,
hogy a „gyászravatalon al-
kalmazva volt 4 db koszorú
levéltárba tétetnek megõrzés
végett, s a Csukás Benjámin
úr által tartott emlékbeszéd
nyomattassék ki ezer pél-
dányban s osztassék ki az a
nép között”. (Az említett ko-
szorúk a Szentesi Levéltár-
ban máig is megtalálhatók.)

Deák Ferenc emléke az el-
következõ évtizedekben sem
merült feledésbe Szentesen.
1896-ban – halálának 20. évé-
ben – a millenniumi ünnep-
ségek keretében leleplezték
le életnagyságú arcképét,
Karlovszky Bertalan festõ-
mûvész alkotását. 1903 októ-
berében – születésének 100.
évfordulóján – ünnepélyes
megemlékezést tartottak a
szentesi gimnáziumban, va-
lamint a megyeházán. 1906-
ban utcát neveztek el Deák
Ferencrõl, az 1960-as évek
óta pedig egy általános isko-
la is viseli nevét. A nagy ál-
lamférfi személye ugyan már
a távoli múltba került, de ta-
lán a fenti szemelvények
hozzájárulnak ahhoz, hogy
emléke a mi településünkön
se merüljön feledésbe.

Labádi Lajos

140 éve elhunyt Deák Ferenc, a „Haza bölcse”. 

A  nagy ál lamfér f i
és Szentes kapcsolata

Rocky újra vásznon, de
most a ringen kívülrõl figyeli
az eseményeket, hiszen a
széria elsõ részében megis-
mert Apollo, Creed fia veszi
fel a kesztyût.

Adonis Johnson (Michael
B. Jordan) az egykori nehéz-
súlyú bokszoló fia, apját so-
hasem ismerte, de mindig is
érezte, hogy az ökölvívás a
vérében van. Elutazik tehát
Philadelphiába, ahol az apja
és Rocky a legendás meccsü-
ket vívták. Megkeresi az
öreg Balboát (Sylvester
Stallone), aki kisebb huza-
vona után elvállalja a srác
edzését, hiszen régi barátját,
Apollót véli felfedezni benne

és felkészíti élete legnehe-
zebb meccsére.

Aki nem ismeri a soroza-
tot, ne ijedjen meg, mert a
cselekmény nem kapcsoló-
dik szorosan az elõdökhöz
mégis várhatóan érezhetõ
lesz benne egy Rockys han-
gulat, egyfajta fejhajtás az
elõdök elõtt. Aki viszont sze-
rette a szériát, annak lehet,
hogy érdemes lesz zsebken-
dõvel érkeznie a terembe,
mert az öreg Stallone átadja
a stafétát a fiatalabb, kondi-
sabb generációnak.

Ezért a gesztusért elnyerte
a legjobb mellékszereplõnek
járó Golden Globe díjat,
emellett jelölték Oscarra is

ugyanebben a kategóriában,
ezzel is bizonyítva mennyire
szívügye a Rocky-széria. A
forgatókönyvírást (most elõ-
ször a Rocky történelmében)
viszont elvette tõle Ryan
Coogler rendezõ, aki most
dolgozik együtt másodjára a
fõszereplõ Jordannel.

Egy kellemes sportfilm
ígéretével szolgál a mozi,
nem csak a Rocky franchise-,
és Stallone rajongóknak.
Kötelezõ jegyváltással és ha-
talmas nosztalgia-faktorral
száll ringbe Creed – Apolló
fia.

Filmajánló

Creed - Apolló fiaAz eredetileg becsült nettó
10,2 milliárd forint helyett
nettó 9 milliárd 437 millió fo-
rintért bérelhet 60 darab
használt távolsági buszt a
DAKK Dél-alföldi Közleke-
dési Központ Zrt. A nyílt
közbeszerzés a 60 használt
távolsági autóbusz bérlete
mellett azok javítási, karban-
tartási kötelezettségét is tar-
talmazta, ezekre kellett aján-
latot tenni. A benyújtott két
ajánlat közül az összességé-
ben legelõnyösebb lett a
nyertes, egy budapesti szék-
helyû cég által vezetett kon-
zorciumé volt.  A vesztes
ajánlatot szintén egy buda-
pesti vállalat nyújtotta be a
távolosági buszok bérletére.

DAKK

Húsz éve alakult meg az
IFOR magyar mûszaki kon-
tingens. Magyarország még
a NATO-csatlakozásra várt,
amikor 1994-ben felkérés ér-
kezett a szervezettõl, hogy
hazánk vegyen részt a Bosz-
nia-Hercegovinában elindult
béketeremtési folyamatban.
A Daytoni Béke megvalósítá-
sát célzó mûveletben a ma-
gyaroktól elsõsorban mûsza-
ki alegységeket vártak, így
jött létre a Magyar Mûszaki
Kontingens, amely missziós
szolgálatát 1996 februárjában

kezdte meg a délszláv tér-
ségben. A jubileum alkalmá-
ból az MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Ezred szimpó-
ziumot és találkozót szervez
március 22-én Szentesen, a
Megyeháza Kulturális és
Konferencia Központban.
Az eseményen a téma auten-
tikus szakértõi visszatekintõ
és aktuális elemzésekkel, a
szervezõk pedig színes prog-
ramokkal várják az érdeklõ-
dõket. A részvétel elõzetes
regisztrációhoz kötött – ol-
vasható a honvedelem.hu-n.

IFOR: 20 évvel
késõbb

(Fotó: Vidovics)
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A szociális ellátás területén a közelmúlt

számos változást hozott. A képviselõ-testület
döntésének megfelelõen ugyan továbbra is
Puskásné Halál Ágnes vezeti a gondozási köz-
pontot, és Gál Antal irányítja a családsegítõ
központot, hiszen a szakemberek munkáját
eredményesnek, szakszerûnek ítéltük meg. A
Dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthonnál és a
Központi Gyermekélelmezési Konyhánál
azonban változásokra van szükség, melyet a
szakértõi vélemények is alátámasztanak. En-
nek következménye, hogy az otthon vezeté-
sében nézve Dányiné Nagy Andreának szavaz-
tunk bizalmat, illetve a központi konyha ja-
nuártól a Szentes Városi Szolgáltató Kft.-hez
tartozik, s a jövõben nem önálló költségveté-
si intézményként mûködik tovább – elevení-
tette fel a városatyák által hozott döntést az
önkormányzati képviselõ.

– A konyha szakmai irányítását azonban
szakember végzi majd. Idõszerû volt a válto-
zás, s ez összhangban volt a korábbi vezetõ
nyugdíjba vonulásával is. Nagyon sok pa-
nasz érkezett az ételek minõségére és meny-
nyiségére is, melyeken javítani kell. Készült
egy szakmai vizsgálat is a konyha gazdálko-
dására vonatkozóan, és volt helyszíni vizsgá-
lat is. Ezek a vezetésben és a mûködésben hi-
ányosságokat tártak fel, illetve felmerültek
különbözõ szabálytalanságok, súlyos problé-
mák. Ennek következményeként az önkor-
mányzat jogi bizottsága vizsgálja, hogy tör-
tént-e visszaélés. A legsúlyosabb figyelmez-
tetõ jel azonban az volt, hogy a szociálisan
rászorulók központi konyha által összeállí-
tott karácsonyi csomagjaiba romlott, pené-
szes szalámi került – fejtette ki az elnök re-
mélve, hogy az átszervezés várhatóan minõ-
ségi változást hoz a közétkeztetésben, és
szemléletbeli módosulást is eredményez, hi-
szen ebben a kérdésben is nagyon fontos a

versenyképesség és hogy egészséges, ízletes,
mind mennyiségben, mind pedig minõség-
ben minden korosztálynak megfelelõ ételt
készítsenek a gyermekélelmezési konyhán. 

Dr. Chomiak Waldemartól megtudtuk, támo-
gató szolgálat beindításán is fáradozik frak-
ciótársaival együtt, hiszen ez a korábban mû-
ködõ ellátási forma megszûnt településün-
kön, holott hatalmas igény van rá, s többek
között ezért került be az a Fidesz helyi vá-
lasztási programjába. Elmondta, hogy a Mál-
tai Szeretetszolgálat jelezte, hogy el tudná
látni a feladatot, de a feladatvállaláshoz
szükséges az önkormányzat támogató nyilat-
kozata. A támogatószolgálat révén a szociáli-
san rászoruló betegek eljutnának szakrende-
lésre, orvoshoz, de gyógyszerkiváltási és be-
vásárlási problémáik is megoldódnának.
Mint mondta, a tanyákon élõk esetében ez a
kérdés rendezett a tanyagondnoki szolgálat
segítségével, azonban a belterületen élõk hi-
ányt szenvednek.

Cseh-Lakos

Minõségi javulást a közétkeztetésben

Támogató szolgálatot
indí tanának be A tavalyi esztendõben az

55. gazdasági évét zárta az
Árpád Agrár Zrt. Ez adta az
apropót havi rendszeresség-
gel jelentkezõ cikksoroza-
tunknak, melyben számba
vesszük a nagy múltú szen-
tesi cégcsoport ágazatainak
eredményeit, aktualitásait.
Elsõ alkalommal a kertésze-
tet – mint az Árpád Agrár
Zrt. legjelentõsebb ágazatát –
érintõ beruházásokról, terve-
zett fejlesztésekrõl beszél-
gettünk dr. Csikai Miklós el-
nök-vezérigazgatóval.

Az Árpád Agrár Zrt. 56
éves múltját, valamint jele-
nét és jövõjét is a kertészet
határozza meg, a cég alapve-
tõen erre a tevékenységre
épült, tehát ennek az ágazat-
nak a fejlesztése az elsõdle-
ges, mondta dr. Csikai Mik-
lós. Az elnök-vezérigazgató
beszámolt arról, hogy 2015-
ben, mint az elõzõ öt és fél
évtizedben is, pozitív ered-
ménnyel zárták az eszten-
dõt, bár voltak hátráltató té-
nyezõk. Ez elmondható a
kertészeten kívüli többi terü-
letrõl – elsõsorban a növény-
termesztés idõjárás által de-
terminált körülményeirõl, a
tejtermelõ szarvasmarha tar-
tás eredményét meghatározó
20 százalékos tejfelvásárlási
árcsökkenésrõl – is.

Mint a cég vezetõje a tava-
lyi esztendõre visszatekintve
fogalmazott, 2015-öt is biza-
kodva kezdték, s végül is po-
zitívan zárták ebben az ága-
zatban is. Az Árpád-Agrár
Zrt. és a Paradicsom Kft.
üvegházaiban elõször sike-

rült elérni az 50 kg/m2 ho-
zamot paradicsomból. Jelen-
tõsen bõvült a hazai kerté-
szek igényei mellett Szerbiá-
ból, Szlovákiából és Ausztri-
ából is jelentkezõ igény az
Árpád-Agrár Zrt. üvegházai-
ban elõállított kiváló minõsé-
gû palántákra.

– Az elmúlt év elsõ hónap-
jainak rendkívül alacsony
fény- és besugárzási értékei
miatt legfontosabb termesz-
tett növényünknek az étke-
zési paprikának elsõ negyed-
éves hozamai elmaradtak a
sokévi átlagtól. A húsvét
elõtti piaci krízis is hozzájá-
rult ahhoz, hogy árbevétele-
ink és eredményeink ennél a
növénynél a tervezett szint
alatt maradtak. Az öt évvel
ezelõtt megkezdett 40-45
éves, mára elavult termesz-
tõberendezések cseréjét to-
vább folytattuk 2015-ben
is. Mára elkészült a 2015
nyarán elkezdett, legújabb 2
hektáros nagylégterû üveg-
ház Szegváron, ahová febru-
ár elsõ hetében ültetjük a
már korszerû palántanevelõ
üvegházban pótvilágítás
mellett nevelt növényeket.
Ezt a beruházást is saját erõ-
bõl és kedvezõ kamatozású
bankhitelbõl építettük, mert
a már korábban meghirde-
tett EU-s, illetve nemzeti for-
rásokkal támogatott pályáza-
tokra 2015-ben hiába vár-
tunk – mondta el az elnök-
vezérigazgató.

Dr. Csikai Miklós hozzá-
tette, a szántóföldi növény-
termesztési ágazathoz viszo-
nyítva beruházás élénkí-

tés, fejlesztési „támogatás”
szempontjából a kertészet
több évtizede mostoha gye-
reke volt és az EU csatlako-
zás után is az maradt a min-
denkori kormányzatnak.  A
vidékfejlesztési források kö-
zül a kormányzat meghir-
dette, hogy a kertészet, az
öntözés, az állattenyésztés és
az élelmiszerfeldolgozás a
2020-ig tartó idõszak kiemelt
fejlesztési prioritásai lesznek.

– A kertésztársadalommal
együtt, mi Árpádosok is
örömmel hallgattuk és olvas-
tuk ezeket a célokat és vár-
tuk a fejlesztési progra-
munkhoz a pályázati kiírá-
sokat. Ezek megjelenése több
mint egy éve késik. Csak re-
méljük, hogy ami késik, nem
múlik. Minden ágazatban a
fejlesztési tervek eredmé-
nyes megvalósításának to-
vábbi nélkülözhetetlen felté-
tele a megfelelõen képzett
munkaerõ. Ennek biztosítása
lesz az egyik legnagyobb ki-
hívás 2016-ra a mi kertésze-
tünkben is – mondta. (x)

Továbbra is fejlesztene
az Árpád Agrár Zrt.

(Folytatás az 1. oldalról)
Addig is azonban a meg-

szokott arcokkal találkoznak
a lakosok a cég szolgáltatási
területén. A kéményseprõket
nem csak azért kell beenged-
nünk az otthonainkba, hogy
„mázlink” legyen, de azért is,
mert ha nem segítjük a mun-
kájukat, annak bírság is lehet
a vége.

Szerencsére egyre keveseb-
ben nem engedik be a ké-
ményseprõket, a mintegy
18000 kéményhez képest
évente 10-15 fõ nem járul hoz-
zá a vizsgálathoz. – Idén ez a
szám megnövekedhet, hiszen
július 1-je után a már említett
törvényi változások miatt in-
gyenes lesz a lakossági ké-
ményseprés, így az év elsõ fe-
lében valószínûleg sokan pró-
bálják majd elküldeni a ké-
ményseprõt azzal, hogy jöjjön
a második félévben. Mi vi-
szont az elsõ félévben minden
hónapban zárjuk a rendszert,

és a neveket átadjuk a ka-
tasztrófavédelemnek – fogal-
mazott Döbrõssy Iván. – Az
élet – és vagyonbiztonság ér-
dekében mindenki követelje
meg, hogy a kéményseprõ el-

végezze a munkáját; ne azt
lássák, hogy fekete ruhás díj-
beszedõk járnak – hívta fel a
figyelmet a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. ügyvezetõje.

Nem fekete ruhás
díjbeszedõk

Szénmonoxid mérõ berendezésekkel
kapcsolatban, Szecskó Viktor eladóval be-
szélgettünk.

– Milyen kritériumoknak kell megfelelnie
a készüléknek? 

– A szénmonoxid vészjelzõk iránti ke-
reslet ugrásszerûen megnövekedett az el-
múlt években. Szerencsére, a fogyasztóvé-
delem is nagy számban ellen-
õrizte ezeket a készülékeket.
Még régebben, akár a piacon
is lehetett vásárolni, olcsón,
persze azok a termékek a köve-
telményeknek nem feleltek meg. Ami mel-
lett mi is letettük a voksot, azok a Honey-
well típusú készülékek, melyek 3 fajtáját
forgalmazzuk. Akkumulátorral felszerel-
tek, így még az alap típus is 5 évig bírja. A
következõnek 10 év, a harmadik fajtának
szintén 10 év a használati ideje, illetve mu-
tatja a riasztási értékeket is. Az utóbbi

években megsokszorozódott a készülékek
iránti érdeklõdés. Így mi is, csakis olyan
készülékeket forgalmazunk, melyek min-
den szempontból megfelelnek a követel-
ményeknek. Bevizsgáltak, ha bármilyen
problémát tapasztalnak, akkor az üzletbe
vissza lehet hozni a termékeket, melyek
garanciális javítását szükség esetén intéz-

zük, de nem szokott probléma
lenni velük.

– Mi az elsõ teendõnk, ami-
kor hazavisszük? Bonyolult-e

a felszerelése?
– Annyi teendõnk van, hogy a leírás

alapján csatoljuk, vagy fúrjuk fel a falra.
Bátran merem ajánlani mindenkinek. Az
üzletben, a kollégák is szívesen segítenek
a mûködéssel, felszereléssel kapcsolatban.
Célszerû ott használni, ahol a veszély
fennáll és szénmonoxid felléphet.

(x)
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A tavaszi-nyári idõszak-
hoz képest jóval többen töl-
tik az éjszakájukat a Hajlék-
talan Segítõ Központban, de
napközben is szép számmal
vannak a melegedõben. Az
intézmény munkatársai is
fokozottan figyelnek arra,
hogy ne maradjon az utcán
senki fedél nélkül. Berki
András, a központ intéz-
ményvezetõje maga is meg-
ragad minden lehetõséget,
hogy felhívja a figyelmet ar-
ra, hogy az emberek nyu-
godtan értesítsék a hajlékta-
lanszállót a 63/311-382-es te-
lefonszámon, ha találkoznak
olyan személyekkel, akik
nem megfelelõ körülmények
között töltik az éjszakáikat.

A szállón mûködõ nappali
melegedõben szerencsésebb
sorsú emberekkel is találkoz-
ni, sokan csak napközben

töltik ott az idejüket. Nekik
még van otthonuk, van fedél
a fejük felett, csak ahhoz
nincs elég tüzelõjük, hogy
napközben fûtsenek. A Haj-
léktalan Segítõ Központ me-
legedõjében van arra lehetõ-
ség, hogy reggel hattól este
hatig meleg helyiségben le-
gyenek azok is, akiknek az
anyagi lehetõségeik nem biz-
tosítják, hogy egész nap me-
legen tartsák lakásukat.

Vannak, akik nem csak a
téli idõszakban kényszerül-
nek a szállóra, de szerencsé-
re sikertörténetek is akad-
nak. – Büszkék vagyunk
ezekre az esetekre, de el kell,
hogy mondjam, nem könnyû
visszakerülni a normális ke-
rékvágásba. Nehéz, hogy va-
laki ne szoruljon rá az intéz-
ményi támogatásra – elég
csak arra gondolni, hogy egy

albérlet kivétele is kéthavi
kaucióval kezdõdik. Vannak
azonban olyan ellátottaink,
akik sikerrel vették ezeket az
akadályokat, és újra tudták
kezdeni az életüket, de saj-
nos akadnak olyanok is, akik
ebbõl a körbõl nagyon nehe-
zen, vagy egyáltalán nem
tudnak kitörni. Egyszóval
jóval könnyebb bekerülni,
mint kikerülni. – összegzett
Berki András.

A Hajléktalan Segítõ Köz-
pont intézményvezetõje la-
punknak azt is elmondta,
számukra nincs olyan, hogy
kis adomány, a segítségnek
nincs fokmérõje. Az intéz-
mény 24 órán keresztül nyit-
va van, szívesen veszik a ru-
haadományokat és egyéb
felajánlásokat. Legnagyobb
gondjuk általában az élelme-
zés, ezért bármilyen élelmi-
szeradományt is szívesen fo-
gadnak, minden segítõ szán-
dék könnyebbé tudja tenni a
hajléktalanszálló ellátottjai-
nak életét.

M.A.

Ha szétnézünk a körülöt-
tünk lévõ világban, azt lát-
juk, hogy mindenki keresi
a boldogságot. Azért küz-
dünk, mert tudjuk, és hi-
szünk benne, hogy elérjük,
megtaláljuk egyszer a való-
di boldogság forrását. De
mit is jelent valójában bol-
dognak lenni? Mi is a bol-
dogság? A párunktól vár-
juk, a célunk egy állapot?
Ami azonban vitathatatlan,
hogy minden ember vá-
gyik rá. 

Az elsõ Boldogságprog-
ram tematikáját Dr. Sonja
Lyubomirsky boldogságku-
tató tanulmányára építették. 

– A nagylányom volt az el-
sõ, aki inspirált erre az útra.
Az életemben is történtek
változások, melyek próbá-
ra tették a lelkivilágomat.
Bagdy Bella volt az, aki segí-
tett talpra állni – mesélte
Bánfiné Szõke Erika, akinek
így indult az  útja a Boldog-
ság Klub felé, mely Szente-
sen is megtalálható és a Dó-
zsa Házban tarják az összejö-
veteleket. – Amikor elindult
a klub, 2015 augusztusában,
nagy volt az érdeklõdés, vi-

szont a tél beálltával csök-
kent a kedv. Mi a klubban,
teljesen hétköznapi dolgok-
ról beszélgetünk, ide bármi-
kor be lehet kapcsolódni. A
következõ összejövetelen, is-
mételjük az elõzõ témákat,
hiszen minden hónapnak
megvan az adott témája.
Emellett napi feladatok is se-
gítenek az élet naposabb ol-
dalát meglátni. A cél az,
hogy egy olyan fantasztikus
klubot hozzunk létre, ahol a
tagok hasonlóan gondolkoz-
nak, és tudunk segíteni a kö-
zösség tagjain, lehessen egy-

másra támaszkodni és meg-
beszélni a boldogságprog-
ram havi témát. Errõl a prog-
ramról olvashatnak az inter-
neten, lehet regisztrálni. A
következõ összejövetel janu-
ár végén lesz, a célkitûzések
hónapjában vagyunk. Negy-
ven százalékban, mi magunk
vagyunk felelõsek a boldog-
ságunkért. Ami még fantasz-
tikus, hogy mindez fejleszt-
hetõ – mondta Bánfiné Szõke
Erika, hozzáfûzve, hogy
mindenkit szeretettel várnak
és a klub alkalmain való
részvétel teljesen ingyenes.

Boldogság klub

Már több mint egy éve dol-
gozik a 10. választókerület
életének jobbá tételén He-
vesi-Tulipán Edit. A 2015-ös a
„tûzoltás” éve volt, a képvi-
selõnõ úgy látja, idén már le-
het nagyobb célokat is kitûz-
ni.

Hevesi-Tulipán Edit képvi-
selõ asszony a város Pénzügyi
és Tulajdonosi-, és Lakásügyi
Bizottságának elnök-helyette-
seként, valamint a Szentesi
Városellátó Nonprofit Kft.
felügyelõbizottságának elnökeként kellõkép-
pen rálát választókerülete és Szentes problé-
máira. – Az egyik gond a szociális bérlaká-
sok kérdése. Új lakások évek óta nem épül-
tek, a meglévõkhöz a hosszú várólista miatt
nehéz hozzájutni. Az sem könnyíti meg az
ezzel a szakterülettel foglalkozó bizottság
munkáját, hogy rengetegen visszaélnek az
önkormányzat jóindulatával, és hatalmas
hátralékokat halmoznak fel – hangsúlyozta
az önkormányzati képviselõ, hozzáfûzve,
hogy az ilyen jellegû problémákkal elsõsor-
ban az önkormányzat lakásügyi osztályát
kell megkeresni, ott indul a szociális bérlakás
igénylésének folyamata. 

– Sajnos sok a rossz tapasztalat, a bérlõk
sok esetben nem fizetik a közüzemi számlá-
kat és megrongálják a lakásokat. Ezzel kap-
csolatban is tervezünk változtatásokat, foly-
nak egy rendeletmódosítás elõkészületei,
amely tartalmazza a lakások rendeltetéssze-
rû használatának pontos elõírásait. A rongá-
lások, a szándékosságra utaló cselekmények
esetén az önkormányzat számára lehetõséget
kívánunk teremteni, hogy a bérlõvel szem-
ben fel lehessen mondani a lakásbérleti szer-
zõdést, illetve rendeletmódosítást tervezünk
a felhalmozott tartozásokkal kapcsolatosan
is, mert a kinnlevõségek közel 28 millió fo-
rintot tesznek ki, ami lassan kezelhetetlenné
teszi a helyzetet. Ezen felül pedig a közüze-
mi díjtartozások is felgyülemlettek, így min-
denképp változtatnunk kell, mert nem en-
gedhetõ meg, hogy bizonyos emberek követ-
kezmények nélkül halmozhassanak fel tarto-
zást, lakást rongálhassanak, így ezzel a szûk
körrel szemben lépéseket kell tenni  – tette
hozzá Hevesi-Tulipán Edit.

Szûkebb pátriájára rátérve Hevesi-Tulipán
Edit elmondta, a tavalyi év leginkább az is-
merkedésé volt a 10. választókerület életében
mind a kihívásokkal, mind pedig a költség-
vetés adta lehetõségekkel.

– Tavaly a legégetõbb gondokat kellett or-
vosolni, rossz állapotban volt a járdafelületek
nagy része, útfelületeket kellett újraaszfal-

tozni, illetve sok helyen kellett
kátyúzni is. A hatalmas belvíz,
a Volán-telep elõtti szennyvíz-
rácsok helyreállítása és a be-
rekháti nyílt árkok iszapmen-
tesítés is sok munkát adott,
emellett sikerült felújítani a
közterületi árusító helyeket is
a Béke utca sarkán – foglalta
össze az elõzõ év fõbb felada-
tait a körzet képviselõje.

Ezek az elvégzett feladatok
még csak töredékei a megol-
dandó problémáknak. Az,

hogy az idei munkákra mennyi pénz jut, az a
jelenleg folyó költségvetési tárgyalások lezá-
rulása után derül ki.

Mint mondta, igyekszünk minél több
olyan problémát a költségvetésbe betervezni,
ami már 2015-ben felmerült. Ezek közül az
egyik legfontosabb a mezõgazdasági- és be-
kötõutak rendbe tétele, hiszen vannak olyan
településrészek, ahol még a mentõautó sem
tud bemenni. – A berki tanyákhoz vezetõ út
menti közvilágítást és magát az utat is sze-
retnénk felújítani, de ez biztosan nem fér be-
le az idei költségvetésbe. Folytatódik a jár-
dák felújítása és kijavítása is, és szeretnék, ha
a közbiztonság növelése érdekében 2-3 hely-
re térfigyelõ kamerát szerelnének fel. A kör-
zetemben nagyon sok roma ember él, elen-
gedhetetlen, hogy javítsuk az õ helyzetükön
is, mind kulturális-, mind infrastrukturális
téren – fogalmazott a képviselõnõ.

Hevesi-Tulipán Edit a képviselõk rendel-
kezésére álló keret felhasználásakor is elsõ-
sorban a szociális szempontokat tartotta
szem elõtt, így az egymillió forintból jutott a
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
neurológia osztályának, az Egészségfejleszté-
si Irodának, a Vöröskeresztnek és karácsony
elõtt tartós élelmiszercsomag formájában a
rászorulóknak is. Szintén a képviselõi keret-
bõl szerveztek egészségmegõrzõ programot
a vásárhelyi úti óvodában, a külterületek
közbiztonságának javítása érdekében a pol-
gárõrséget támogatta, a roma gyerekek in-
tegrációja érdekében pedig egy közösségi tér
létrehozásában segített, egy tengópályához
szerezték be a szükséges építõanyagokat.

– Öt éves ciklusban gondolkodom, 2015 az
elsõ lépcsõfok volt, idén szeretném folytatni
ezt az építõ munkát, de ez csak a lakosság tá-
mogatásával lehet – fogalmazott a képviselõ
asszony, aki hangsúlyozta, idén még szoro-
sabbra szeretné fûzni a kapcsolatot a körzet-
ben élõ emberekkel, így a korábbi 3 helyszín
– a vásárhelyi úti óvoda, a berekháti iskola és
Lapistó – mellett idén már a Nádas közössé-
gi házban is tart majd fogadóórát. M.A.

2015 csak az
elsõ lépcsõfok volt

Régóta okoz nehéz napo-
kat a parkolás kérdése az
Apponyi-tér lakóinak, pia-
cos napokon ugyanis elle-
hetetlenül a közlekedési
helyzet a téren és környé-
kén.

A körzet lakóinak érdekeit
2010 óta képviselõ Krausz
Jánosné is a parkolási helyze-
tet látja a városrész egyik
legégetõbb problémájának,
amellett, hogy ebben a kör-
zetben is visszaköszön, hogy
a járdák állapota messze
nem nevezhetõ ideálisnak.
Piacos napokon valóban
szinte lehetetlen a közleke-
dés, sokan nem tudnak kiáll-
ni az autójukkal, vagy ha ko-
rábban elmentek, akkor nem
tudnak visszajutni. Ezt a
parkolási problémát sajnos a
mai napig nem sikerült meg-
oldani, talán majd az jelent-
het megoldást, ha egyszer el-
készül az új, fedett piac – fo-
galmazott a képviselõ.

Az új piac egyelõre még
nem, az Apponyi téri Óvoda
felújítása azonban már elké-
szült, erre is jutott a képvise-
lõi keretbõl, mint ahogy a

Vörös Keresztnek, a mentõ-
állomásnak, az okmányiro-
dának, emléktábla-készítésre
és a Szabadidõs Sportklub és
a Civil Fórum közös karácso-
nyi Szeretet-akciójára is.

Krausz Jánosné szintén
nagy eredményként tartja
számon, hogy sikerült az
óvoda játszótér-részét meg-
növelni, így több zöld terület
jut a kicsiknek. Bár a körzet
elöregedõ félben van, a kép-
viselõ bízik abban, hogy a fi-
atalok is megvetik a lábukat
az Apponyi téren és környé-
kén. Ehhez persze a környe-
zet szépítésével is igyekez-
nek hozzájárulni, a 2016-os
tervekben szerepel a régi pa-
dok cseréje, a járdák felújítá-
sa, a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer rendbetétele és a
környék játszótereinek meg-
szépítése is.

– Ezek mellett szeretnék az
Apponyi téren az idõseknek
egy olyan kis közösségi teret,
ahol többen le tudnak ülni,
beszélgetni, sakkozni vagy
akár kötögetni. Hely és
igény van rá, már csak meg
kell valósítani. Ezek persze

mind forrást igényelnek,
egyszerre valószínûleg nem
lehet mindent megvalósítani
– beszélt idei terveirõl a kép-
viselõnõ.

Mint minden városrészre,
erre a körzetre is ráférne a
fiatalodás. Az elsõ fecskék
már meg is érkeztek az
Apponyi térre, ezzel kapcso-
latban az 1967 óta a körzet-
ben élõ képviselõnõ elmond-
ta, reméli, hogy a következõ
nemzedék megveti a lábát a
környéken, és élettel telik
meg a városrész.

Majzik

Megoldatlan a parkolás

Az utcán csípõsebbek
az éjszakák

Volt, hogy a rendõrök vittek haza egy utcán alvót.

A téli hideg beálltával megnövekedett a forgalom a Szen-
tesi Hajléktalan Segítõ Központban is, de sokan vannak
napközben az intézmény nappali melegedõjében is. A
szakemberek kérnek mindenkit, senkit ne hagyjanak az út
szélén, aki segítségre szorulhat.
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Amikor a kultúra él, akkor
élmény. Amikor halott, infor-
máció – így hangzott a ma-
gyar kultúra napja tiszteleté-
re rendezett tanári hangver-
seny mottója, amely Kassai
Lajos, a hazai lovasíjászat
sportág megteremtõjének
gondolatát idézte fel.

A város évek óta a zeneta-
nárok koncertjével emléke-
zik meg évezredes hagyomá-
nyainkról, a múltunkat idé-
zõ tárgyi és szellemi értékek-
rõl, vagyis a magyar kultúrá-
ról, és annak továbbörökíté-
sének fontosságáról. Szirbik
Imre polgármester ünnepi
beszédében, a magyar Him-
nusz sorait idézve úgy fogal-
mazott,  hogy ma igazán
nagy szükség van áldásra, jó
kedvre és bõségre. Majd a
nehezen meghatározható

kultúra fogalmunkat, az egy-
ség, bizalom és nyitottság
kifejezésekkel jellemezte.
Hangsúlyozta, hogy bár sok-
félék vagyunk, de közös vo-
násunk, hogy ugyanazt a
nyelvet használjuk, melynek
ápolása kiemelten fontos. –
Álmodni, verselni, terveket
szõni és szeretni, csak ma-
gyarul tudunk – fogalma-
zott. 

Molnárné Tóth Györgyi, a
Szentesi Járási Tankerület
igazgatónõje is köszöntötte a
jelenlévõket. –  Megbecsülés,
tisztelet és elismerés illeti
azokat, akik a magyar kultú-
ráért dolgoznak, értéket te-
remtenek, és átadják a követ-
kezõ nemzedéknek – mond-
ta, hozzátéve: mindez értõ
közönség nélkül elképzelhe-
tetlen. Felelevenítette azon

magasztos pillanatokat, ami-
kor a gyõztes sportolók a do-
bogó tetején állva hallgatják
meg a Himnuszt. Beszéde
végén azt kérte, hogy a jelen-
lévõk közösen – de maguk-
nak szólóan – énekeljék el
azt, Nagy János orgonakísére-
te mellett.

A tanári hangversenyen
külföldi zeneszerzõk mûvei
mellett olyan magyar kom-
ponisták alkotásai hangzot-
tak el, mint Bartók Béla,
Gyulai Gaál János vagy Far-
kas Ferenc. Kiemelendõ – a
nézõközönség soraiban is
helyet foglaló – Pintér Bence,
egykori szentesi zeneiskolai
növendék, végzett zeneszer-
zõ, Toccata Festiva címû
szerzeménye, amelyet mes-
terének, Nagy János orgona-
mûvésznek ajánlott, és a ma-
gyar kultúra napjának tiszte-
letére írt. – Nagy élvezettel
játszottam, örülök, hogy a
kollégák is jó darabnak tart-
ják. Úgy vettem észre, hogy
a hallgatóknak is tetszett –
értékelte a bemutatót a Szen-
tesi Lajtha László Alapfokú

Mûvészeti Iskola címzetes
igazgatója.

A koncert végén a város
oktatási- és mûvelõdési in-
tézményeinek Szirbik Imre
és Kovács János, az önkor-
mányzat Mûvelõdési és
Sport Bizottságának elnöke
kulturális kiadványokat tar-
talmazó csomagot adott át.

A rendezvény után arra
kerestük a választ, hogy ki-
nek mit jelent a magyar kul-
túra és a zeneoktatás szere-
pe.

Várkonyiné Mihály Erna
klarinét tanár, zeneiskola
igazgató: – El kell érni egy
bizonyos kort ahhoz, hogy
az ember gondolkodni tud-
jon errõl, hogy mindezt meg
tudja élni és közvetíteni is
képes legyen. A kultúrát
ápolni kell: nekünk zené-
szeknek, pedagógusoknak
kell erre a leginkább  töre-
kednünk. A magyar zeneok-
tatás magas színvonalú,
nemcsak európai, hanem vi-
lágviszonylatban is, de a ne-
velés mellett a példamutatás
is meghatározó.

Nánási Orsolya klarinét ta-
nár, fúvós tanszakvezetõ: –
Fontosnak tartom a zeneok-
tatást, amelyet lehetõség sze-
rint minél fiatalabb korban
kell elkezdeni. Óvodás kor-
tól zeneoviba járhatnak a
gyerekek. A magyar népdal-
okon keresztül õrizzük a ha-
gyományokat; sajnos a mos-
tani gyerekek már nem is-
mernek annyi népdalt, mint
felmenõink. Azon vagyok,
hogy ezen hagyományokat
õrizzük, sok népdalt tanul-
nak nálam a gyerekek.

Nagy János: – Az általános
zenei nevelés mellett fontos
a neves magyar zeneszerzõk
ismerete is. Bartók, Kodály,
Liszt vagy Lajtha sok értékes
mûvet alkottak, amelyet az
egész világon ismernek, de
ugyanúgy fontos a kortárs
zeneszerzõk munkásságának
népszerûsítése is. R. Á.

Kortárs helyi zeneszerzõ mûve debütált a magyar kultúra napján

Amikor a kultúra él, akkor élmény

„Kicsit nehéz volt.“ Ezzel a
rejtélyes üzenettel foglalják
össze az anyukák az elsõ 3
hónap történéseit. Ezt csak az
tudja dekódolni, aki végigcsi-
nálta. Nem kicsit nehéz, pi-
szok nehéz! De persze meg-
éri!

Egy ismerõs anyuka is azt
kérdezte: miért nem mond-
ta senki, hogy ilyen nehéz
lesz az elsõ 3 hónap. Lehet,
hogy mondja, de meg se
halljuk, mert rózsaszín köd-
felhõbe burkolózunk a ba-
bavárás idején. És ezt erõsíti
a tévében, újságban látott
vidám, kiegyensúlyozott,
boldog kisgyerekes csalá-
dok képe is. 

3 óránként etetés, tisztába
tevés, éjszakai kelések, kial-
vatlanság, bizonytalanság,
tanácstalanság: megetettem,
tisztába tettem, és még min-
dig üvölt. Végül az önmar-
cangolás: Biztos rossz anya
vagyok!

Gergõ is minden etetés
után keservesen sírt. Mi lehet
a baja? Biztosan fáj a hasa.
Mecsek baby tea – hatott kö-
rülbelül 2 napig. Kanalas or-
vosság – ez kicsit lenyugtatta
a gyereket, mert egyfolytában
aludt. Ekkor megijedtem,
hogy már ilyen korán (1-2 hó-
naposan) begyógyszerezem.
Aztán kiderült, szimplán éhes
a gyerek, azért üvölt. Azóta
kap eleget enni. 

Az etetések sem voltak egy-
szerûek. Kapkodott, habzsolt.
Próbáltam elnyújtani az eteté-
sek idejét, cumival nyugtatni,
nem jött be.

Az éjszakai cumi-mizéria
külön sztori. Az egy órás
monstre éjszakai etetés –
üvöltés – nyugtatgatás – alta-
tás után, épp hogy álomba
szenderülnék, kiesik a gyerek
szájából a cumi, és újra sír.
Gyerekszobába be félkábán,
cumi a szájba. Visszafekszem.
10 perc múlva újra kezdõdik
az egész, és ez megy fél órán-
ként. Végül kiköltözöm a ka-
napéra, hogy legalább sze-
gény férjem tudjon aludni, hi-
szen dolgoznia kell. 

Tanulság! Nem kell külön
csili-vili gyerekszoba, tökéle-

tes helyen van a kiságy a há-
lószobában, és csak egy kar-
nyújtásnyira legyen a gyerek!

Idõ nincs semmire! Lakás-
ra, háztartásra, férjre, magad-
ra meg aztán végképp semmi.
Nem mese, hogy anyuka dél-
ben még csapzottan, pizsiben
tolja be az elsõ kávét. A haj-
mosás pedig ünnepnek szá-
mít. Én megtanultam már
reggel 9-re felöltözni, mert
mindig jött egy-egy váratlan
vendég. A fél órás porszívó-
zást leredukáltam 10 percre.
Az 1 órás kaja 3 óra alatt ké-
szül el, mert idõközben a gye-
rek felébred. Kiszámíthatat-
lan, hogy fél órára, vagy más-
félre alszik el. Etetés, tisztába
tevés, játék, torna, olvasunk is
egy kicsit, altatás, majd vissza
a konyhába. És persze az
örök lelkiismeret-furdalás:
hogy a háztartás helyett fog-
lalkozhatnék többet Gergõvel. 

Azt hiszem nem pályázok
a SZUPER ANYA címre, de
megpróbálom jobban csinál-
ni. Van még mit tanulnom.
Emelem kalapom a 2, 3 vagy
többgyermekes anyukák
elõtt!

Õk az igazi hõsök!
Folyt. köv.

Baba a fedélzeten

Az elsõ 3 hónap

Országosan is kuriózumnak számító kiállítás nyílt, A Vi-
zsolyi Biblia 425 éve címmel a múzeumban. A hazánkat be-
járt, és a Felvidéket is megjárt vándorkiállítás, a Samodai Jó-
zsef Zuglói Helytörténeti Mûhely tárlata, olyan helyi kincsek-
kel gazdagodott a Kurca-parti városban, amelyeket ritkán van
lehetõsége az érdeklõdõknek egy helyen megtekinteni.

Megnyílt Szentesen A Vizsolyi Biblia 425 éve címû vándorki-
állítás, amely a Szentírás magyar nyelvre fordításának és kiadá-
sának 425. évfordulójára készült. A Károli-biblia nyomtatását
1589. február 18-án kezdték el, és 1590. július 20-án fejezték be,
és ez alatt az idõszak alatt 700-800 példány készült. Mára 54 pél-
dány maradt fenn, ebbõl 24 található Magyarországon. 

A tárlat megnyitó ünnepségén dr. Béres Mária múzeumigaz-
gató felidézte a Vizsolyi Biblia történetét, kiemelve a reformáció
helyi jelentõségét, és hangsúlyozva, hogy Szentes városa ebben
az idõszakban erõsödött meg, s ez a fejlõdés máig tart. Úgy fo-
galmazott, hogy a kiállítás könyvanyaga – amely a múzeum
gyûjteményébõl, a szentesi gimnázium és a hódmezõvásárhelyi
református gimnázium könyvtárainak egyes köteteibõl tevõdik
össze – térségünk 16-18. századi történetének tanulságtevõi.

A zuglói helytörténeti mûhely által rendezett alapkiállítást a
szentesi múzeum munkatársai egy korhû enteriõrrel is kiegészí-
tették. – Úgy érezhetjük magunkat, mintha egy 18. század eleji
szentesi kántortanító szobájába lépnénk. A múzeumalapító ré-
gész, Csallány Gábor íróasztala és szekrénye pedig az 1900-as
évek elejét idézi meg – mondta dr. Béres Mária.

A látogató a kora újkori könyvészeti emlékek mellett még
verseket is olvashat, valamint két kortárs szobrot is megtekint-
het, amelyek két neves bibliafordítót, Ravasz Lászlót és Luther
Mártont ábrázolják. Mindkét alkotás Babusa János szobrász-
mûvész keze munkáját dicséri, utóbbit Szentesen láthatta elõ-
ször a nagyközönség – tudtuk meg Millisits Máté mûvészettör-
ténésztõl. A kiállítás rendezõje úgy fogalmazott, hogy a tárlat
legméltóbb állomása a szentesi. A megnyitót követõ, képekkel
szemléltetett elõadásán bemutatta a Biblia fordításának és ki-
adásának történetét, beszélt a rejtõzködõ szerzetes”, Károli
Gáspárról, de Vizsolyba is elkalauzolta a hallgatóságot. – Egy
olyan idõutazásra hív a tárlat, amelyet ritkán van lehetõsége a
környéken élõknek megtekinteni. Méltán lehetnek büszkék a
dél-alföldiek Szenczi Molnár Albert latin nyelvû bibliájára, az
ún. casseli bibliából pedig két példány is fellelhetõ Szentesen –
fogalmazott.

A Vizsolyi Biblia 425 éve címû kiállítás április végéig tekinthe-
tõ meg a Koszta József Múzeumban.

A Biblia-kiállítás
„legméltóbb állomása”

Tizedik alkalommal bá-
loztak jótékonysági céllal a
Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola pedagógusai
és vendégeik január 23-án.
A megyeházán rendezett es-
ten befolyt összegbõl az is-
kola új épületszárnyában
lévõ tantermeket szeretnék
tovább korszerûsíteni.

A Kiss Bálint református
iskola alapítványának céljai
között megfogalmazták az
intézmény tevékenységének
támogatását, a tehetséges di-
ákok segítését, a tanulók fel-
zárkóztatását és az eszköz-
fejlesztést. Az iskola két-
évente tartott báljainak bevé-
telét is az intézmény fejlesz-
tésére fordítja, ám ez csak
egy szelete az alapítványi tá-
mogatásnak, bevétel szárma-
zik a felajánlott adó 1 száza-
lékokból és egyéni befizeté-
sekbõl is. Az utóbbi években
konkrét célokat fogalmaztak
meg a bál bevételének fel-
használására: a néhány éve
átadott új épületszárny esz-

közfejlesztésére. Minél elõbb
szeretnék teljesen berendez-
ni az ott lévõ tantermeket is.

Az elsõ báljukat még az
Árpád Agrár Zrt. székházá-
ban rendezték 1998-ban, már
akkor száz felett volt a részt-
vevõk száma. Egy polgári
bál hangulatát igyekeztek
megteremteni, a külsõségek
a legutóbbin sem változtak,
magyarázta dr. Bacsa Éva
igazgatóhelyettes, az est
szervezõje. –  A bálozással a
közösségteremtés is célunk:
a tantestülettel, a partnereik-
kel, közéjük sorolva a szülõ-
ket, külsõ támogatókat, s
még a tanulókat is, akik tán-
cos mûsorukkal ajándékoz-
nak meg bennünket – fogal-
mazott az igazgatóhelyettes.

Múlt szombaton ünnepi
díszbe öltözött a megyeháza
nagyterme, ahol a jótékony-
sági est folyamán az iskola 4.
osztályos diákjai western
tánccal szórakoztatták az
egybegyûlteket, majd a 8.
osztályos tanulók keringõt

táncoltak. A 10. jubileumi es-
ten a Tonic együttes szolgál-
tatta a talpalávalót, a bál bo-
rának választott nedût is fo-
gyaszthatták a vendégek, de
színesítette az eseményt egy
képárverés is. A szó szoros
értelmében színesítette, hi-
szen igazán hangulatos fest-
ményeket ajánlott fel az isko-
la rajzpedagógusa, Horváth
Mária, saját és tanítványai-
nak munkáiból.

Megtiszteltetés volt az is-
kolának, hogy a jubileumi jó-
tékonysági estre elfogadta
meghívásukat Sipos Árpád,
az egyházi iskola igazgatóta-
nácsának elsõ elnöke, aki tá-
mogatta már a bál indulását
is. Dr. Csikai Miklós, mint az
elsõ bál házigazdája, fõgond-
nok szintén emlékkönyvet
vehetett át a jubileum alkal-
mából. A legutóbbi bálon az
eddigi legnagyobb létszám-
ban vettek részt vendégek.
Jólesett az iskolának a foko-
zottabb érdeklõdés a szülõk
részérõl. Mint ahogyan kö-
szönettel tartoznak a szerve-
zõk a tombolatárgyak fel-
ajánlóinak, illetve azoknak,
akik támogatójegyek vásár-
lásával jótékonykodtak.

(darók)

Tizedszer báloztak
az iskoláért

Tanári hangversenyt rendeztek a magyar kultúra napja
tiszteletére a Szentesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti
Iskolában, ahol ezúttal is magyar és külföldi zeneszerzõk
mûvei csendültek fel. A koncert végén a város oktatási- és
mûvelõdési intézményeinek Szirbik Imre polgármester és
Kovács János, az önkormányzat Mûvelõdési és Sport Bi-
zottságának elnöke kulturális kiadványokat tartalmazó
csomagot adott át.



Szoftverfejlesztéssel fog-
lalkozó egyéni vállalkozó-
ként Londonban indította
saját cégét a szentesi szár-
mazású Hornyik László. A
fiatalember elmesélte, az
angol fõvárosban meglepõ-
en könnyû vállalkozást in-
dítani, viszont szakterüle-
tén gyors eredményeket
várnak el tõle, nincs tanulá-
si szakasz. Megtalálta he-
lyét odakint, saját lakásba
költöztek spanyol barátnõ-
jével.

Az angol nyelvet már álta-
lános iskolás korától tanulta
Hornyik László, aki 12 éves
nyelvtanulás dacára a leg-
többet a feliratos filmek né-
zésével sajátította el. 2012
decemberében utazott ki az
angol fõvárosba a most 32
éves fiatalember. Már itthon
is szoftverfejlesztés területén
dolgozott, 7 évet töltött Bu-
dapesten. Úgy tapasztalta,
kicsit nehézkes volt elõre ha-
ladni a szakmában, s amikor
barátaitól hallott sikeres ang-
liai próbálkozásaikról, úgy
döntött, belevág. Két hét és
kilenc telefonos, netes állás-
interjú után utazott ki Lon-
donba, de már újra hazatér-
ve, egy tizedik helyrõl ka-
pott végül ajánlatot. Online
letöltés volt a cég profilja,
ahol dolgozni kezdett. Ta-
valy áprilisig ott is maradt,
akkor jött az ötlet, hogy ma-
ga is megpróbálkozzon cég-
alapítással.

Nagyon gyors döntés volt,
barátnõje, egy spanyol lány,
akivel ott ismerkedett meg,
már vezetett egy céget, ez ott
egyáltalán nem szokatlan,
mondja László. Vállalkozást
indítani meglepõen egysze-
rû, mint fogalmaz: elnevezni
volt talán a legnehezebb. Cé-

geknek dolgozik be, jelenleg
egy nagyvállalatnak, s általá-
ban 3-6 hónapos szerzõdése-
ket kötnek. Ez így akár bi-
zonytalan helyzetnek tûnhet,
mivel azonban nagy a keres-
let a szakemberek munkájá-
ra, inkább rugalmasságot ad.
Elsõ szerzõdését négy nap
alatt sikerült megkötnie, az-
tán már õt keresték. Sok mú-
lik azon, milyen minõséget
ad ki a kezébõl, csúszik-e a
határidõkkel. - A cégek, me-
lyek szoftverfejlesztõt keres-
nek, általában gyorsan sze-
retnének valakit, tehát nincs
tanulási szakasz, besétálsz,
és már dolgozol is – mondja
László. Ezért értelemszerûen
saját felszereléssel is készen
kell állnia.

Kinti életérõl azt meséli, a
lakhatás az egyetlen, ami ki-
emelkedõen drága. – Telje-
sen új volt számomra a kör-
nyezet, de aztán rájöttem,
London lakosságának fele
hasonló, mint én, csak éppen
más országból jöttek, meg is
találtuk a közös hangot, me-
séli László. 

S egyébként mit lehet Lon-
donban csinálni? – tesszük
fel „cseppet sem irígykedve”
a kérdést Lászlónak, mire a
legkézenfekvõbb válasszal
szolgál: – Színházba sokat já-
runk, nemrég például nem
akármilyen érzés volt a
Hamlet elõadásban 10 mé-
terrõl látni Benedict Cum-
berbatch-ot, aki egyébként a
Sherlock címû tévésorozat-
ban játssza a címszereplõt –
idézi fel élményét László. A
Hyde Park Winterwonder-
land karácsonyi vásárába is
többször ellátogattak. Ha
társasággal mennek valaho-
vá, az 10-15 nemzetbõl tevõ-
dik össze. A kinti magyarok

László meglátása szerint ke-
vésbé összetartóak, mint pél-
dául a lengyelek, vagy a spa-
nyolok, de jó érzés betérni
olyan üzletbe, ahol a „szia,
mit kérsz?” szavakkal üd-
vözlik, és kapható többek
között Túró Rudi, de László
egyik legjobb barátja is kint
él.

Szakmai  szempontból
mindezt valószínûleg Ma-
gyarországon is elérhette
volna, derül ki szavaiból.
Hozzáteszi: ám a fizetések
nem hasonlíthatók össze.
Úgy érezte, egy próbát meg-
ér. Itthon nem mindennel ér-
tett egyet, a szigetországban
véleménye szerint sokkal
jobban lehet tervezni a jövõt.
Ezért aztán egészen hosszú
távra tervez Angliában.

Haza csak családlátogatás-
ra jár, egy évben nagyjából
négyszer, ilyenkor egy hetet,
10 napot tölt családi körben,
amit most karácsony után
megtoldottak spanyol barát-
nõjével egy spanyolországi
kiruccanással.

Darók József
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Kos: Mára mintha elfújták
vo lna rosszkedvedet .
Nyakig ülsz a pácban, de

készen állsz arra, hogy kiállj, és
visszanyerd, amit elveszítettél. Opti-
mizmusod, harci kedved töretlen.

Bika: Nem kis dolog ilyen
állapotban végigülni egy
hosszadalmas tárgyalást.

A résztvevõk fölöttébb rokonszen-
vesnek találnak, kedved szerint ala-
kulnak az események.

Ikrek: Már megint elha-
nyagolod egy kicsit  a
mindennapi dolgokat, pe-

dig ezek legalább annyira fontosak,
mint amelyeket elébük helyezel a
rangsorban.

Rák: Munkahelyeden ész-
reveszik rajtad a változá-
sokat. Máshol jár az e-

szed, nem nagyon figyelsz arra,
amit mondanak neked. Szembe kell
nézned önzésed következményeivel!

Oroszlán: Akit nem von-
hatsz irányításod alá, azt
vagy felfalod, vagy vég-

képp kiejted kegyeidbõl. Rendkívüli
módon megbízol önmagadban, és
ez jól is van így, de hallgasd meg a
másik érveit is.

Szûz: Mint minden rendes
ember, te is végzed a dol-
godat. Nem gondolod,

hogy ez már egy kicsit unalmas?
Ha elhanyagolod partnered, máshol
keresi majd a felüdülést.

Mérleg: Valami azt súg-
ja, hogy ezt a bonyodal-
mat jobb lesz elkerülni.

Nem állsz a helyzet magaslatán, és
egy esetleges csatában alulmarad-
hatsz. Ne add fel a harcot!

Skorpió: Semmi sem si-
kerül, képtelen vagy a
legelemibb kommuniká-

cióra. Logikus gondolkodással nem
jutsz a dologok végére. Helyette in-
kább igyekezz kikapcsolódni.

Nyilas: Nagy lendülettel
kezded a hetet. Annak el-
lenére, hogy most a sok-

évi átlagnál többször ütközöl a bü-
rokrácia falaiba, ma semmiképpen
sem veszítheted el a fejed!

Bak: Úgy vélted, hogy le-
zártnak tekinthetsz egy
egészségi problémát, de

úgy látszik, korai volt az öröm. Nem
látsz tisztán. Érdemes lenne tisztáz-
ni állapotodat orvosoddal!

Vízöntõ: Rosszul aludtál,
kellemetlen álmok gyö-
törtek, szorongásokkal

vagy tele. Minden jel arra utal, hogy
depressziós vagy. Valójában nincs
miért bánkódnod!

Halak: Egészséges vagy,
mint a makk. Ezt most
nyugodtan elhiheted, hi-

szen nem az orvosaid mondják. Aki
ennyire kiemelkedõ teljesítményekre
képes, kénytelen tudomásul venni
ezt a tényt.

Január 30-február 5.
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Hétfõ (január 25.)
14:00 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
15:30 Az 5. hullám
17:45 Steve Jobs
20:00 A visszatérõ
Kedd (január 26.)
14:00 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
15:30 A visszatérõ
18:15 Saul fia
20:15 Steve Jobs
Szerda (január 27.)
14:00 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
15:30 Az 5. hullám
17:45 Steve Jobs
20:00 A visszatérõ
Csütörtök (január 28.)
14:30 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
16:00 Creed - Apolló fia
18:15 Nagyfater elszabadul
20:15 Pofázunk és végünk

Miamiban

Péntek (január 29.)
14:30 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
16:00 Pofázunk és végünk

Miamiban
18:00 Creed - Apolló fia
20:15 Nagyfater elszabadul
Szombat (január 30.)
13:00 és
14:30 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
16:00 Nagyfater elszabadul
18:00 Pofázunk és végünk

Miamiban
20:00 Creed - Apolló fia
Vasárnap (január 31.)
13:00 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
14:30 Alvin és a mókusok -

A mókás menet
16:00 Pofázunk és végünk

Miamiban
18:00 Creed - Apolló fia
20:15 Nagyfater elszabadul

Mozimûsor

Városi Könyvtár
Filmklub: Február 2-án, ked-

den 18 órától: Simba színes
francia film (120 p)

Február 3-án, szerdán 18 óra
Magyarország a 20. században.
Katonai részvételünk a II. világ-
háborúban a Don kanyarig.

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások:
Szentes város évszázadai, Al-

sópárttól Felsõpártig, Legelõk
szántók vadvizek, Céhek iparo-
sok segédek, Susanna – a zene-
gépek története.

Idõszaki kiállítások:
Nézõpontok: január 30-ig láto-

gatható. Árpád népe-Gyula népe-
a honfoglaló magyarok emlék-
anyaga a Közép-Tisza vidéken,
látogatható: február 29-ig. A Vi-
zsolyi Biblia 425 éve c. vándorki-
állítás áprilisig látogatható.

Tokácsli Galéria
A 10 éves Kurca-parti Foltvar-

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

Február 4-én, csütörtökön 17
órakor nyílik a „Háborút ujságol
a vérszavú újság” – A Nagy Há-
ború elsõ két éve három város
sajtójának tükrében címû kiállí-
tás, megnyitja: Poszler György
tanár, közremûködik: Paulovics
Tamás (vers), Csúcs-Ádók Anita
(zongora), és Szekrényesi Viktó-
ria (brácsa)

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház: 
Február 2-án 16.30 órától dél-

utáni matinéval várják a gyereke-
ket a szervezõk.

Február 4-én (csütörtökön)
19-21 óráig a II. VILÁGHÁBORÚ
AZ IRODALOMBAN címû soroza-
tunk következõ elõadására várják
az érdeklõdõket. Elõadó: Poszler
György (tanár)

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Január 29-tõl

Az idei év legnagyobb pénzügyi
újdonsága vitathatatlanul a CSOK, az-
az a Családok Otthonteremtési Ked-
vezménye. A hír, miszerint a három-
gyermekes családok 10 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást kap-
hatnak, megmozgatta az emberek fan-
táziáját. A pontos részletekre azonban
várni kellett, a pénzintézetek is csak a
napokban kapják meg a Nemzetgazda-
sági Minisztérium tájékoztatóit, illetve
a szükséges nyomtatványokat.

Most a legfontosabb pontokat eme-
lem ki, egyfajta iránymutatásként, a tel-
jesség igénye nélkül. A részletes szabá-
lyokat a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Kormányrendelet tar-
talmazza. Ugyanakkor minden érdeklõ-
dõnek azt javaslom, hogy keresse fel
számlavezetõ pénzintézetét, ahol rész-
letes felvilágosítást és személyre szabott
tájékoztatást tudnak nyújtani az ügyin-
tézõk.

A legújabb elem a CSOK (régi nevén
„szocpol”) rendszerében a 10+10 mil-
lió forintos otthonteremtési támogatás,
mely a legalább három gyermek után
támogatást igénylõk részére járhat. A tá-
mogatás tehát két részbõl áll: egy vissza
nem térítendõ támogatásból és egy ked-
vezményes lakáskölcsönbõl.

A három- vagy több gyermekes csalá-
dok otthonteremtési kamattámogatásos
kölcsönének legfontosabb jellemzõi a
következõk: a kölcsönt kizárólag házas-
párok vehetik igénybe, a kölcsön össze-
ge legfeljebb 10 millió forint lehet, a
kölcsön kamata pedig legfeljebb 3
százalék, melyet az állam kamattámo-
gatással biztosít.

A vissza nem térítendõ támogatás
összege szintén legfeljebb 10 millió fo-
rint. Igényelhetõ új építésû lakás vagy

egylakásos lakóépület megvásárlásá-

hoz vagy építéséhez. Ki igényelheti ezt
a támogatást? Akik már három gyerme-
ket nevelnek, ott nincs életkori megkö-
tés, sõt az igénylõk élhetnek házastársi,
élettársi kapcsolatban, de akár egyedül-
állók is lehetnek. Megelõlegezett CSOK
esetében azonban csak házaspárok le-
hetnek az igénylõk, és fontos feltétel,
hogy legalább egyikük nem töltötte be
a 40. életévét. Legfeljebb három gyer-
mek születését vállalhatják, a vállalás
teljesítésére elõírt határidõ pedig 10 év.

Sokan kérdezik, hogy vajon igényel-
hetõ-e a CSOK, ha a gyermekek után
már korábban történt szocpol igénybe-
vétel? A válasz igen, a korábban igény-
bevett és a 10 millió forint összegû tá-
mogatás különbözete igényelhetõ új la-
káscél megvalósítása esetén.

Szintén fontos változás a három gyer-
mek után igényelhetõ támogatások kö-
rében, hogy meglévõ lakástulajdon
nem zárja ki a CSOK igénylését. 

Bár a legtöbb újdonság a három gyer-
meket nevelõk vagy vállalók esetében
érkezett, ne felejtkezzünk el az egy-
vagy kétgyermekes családokról sem. Az
õ esetükben is történt változás: új építé-
sû lakás vagy ház vásárlása vagy építé-
se esetén 1 gyermekes családban a
CSOK kedvezmény összege 600 ezer
forint, két gyermekes családban pedig 2
millió 600 ezer forint. Kamattámogatott
lakáskölcsön ezekben az esetekben is
igényelhetõ! 

Végül ejtsünk néhány szót a használt
lakás vásárlása után igényelhetõ ked-
vezményekrõl is. Ebben az esetben is
igényelhetõ kedvezményes kölcsön
(otthonteremtési kamattámogatás), vala-

mint vissza nem térítendõ támogatás is.
Fontos, hogy a vételár régiónként meg-
határozott összegeket nem haladhat
meg. A kedvezmény mértéke függ a
meglévõ és a vállalt gyermekek együt-
tes számától, valamint a lakás hasznos
alapterületétõl. Néhány példa: 1 gyer-
mek és 56 nm-es lakás vásárlása esetén
a CSOK összege 600 ezer forint, 2 gyer-
mek és 66 nm-es lakás esetén 1 millió
100 ezer forint 

Dióhéjban ennyit a CSOK-ról, mely-
nek részletes szabályaival megtölthet-
nénk egy könyvet is. Így azt javaslom,
hogy az érdeklõdõk tájékozódjanak a
pénzintézetek kirendeltségein a feltéte-
lekrõl, és készüljenek fel arra, hogy
nem kevés dokumentumot és igazolást
kell majd beszerezniük és bemutatniuk.
De megéri!

Prievara Gabriella

Forró téma: a CSOK

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

A Magyar Turizmus Zrt.
néphagyományra épülõ gasz-
tronómiai keresletélénkítõ ak-
ciója, a Torkos Csütörtök idén
február 11-én várja az éttermi
kultúra iránt érdeklõdõket. Je-
lenleg még csupán 1 szentesi
étterem csatlakozott a 2016-os
akcióhoz. Az éttermek regiszt-
rációja egyébként január 12-én
indult, az elsõ egy hétben or-
szágosan közel 300 étterem
csatlakozott a megváltozott
feltételekkel zajló esemény-
hez. Fontos változás, hogy a
2016-os Torkos Csütörtök ak-
ció során az alkoholtartalmú
italokat nem lesz kötelezõ
féláron adni, azonban minden
másra, a teljes étel- és alkohol-
mentes ital fogyasztásra to-
vábbra is 50 százalék kedvez-
ményt kell adniuk a csatlako-
zó vendéglátóhelyeknek. Te-
hát a választási lehetõség idén
is a teljes a la carte kínálatra
vonatkozik. Az éttermek re-
gisztrációja február 9-én, 18
órakor zárul.

TorkosAngliában alapított céget
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Elsõ alkalommal rendez-
tek Évindító Nemzetközi
Szenior Úszóversenyt Szen-
tesen, január 23-án, a városi
sportuszodában. A sport-
eseményen átadták a 2015.
évi összetett csapatverseny
kupáit, Pólyáné Téli Éva pe-
dig a Magyar Szenior Úszó-
szövetség, „magyar szenior
úszás Örökös Bajnoka” cí-
mét vehette át. A szövetség
nyilvántartása szerint 180
bajnoki címet ért el, 22 nap-
tári évben. A szentesi verse-
nyen két országos és egy
Európa csúcs született. A
házigazda szentesiek 12
arany- illetve számos ezüst-
és bronzérmet nyertek.

Az ország minden tájáról
érkeztek versenyzõk az elsõ
alkalommal megrendezett
Évindító Nemzetközi Szeni-
or Úszóversenyre. Sõt, az or-
szághatárokon túlról, Romá-
niából és Szlovákiából is, lé-
vén ez egy rangos nemzetkö-
zi megmérettetés volt. 

A verseny megnyitóján a
medencepartra felsorakoztak
a versenyzõk, és átadták a
2015. évi összetett csapatver-
seny kupáit: az elsõnek járót
a törökbálinti csapat vehette
át, a másodikat a debreceni-
ek, a harmadikat pedig a Bu-
dapesti Delfinek. Ezt követõ-
en félperces néma csenddel
megemlékeztek két nemrégi-
ben elhunyt úszótársról,
Simonné Vecseri Mártáról és
Krámli Istvánról.

Az egynapos versenyen
több mint 288-an álltak rajt-
hoz, és vettek részt a hosszú
távú úszóversenyen, sprint
bajnokságon és összetett

sprintversenyen – tudtuk
meg Pólyáné Téli Évától, a
verseny fõszervezõjétõl, aki
kiemelte, hogy több mint 100
versenyzõ teljesítette a 1500
méteres távot.

Elmondta, hogy a verseny
megszervezése több hóna-
pos kemény munkát igé-
nyelt, az utolsó két-három
héten, napi szintû szervezési
feladatok ellátására volt
szükség. Az 1500 és a 4x50
méteres versenyeket egy na-
pon rendezték meg, ez újabb
kihívás volt. Utólag a fára-
dalmak minden bizonnyal
édes tehernek fognak tûnni,
hiszen a vártnál is több ne-
vezés érkezett.

Szabó Imre, a Szentesi Del-
fin Egészségmegõrzõ Sport
Club elnöke ismertette, hogy
az elõfutamok délelõtt kez-
dõdtek, a fentebb említett

hosszabb távú, gyorsúszó
számokkal. A férfiaknál 6, a
nõknél pedig 5 futamot ren-
deztek. Délután az 50 méte-
res gyors- és mell úszószá-
mokkal startolt a sprintver-
seny, amely után az 1500 mé-
ter legjobb férfiúszói álltak
rajtkõhöz. Az 50 méteres pil-
langó- és hátúszás sprintver-
seny után az 1500 méteres
szám legjobb nõi úszói izgul-
hattak.

– 600-nál is több érmem
van otthon, összesen 700-800
versenyen indultam eddig –
mesélte a szegedi veterán
úszó, Bánki Horváth Béla, aki
18 világbajnoki aranyérem-
mel büszkélkedhet, ebbõl
ötöt – hármat Európa-, és
egyet világcsúccsal – az
oroszországi Kazanyban
szerzett, 95 évesen. Béla bá-
csi több mint 70 éve úszik,

ahogy lapunknak fogalma-
zott, nála folyamatos a ver-
senyfelkészülés, 800 métert
úszik minden másnap. Szen-
tesen mell- és hátúszáson in-
dult, igen ambiciózusan: –
Szeretnék Európa-csúcsot
úszni – mondta a verseny
elõtt.

Különösen emlékezetes
marad Pólyáné Téli Éva szá-
mára az évindító szentesi
sportesemény, hiszen az
úszóversenyen vehette át a
Magyar Szenior Úszószövet-
ség, „magyar szenior úszás
Örökös Bajnoka” címét. Eh-
hez két évtizeden át tartó, ki-
magasló teljesítményre volt
szükség: a szövetség nyil-
vántartása szerint 180 bajno-
ki címet ért el, 22 naptári év-
ben. A szentesi versenyen
egyébként két országos és
egy Európa-csúcs született.
Bánki Horváth Béla új Európa
csúcsot úszott 50 méter mel-
len, több másodperccel meg-
javítva az eddigi rekordot.
A házigazda szentesiek 12
arany-, illetve számos ezüst-
és bronzérmet nyertek.

R. Á

Az MLSZ Csongrád megyei igazgatóságának Életmû-díját
vette át a szentesi labdarúgás mindenese, Csepregi István, aki
több évtizede a Kurca-parti labdarúgásért dolgozik.
Csepregi István 1956-ban került elõször kapcsolatba a labda-
rúgással: eleinte, mint játékos, majd játékvezetõ, ezt követõen
pedig mint csapatvezetõ töltött be szerepet a futballban.
Csepregi István jelenleg is tagja a Csongrád megyei I. osz-
tályban szereplõ Szentesi Kinizsi elnökségének. A díjazott la-
punknak elmondta, hogy 1956-ban az orosházi Kinizsi együt-
tesében kezdett futballozni, majd két esztendõvel késõbb a
Szentesi Vasutas serdülõ és ifjúsági csapataiban játszott. Sé-
rülését követõen abbahagyta az aktív játékot, de Duka Imre
bíztatására játékvezetõként továbbra is a sportág mellett ma-
radt, sípmesterként 25 esztendõt töltött a pályán. 1977-78-ban
kérték fel a Szentesi Kinizsi labdarúgó-csapatának a szakmai
vezetésére, amit örömmel fogadott el, és azóta is a klubnál
dolgozik. – Természetesen nagyon örültem ennek az elisme-
résnek, amit összesen most heten kaptunk meg a megyében –
mondta Csepregi István. – Közel negyven esztendeje dolgo-
zom városunk labdarúgásáért, és ez volt munkám elsõ ko-
molyabb elismerése, hiszen még eddig Szentesen is mindösz-
sze egy könyvet kaptam, azt is 30 évvel ezelõtt. A legszebb
sportbeli emlékem, amikor a szentesi csapattal harmadikok
lettünk az NB II-be, az egy nagyon szép korszak volt. A Kini-
zsivel összesen 20 bajnoki címet nyertem 1977 óta. Az elnök-
ség tagjaként az elkövetkezendõ idõszakban továbbra is ten-
ni szeretnék a sikeres szentesi labdarúgásért – mondta.

hv

– Két hete gondolta volna,
hogy Európa-bajnokként
utaznak haza?

– Nagyon bíztunk benne,
nagyon hittünk az elvégzett
munkában. Csodás két he-
tünk volt, boldog vagyok,
hogy ennek a stábnak a tagja
lehettem, hiszen fantasztikus
élmény volt egy ekkora aré-
nában, ilyen hangulatú mér-
kõzéseket játszani, és végül
döntõt nyerni.

– Egy a világbajnokság
után szétesett együttest ho-
gyan sikerült ennyire felépí-
teni néhány hónap alatt?

– Valóban az volt az elsõd-
leges szempont, hogy egy
mentálisan padlón lévõ csa-
patot úgy felkészítsünk,
hogy valós esélyeink lehes-
senek az EB-n. Az ugyanis
soha nem volt kérdéses,
hogy a játéktudásuk meg
van a lányoknak, ami a kiug-
ró eredményhez kell,  de
mentálisan össze voltak zu-
hanva. Úgy tûnik, valóban
jól sikerült az ilyen irányú
felkészítés is, bár nem volt
egyszerû, hiszen még Cser-
nus doktor is, a csapat pszi-
chiátere is meglepõdött,

hogy mennyire „mélyen”
vannak a lányok. Innen ju-
tottunk el végül odáig, hogy
az ellen a holland csapat el-
len, amelyik az EB elsõ mér-
kõzésén tükörsimán legyõ-
zött bennünket, a döntõben
nagyon fegyelmezetten, ösz-
szeszedetten játszva, önbiza-
lommal telve, remek telje-
sítményt nyújtva tudtunk
nyerni.

– Az elsõ mérkõzésen 14-
10-re kikaptak a hollandok-
tól, ekkor sokan azt gondol-
ták, folytatódik a világbaj-
noki vesszõfutás. Mi történt
ez után?

– Átbeszéltük a mérkõzés
történéseit a lányokkal, és et-
tõl kezdve mérkõzésrõl-mér-
kõzésre egyre jobb formát
mutattunk, mindenben fej-
lõdtünk, egyre többet tud-
tunk hozzáadni védekezés-
ben és támadásban is a játék-
hoz. Az olasz mérkõzésen
már olyan minõségû játékot
nyújtottunk, ami már elõre-
vetítette a sikert. A döntõnek
pedig úgy vágtunk neki,
hogy van esélyünk az elsõ
helyre, holott a papírforma
holland gyõzelmet ígért.

– Ennyit jelentett dr. Cser-
nus Imre lelkifröccse?

– Sok sportpszichológus-
sal dolgoztam már együtt
edzõként és játékosként is,
de Imre teljesen más szemlé-
lettel vágott bele a munkába.
Bíró Attila hívta még szep-
temberben a csapathoz, ami
jó döntésnek bizonyult. Vol-
tak közös beszélgetéseink,
mindenki megnyílt a másik
elõtt, kimondták a lányok a
problémákat, az edzõi stáb-
bal is volt külön foglalkozá-
sa a doktor úrnak, aki azt
gondolom kiváló munkát
végzett.

– Méltó módon megünne-
pelték a sikert?

– Igyekeztünk… A meccs
után természetesen beugrot-
tunk a medencébe, az uszo-
dából rendõrautóval vittek
vissza a szállodába átöltözni,

majd onnan vissza. A szállo-
dai ünneplést követõen egy
szórakozóhelyen töltöttük
hajnali 3-ig az estét, majd
másnap már jöttünk haza. 

– Sokat nem pihenhet, hi-
szen ezen a hétvégén már
bajnoki mérkõzés követke-
zik, a magyar válogatott ge-
rincét adó UVSE ellen.

– Hiányzott már a saját
csapatom,  jó  lesz  ismét
együtt dolgozni a lányok-
kal, és igen, nincs megállás,
hiszen szombaton bajnoki
mérkõzés, egy héttel késõbb
pedig már nemzetközi Euro-
liga összecsapások várnak
ránk a fõvárosban. Remélem
a nemzetközi kupában és a
bajnoki rájátszásban is sike-
rül maradandót alkotnunk, a
legjobbat szeretnénk kihozni
a tavaszi szezonból.

hering

Riói részvételt ér a belgrádi EB-arany

Közel háromszáz szenior úszó versenyzett

12 arany és egy
Európa-csúcs

Hosszú szünet után Tata-
bányán folytatja a bajnoki
pontvadászatot a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. Maklári Ádám nem
tart a csapattal, a játékos Hol-
landiába szerzõdött, ahol
hosszú távú munkalehetõsé-
get kapott, Werner Richárd
pedig sérülése miatt dõlt ki
erre a szezonra. Lukács Dé-
nes vezetõedzõ szerint a cél a
9-12. hely valamelyikének a
megszerzése, és a fiatalok
beépítése a csapatba.

– Maklári távozásával to-
vább szûkülnek a variációs
lehetõségek a csapaton be-
lül…

– Valóban, nagyon fiatal
csapatunk van, talán az egyik
legfiatalabb a mezõnyben –
mondta a szakvezetõ. –
Maklári tulajdonképpen ak-
kor távozik a csapattól, ami-
kor felépült sérülésébõl, egye-
dül a BVSC elleni pontszer-
zésben volt szerepe, helyette
is fiatal játékost kell majd be-
vetnem, olyat, akinek nincs
akkora rutinja, mint amek-
kora Ádámnak volt. Éppen
ezért másféle koncepciót kö-
vettünk a felkészülésben. Sze-
retnék továbbra is hosszú táv-
ban gondolkodni ezekben a
játékosokban, hiszen itt a pél-
da: a BVSC mostani eredmé-
nyessége is ennek a tudatos,
négy éves munkának köszön-
hetõ. Azt gondolom, hogy
olyan csapatunk van, ame-
lyikre lehetne alapozni, pár
éven belül masszív csapat le-
hetünk az elsõ osztályban.
Bíztató, hogy négy játékosunk

kapott meghívót a korosztá-
lyos válogatottakba január-
ban. A hollandiai EB-re ké-
szülõ junior válogatottba
Lukács Dorián és Werner Ri-
chárd lett meghívva, az ifjúsá-
gi válogatottba pedig, a ’98-as
születésû korosztályba, akik
Montenegróban készültek
a világbajnokságra, Lukács
Ábel és ifj. Tóth Gyula kapott
meghívót, elõbbi ’91-es, utób-
bi 2000-es születésû vízilab-
dázóként.

– Február végén lehet iga-
zolni játékost, tervezi-e a
klub új játékos idehozatalát?

– Pillanatnyilag errõl nincs
szó, de nem mondom, hogy
esetleg nem kerül sor erre. Az
én véleményem az, hogy ha
nem tudunk olyan minõségû
játékost leigazolni, mint pél-
dául amilyen tavaly félévkor
Popovic volt, akkor annak
nincs értelme, hogy elve-
gyünk egy középszerû játé-
kos miatt egy fiataltól egy he-
lyet, akire egyébként a jövõ
csapatát tervezzük építeni.

– Hogyan készültek a baj-
nokság folytatására?

– Igyekeztünk minél több
edzõmérkõzést lejátszani,
hogy fiataljaink szokják a fel-
nõtt mérkõzések légkörét.
Szentesen edzõtáborozott a
Kaposvár, a múlt héten a
Péccsel és a Szegeddel is ját-
szottunk, összesen három-
szor, majd ezen a héten Ka-
posváron töltöttünk három
napot, edzõmérkõzésekkel
fûszerezve az edzéseket, így
várjuk a szombati, Tatabánya
elleni összecsapásunkat. HV

Bízik a fiatalokban
Lukács Dénes

(Fotó:
Gémes)

Életmû-dí j

(Fotó: Vidovics)

Európa-bajnoki aranyéremmel térhetett haza Belgrádból
a nõi vízilabda válogatott. Az edzõi stáb tagjaként Tóth
Lászlónak, a Hungerit-Szentesi VK edzõjének – csakúgy,
mint a Szentesben játszó Bujka Barbarának – is aranyérem
került a nyakába, ami annak tükrében, hogy mindössze há-
rom és fél hónapja dolgozott együtt ez a társaság, óriási
bravúr. Az elsõséggel eldõlt, hogy a magyar nõi vízilabda
válogatott ott lesz a nyári, riói olimpián.



(Folytatás az 1. oldalról)
Szabó Zoltán Ferenc az alábbi közleményt

kérte megjelentetni lapunkban, változtatás
nélkül. Közleményébõl az ide vonatkozó
részt szó szerint idézzük:

„A személyes Facebook oldalamon 2016.
január 22-én megosztottam a Délmagyar-
ország napilap egyik cikkét, amelyben a
szentesi „Napernyõs Lány” szobrának máso-
dik megrongálásáról írtak.

A Szentesi Élet szerkesztõsége ez ügyben
keresett fel, mivel a cikk alatti kommen-
tekben véleményük szerint többen szélsõsé-
ges hozzászólásokat írtak.

Szentesi képviselõként a nyilvánosság által
próbálom óvni Szentes értékeit, sokakat fog-
lalkoztat a téma, mivel ez a szobor nagyon
népszerû a szentesi lakosok körében, saját
véleményemként a cikk alá megjegyeztem,
hogy remélhetõleg többet nem fordul elõ.

Némely hozzászólóból indulatokat váltott
ki a téma és saját nevükben véleményüket
odaírták, ugyanúgy, mint más megosztás alá
is írtak keményebb véleményt. Mivel min-
denkinek joga van a saját véleményéhez, eze-
ket a gondolatokat nem törlöm ki, még akkor

sem, ha az én személyes véleményemet nem
tükrözi.

A Facebook általi nyilvánosság olyan lehe-
tõség, ahol a lakosságot érintõ kérdések meg-
osztása a városban történõ eseményekrõl
nagymértékben segíti a tájékoztatást.”

A közösségi portálokon zajló szélsõséges
bejegyzések egyre több vihart kavarnak a vi-
lágban is. Dániában már a rendõrség vonul
ki egy-egy gyalázkodó kommentelõhöz,
mely jól jelzi, aki nem tesz semmit, aki nem
határolódik el az ilyen megnyilvánulásoktól,
azok egyes Európai ország törvénye szerint
cinkosokká válnak. Szerkesztõségünk hatá-
rozottan elutasítja a szélsõséges megnyilvá-
nulásokat, azoktól elhatárolódik. Meglepõ,
hogy egyes profiltulajdonosok, kommen-
telõk a városban betöltött közszereplõi mi-
voltuk ellenére sem érzik tetteik, megjegyzé-
seik súlyát, azokat elbagatellizálják, vagy ép-
pen körmönfontan megpróbálják kimagya-
rázni magukat, remélve népszerûséget vele.
Ezzel azonban csak egyet tesznek, táplálják
az ellenségesség tüzét, szítják az ellentétet. 

Ugye a többség nem akar ilyen szentesi
„klubokat”!? (darók)

Szélsõségest sem töröl
a Jobbikos képviselõ

Péntek délután tartja idei
elsõ soros ülését a képvise-
lõ-testület, a tanácskozáson
számos érdekes témáról
egyeztetnek a városatyák.
Szó lesz például a városköz-
pontban lévõ galambok be-
fogásáról, a környezetvéde-
lem helyi szabályozásáról,
az üdülõközpont üzleti ter-
vérõl, fogorvosi körzet ön-
kormányzati tulajdonba ke-
rülésérõl, a város turisztikai
és marketing koncepciójá-
ról, valamint az ülések mó-
dosuló idõpontjáról. 

Néhány év elteltével ismét
a városatyák elé kerül a vá-
rosközpontban elszaporo-
dott galambok kérdésköre,
ugyanis a közterületeken,
közintézményeken, város-
központi társas lakóingatla-
noknál túlszaporodtak a par-
lagi, házi galambok, melyek
sok betegség hordozói. Az
önkormányzat a korábbi
években ugyan építtetett ki
mechanikus galambriasztó
berendezést, de ez csupán
rövid ideig bizonyult haté-
konynak. Napirenden lesz a
környezetvédelem helyi sza-
bályairól szóló rendelet is. A
témafelelõs kitért többek kö-
zött arra, hogy koncepciója
szerint belterületen közterü-
letre nyárfát, fûzfát, gyü-
mölcsfát, mérgezõ termésû,
illetve inváziós fajú növé-
nyeket csak külön engedély-
lyel lehet telepíteni. Szintén
döntenek a képviselõk arról,
hogy ingyenes használatra
adják-e 2018. december 31-ig

a Honvéd Rákóczi SE-nek a
volt Berekháti Iskola épületé-
nek egy részét, de tárgyalják
a turisztikai és marketing
koncepciót is. Napirenden
lesz az üdülõközpont üzleti
terve is. Az anyag érdekessé-
ge, hogy újabb fejlesztési ja-
vaslatokat tesz a vezetõ, me-
lyekhez 142,3 millió forintos
önkormányzati támogatási
igényt jelölt meg a város-
atyák elé terjesztett anyag-
ban.

Az is bizonyossá vált,
hogy változik a képviselõ-
testületi ülések idõpontja.
Lehet ugyan, hogy továbbra
is marad a megszokott pén-
teki nap, azonban 14 óra he-
lyett 11 órára helyezik át a
tanácskozást, vagy marad a
14 óra, de már nem a hét
utolsó munkanapja, hanem a
csütörtök lesz az ülésnap.

Ülésezik
a testü let

Szentesi ÉletÉgisz 90 
Temetkezési Kft.

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

Ügyelet:
Antal Ferenc

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

Felelôs szerkesztô:
Halupa Eszter ügyvezetõ

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

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

6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
Nyomtatás:  SzVSz Kft. Nyomda üzeme

6600 Szentes, Petôfi u. 1. Tel.: 63/314—567
Nyomdavezetô: Borbás Tamás

Terjesztés: saját terjesztõi hálózat.
Webarchívum: szentesinfo.hu/szentesielet

Született: Varga Imrének és Duka Ibolyának (Deák Ferenc
u. 60/5) Alina Erzsébet, Zsoldos Sándornak és Kiss Margitnak
(Alsórét tanya 221.) Máté, Dragon Péter Antalnak és Tyityán
Annamáriának (Dózsa György u. 28.) Péter László, Rafael Pé-
ternek és Mihály Máriának (Gógány u. 47.) Panka nevû gyer-
meke.

Házasságot kötött: Kanász-Nagy Zoltán (Ifjúság tér 1/a) és
Kaliczka Renáta (Szeged, Máramarosi u. 2.), Bálint Krisztián
(Fekete M. u. 17. ) és László Alíz (Berek tanya 68/a), Simon
Norbert Andor (Kossuth Lajos u. 19. 10/57) és Szél Mónika
(Sáfrán M. u. 18.), Halmai Krisztián (Erdei Ferenc u. 27.) és
Ohly Ágnes (Bercsényi u. 79/a).

Elhunyt: Piros Zoltán (Áchim A. u. 14.), Szõke László
(Belsõecser 39.).

Családi események

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü február 1-5.
A menü: sertés-, vagy marhahús

B menü: szárnyas hús
Hétfõ:
A menü: Lebbencsleves

Rakott karfiol vagy
kocsonya

B menü: Zellerkrémleves
Édes-savanyú
csirkefalatok,
párolt rizs

Kedd:
A menü: Lencseleves virslivel

Sertéspörkölt, tészta
B menü: Zöldborsóleves

grízgaluskával
Holstein csirkemell

Szerda:
A menü: Paradicsomleves

Kapros túróval töltött
karaj, burgonyapüré

B menü: Tárkonyos krumplileves
öldséges-csirkés rakott
tészta

Csütörtök:
A menü: Vegyes zöldségleves

Rántott sertésmáj
B menü: Sajtos fokhagyma

krémleves
Olaszos csirkecomb,
fûszeres penne

Péntek:
A menü: Húsleves házi tésztával

Lecsós szelet,
sült burgonya

B menü: Csirkegulyás
Gombapaprikás,
nokedli

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

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

Ételhordós menürendelést
elõzõ nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfõtõl-vasárnapig.
Menü február 08-14-ig.

Hétfõ: Karfiolleves
A menü: Harcsafilé szezámos

bundában,
petrezselymes rizs

B menü: Csirkemell csíkok
sajtmártásban,
petrezselymes rizs

C menü: Rántott sertésszelet,
sült burgonya 

Kedd: Daragaluska leves
A menü: Húsgombóc,

paradicsommártás
B menü: Rakott karfiol
C menü: Rántott csirkemell,

csõben sült karfiol
Szerda: Almaleves
A menü: Zöldborsós-paprikás

sertésszelet,
burgonyapüré

B menü: Csirkepörkölt,
fõtt burgonya

C menü: Rántott sajt,
burgonyapüré

Csütörtök: Pirított tarhonyaleves
A menü: Kukoricás csirkeragu,

tésztaköret
B menü: Majorannás sertésragu,

zöldséges rizs
C menü: Rántott csirkecomb,

zöldséges rizs
Péntek: Csirke raguleves
A menü: Lasagne
B menü: Grenadin mars
C menü: Rántott szárnyas máj,

petrezselymes burgonya
Szombat: Rizsleves
A menü: Ráczos szelet
Vasárnap: Szárazbab leves
A menü: Debreceni sertésragu

Pirított tarhonya
A megadott ár tartalmazza

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

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

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

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

Gyógyszertári ügyelet: január 25-tõl február1-ig a Dr. Weiss Patika
Gyógyszertár (Szentes, Rákóczi u.71.) hétfõtõl péntekig 7.30-19 óráig,
szombaton 7.30-12-ig (vasárnap, ünnepnap zárva)  Készenléti telefon:
70/563-5139

Február 1-8-ig az Eszes Gyógyszertár ( Szentes, Klauzálu.6.)
70/563-5139 hétfõtõl–péntekig 7.30-18 óráig, szombat 8-12 óráig
(vasárnap, ünnepnap zárva) Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfõtõl-péntekig: 20 órától másnap 07.30 óráig,
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap
07.30 óráig.

(Folytatás az 1. oldalról)
Farkas Sándor részletesen

kitért a CSOK változásaira,
év elejétõl itt is változtak a
feltételek. – A korábbi kor-
mányok negatív intézkedé-
seket hoztak ezen a terüle-
ten, hiszen eltörölték az
1998-2002 közötti kormány
által hozott kedvezménye-
ket .  Az otthonteremtési
program azonban kiszámít-
ható a bérbõl, fizetésbõl élõk
számára is. A program hatá-
lyát kiterjesztették a mini-
málbérbõl élõkre is, s azok
számára is elérhetõvé válik
ez a kedvezmény, akiknek a
tulajdonában korábban már
volt ingatlan – hangsúlyozta
a képviselõ, hozzátéve, hogy
növekedett a GYED összege
és bevezették a GYED extrát,
l é t rehozták  a  d ip lomás
GYED-et, amelynek kereté-
ben a felsõoktatásban részt-
vevõ hallgatók és a friss dip-
lomások gyermekvállalását
segítik elõ. A statisztikai ada-
tok azt mutatják, hogy emel-
kedést mutat a születések
száma, növekedett a gyer-
mekvállalási kedv az intéz-
kedéseknek köszönhetõen, a
nõk munkavégzésének lehe-
tõsége pedig könnyebbé
vált. Kitért arra is, hogy
emelkedett a minimálbér és
a garantált bérminimum ösz-
szege, de 5,6 százalék a
reálbérnövekedés is a mini-
málbért keresõk esetében. A

közszféra egyes területein, a
rendõröknél, a fegyveres tes-
tületeknél, a felsõoktatásban,
az egészségügyi dolgozók
egy részénél rendezte a kor-
mány a béreket. Mindezek
mellett folytatódik a pedagó-
gusok fizetésének rendezése
is, melyet a kormánypárt a
kampányban vállalt, de az
idei évtõl várhatóan életbe
lép a közszolgálati szektor-
ban is az életpálya-modell
bevezetése.

Az aktuális kérdések kö-
zött arról is szót ejtett az or-
szággyûlési képviselõ, hogy
még mindig dolgoznak a
migrációs ügyek megoldá-

sán. Kijelentette, hogy a kor-
mány eddig is, és ezután
megvédi a magyar emberek
érdekeit, megvédi az orszá-
got. Elképzeléseiket pedig
megerõsíti az összegyûlt 2
millió aláírás – amelyhez a
szentesi választópolgárok is
hozzájárultak –, s jelzi, hogy
a társadalom jelentõs része
támogatja az ország vezeté-
sének ezzel kapcsolatos ál-
láspontját. Az ügyben azon-
ban az önkormányzatok ál-
lásfoglalását is kérik. 

Farkas Sándor elmondta:
elkészült Csongrád megye
integrált területfejlesztési
programja (ITP), amelyben a
települések meghatározták
fejlesztési elképzeléseiket. A
megyének összesen 73 millió
forintos forrás áll rendelke-
zésére, melybõl a megyei jo-
gú városoknak 44, a többi te-
lepülésnek összesen 29 milli-
árd forint jut. A múlt héten is
volt egyeztetés a kérdésben,
megnyugtató a helyzet. Mint
hozzátette, kapcsolatban
vannak a településekkel, igé-
nyeiket, elképzeléseiket fi-
gyelembe vették a forrásel-
osztásnál, nyugvópontra ke-
rültek a kérdések. Szentes is
megkapja maximálisan azo-
kat a lehetõségeket ebbõl a
programból, ami nagyság-
rendileg és a megyében be-
töltött szerepéhez mérten jár
neki, illetve amit igényelt.

Cseh-Lakos

Maximális lehetõséget
kap Szentes 


