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Szentesi Élet
Ötvenes éveiben járó

férfival volt találkozóm.
Ápolt külsejû, udvarias
ember jelent meg az ajtó-
ban, illedelmesen bemu-
tatkozott. Néhány perc
múlva már egy nyugodt
helyet kerestünk a be-
szélgetéshez. Hellyel kí-
náltam saját lakhelyén,
ami még neki is idegen
volt, nem hogy nekem.
Leült egy régi fotelba, és
mesélni kezdett az életé-
rõl. 

Elém tárta fiatal korát, a
tanyasi éveket és a gimnázi-
um adta lehetõségeket.

– Egy Szentes melletti fa-
lun nõttem fel, egyke gye-
rekként. Bejártam a városba
iskolába, tanultam, éltem az
akkori gyerekek életét. Ké-
sõbb felvettek Hódmezõvá-
sárhelyre továbbtanulni,
ahol diplomát szereztem,
sõt plusz két évet eltöltöt-
tem az intézményben, ahol
kifejezetten jó mezõgazda-
sági képzést kaptam – me-
sélte István.

Az akkori lehetõségnek
megfelelõen a helyi mezõ-
gazdasággal foglalkozó
cégnél kezdett dolgozni,
ahol végzettségének meg-
felelõen elég magas pozíci-
ót töltött be. 

– Idõ közben megháza-
sodtam, született egy kislá-
nyunk is, de az együttélés
csak a gyerek öt éves koráig
tartott. Elváltunk, a lányo-
mat az édesanyja nevelte
fel. Nem is maradt meg iga-
zándiból a jó kapcsolat. Õ
most Szegeden él, de nem
beszélünk túl gyakran –
folytatta a történetet a férfi.

A válását, és egyben a
rendszerváltást követõ pri-
vatizációs hullám a helyi ál-
lami cégeket is elérte, így az
új tulajdonos hamar szélnek
eresztette a cég dolgozóit. 

– Ekkor egy barátommal
úgy döntöt-
tünk, hogy sa-
ját vállalko-
zásba fogunk.
Nyilván az
összes pénzt
beleforgattuk

a szintén mezõgazdasággal
foglalkozó cégbe. Mûködött
egy darabig, de néhány
rosszul meghozott döntés
miatt pár éven belül csõdbe
ment a közös üzlet. Ha
visszacsinálhatnám, nyilván

másként döntenék – tette
hozzá István. 

Ezt követõen dolgozott
biztonsági- és éjjeliõrként,
kisebb nagyobb munkákat
mindig kapott, csak éppen
nem túl hosszú idõre, és
nem annyi pénzért, amibõl
el tudta volna tartani
magát. 

– Most munkát keresek.
Bejárok a munkaügyi köz-
pontba, hátha van valami
lehetõség. A lányomat nem
szeretném ezzel terhelni,
neki legalább van munka-
helye. Amíg ráérek, addig
olvasok. Van itt egy könyv-
tár, ott szoktam ücsörögni,
eltölteni az idõt – részletez-
te sorsát a férfi.

Elég egyhangú az élet a
hajléktalan szállón, de au-
gusztus óta István már túl
van a kétségbeesésen és az
önsajnálaton. Eddig bírta el-
tartani magát, így segítséget
kért a várostól. A karácsony
idén más lesz, de bízik ben-
ne, hogy hamarosan sikerül
munkát találnia. 

– Tudja, a korom miatt
sem nagyon akarnak alkal-
mazni, hiába van jó végzett-
ségem és tapasztalatom.
Csak bízni tudok benne,
hogy nem kell sokáig itt él-
nem. Szerencsére elég nyu-
godt hely, a legtöbb ember-
rel ki lehet jönni, étkezésre
is van lehetõség és fûtenek.
Most itt kell lakni és kész –
tette hozzá a visszaemléke-
zést követõen. 

Tisztelt munkáltatók!
Diplomás, józan életû, ötve-
nes éveiben járó férfi mun-
kát keres. 

Lantos Éva

Újszerû módját választot-
ta a hazai irodalmi gyakor-
latban Viola Szandra a kor-
társ költészet népszerûsíté-
sének: saját és mások testé-
re írt versekkel törekszik a
könyvek, az olvasás meg-
kedveltetésére. Szülõváro-
sában dedikálta Testresza-
bás címû új könyvét a fiatal
hölgy, aki úgy véli, idõvel
levetkõzhetõ a „vetkõzõ
költõnõ” skatulya.

A mûvészet a testbõl is,
nem csak a lélekbõl táplálko-
zik – vallja Viola Szandra,
akirõl õsz elején már írtunk,
hiszen szokatlan módját vá-
lasztva a kortárs irodalom
népszerûsítésének, versbe öl-
tözve járta Budapest utcáit,
illetve egyéb performan-
szokkal, testverselésével is a
figyelem középpontjába ke-
rült. Testreszabás címmel
megjelent albumában még
meszebbre ment: költemé-
nyei saját magára, illetve
modellekre írva, Nánási Pál
mûvészi fotóin jelennek
meg. A szentesi származású
költõ a napokban városunk-

ban dedikálta a frissen meg-
jelent kötetet. – Konkrétan
ilyen jellegû könyvrõl nem
tudok, de fõként az avant-
gard óta a képzõmûvészek
nagyon sok mindennel kísér-
leteztek, írtak már emberi
testre szavakat, illetve a film-
történetben fontos elõzmény
Greenaway Párnakönyve. A
filmben szereplõ írónõ em-
berekre írva küldi el regé-
nyeit. Japánban játszódik,
ahol még nagyobb hagyomá-
nya van, hogy a kalligráfiá-
kat emberi bõrre írják. Ez
még egy kiaknázatlan terü-
let. Nem csak egy emberben
lehet gondolkodni, hanem
kettõnek a viszonyában,
vagy akár 5-6 emberbõl álló
kompozícióban is, emiatt is
nagyon érdekel, hogy mit le-
het kihozni belõle – vallja
szandra. – Ezért is dolgoz-
tam táncosokkal, hiszen õk
vannak a  testtudatnak azon
szintjén, hogy leginkább ki
tudják fejezni a gondolatokat
egyetlen mozdulattal is.

(folytatás a 4. oldalon)
Fotó: Nánási Pál

Viola Szandra
„testre szabott”
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a Szentesi Élet

Szerkesztõsége.

Diplomával a város peremén

Kevés kilátással, egyhangúan telnek a napok
a hajléktalanszállón.

Békés
ünnepeket!

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

„István már túl van a kétség-
beesésen és az önsajnálaton.
Eddig bírta eltartani magát,
így segítséget kért a várostól.“

Fotó: Tofán Sándor
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Légyvesztõ
a Szentesi Lap humorisztikus

melléklete
Adomás krónikák
1872-ben király Õ Felsége az al-

földi vízkárokról személyesen
akarván meggyõzõdést szerezni, a
vízkárosult tájakon körutat tett. E
kõrútjából visszatértében Hódme-
zõvásárhelyen is töltött néhány
percet, mely idõ alatt a megyének
és városok tisztviselõinek s küldöt-
teinek tisztelgését fogadá. A megye
fõispánja amint a szentesieket be-
mutatja: Stammer Sándor alispán,
Cicatricis Pál városi fõjegyzõ,
Schlachta Imre ülnök, Borisz-
lávszky Leó számvevõ sat. – A ki-
rály elõbbre lépve azt kérdi Cica-
tricistõl: – Hát aztán mind magya-
rok laknak azon a Szentesen?! 

* * *
Néhai Boros Sámuel fõbíró elé

egy parasztlegényt vittek, ki az elõ-
zõ napon részeg fõvel verekedést
kezdett. — Bocsásson meg fõbíró
uram, azt se tudom én, hogy csi-
náltam-e valamit vagy se, mert
igen b o r o s voltam. — Gazember
vagy... ebadta! Én egész életemben
Boros voltam, még sem vereked-
tem; de te részeg voltál..., disznó! 

* * *
Az 1865/8-iki országos képvise-

lõk között a legalacsonyabb ember
volt a kis Kuba, aztán meg nagyon
haragudott, ha valaki kis Kubának
nevezte. Egy osztályülésen vala-
mely kérdés fölött igen heves vita
folyt, melyben nem kis mértékben
vett részt a kis Kuba. 

– Ugyan ne tüzelj, még valaki el-
neveti magát, hogy ilyen kis ember
úgy tüzeskedik — szólítja meg egy
képviselõtársa. 

– De hallod, láttam már én ma-
gamnál sokkal kisebb embert is!

– Ingyen? Veté oda az öreg Deák
Ferenc. Erre a kérdésre aztán a kis
Kuba is együtt nevetett a többivel.

Tömjén 
a Szentesi Lap humorisztikus

melléklete
Melyik a legdrágább kéz?
Az õskor pajzán isteni összejöt-

tek az Olimposzon, és versenyre
azt a kérdést adták föl megfejteni,
hogy: „Melyik a legdrágább kéz? –
S majdan egy esztendõ múlva, ki
jól fejti meg a kérdést, az nyeri el a
jutalmat: cserkoszorút a homloká-
ra! 

Egy év multán az istenek ismét
ott voltak a hegyen, s fölhívták a
pályázókat megfejteni azt a talányt,
hogy „Melyik a legdrágább kéz?” 

Elõáll egy törvényhozó: – „Én al-
kotom meg a törvényt, mely köt
szegényi és gazdagot, mely nélkül
nem állhat fönn rend, nem állhat
föl társadalom! De elveszne Görög-
ország! Legdrágább kéz tehát azé,
amely alkotja a törvényt!” 

Lép nyomába ifjú harcfi: – „Én

védem meg az államot; az én ka-
rom védi meg a törvények megal-
kotóját és e földet, mit hazául sze-
reztek õsapáink! Legdrágább kéz a
harcfié!”

Ezt követi a földmûves: – „Az én
karom fáradtsága szerzi meg a ke-
nyeret úgy a törvények alkotójá-
nak, mint ki a hont védelmezi. Én-
nélkülem nem volna mit védelmez-
ni a harcfinak, és nem volna kinek
írni azt a tenger paragrafust! Leg-
drágább kéz a gazdáé!” 

Jön utána öreg bölcsész, s moso-
lyogva zendül szava: – „Nincs iga-
za egyiknek is! Szükséges a tör-
vényhozó, valamint a gazda, harc-
fi, és nincsen kéz, amely munkál,
rombol, tesz, vesz, hogy alkosson,
hogy drága kéz ne volna, mert az
mind egyforma drága. Oh! De nem
az a legdrágább! Mert a legdrágább
kéz azé, aki oly munkát vállal el,
amelyhez még fogalma sincs, s ér-
demetlen eszi azt a kenyeret, mit a
földmûves nehéz verejtékekkel ke-
res!”

És a bölcs zengõ szavára reá dör-
gött a sokaság visszhangverõ
riadala: – „A mihaszna kéz a leg-
drágább!” S az õskor pajzán istenei
a bölcs kopasz homlokára tûzték a
verseny jutalmát.

A mi adomás krónikánk
Az öreg Kommendát kovács

majszter, ha bár egész nap forgatta
is a kalapácsot, nem mulasztotta el,
hogy este Kartigám kisasszony,
vagy Rontó Pál történetét, vagy a
bibliát ne olvasgassa; – azon felül
ráért, hogy keresztelésnél, lako-
máknál, disznótorokban, lakodal-
makban és halottvirrasztókban je-
len legyen. Furfangos eszû ember
volt, sokan szerették, mások bosz-
szankodtak, ha megtréfálta õket;
vissza is adták neki sokszor a köl-
csönt, mégpedig vastagon. 

Kommendát uram nem okult, ha
szerét ejthette, ingerkedett feleba-
rátjával, sõt megesett nemegyszer,
hogy a feljebb elõsorolt ünnepélyes
alkalmaknál hébe-korban megje-
lent néhai Dobosy Mihály tisztele-
tes uramat is faggatni bátorkodott
tudálékos kérdezõsködéseivel. Ke-
resztelési lakoma volt, tiszteletes
uram hivatalos, Kommendát uram,
mint távoli rokon, elmaradhatat-
lan. Halpaprikást tettek az asztalra.

Kommendát uram bölcselkedni
kezdett. – Nem fért a fejébe, hogy
lehetett az, hogy míg õ három na-
gyobb halat is megenni képes, Jé-
zus amaz idõben két halacskával és
öt árpakenyérrel ötezer embert jól
tartott volna? A tiszteleteshez for-
dult, magyarázná meg neki, mert õ
azt sehogy sem értheti. Dobosy
tiszteletes, ki már régóta neheztelt
majszter uramra, így telelt:

– Emlékszik-e kegyelmed Kom-
mendát uram, hogy az is olvasható
a Szentírásban: „Vala pedig azon a
helyen nagy fû, melyre a sokaság
letelepedett?” 

– Emlékezem! – felelt Kom-
mendát hetykén. 

– No lássa kend, az ilyen fajtájú
garabonciás emberek, mint kegyel-
med, füvet ettek! 

Jól bírta magát – mint mondani
szokták – a szentesi gazda. Hiú is
volt kiterjedt gazdaságára, de leg-
kivált képen kutyabõrére: az
armá1isra. 1848-ban beütött azután
a „kutyabõrkrach”, mely azzal vég-
zõdött, hogy senki sem veszített
semmit is, mert hiszen mindenki
nemes ember lett általa. Ámde gaz-
duramnak sehogy sem ment az a
fejébe, hogy õ a tenger sok pénzzel
kikeresett armálisát immár tarho-
nya-rostának csináltathatja. No
meg, hogy a szõlõkapásával együtt
választja most már a követet, vicis-
pánt, szolgabírót. Szidta is érte
Kossuthot, – ki összekeverte a kor-
pát a liszttel, – de csak akkor, ha
kevesen hallották…

Mindinkább elhomályosult eköz-
ben a szabadságharc tündöklõ csil-
laga, mind belebb-belebb tiport az
orosz-német had az ellenük küzdõ
haza szívébe. A magyar hadsereg
sietve húzódott Szegedre, hogy egy
nagy testté egyesüljön. Szentesen is
áthúzott egy szakasz honvéd s
ezekbõl gazduramhoz is jutott há-
rom közhonvéd meg egy altiszt.
Olyan elrongyolódott, elcsigázott,
bajusztalan fiatalemberek voltak,
kiknek még beszédjük is csupa ille-
delem, mintha most bocsátották
volna el õket az iskolából. Megkér-
ték szépen gazduramat, hogy adas-
son nekik valamit enni, mert éhe-
sek nagyon. Adatott azután nekik
egy nagy tál juhtejet. Jó lesz nekik
az is – gondolta. És bizony szegény

honvédeknek jó volt az is. Meg is
köszönték magyaros emberséggel s
az altiszt le is olvasta a vacsora árát
gazduramnak a markába egész be-
csülettel. – Ezeket látva, meg nem
állhatta szó nélkül a gazda bérese:

– Ugyan gazduram, ne vegye el
azt a pénzt, inkább megfizetem én,
fogja ki majd a bérembõl! De bi-
zony az altiszt csak kifizetett min-
dent. Az igaz, hogy magyar bankó-
ban. Az elsõ trombitaszóra azután
összepakoltak, elköszöntek a gaz-
dától és háza népétõl, – tartsa meg
azokat az Isten, ha õk oda vesznek
is. 

– Talán bizony sajnálod õket? –
szól a gazda a dunnyogó béreshez
– hiszen nem is katonák ezek az
éhenkórászok. Láthattad, hogy
egynek sincs becsületes ruhája s
mindeniknek ki volt a lába a csiz-
mából, a tisztjüknek pedig legjob-
ban. Majd meglátod a császár kato-
náit, azokból egy, tudom megenne
ilyet négyet, mint ezek.

Másnap azután be is rukkoltak a
vasas németek. Öles legény volt
mindenik, tiszta jó ruhában, fé-
nyesre tisztított sarkantyús csizmá-
ban. Estére négyet szállásoltak be a
mi gazdánkhoz. Volt sürgés-forgás,
konyhába, kamrába. – A mi gaz-
dánk megvendégelte õket emberül,

mint a magyar szokta; – hisz nem
teszi pénzért. Hanem a gyönyörû-
séges katonáknak ez mind nem
volt elég. Szidták a „Kossuth ku-
tyát”, hogy adjon még bort. Azután
fölkeresték a boros hordókat ma-
guk a kamrában, összehívták a
szomszédban lévõ pajtásokat, be-
verték a hordók fenekét, s leitták
magokat minta veszett állat. A gaz-

da nem szólt, csak fejét csóválta. A
béren se szólt, csak fütyürészett.
Reggel aztán, mikor tovamasíroz-
tak volna, a szomszéd pajtások is
átjöttek szétnézni az ittenieknél,
hogy milyen is kívül-belül a ház tá-
jéka? Meglelték a zabos hombárt és
nem tettek hozzá; – ami kezükbe
akadt és eltehettek, bizony velük
vándorolt, meg sem is köszönték.
Mikor aztán eltávoztak, oda szólt a
béres a hosszú képet vágó gazdá-
hoz: 

– Ej! csak igaza volt gazduram-
nak! Ezek a vitéz katonák ám a de-
rék erõs legények! Milyen könnyen
emelték az öreg disznók szalonná-
it! – Ezek azután nem éhenkórász-
ok! – A gazda nem válaszolt, csak
dörmögött, mint aki haragszik, de
nem akarja mutatni. A béres pedig
rákezdette azt az akkoriban új nó-
tát: „Kossuth Lajos azt üzente, elfo-
gyott a regimentje”. 

János bácsi és
István bácsi

István: – Olvastam az újságok-
ban, hogy Garibaldi, ki egykor or-
szágokat ajándékozott el, most
olyan szegénységben van, hogy
úgy aláírások útján biztosítottak
neki jó barátai egy kis évi járulékot.
Mit mond ehhez? 

János: – Hjah, István gazda! Or-
szágokról lemondani az még sem-
mi, – mondott volna csak le a be-
csületrõl, fogadom, volna neki fé-
nyes nyugdíja öreg napjaira! 

István: – Annak a szegény pápá-
nak csak meggyûlik a baja, a szo-
morúsága; hát most már követeiket
sem hagyják nála az európai feje-
delmek. 

János: – Hisz annak csak örüljön,
István gazda, – ezáltal szilárdul
csalhatatlansága. Ha nem lesz kö-
rülötte az a sok diplomata, kevésbé
fogják megcsalni. 

István: – Hát már Görgeynek is
akadt dicsérõje! Most olvastam,
hogy Gyulai Pál rigmusokat csinált
magasztalására. 

János: – Ne törõdjék vele István
gazda! Egymás dicsérésébõl áll a
mai világ. – Azután rá fér Görgeyre
a dicséret. Sok kádenciát kell még
szórni arra az úrra, míg V i l á g o s
t besötétítik.

Közreadja: Labádi Lajos

Szentesi humorisztikus lapok 1874-ben
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Gyovai Éva:
– Már tíz éve, hogy minden ka-

rácsonykor mûfenyõt állítunk.
Nem szóródik a tûlevél, praktiku-
sabb minden évben elõkapni, de
az az igazság, hogy hiányzik a fe-
nyõillat a lakásból. A szüleimmel
szoktam tölteni a szentestét, ilyen-
kor díszítjük a fát, karácsonyi ze-
néket hallgatunk. Általában arany-
színû díszeket használunk, azt
kombináljuk valami más színnel.
A menüben minden évben szere-
pel a töltött káposzta, a halászlé,
amit nagymamám fõz, de elmarad-
hatatlan a hagyományos lakodal-
mas kalács, a mézeskalács és a
somlói galuska is. Forralt bort is

szoktunk készíteni. Az ajándékok
mindenkinek személyre szóló dol-
gok, egy-két nagyobb meglepetést
szoktunk kapni. Az azt követõ na-
pokban a barátaimmal is karácso-
nyozunk. Úgy gondolom, kapni
legalább olyan jó dolog, mint adni,
hiszen az ajándékozás akkor jó, ha
mindenki részesül belõle.

Borsos Tíria:
– Minden évben töves fenyõt ve-

szünk, amit késõbb kiültetünk a
kertünkbe. Karácsonykor közösen
díszítjük a fát anyukámmal és az
öcsémmel. Húsleves, vagy hideg
gyümölcsleves szerepel a menü-
ben sült hússal, salátával. Ilyenkor
a családot is meglátogatjuk, vagy
õk jönnek hozzánk. Mindenki va-

lami személyre szóló ajándékot
kap. Én általában kézzel készített
dolgokkal lepem meg a családot.
Szerintem ajándékot kapni ugyan-
olyan jó érzés, mint örömet szerez-
ni másoknak. 

Prievara Gabriella:
– Sok éven keresztül töves fe-

nyõt vettünk. Egyszer meg is ma-
radt a kertben, de aztán ahogy a
gyerekek nagyobbak lettek már
vágott fenyõt vásároltunk. Kipró-
báltuk a mûfenyõt is, de inkább az
élõnél maradunk. A fát a férjem-
mel díszítjük. A párommal össze-

készítjük a fát, az ajándékokat, utá-
na jönnek a gyerekek és jól megle-
põdünk. A kisebbik fiam nyolc
éves, õ még szilárdan hisz a Jézus-
kában. A gyerekek minden évben
számolják, mennyit kell még alud-
ni karácsonyig. Idén aszalt szilvás,
gesztenyés pulykacsíkokat készí-
tek rizzsel. Mézes süteményt is
szoktunk készíteni, aminek a díszí-
tésében a fiaim is részt vesznek.
24-én a nagymamánál vagyunk, a
következõ napokban a család többi
tagja látogat meg minket.

Janóné
Kispál Katalin:

– Hagyományosan nálunk orja-
leves, hurka-kolbász, rántott és na-
túr csirkemell vegyes körettel az
ünnepi menü. Sütemények közül a
püspökkenyér és a kelt sós kifli
nem maradhat el. Aprósüteménye-
ket az adventi idõszak alatt folya-
matosan sütögetek: linzerféléket,
mézeskalácsot. Bejglit nagymama
süt. Ragaszkodunk az élõ fenyõ-
höz, mert a fenyõ - narancs-szegfû-
szegillat a karácsonyi illatterápia

nálunk! Ajándékot a kisgyerme-
keknek vásárolunk a felnõttek csak
jelképes ajándékot kapnak. A csa-
ládban szinte mindenkinek van
decemberben születés- vagy név-
napja! Mindenek felett fontosabb
az együttlét, az egymással töltött
idõ!

Lukács Máté:
– Én elsõsorban lélekben készü-

lök a karácsonyra. Azt azonban tu-
dom, hogy illik ajándékot adni, hi-
szen én is szeretek kapni. Bár nem
a legjobb a kézügyességem, de
még ezen is töröm a fejem, hiszen
még van egy kis idõ az ünnepig.
Annyi pénzt költök karácsonyra,
amennyi pénzem lesz.  Én is na-
gyon örülök az ajándékoknak, sen-
ki ne értsen félre, de nekem az ün-
nep attól lesz meghitt és harmoni-
kus, hogy együtt vagyunk, hogy
egymással tölthetünk idõt. A leg-
kedvesebb momentumom az ün-
nepben az, amikor együtt leülünk

a fa mellé és beszélgetünk. Mivel a
szüleink elváltak, így nagyon örü-
lök annak, ha láthatom a szülei-
met. Nagyon értékesek ezek a pil-
lanatok és ettõl lesz az ünnep iga-
zán ünnep. Szeretem az ünnep kel-
lékeit is a fenyõfát, azt, hogy a la-
kás fel van díszítve. Amikor anyu-
kám megkér, akkor nagyon szíve-
sen segítek neki, és nemcsak akkor,
amikor karácsony van.

Lukács Eszter:
– Teljes mértékben szeretem ezt

az ünnepet, de sajnos nagyon ritka
ma már, hogy azért várják az em-
berek, mert a család összejön, in-
kább azért, mert ajándékot kap-
nak. Persze, én is szeretek ajándé-
kot kapni, de nem ennek kellene a
legfontosabbnak lennie. Nem a tár-
gyak miatt fontos. A karácsony
azért áll nagyon közel hozzám,
mert nagyon bensõséges ünnep.
Mivel a szüleim elváltak, így ezt az
ünnepet azért is szeretem nagyon,
mert ilyenkor többet lehetek az

édesapámmal. Az ajándék készíté-
sében is kiveszem a részem, mert
nagyon szeretek kézmûveskedni.
Mivel csak a zsebpénzembõl tudok
költeni, így az esetleges hiányt ki-
pótolom a saját ötleteimmel, szere-
tek vágni, ragasztani, dekorálni.
Mi hárman vagyunk testvérek, így
sokat szoktam otthon segíteni, és
az ünnepek alatt is segítek édes-
anyámnak takarítani, fõzni, de
egyénileg díszítek is. Már nagyon
várom az ünnepeket!

Szél Mónika:
– Nálunk azt jelenti a karácsony,

hogy a család együtt van, a kisfiam
most volt másfél éves. Talán fel
tudja fogni a fényeket, magyará-
zom neki, hogy mi mit jelent, mi
az a fenyõfa, volt nálunk már a
Télapó is. Otthon már a sütögetés
elkezdõdik az advent elsõ vasár-
napján. Innentõl a család már ad-
venti hangulatban van. A kisfiam
is nagyon élvezi, folyton beszél,
már mond néhány szót, igényli a
figyelmet. Az ünnepkörben az is

nagyon tetszik, hogy olyan ajándé-
kot keresünk egymásnak, amelyek
szívhez szólnak. A fára kíváncsi a
kisfiam is és én is. Az ajándék is
fontos, de a készülõdés a legfonto-
sabb. Már hónapokkal elõtte elkez-
dõdik a vásárlás és emiatt az ösz-
szegszerûséget nem tudnám el-
mondani. Hónapról-hónapra, szé-
pen, apránként vásárolunk, mert
nem szeretünk kapkodni. Ily mó-
don nem is terheli meg a költség-
vetésünket, hiszen megtervezzük a
költéseket és beosztjuk a munkát
is. Volt már kapkodós karácso-
nyunk. Olyat többé nem szeret-
nénk, ebben egyeztünk meg.

Sziráczki Erika:
– Nincs pánikhangulatom már

évek óta. Nem szoktuk megven-
ni, ahogy mondják, a „toronyórát
aranylánccal", mert hiszünk abban,
hogy a karácsony a szeretetrõl
szól. Ebben egyetértünk a család-
dal és mi a szeretet tesszük a kará-
csonyfa alá. Nagyon hosszú évek
óta nem veszünk már egymásnak
„nagy“ ajándékot. Apróságokkal –
természetesen –, kifejezzük a sze-
retetünket, de nem nagy összege-
ket költünk. Az üzletekben járva
azt látom, hogy nagyon sok nyug-
díjasnak mar a szaloncukor ára is
problémát jelent, pedig abból is
van más árfekvés, érdemes felfe-
dezni, megvizsgálni a kínálatot.
Többször segítettem már, ha hiper-
marketben, boltban találkoztam
ilyen kisnyugdíjassal. Ez is lenne,
vagy lehetne az üzenete ennek az
ünnepnek, az egymásra figyelés és
a segítségnyújtás. Nagyon – na-
gyon szeretem a karácsonyban, ha
esik a hó, az szinte megfizethetet-
len. Számos programot elõ hív az
emberbõl, lehet örülni annak, hogy
tél van. Nagyon fontos egyébként
az idõminõség is, hiszen én is több
lábon állok, és amikor karácsony
van, akkor vissza tudok találni ah-
hoz a bennem lakó nõi énemhez,
ami nemcsak nekem nagyon fon-
tos, hanem a családomnak is.
Ilyenkor nem kell a munkákra
koncentrálni, hanem nõ lehetek.

Egy kreatív asszony, aki süt-fõz,
díszít, dekorál és szeret. Természe-
tesen, nemcsak ekkor szeretem a
családom. A mai nõknek annyi el-
várásnak kell megfelelniük és az
idõvel folyton hadakozniuk, ami-
ért a karácsony még szebb: van
idõnk egymásra egy picit magunk-
ra és megélni a nõi, asszonyi szere-
pünket, abban kiteljesedni. Már
alig várom.

Lakatos Szilvia:
– Mi a megszokottnál egy kicsit

másképp ünneplünk idén. Mivel
párom külföldön dolgozik, így a
nagyszülõkkel való családi össze-
jövetel elmarad és mi utazunk ki.
Az itthoni ajándékozást még elin-
tézzük 24-e elõtt, de sajnos egyre
szerényebb módon. Inkább a gyer-
meken van a hangsúly, a többiek
jelképes ajándékot kapnak. Az idei

ünnepi menünk is másképp ala-
kul. Az anyukám töltött káposztá-
ját, az anyósom finom sütijeit mel-
lõznünk kell, ami nem kis veszte-
ség. Külföldre utazásunk 24-ére
esik, így a nagy sütés-fõzés elma-
rad, de a karácsonyfát már együtt
díszítjük fel hármasban. Számunk-
ra ennél nagyobb ajándék és öröm
nem is kell, mert csak negyedéven-
te tud együtt lenni a mi kis csalá-
dunk.

Székely Piroska:
– Csak élõ fa jöhet szóba, gyûjt-

jük a töveseket, már ami életben
marad. Mindig a kisfiam, Ádi vá-
laszt fát és õ is díszíti apával. Nagy
a sütés-fõzés, mert mi még névna-
pot is ünneplünk. A hagyományos
húsleves, töltött káposzta mindig
szerepel a menüben, de a moder-
nebb ételek is: rántott, töltött, sült
húsok, gomba, sajt, és persze sütik.

A mézeskalács már elkészült, a
bejgli és a többi majd frissen. A
gyerekek kapnak nagy ajándékot,
mi felnõttek már nem ajándéko-
zunk csak pici kedvességeket.
Nem az érték, hanem az együttlét
a fontos.

Hogyan ünnepli a karácsonyt?
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(folytatás az 1. oldalról)
– Az elsõ könyvemben

(Léleksztriptíz – a szerk.) is
fontos volt a vizualitás, úgy
gondolom, a 21. században
ez elengedhetetlen. Kell
ilyenfajta inger is, nem csak
önmagában a  szavak. 

Szandra korábban modell-
ként is kipróbálta magát,
ezért most magára is íratott
verssorokat, mint afféle jó
papírra. A kötet lapjain lát-
ható képeken egyébként
táncmûvészek közremûköd-
tek, a versek java részét a
Barcsay-díjas festõmûvész,
Könyv Katalin Éva festette fel,
Nánási Pál pedig megörökí-
tette. Szandra korábban már
dolgozott a sztárfotósként is-
mert, de rendkívül magas

technikai színvonalon dolgo-
zó férfival, a nõ egyik mo-
dell portfólióját készítette el.
Akkoriban beszélt a fotómû-
vésznek errõl az ötletérõl,
aki már akkor is nagyon ér-
deklõdött. Most ért be a le-
hetõség, az Athenaeum ki-
adó kérte fel a költõt erre az
albumra, s egy kiállítást is
rendeztek a képekbõl a VAM
Design Centerben. – Vegyes
a fogadtatása – ismeri el a
szerzõ. – Szerintem elérte azt
a hatást, azt a fajta figyelem-
felkeltést, amit szerettünk
volna, hogy esetleg még az is
odafigyel az irodalomra, aki-
nek nem napi elfoglaltsága,
hogy kövesse az irodalmi
életet, vagy olvasson. Na-
gyon sokan, sajnos meg-

akadnak annál, hogy mezte-
lenségrõl és testrõl van szó,
de azt tudom mondani, amit
Örkény is: két oldala van az
olvasásnak, egyrészt amit az
író, költõ beletesz, a másik
oldalon áll az olvasó maxi-
muma áll. Tehát, hogyha va-
laki csak addig jut, hogy ez
meztelenség, az inkább róla
árulkodik, nem az alkotás-
ról.

Megkérdeztük, szerinte a
„vetkõzõ költõ” skatulyát
képes lesz-e ledobni magá-
ról? – Igen, ez kicsit attribú-
tumként megjelent a nevem
mellett, de szerintem most
már elég sokan figyelnek
rám és a verseimre, s ezt
megpróbálom arra felhasz-
nálni, hogy minél több érzel-
mes és értékes dolgot írjak,
mutassak meg. Más készülõ
projektek is vanank, amikrõl
egyelõre nem beszélnék.
Annyit elárulok, teljesen más
irány lesz,  más mûvészi
ágakhoz társítom az irodal-
mat. Azt gondolom, idõvel
formálódik ez a kép, most
így ismernek meg, ez olyan,
mint egy színésznek egy sze-
rep: legközelebb mást fog
játszani. Ahogy manapság
szokás, formálni kell a költõi
imidzset is. 

Januártól kreatív írást és
olvasást tanít majd, azon be-
lül a kortárs irodalmat és a
filozófiát, mely egyik szakja,
fogja megismertetni a nö-
vendékekkel. – Ismerjék meg
magukat, kóstoljanak bele
sok mindenbe, erre fogom
buzdítani õket. Amíg vala-
mit nem ismertek meg, ad-
dig nem kell véleményt for-
málni róla – hangsúlyozta
Viola Szandra.

Darók

Viola Szandra „testre
szabott” versei

Kedvezõ évet zár a Dél-
alföldi Kertészek Szövet-
kezete, bár termelõiknek
sok gondot okozott a bõsé-
ges csapadék. A vesztesé-
ges õszi szezon ellenére
nõtt az értékesített áru
mennyisége és közel fél
milliárd forinttal emelke-
dett az árbevétel is az elõ-
zõ évhez viszonyítva. A
változatlan tag- és dolgo-
zói létszámmal mûködõ
szövetkezet az ország leg-
nagyobb árbevételt elérõ
Tésze.

Változatlan tag- és dolgo-
zói létszám mellett 6-7 szá-
zalékkal, 450-500 millió fo-
rinttal nagyobb árbevételt
ért el idén a Dél-alföldi Ker-
tészek Szövetkezete. Ledó Fe-
renc elnök biztatónak tartja,
hogy a tagi árbevétel közel
700 millió forint körül ala-
kul. A DélKerTész tagjai által
elõállított áru élelmiszer biz-
tonsági kockázata sokkal ki-
sebb a külsõsök által beszál-
lított 1-2 százalékot kitevõ
zöldségfélékénél. A legna-
gyobb mennyiséget, mintegy
9 ezer tonnát TV paprikából
termeltek. Kápiából 800 ton-
na, kaliforniai paprikából
150 tonna, paradicsomból
3700 tonna, kígyóuborkából
500 tonna, káposztafélékbõl
500 tonna, hegyes-erõs pap-
rikából 14 millió darabot vett
át a tész. Jelentõs változást
hozott az ipari növényeknél
a megszûnt Szarvasi Zöld-

ség Tész tagjainak csatlako-
zása Szenteshez. Az általuk
megtermelt 2800 tonna zöld-
borsó, zöldbab és fejtett bab,
valamint 5900 tonna ipari
paradicsom 425 milliós árbe-
vételt hozott a DélKerTész
számára. Az integrált rend-
szerben mûködõ dinnye ter-
mesztés mennyiségben és
minõségben is elmaradt a ta-
valyitól az esõs idõjárás mi-
att, az árbevétele 230 millió
forintot tett ki. A termékek
döntõ részét hazai és külföl-
di áruházláncokban értékesí-
ti a szövetkezet. Míg az el-
múlt években ömlesztett,
úgynevezett lédig formában
is el tudták adni a zöldséget,
idén már az elõrecsomagolt
árut várták el az áruházlán-
cok. A hazai üzletek havonta
20-40 tonna csomagolt árut
szállítottak. Az átvételi árak
nagyban szóródtak az év fo-
lyamán. Hegyes-erõs papri-
ka esetében csökkenés, a töb-
bi paprikafélénél növekedés
tapasztalható a tagi kifizeté-
seknél. A hazai piacokon áp-
rilistól júniusig jelentõs for-
galomnövelõ hatást váltott
ki a földrajzi eredetvédelem
bevezetése. Nyár elején
azonban telítõdött a hazai
piac, és majd csak õsztõl le-
hetett újra eladni az árut itt-
hon. A nyári idõszakban kül-

földi piacokat kellett kiépíte-
nie a Tész értékesítõinek.

– A vége felé jár a zöldség-
szezon, paradicsomnál most
ér véget, még 10-15 tonnát
szállítunk ki, még minimális
mennyiséget várunk kínai
kelbõl. Tv paprikából heti
35-40 tonnát, hegyes-erõs
paprikából 500-600 ezer da-
rabot kapunk – tájékoztatott
Ledó Ferenc elnök. – A
DélKerTész idei árbevétele
eléri a 7 milliárd forintot,
ami az országban a legmaga-
sabb. A zöldség és gyü-
mölcseladásból származó

bevétel 5,5 milliárd, a többi
az input anyagok forgalmá-
ból származik. Szeretnénk a
tagi forgalmat fél milliárd fo-
rinttal növelni – tette hozzá
az elnök.

A nagymértékû õszi csa-
padék a fóliákban is jelentõs
veszteséget okozott, fõként a
Szentlászlói területen. A kár
nagysága átlagban a fûtött
berendezésekben 50-60 mil-
lió, hideg fóliákban 10-15
millió forint. Ahol a kár mér-
téke meghaladta a 30 száza-
lékot, ott biztosan vesztesé-
ges az õszi termelési szezon.

A területek 90 százalékát új-
raültették és november, de-
cember hónapokban várták
a kertészek a fõ bevételt. Az
idõjárás a paprika minõségé-
re is kihatott, görbült, koráb-
ban színesedett. Az elmúlt
napokban lehullott esõ to-
vább rontja a talajos hidegfó-
liások esélyét, mert nem tud-
ják elvégezni a talajelõ-
készítési munkákat.

A szövetkezetnél a költsé-
gek emelkedtek az egész év-
ben tapasztalható magas
üzemanyagárak, a szállítást
terhelõ e-útdíj és a dráguló

növényvédõ szerek miatt.
A DélKerTész ezekben a

napokban köti a jövõ évi
szerzõdéseit. Várhatóan tv
és kápia paprika esetében 5-
10-kal nõ a termelés, a he-
gyes-erõ paprika minimáli-
san csökken, míg az uborka
valamelyest emelkedik. A
káposztafélék termesztése
évek óta csökken, és  többen
befejezték a paradicsomter-
mesztést a magánszemélyek
között, mert nem gazdasá-
gos. 

A Tész állandó dolgozói
létszáma változatlanul 130 fõ
körül alakul. Fõszezonban,
áprilistól november végéig
50-100 alkalmi munkást fog-
lalkoztatnak, jórészt csoma-
golói munkakörben. Fejlesz-
tésekre is jutott forrás az év
során, csomagoló és osztá-
lyozógépeket, targoncákat
vásároltak 40 millió forintért.
Az amortizációs keretbõl tér-
betonozást, épületfelújítást
végeztek. Év végére minden
épület kívül-belül megújult
és Ledó Ferenc reményei
szerint legalább 10 évig nem
kell hozzájuk nyúlni.

A 2002-ben alakult Dél-al-
földi Kertészek Szövetkezete
a hazai 46 végleges Tész kö-
zött mára a legnagyobb ár-
bevételû szövetkezet, és tag-
létszáma alapján is az elsõ
tíz között található.

(x)

A hazai legnagyobb Tész

Egy igazán szerethetõ, lé-
lekemelõ kiállítással, Sárréti
Kriszta helybeli alkotó (ter-
vezõgrafikus, festõ, kerami-
kus, tanár) alkotásaival zárja
az idei évet a városi könyv-
tár. Krétaképek címû tárlatán
megfontolandó intelmek,
idézetek sorakoznak, akinek
még nincs, választhat belõle
magának mantrát.

Többen is kedvencüknek
nyilvánították a könyvtár ki-
állítótermében azt az egymás
mellett lévõ három táblát,
melyeken Pásztor Anna talán
legismertebb dalának refrén-
jét festette fel Sárréti Kriszta:
„Kezdjetek el élni, hogy le-
gyen mit mesélni...”. Krétá-
val írt táblákkal sokfelé talál-
kozhatunk, ezekkel igyekez-
nek megszólítani, megállíta-
ni a járókelõt a vendéglátó-
helyeken, üzletek elõtt. Ezek
a képek azonban mások: kré-
taírásnak tûnnek, de nem
azok, akrilfestékkel készítet-
te õket a fiatal mûvész, és
üzeneteik is messze túlmu-
tatnak a csupán információs
célon. „Élj a jelenben!”, „Vi-
lágomban minden rendben
van!”, „A szerencse a bátra-
kat kedveli” – csak néhány a
felfestett feliratokból, melyek
szinte kívánkoznak arra,

hogy lakásunkban kitegyük,
útmutatóul magunknak és
vendégünknek egyaránt.
Vagy itt egy kedves felirat:
„A csengõ elromlott, kiáltsd
hangosan: bimm bamm!” A
látogatók elidõztek a Nagy-
mama házirendje elõtt is,
ahol felsorolás olvasható,
minden jóról, többek között:
„a konyha 0-24 óráig nyitva,
és a szeretet feltétel nélküli”.
„Süti nélkül sötétség lenne
és káosz” – hirdeti egy másik
tábla, és el-hisszük. Sárréti
Kriszta kiállításán egy jobb
világban érezheti magát a
betérõ. A helyi zenészekbõl
álló Solid Blue alapozta meg
a hangulatot a Luca-napi
megnyitón.  

Szerethetõ pedagógus, paj-
kos játszótárs, tevékeny em-
ber, aki értõ módon tapasztja
az agyagot, ragaszt, dagaszt,
vág, gyúr – igazán színes
egyéniség, mondta Krisztá-
ról Báthoryné Nagy Ildikó Réka
tájépítész. Ugyanakkor pon-

tos, összeszedett alkotó is,
mert az akril, amivel dolgo-
zik, utólag nem alakítható.
Krétatáblái is ezzel a techni-
kával készültek, csak hason-
lít a krétaírásra. A 40 kiállí-
tott kép között találni olyat,
ami paraszti lakás házi áldá-
sa is lehetne, s ami békebeli
kocsma ajánlóját idézi. S
vannak fajsúlyos üzenetek,
melyekbõl mindenki választ-
hat magának reggeli mant-
rát, útravalót, akinek még
nincs, ajánlotta a tájépítész. 

Kriszta az egyik képet la-
kása faláról akasztotta le, ez
volt, ami elsõként elkészült,
most mások is eltehetik, leg-
alább a lelkükbe a játékosan
vizuális feliratát: Légy ille-
delmes, köszönj!, Álmodj
nagyot!, Oszd meg!, Játssz
becsületesen!, Nevess és
kacagj!, Légy hálás!, Ne
panaszkodj!, Tartsd meg a
szavad!, Mondd többször,
hogy szeretlek!, Lélegezz!

D. J.

Álmodj nagyot
és lélegezz!

A DélKerTész csomagolóüzemében decemberben is folyik a munka.
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Bár nem is sejtette, világ
körüli útra indult Kovács
Norbert, aki a középiskolai
tanulmányait követõen ösz-
töndíjas tanulóként érke-
zett 2009-ben Franciaország-
ba. Iskolába járt, mellette a
vendéglátásban dolgozott.
Bár nem beszélt franciául,
kilenc hónap alatt annyira
elsajátította a nyelvet, hogy
egy sikeres szakvizsga után
pincér szakképesítést szer-
zett. Két év múlva Angliába
költözött, majd kis idõ után
egy óceánjárón találta ma-
gát.

– Ha nekem valaki azt
mondja, hogy én Franciaor-
szágban fogok élni, kinevet-
tem volna. A lehetõség vi-
szont megtalált, sõt szeren-
csére egy nagyon jó bará-
tommal, Szakál Ádámmal
vágtunk neki az útnak. Nan-
cy-ban laktam jó ideig, míg
egyszer rá nem jöttem, hogy
ha magyarokkal vagyok kö-
rülvéve, nem fogom megta-
nulni rendesen a nyelvet.

Norbi ekkor fogta magát
és vidékre költözött, ami sa-
ját bevallása szerint nem volt
a legjobb döntés. 

– Elszeparáltam magam.
Egy vidéki étteremben dol-
goztam, a vendéglátóhely fe-
letti lakásban laktam. Egy
darabig autóval bejártam
Nancy-ba, hogy találkozzam
a barátaimmal, de az nem
volt ugyanaz. Egy évig éltem
így, majd egy ösztöndíjnak
köszönhetõen 2011-ben Lon-
donba költöztem, ahol kissé

ironikus módon egy francia
étteremben dolgoztam – me-
sélte Norbi.

Elmondása szerint itt na-
gyon jó baráti-és munkakap-
csolatok szövõdtek. Az étte-
rem dolgozóival járt szóra-
kozni a számára egyelõre
vadidegen városban. Immár
második alkalommal kezdte
el régi-új életét, pusztán 685
kilométerrel arrébb, egy tel-
jesen más világban.

– Itt az angollal jobban
boldogultam. London elit
negyedében dolgoztam, nem
messze a Harrods áruháztól.
Egy évem volt megismerni a
várost, ugyanis 2012-ben a
Cunard Line hajózási társa-
ság alkalmazásában egy óce-
ánjárón kezdtem dolgozni –
részletezte Norbi.

A Cunard tradicionális
cég. Az angol polgárok na-
gyon büszkék rá, hiszen a
három hajóból álló királyi
flottából kettõt maga õfelsé-
ge keresztelt el. Többek kö-
zött ez a nagy múltú cég vá-
sárolta fel az a White Star
Line céget, mely a Titanicot
és a Britanicá-t bocsájtotta
utolsó útjára.

– Azon a hajón, amin én
dolgoztam, fõként angol
nyugdíjasok utaztak, így a
napi étkezések mellett a dél-
utáni teák szigorú szertartá-
sát is megtartottuk. Közben
játszott a vonósnégyes, ké-
sõbb a vendégek átfáradtak
egy másik helyiségbe bingót
játszani. Nagy hatással volt
rám az elsõ formal night,

amikor gyönyörû estélyik-
ben és szmokingokban ér-
keztek a vendégek a bálte-
remben. Mi dolgozók is szé-
pen felöltözve, fehér kesz-
tyûben sorfalat álltunk a lép-
csõ elõtt – emlékezett vissza. 

Egy világkörüli út 3 és fél
hónapot vesz igénybe. Mint
megtudtuk, a legtöbb ven-
dég, 900 fõ végigutazza ezt
az idõt, míg a további 1200
fõ cserélõdik, hiszen van, aki
rövidebb útvonalon szeretne
csak utazni. Egy ilyen hajón
dolgozónak lehetõsége nyí-
lik olyan helyekre eljutni,

amirõl korábban nem is ál-
modott, pláne, ha van némi
üzleti érzéke.

– A hajó közel 1000 fõs
személyzetének fele a Fülöp
szigetekrõl származott. A
másik felét totális etnikai ka-
valkád alkotta. Mivel a Fü-
löp szigetekiek elképesztõ
munkaórát voltak képesek
teljesíteni, el lehetett nekik
adni a mûszakunkat. Körül-
belül 6000 forintnak megfe-
lelõ összegért vettem néhány
szabad órát, így bejárhattam
az éppen aktuális helyet,
ahol állomásoztunk – avatott

be a részletekbe Norbi.
Hatvanegy országban járt,

számtalan élménnyel gazda-
godott, közben felnõtt lett az
egykor középiskolás fiúból.
Kétszáz méter magasról ug-
rott a mélybe Új-Zélandon,
Japánban szentélylátogató
körutat tett, kínai kikötõben
tett látogatást. Japán után
Kína egész más élményt
nyújtott. A nagy szegénység
és gazdagság közötti kont-
raszt azonnal megtette a ha-
tását a fiúra. Szingapúrt a vi-
lág egyik legtisztább városa-
ként ismerte meg, ahol nem

kis összegektõl lehet meg-
szabadulni, ha az ember el-
dob egy csikket. A világ leg-
drágább épülete és a botani-
kus kert egy életre lenyûgöz-
te.

– Dubai-t viszont nem le-
het összehasonlítani semmi-
vel. Legalább olyan élmény,
mint amikor a 300 méteres
luxushajóval beúszunk a
Canal Grandé-n Velencébe
és a házak szinte eltörpül-
nek mellettünk. Félelmetes.
Szentpéterváron idõutaztam
egyet, mivel az egész külvá-
rosi rész olyan, mint Ma-
gyarország 20 évvel ezelõtt.
Nagyon furcsa érzés volt, rá-
adásul ott valahogy sosem
tudtam világosban szétnéz-
ni, így még inkább ez az ér-
zés erõsödött bennem – osz-
totta meg velünk élményeit
Norbi.

Két évet töltött kisebb szü-
netekkel az angol hajózási
cég szolgálatában. Jövõre
más tervei vannak. 

– Nagyon keményen dol-
goztam és rengeteg élmény-
nyel gazdagodtam, de úgy
érzem, most váltanom kell.
Lehet, hogy visszatérek
Franciaországba, vagy Lon-
donba, még nem igazán tu-
dom. Mivel évek óta nem
voltam itthon karácsonykor,
most nagyon jó, hogy a csa-
ládommal tölthetem. Még az
is elképzelhetõ, hogy lassan
letelepszem, de szinte bizto-
san nem Magyarországon.

Lantos Éva

Kovács Norbert 61 országban szerzett élményeket

Kyoto-ban japán diákokkal is találkozott a világutazó fiatal.

Horror, humor, fantasy,
sci-fi, szépirodalom és
neoprimitív írások is meg-
férnek egymás mellett a
Lidércfény amatõr kultu-
rális folyóirat (AKF) ha-
sábjain. A szentesi csapat
által szerkesztett AKF a 8.
évfolyamánál tart, és szin-
te nincs párja a hazai pa-
lettán.

Szárnypróbálgató íróknak,
s bárkinek, akit szürreális öt-
letei nem hagynak nyugod-
ni, s birtokában van az igé-
nyes mesélõkedvnek, lehetõ-
séget kínál a Lidércfény
online kulturális magazin.
Talán valaki még emlékszik
a floppy-n kiadott újságokra,
hát ide vezethetõk vissza a
Lidércfény elõzményei is. In-
formatikában jártas, elszánt,
a fantasy és sci-fi irodalmon
és filmeken felnõtt szentesi
fiatalok hozták életre 2003-
ban a felületet, mely ma már
a www.lidercfeny.hu oldalon
érhetõ el. A fantasztikumból,
a Conan-történetekbõl, Ed-
gar Ellen Poe mûveibõl, a
sci-fi klasszikusaiból, Verne,
Lem, Nemere István történe-
teibõl, a '80-as, '90-es évek-
ben megjelent regényekbõl
merítették alkotói gyökerei-
ket a Lidércfény megálmo-
dói. Jimmy Cartwright nagy
kedvence Frank Herbert Dû-
ne-ciklusa. A Lidércfény osz-
lopos, alapító tagja elmond-
ta, ebben a mûfajban nem
szokatlan az írói álnevek
használata: õt egyébként
Bognár Zsoltnak hívják, ami-
kor például informatikus
végzettséggel újságok törde-
lõszerkesztését végzi. Kapi-
tány, azaz Török Viktor szin-
tén informatikus, õ korrektú-

rázza az írásokat, Homo-
Ergaster nem más, mint Túri
András, aki pedellus volt ál-
lása elvesztéséig, s tagja még
a csapatnak a bölcsész vég-
zettségû Török Ida – mind-
annyiuk célja, hogy igénye-
sen jelenjen meg a kiadvány.
Az újság és az online felület
között vannak átfedések, ex-
kluzív tartalommal töltik
meg, nem csoda, ha van
iránta kereslet, a legtöbben
letöltik, itt helyben, igény
szerint kézbe vehetõ nyom-
tatott formában is. Az AKF a
95. számnál tart, s a beérke-
zett, kiválasztott mûvek mel-
lett mindig igyekeznek aktu-
álisak is lenni, egy-egy fon-
tos évfordulót, ünnepet,
vagy történelmi témát járnak
körbe a kiadványban. 

Kísértet '56-ban
Túri András számára gye-

rekkori álmának megvalósu-
lása, hogy írásaiban meg-
nyilvánulhasson, s megjelen-
hessen, ezt adja számára az
AKF. Meggyõzõdése, hogy a
háborúkban furcsa, sokszor
megmagyarázhatatlan dol-
gok történnek, s az '56-ban
történt misztikus események
kapcsán vágott mûfaji kísér-
letezésbe, úgy, hogy a hõsök
emlékezete ne csorbuljon.
Groteszk, misztikus, horro-
risztikus elemekben bõvel-
kednek írásai, elsõként, még
2007-ben K. G. fõhadnagy ta-
lálkozását írta meg a kísér-
tettel, egy dokumentumfilm,
Naszlady Attila professzor
visszaemlékezései alapján.

A szerzõk, lakjanak akár
az ország túlsó szegletében,

felfedezték a magazint, és
különbözõ aktivitással kül-
denek be írásokat, s a kor-
osztály sem behatárolható,
nyugdíjasok éppúgy, mint a
tizenévesek. A környezõ or-
szágok magyarlakta telepü-
léseirõl is rendszeresen kap-
nak mûveket a nyelvünk
ápolását szívünkön viselõk-
tõl, de érkezett már írás az
USA-ból is.

Az AKF sokszínû, jelen
van a horror, a science-
fiction, a humor egyaránt.
Ilyen jellegû kiadványról,
mint a havonta megjelenõ
Lidércfény, csak egy hazai
hasonlóról tudnak a szer-
kesztõk. Az írásokban szi-
porkázó, nem éppen hétköz-
napi ötletek nem tudni, hon-
nan támadnak.

– Van normális életünk, ez
egy kikapcsolódás a min-
dennapi mókuskerékbõl –
magyarázta Bognár Zsolt. –
Lelkesedésbõl csináljuk,
színtiszta amatõrként. Meg
is kaptuk már azt, hogy
amatõr irodalmi mecénások
vagyunk.

Egy négy évvel ezelõtti
sci-fi találkozón megdicsérte
õket Nemere István, a mûfaj
– és a regénykiadás – hazai
rekordere is, de Fonyódi Tibor
író-forgatókönyvíró (a Tûz-
vonalban, Hacktion címû té-
vésorozatok szerzõje, aki
Harrison Fawcett néven ír
fantasztikumot) is felfedezte
magának a szentesi mûhely
munkáját. Megtiszteltetés és
egyben hatalmas élmény
volt számukra, hogy 2010-
ben interjút készíthettek

Farkas Bertalannal, az elsõ
magyar ûrhajóssal.

Zombikra várva
Az írás megszállottjait

idõrõl-idõre pályáztatják is.
Idén már a 9. kiírásra, ezút-
tal az elsõ világháború témá-
jában vártak alkotásokat,
melyekben nem szabtak ha-
tárt a fantáziának sem. Elõtte
Orkok és coltok, még elõtte
Posztapokalipszis, most
címmel dolgoztatták meg a
képzelõerõt. Ezért is hozták

létre a Lidércfény kézbe ve-
hetõ változatát: az oldal nép-
szerûsítése mellett azért,
hogy megjelenést biztosítsa-
nak a díjazottaknak, és per-
sze maguknak. Jimmy úgy
gondolja, bekerülni ma már
rang, küzdenek is érte a
szerzõk, akik a lidercfeny.hu
oldalon véleményezik is
egymást. 2010 augusztusa
óta, amióta szolgáltatót vál-
tottak, itt érhetõ el az új ol-
dal – a régit is meghagyták

archívumnak – s azóta 80
500 látogatónál tartanak, ami
szerintük egészen jónak
mondható.

Könyv is jelent már meg a
gondozásukban, felkért szer-
zõk novelláiból a Zombi
apokalipszis címmel, elõbb
saját kiadásban, de utóbb a
Fapadoskönyv kiadó is meg-
jelentette. A simagöröngyösi
rémület folytatódik – leg-
alábbis a jövõre tervezett
könyv címe szerint a zombik
újra támadnak.

Terminátor
hangalámondással
Tekintve, hogy a szerkesz-

tõk ifjúkori világát erõtelje-
sen formálták a Star Wars-
filmek és a Terminátor is, az
alkotásoknak, harminc éves
jubileumuk kapcsán külön-
számot szenteltek, mely
most jelent meg. 1984-ben
volt A Jedi visszatérnek
a magyarországi, a Termi-
nátornak pedig a világpre-
mierje. Túri András  (Homo-
Ergaster) nem restellt egy
egész újságot megtölteni
eme kultfilmek iránti tiszte-
letbõl, s néhány ismerõsét,
Arató Mátyást, Havasi Zsoltot,
Kertész Pétert, Szabó Dénest és
Tamásiné Anikót megkérte,
meséljék el, hogyan találkoz-
tak ezekkel a filmekkel. Az
interjúkból a korabeli film-
nézési, videózási szokáso-
kon keresztül igazi korkép
rajzolódik ki a képlemeztõl a
videodiszkón át a hangalá-
mondásos kazettákig.

Darók József

Jövõre jönnek a Lidércfény-zombik
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Rácz Erikától egy belvá-
rosi üzlet tulajdonosától
hallottuk: ha a szilveszter-
rõl beszélünk, akkor azt lát-
juk, hogy a csillogás a min-
dennapokban is jelen van
az  óesztendõ divatjában,
tehát a szilveszterre rá kell
tenni egy lapáttal.

A fotón látható ruha a fia-
talabb korosztály számára
elõnyösebb, vagy azoknak,
akiknek tökéletes az alakja.
Annak, aki egy kicsit teltebb
testalkatú, azoknak az arcra
és a dekoltázsra kell tenni a
hangsúlyt, vagy  legalábbis
ez ajánlott. Sokat játszhat-
nánk az ékszerekkel és a ki-
egészítõkkel, amire mindjárt
visszatérünk. A csillogás ere-
jét lehet fokozni, sõt, ha
trendik akarunk lenni, akkor
feltétlenül fokozni kell. Rácz
Erika üzlettulajdonos el-
mondta, még õ sem tudja
pontosan, mi is lesz az öltö-
zéke az év utolsó napján.
Abban biztos, sötét színû ru-
hát vesz, és egyedül a cipõjé-
rõl van már döntés, ami biz-
tosan arany színû  lesz. A
butik tulajdonosával arról is
beszéltünk, hogy a szezon
trendjei jönnek vissza, ami
divat, mi is azt szeretnénk
hordani. Ez lehet akár egy
régebbi darab is (ami már bi-
zonyított egy egy alkalmon,
bálon) hiszen nagyobb önbi-
zalmuk lesz akkor, ha olyan
ruhadarab mellett döntünk,
amelyet szívesen hordunk,
ami jól áll, amelyet már
hordtunk és megszerettünk,
vagy kényelmes. Ezeket a
ruhadarabokat nagyszerûen
fel lehet dobni ékszerekkel,
sállal, ami most nagyon di-

vatos és olyan kiegészítõk
(accessoires-okkal), amelyek
lehetnek kalapok, övek, tol-
lak, kis bolerók, kabátkák,
amelyeket kifejezetten szil-
veszterre vagy a báli szezon-
ra terveztek a designerek.
Hangsúlyos a cipõ, hiszen
egy rövidebb ruha jobban
láttatja a cipõt is. A ruha mé-
retének megválasztása is a
siker kulcsa lehet, ebben
ügyesek a nõk. Kecses bokán
ékszereket is viselhetünk,
természetesen itt is a mérté-
ken van a hangsúly. Bár gya-
korta mondják, hogy a keve-
sebb több, a szilveszterbe
még az is belefér, hogy bohó-
kásak, vagy viccesek le-
gyünk, ez már karakterfüg-
gõ.

Móricz Beáta egy sétálóut-
cai ruhaüzlet tulajdonosa azt
mondta, a férfiakat sokkal

egyszerûbb öltözteti, nem-
csak az alkalmakra, hanem a
mindennapokban is. Nagy
divat most a „slimes" (kar-
csúsított) fazonú ingek, amit
könnyen be lehet tûrni a
nadrágba, de kívül is lehet
hagyni. A színekben nincs
igazi divat, a fiatalok ebben
is nyitottabbak, a fazonokat
és a színeket is szeretik cse-
reberélni. A dupla gallér az
abszolút nyerõ, az idei év di-
vattrendje és nagy kedvence.
Ebben az a jó, hogy  ezzel ki
is lehet váltani a nyakken-
dõt, mivel a férfiak csaknem
nyolcvan százaléka nem sze-
reti a nyakkendõ semmilyen
formáját, így ez igazi kassza-
siker lett, egyre többen kere-
sik, alkalmakra is. Az olyan
ingek vagy zakók, azonban,
amelyek strasszokkal van-
nak kirakva, vagy feltûnõb-

ben díszítettek, azok itt
Szentesen nem keltenek fel
vásárlói érdeklõdést, még az
év végi hajcihõ keretein be-
lül sem. A bolt tulajdonosa
kérdésünkre megerõsítette,
hogy konzervatívabb, a
klasszikus divat iránt elköte-
lezettek a szentesi férfiak,
akik színben is a kötöttebb
modelleket kedvelik. Befutó
a kék minden árnyalata, a fe-
hér, a kék kockás, de már
egy meggypiros, vagy bordó
csíkos ing, esetleg almazöld,
babarózsaszín nem biztos,
hogy megtalálnja a gazdáját,
még szilveszterre sem. Az
üzletben megtalálható ösz-
szes szín és fazon nyugodtan
viselhetõ akár az óesztendõ
utolsó napján, hiszen Szente-
sen nincs annak hagyomá-
nya, hogy nagyon kiöltözze-
nek az emberek és ezen belül
a férfiak. Nincs is olyan jelle-
gû szórakozóhely, ami na-
gyon „kiöltözõs”. Móricz Be-
áta hozzátette, természete-
sen a báli szezon és annak
trendje már más tészta, ott
már sokkal kötöttebbek a
szabályok, kötelezõ a szmo-
king, a csokornyakkendõ.  A
tulajdonos azt is elárulta,
hogy az egyetlen dolog,
amelyben nyitottabb a szen-
tesi vásárlóközönség:  az a
nyakkendõ. Ebben a kiegé-
szítõben kifejezetten keresik
a szokatlan, egyedi, különle-
ges mintázatokat és a szép,
nemes anyagokat. Van még
egy nagy sláger: a „slimes”
farmerek világa, amelyekben
már hódít az „él nélküliség".
A vásárló az elsõ mosás után
eldöntheti, hogy vasal vagy
vasaltat bele élt, vagy nem,
mind a két esetben hordható
és abszolút divatos marad a
nadrág. Ez is egyfajta dina-
mikus megjelenést, lazaságot
kölcsönöz az összeállítások-
nak, szetteknek, amely meg-
engedett szilveszterre.

Fehér Mónika

Szilveszteri csillogás
és bohóság

Narancsos kacsa-
mell, kusz-kusszal

és sült tökkel
Hozzávalók 4 személyre: 4

szép kacsamell, fejenként fél
bögre kusz-kusz, egy kisebb
sütõtök, 2 nagy fej édes vagy
lilahagyma, 20 dkg vaj, na-
rancslé.

A páchoz: 1 zúzott fok-
hagyma, 1 kisebb darab re-
szelt gyömbér, 1 fél citrom
leve 1 narancs leve, 1 evõka-
nál édes mustár, 1 evõkanál
méz.

Mázhoz: 1 kis üveg na-
rancslekvár, 2 evõkanál
szójaszósz, 1 db reszelt
gyömbér, 3-4 evõkanál
brandy. 

A melleket sózzuk, borsoz-
zuk, majd a páccal jól beken-
jük! Fóliával lefedve kb. 1
órát pihentetjük a hûtõben.
Közben a kusz-kuszt bele-
tesszük egy lábasba, ráön-
tünk kétszeres mennyiségû
forró enyhén sós és egy evõ-
kanál olajjal elkevert vizet,
majd lefedve 5 percig állni
hagyjuk! A sütõtököt meg-
pucoljuk, kimagozzuk, majd
szeletekre vágjuk! Fél citrom
levét, pár szegfûborsot és
szegfûszeget, egy babérleve-
let, sót és egy evõkanál nád
vagy barnacukrot vízbe te-
szünk és kb. 7-8 perc alatt
puhára fõzzük a tök szelete-
ket, vigyázva, hogy roppa-
nós maradjon! A melleket ki-
vesszük, majd letöröljük pa-
pírtörlõvel. Egy wokban
olivaolajat forrósítunk és a
kacsamelleket hirtelen min-
den oldalán átsütjük! Kivesz-
szük a wokból, bekenjük a
mázzal, majd egy sütõbe
tesszük és fóliával lefedve
kb. 15 percig sütjük. Amíg
sül a hús, a hagymát szele-

tekre vágjuk, olivaolaj és vaj
keverékén megpirítjuk, tök-
magot adunk hozzá. Ha a
hús készen van, egy tálba ki-
vesszük és pihentetjük fólia
alatt! A visszamaradt zsira-
dékot leöntjük, a serpenyõbe
2-3 deci narancslevet öntünk,
forraljuk és ezáltal a finom
húspörkök feloldódnak. A
narancslét kicsit beforraljuk,
levesszük a tûzrõl és beleke-
verünk kb 10 dkg vajat! Ettõl
szép selymes mártást ka-
punk! Fûszerezzük, ha szük-
séges.

Tálalás: a kacsamelleket
szépen felszeleteljük, elhe-
lyezzük a tányéron, meglo-
csoljuk a narancsos öntettel,
a sütõtök szeletekre rátesz-
szük a pirított hagymát és a
kusz-kusszal  tálaljuk!

Flambírozott õszi-
barack-narancs

Egy doboz barack konzer-
vet lecsepegtetünk. felszele-
teljük és citromlével meglo-
csoljuk. 2 db narancsot meg-
hámozunk, a fehér részeket
leszedjük és felkarikázzuk. 5
dkg vajat megolvasztunk, 3
ek. nádcukrot adunk hozzá.
Hozzáadjuk a barackot és 2
percig pároljuk mindkét ol-
dalát. Ez után rátesszük a
narancsszeleteket és össze-
pároljuk. Ez után kiszedjük
egy tálba, a maradék lén sû-
rítünk egy kicsit, pici fahéjat
adunk hozzá. Ráöntjük a
gyümölcsökre, meglocsoljuk
konyakkal, és meggyújtjuk.
Durvára tört pisztáciával és
mentalevelekkel tálaljuk.

Karácsonyi fõétel és
desszert a KiwiGreen

ajánlásával

Stiak Tibor több tényezõ
miatt döntött úgy, hogy egy
idõre maga mögött hagyja
Magyarországot és angol
földön próbál szerencsét.
Két évvel ezelõtt, a jobb
megélhetés és a külföldön
élõ barátai motiválták ab-
ban, hogy belevágjon az is-
meretlenbe. Kezdetben egy
négycsillagos wellness ho-
tel éttermében dolgozott
pincérként. Sipos Tamásnál,
szintén szentesi barátjánál
lakott, aki két hónapig
adott neki szállást. Ezt kö-
vetõen Daventry-be, a hotel
személyzeti szállására köl-
tözött, tíz kilométerre a
munkahelyétõl.

– Az itthon maradt család
és barátok véleménye válto-
zó volt a kiutazásommal
kapcsolatban. Tudták, hogy
itthon nehéz megélni és emi-
att támogattak, viszont azzal
is tisztában voltak, hogy így
alig fogjuk egymást látni.
Persze ezt próbáljuk az
internet és a telefon segítsé-
gével kompenzálni, de azért
az mégsem ugyanaz – vála-
szolt kérdésünkre Tibor.

A kintiek nagy
támaszt nyújtanak…

– Nagyon sokat segítettek
kezdetben a barátaim, az
egyikük munkát segített ta-
lálni nekem, míg a másik
szállást ajánlott fel a kezde-
tekben és persze a különbö-
zõ ügyintézésekben - bank-
kártya, biztosítás, orvosi el-
látás - is rájuk voltam ha-
gyatkozva – mesélte Tibor. -
Ugyan évekig tanultam az
angolt azért a nyelvtan, írás
és a beszélgetés között óriási
a különbség. Tudtam a sza-
vakat és a nyelvtant, de nem

ment egyszerûen a kommu-
nikáció. Ezért gondoltam,
hogy egy olyan nyelvtanfo-
lyamra iratkozom be, amit
kifejezettem külföldieknek
indítanak. Viszont a késõbbi-
ekben annyit javult a kom-
munikációs készségem,
hogy ez a lépés szükségte-
lennek bizonyult. A külön-
bözõ tanfolyamokat a hotel
biztosítja, amiket sokszor kö-
telezõen kell teljesíteni – me-
sélte.

Az idei karácsony is
más lesz…

– Mivel vendéglátásban
dolgozom, munkával ün-
neplem a karácsonyt, de
azért a munkatársaimmal és
barátaimmal, - akik az itteni

színes kis családom -, meg
fogjuk ünnepelni rendesen
egy vacsorával. Mivel min-
denki más nemzetiségbõl va-
ló – lett, spanyol, magyar,
ukrán, angol – ezért az éte-
lek mindig nagyon változa-
tosak, a pulykán, kacsán,
sült halon keresztül a halász-
lén át, a töltött káposztáig.

Tibi testvére egy éve múl-
va döntött úgy, hogy nyugat
felé veszi az irányt. Tamás is
konkrét céllal vállalt munkát
külföldön:

– Legfõként a jobb megél-
hetés motivált és az, hogy
tudjak annyit félretenni,
hogy a késõbbiekben otthon
vehessek egy lakást. Kezdet-
ben a Delivery Driver segéd-
je voltam, de nem vált be,

mivel a fõnököm, – aki nem
mellesleg magyar –, nem
akart fizetést adni, így más
munka után kellett néznem.
Jelenleg egy kis pubban dol-
gozom, Croydonban élek,
ami London központja alatt
található, vonattal körülbelül
húsz perc – részletezte Ta-
más.

A fiú barátnõje nagyon
fontos szerepet játszott a ki-
költözésben, mivel az õ is-
merõseinél sikerült szállást
találnia. Késõbb összeköltöz-
tek kedvesével, aki szintén
kint él. 

– Szeretnék beiratkozni
egy nyelvtanfolyamra, hogy
fejlesszem a tudásomat. Ez
azért is fontos, mivel szak-
mát is szeretnék kint tanulni.

A hétköznapok egyelõre át-
lagosak. Reggel, vagy dél-
után járok dolgozni. Ha
mindketten szabadnaposak
vagyunk, akkor bemegyünk
Londonba, vásárolunk. Vol-
tunk a Winter Wonderland-
ben is, ami egy hatalmas téli
mesevilág, vidámparkkal és
vásárral. Este nagyon szép
látványt nyújt.

Tamás és a barátnõje sze-
retnének haza látogatni, de
az idei karácsonyt õk is Ang-
liában töltik.

– Megpróbáljuk minél
hangulatosabban tölteni az
ünnepet. Finom vacsorával,
süteménnyel, ajándékozással
készülünk egymásnak, pró-
báljuk úgy összehozni, mint-
ha otthon lennénk.

Új élet a
gyárvárosban

2011. szeptember 22-én, 44
évesen „sorsfordító pillanat”
következett Dittrich Dezsõné
Edit (lenti képünkön) életében.
Ahogy lapunknak fogalma-
zott: Út az ismeretlenbe! 

– Legfõbb indíttatásként a
cél a lányaim fõiskolai tanul-
mányainak anyagi támoga-
tása volt. Természetesen to-

vábbi célkitûzéseim is meg-
fogalmazódtak. Alapfokú
nyelvtudással szálltam repü-
lõre, amit azóta már tovább
fejlesztettem. Szeretett szülõ-
városomban egyéni vállalko-
zó voltam hosszú éveken át,
amit szívvel-lélekkel végez-
tem, de egyre kevésbé talál-
tam meg benne a számítá-
som. Angliában egy merõ el-
lentétes életvitelbe cseppen-
tem. Corbyban (ez egy gyár-
város) egy húsfeldolgozó
üzem csomagoló osztályán
dolgozom napi 12 órában.
Igyekeztem és a mai napig
ezt teszem megfelelni az el-
várásoknak, és elsajátítani
mindent. Szeretem a mun-
kám, megtaláltam benne a
számításom, aminél szá-
momra nincs fontosabb! Az
elmúlt 3 év tartalmaz egy
küzdelmes utat, némi el-
szántságot, sok-sok türelmet,
és végtelen kitartást.

Ami a jövõt illeti, szeret-
nék még egy kis idõt eltölte-
ni itt, és utána visszatérni az
otthonomba, várni az unoká-
imat és mesélni nekik az itte-
ni életemrõl. Szívembõl csak
hálát érzek mindazért, amit
itt megtanulhattam.

Pálinkával a kézben: Sipos Tamás, Stiak Tibor és Kiss István Angliában

Két testvér Angliában
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Éppen 100 évvel ezelõtt
alakították meg a Bulgáriá-
ból bevándorolt kertészek
saját kulturális egyesületü-
ket. Az elsõ kertészetek a
szegvári határban, Magyar-
tésen és Alsóréten jöttek
létre. Az elmúlt száz évben
jelentõsen megerõsödött a
paprika és paradicsomter-
mesztés a térségben, mára
iparivá vált a termelés. 

Éppen ez utóbbit kifogá-
solja Szabó Csaba kertész,
ugyanis a bolgárok éppen a
kiváló talaj-, éghajlati és víz-
rajzi adottságok miatt vá-
lasztották gazdálkodásuk-
hoz a térséget. A kertészdi-
nasztia követõje a maga ker-
tészetében tapasztalja, vegy-
szerek nélkül lehet kiváló
minõségû paprikát és para-
dicsomot termeszteni. – A
bolgárkertészek által ránk
hagyott örökséget szüntetjük
meg, amikor elszakadunk a
talajos termesztéstõl, salét-
rom-savazzuk az öntözõvi-
zet és mûtrágyával neveljük
a zöldségeket – vallja a bio-
kertész. A talaj felsõ víz-
adórétege teljesen telített
vegyszerrel,  alkalmatlan
egészséges növény termesz-

tésére. Tapasztalata szerint
az üvegházakból, fóliákból
bõkezûen engedik ki a mû-
trágyás csurgalékvizet, ami a
talaj mélyebb rétegeibe is le-
szivárog. – Külföldrõl szár-
mazik a vetõmag, a termesz-
téstechnológia, a biológiai
védelemhez használt raga-
dozórovarok és idõnként
még a kertészetekben dolgo-
zók sem szentesiek, hanem
vidékrõl érkeznek. Akkor
mitõl szentesi a szentesi pap-
rika? – teszi fel a kérdést
Szabó Csaba. A kertész sze-
rint a szentesi paprika ma
már egy technológiai sablon
szerint gyártott terméket ta-
kar, amit bárhol a világon le
lehet gyártani, ahol ugyan-
ennyi a napfényes órák szá-
ma. A napfényen kívül gya-
korlatilag mindent mestersé-
gesen adagolnak a növény
fejõdéséhez. A nagyipari ter-
meléshez nem kell hagyo-
mány és kertész kultúra,

mert minden megvehetõ. A
100 év alatt kemény munká-
val felállított márkanevet
szüntetheti meg a kertésztár-
sadalom, ha nem a természet
egészében gondolkodik, ha-
nem kizárólag a mennyisé-
get tartja szem elõtt. A mes-
terséges beavatkozásokkal
megbontott egyensúlyt pró-
bálják helyreállítani mérgek-
kel, mûtrágyákkal, rovarok-
kal. – Nálam a fóliában és a
szabadföldön is kizárólag
biomódszerekkel kertészke-
dem, és idén sem jelent meg
kártevõ. Ami volt, azt a saját
ellensége elpusztította, mert
természetes egyensúly van
nálam. A megtermelt termés
kevesebb, de annak íze és il-
lata van, ezért drágábban el
tudom adni – mondta Szabó
Csaba, aki egy Goethe idé-
zettel búcsúzott: Szûk a min-
denség a természetesnek, a
mûvi dolgok zárt teret keres-
nek. BG

Égisz 90 
Temetkezési Kft.

Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Telefon: 311-506

Egy korábban már hasonló
bûncselekményeket elkövetõ
férfit keresnek a Szentesi
Rendõrkapitányság munka-
társai. A férfi általában Ko-
vács Ferencként mutatkozik
be, majd egy közös ismerõs-
re hivatkozva, szerszámgé-
peket kér kölcsön bizonyos
munkákhoz. A probléma az,
hogy ezeket a gépeket nem
adja vissza a tulajdonosuk-
nak. Ezúttal a Soós utca
egyik lakóját csapta így be, a
férfi ellen csalás miatt indult
eljárás.

Családi vita alakult ki a
városi bíróság épülete elõtt
egy gyermek-elhelyezési tár-
gyalást követõen az elmúlt
szerdán a délelõtti órákban.
A szóváltást tettlegesség kö-
vette, aminek a kiérkezõ
rendõrök vetettek véget. A
rendõrség az elkövetõket
elõállította, és hat ember el-
len indított eljárást csoporto-
san elkövetett garázdaság
miatt.

Egy hölgy tett bejelentést a
rendõrkapitányságon az el-
múlt csütörtökön hajnali egy
órakor, miszerint az élettár-
sát ismeretlenek bántalmaz-

ták, és a telefonját is elvették.
A nyomozók késõbb megál-
lapították, hogy a hölgy al-
koholt fogyasztott a besze-
dett gyógyszerre, és bódult
állapotában tette a bejelen-
tést. Elõkerült a telefon is, a
férjén lévõ sérüléseket pedig
az okozta, hogy õ is italozott,
és beütötte a fejét az ajtófél-
fába. 

Ismeretlenek vittek el 50
ezer forintot egy lakásból,
egészen pontosan a szobá-
ban található szekrénybõl.
Az ehhez hasonló bûncselek-
mények megelõzése miatt
érdemes nem csak a lakás,
de a kapu zárját is ráfordíta-
ni, amikor elmegyünk hazul-
ról. 

December 12-én hatoltak
be ismeretlenek egy helyi
kft. Telephelyére, ahonnan
két tekercs drótkerítést vittek
magukkal.

Szabálysértési eljárás kere-
tében derítették fel a rend-
õrök azt a lopási sorozatot,
amelyben egy szegedi férfi
kisebb szabálysértési eljárás
alá esõ lopásokat követett el
megyeszerte, és májusban
Szentesen is. A tolvaj ügyét a

Szegedi Rendõr- fõkapitány-
ság munkatársai vizsgálják
majd ki.

hv

Kedden, a déli órákban ér-
kezett bejelentés a katasztró-
favédelemhez az Apponyi
téri egyik társasházából. A
bejelentõ elmondta, az elsõ
emeleti lakásban élõ idõs nõ
nem ad életjelet. A tûzoltók
perceken belül a helyszínre
érkeztek és létra segítségével
az erkélyablakot betörve be-
jutottak a lakásba, majd
beengedték a helyszínen vá-
rakozó orvosokat. A segítség
még idõben érkezett, az idõs
nõt kórházba szállították. 

Szerdán reggel kilenc óra-
kor Szentes külterületérõl ér-
kezett bejelentés a 105-ös se-
gélyhívószámra, miszerint
egy vízelvezetõ árokban
nagy mennyiségû esõvíz állt.
A felgyülemlett csapadékvíz
vízátfolyásokat okozhatott
volna az árok melletti fõ-
úton. A tûzoltók több mint
egy órán át szivattyúzással
megszûntették a veszély-
helyzetet az érintett útszaka-
szon.

A bíróság elõtt verekedtek

Született:
Csernus Áron és Turza Hajnalkának (Bercsényi u. 134.) Olí-

via, Olasz Sándor és Szomódy Dóra Andreának (Horváth M.
u. 13/A) Noémi és Réka nevû gyermeke.

Házasságot kötött:
Sipos Ferenc (Balogh J. u. 33.) és Orosz Szilvia (Szûrszabó

N. I. u. 18.).
Elhunyt:
Gyuga Mihály (Nagyörvény u. 60.), Németh Imre (Bercsé-

nyi u. 107.).

Családi események

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállo-
más), rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán tör-
ténik.

Gyógyszertári ügyelet: December 22-ig Pingvin Patika (Rákóczi
u. 12.) hétfõ-kedd-szerda-péntek 7.30-18.30, csütörtök 7-18,
szombat 7.30-12-ig. December 22-29. Szent Damján Gyógyszertár
(Sima F. u. 38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig, December 29-január 5.
Dr. Bugyi István  Kórház Gyógyszertár (Sima F. u. 44-58.) hétfõ-
péntek 8-17 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) december
20-21-én Búzás Károly, Tavasz u. 10., telefon: 313-251, december
24-én Hobot Gábor, Darvas u. 32., 30/324-83-26, december 25-
26-án Hobot László, Kodály u. 15, 20/311-08-30, december 27-
28. Petz János, Klauzál u. 21., 30/549-09-07.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

December 22—23.
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Baconos szárazbableves és

csirkebecsinált leves
A menü: Karaj sokmagvas

bundában, burgonyapüré,
saláta

B menü: Resztelt csibemáj, párolt
rizsa, saláta

Kedd: Sertésraguleves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Sertéspörkölt tésztával és
salátával vagy kocsonya

B menü: Rántott csirkemell, sült
burgonya, saláta

Szerda, csütörtök, péntek:
Boldog karácsonyt kívánunk!

December 29—30.
Hétfõ: Korhelyleves és

paradicsomleves
A menü: Chilis bab vagy bácskai

rizseshús
B menü: Rántott sajt, kukoricás rizs,

tartár
Kedd: Lencseleves virslivel és

gyümölcsleves
A menü: Vadas sertésszelet, sós

burgonya, saláta
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Boldog új évet kívánunk!
Menü legközelebb január 5-én,

hétfõn lesz.
www.galeriakavehaz.hu (X)

A zenekar 1992 decemberében alakult,
amikor az együttes vezetõje, Krámli István
(Pityesz) több éves külföldi vendégszereplé-
sérõl hazatért és létrehozta a csapatot. A Pe-
tõfi Mûvelõdési Ház saját zenekaraként jó
néhány telt házas koncertet adott a Mozaik
Kamarateremben, illetve az épületben mûkö-
dõ II. emeleti helyiségben, amely akkor már
országos hírû koncerthely volt. A továbbiak-

ban az évek során számos városban, klub-
ban, színházteremben, fesztiválon nagy sike-
rû koncertet adott az együttes.

A zenekar repertoárját a blues-rock zene
világának legkiemelkedõbb darabjai alkot-
ják. December 20-án, szombaton 22 órától a
Felsõpárti Sörözõben mindenkit szeretettel
várnak és jó szórakozást kívánnak. Belépõ 22
óráig ingyenes.

Crazy Blues Band koncert és buli

A tömeggyártás
ízetlen tréfája

A St. Jupát Sportegyesület idén
is megrendezi a szilveszteri futást.
December 31-én, délelõtt 11 óra-
kor a Széchenyi-liget kapujától
rajtolnak el a futók (vagy sétálók).
Két távot lehet választani, 2  illetve
3,8 km megtételét, akár jelmez-
ben.

Ingyenes nevezés 10 órától a
Dózsa-házban. Helyezéseket nem,
de a jelmezek ötletességét értéke-
lik a szervezõk, a résztvevõk kö-
zött kisorsolják a díjakat.

Szilveszteri
futás

Szentesi Élet
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

2014.12.23. Kedd
Karácsonyi sütemények
Dömsödi Imrével
Szilver ranglista táncverseny
2014
2014.12.24. Szerda
Kiss Bálint betlehemes játéka
Fivérek búcsú koncert 
2014.12.25. Csütörtök
Adventi egyveleg
Kalungu Ütõegyüttes kon-
certje
2014.12.26. Péntek
Adventi egyveleg
Nagy János és Nagy Johanna
koncertje
2014.12.27. Szombat

Adventi egyveleg
Évzáró beszélgetés Károlyi
Lászlóval
Évzáró beszélgetés Kiss Já-
nossal
2014.12.28. Vasárnap
Adventi egyveleg
Évzáró beszélgetés Magyar
Józseffel
Évzáró beszélgetés Mészáros
Zoltánnal
2014.12.29. Hétfõ
Adventi egyveleg
Évzáró beszélgetés Dr.
Csikai Miklóssal
Évzáró beszélgetés Antal Ba-
lázs Tiborral

2014.12.30.
Kedd
Adventi egyveleg
Évzáró beszélgetés Szirbik
Imrével
Évzáró beszélgetés Farkas
Sándorral
2014.12.31. Szerda
Óévbúcsúztató Ünnepi
Hangverseny 
2015.01.01. Csütörtök
Óévbúcsúztató Ünnepi
Hangverseny 
2015.01.02-2015.01.05. 
BEST OF 2014
Adásaink naponta, 17 órakor
kezdõdnek.

A Szentes TV mûsora

December 22., hétfõ
10:00 Paddington
13:00 3D A Madagaszkár pingvin-

jei
15:00 Dumb és Dumber kettyó
17:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:15 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
23:00 3D Exodus: Istenek és kirá-

lyok
December 23., kedd
10:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
13:00 Paddington
15:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
18:00 3D Exodus: Istenek és kirá-

lyok
20:30 A hobbit - Az öt sereg csa-

tája
December 24., szerda
10:30 3D A Madagaszkár pingvin-

jei
12:30 Paddington
14:30 3D A Madagaszkár pingvin-

jei
December 25. csütörtök
14:30 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
16:30 3D Asterix - Az istenek ott-

hona

18:30 Éjszaka a múzeumban - A
fáraó titka

20:30 3D A hobbit - Az öt sereg
csatája

23:00 Éjszaka a múzeumban - A
fáraó titka

December 26., péntek
13:30 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
15:30 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
17:30 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:30 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
22:30 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
December 27., szombat
09:30 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
11:15 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
13:15 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
16:30 Swing
18:30 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
20:30 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
23:00 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
December 28., vasárnap
10:00 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
13:00 és 14:45

3D Asterix - Az istenek otthona
16:30 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
18:30 Swing
20:30 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
23:00 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
December 29., hétfõ
10:00 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
12:00 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
14:00 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
17:15 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
20:15 3D A hobbit - Az öt sereg

csatája
22:45 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
December 30., kedd
10:00 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka
12:00 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
13:45 3D Asterix - Az istenek ott-

hona
15:30 Swing
17:30 A hobbit - Az öt sereg csa-

tája
20:30 Éjszaka a múzeumban - A

fáraó titka

Mozimûsor
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Új élõállat-fogadó és be-
szállító rendszert alakított
ki a Hungerit Zrt. a Darányi
Ignác terv keretében. A
mintegy 1,5 milliárd forint-
ból megvalósuló fejlesztés
biztosítéka az elkövetkezõ
évek állatjóléti elõírásoknak
való megfelelésnek is. A
vissza nem térõ támogatást,
saját forrást és hitelt is
igénylõ beruházás 15 darab
új teherautót, 750 darab élõ-
állat szállító új konténer és
7 targonca beszerzését, vala-
mint az baromfifeldolgozó
élõállat fogadó részének
korszerûsítését tartalmazta.

Az 1990-es privatizálás so-
rán a 700 körülõ fõt foglal-
koztató elõdvállalat dolgozó-
inak felét elküldték, mára pe-
dig a város legnagyobb fog-
lalkoztatójává vált a Hun-
gerit Zrt. A baromfifeldolgo-
zó legújabb beruházása az ál-
latjóléti feltételeknek megfe-
lelésen túl, a dolgozók szoci-
ális körülményeit is javította.
A munkálatok 1,5 éve alatt
folyamatos szállították és
vágták az élõárut, sõt a külsõ
telepeket is érintette az át-
szervezés. A csirke és a
víziszárnyas vonalon egy-
egy hét alatt szerelték fel az
új szállítópályákat. A most
átadott rendszer az ország-
ban egyedülálló és Európá-
ban is csupán néhány mûkö-
dik. Magyar József vezérigaz-
gató szerint a beruházás leg-
alább 20 évig megfelel majd
az elvárásoknak. 

A Hungerit Zrt. jelenleg az
ország legnagyobb árbevéte-
lû és vágási kapacitású ba-
romfifeldolgozója, hangzott
el az átadón. Évente 28 millió
darab csirkét és kacsát dol-
goznak fel, naponta 100 ezer
állatot vágnak le. Czerván
György agrárgazdaságért fe-
lelõs államtitkár köszöntõjé-

ben elmondta, van mivel
büszkélkednie a cégnek és
Szentesnek sem közömbös a
Hungerit Zrt. munkaadóként
és adóbefizetõként. Bejelen-
tette, hogy a jövõ évi állatjó-
léti támogatásra 11 milliárd
forint jut, ami elsõsorban a
víziszárnyasokra vonatkozik.
– A Hungerit tevékenysége
meghatározó a dolgozók va-
lamint az integrációban részt
vevõ termelõk életében is a
térségben – mondta Farkas
Sándor. Az országgyûlési
képviselõ kiemelte, hogy a
termelés az alapanyag elõál-
lításától a végsõ feldolgozá-
sig biztonságos élelmiszer-
láncban valósul meg. Hozzá-
tette, a vállalat neve a város
jó hírét is viszi, és reméli,

hogy a vízisportban támoga-
tó marad a Hungerit.

Szirbik Imre hungerites csa-
ládnak és a város zászlósha-
jójának nevezte a céget, bár
gazdasági csoport a valóság-
ban. Szentes lakóinak 50-10
százaléka kötõdik hozzá va-
lamilyen formában. A cég
mögött megújuló, elkötele-
zett emberek állnak a város-
sal együtt és további fejlõdést
kívánt a vállalatnak a pozíci-
ói megerõsítése érdekében.

Magyar József büszkén
mondta el az átadón, hogy
két héttel korábban Dániá-
ban egy televíziós fõzõverse-
nyen nyolc áruházból vásá-
rolt kacsa részt vett egy vak-
teszten és a Hungerit termé-
ke elhozta az elsõ helyet. Egy

dán lap külön gratulált Ma-
gyar úrnak a sikerhez. A ve-
zérigazgató reményét fejezte
ki, hogy az eredmény meg-
mutatkozik majd a jövõ évi
megrendelésekben is.

A vezérigazgató kérdé-
sünkre elmondta, nem aggó-
dik a cég jövõje miatt. Jövõ
decemberben lesz 45 éve,
hogy a vállalatnál dolgozik
és jó állapotban adja át a már
kiválasztott utódjának. Arról
is tájékoztatott, miszerint au-
gusztus végén leálltak a hí-
zott, tömött áru vágásával,
profiltisztítás, illetve az egyik
állatvédõ szervezet negatív
kampánya miatt.

Besenyei

Állatjóléti beruházás
az országban elsõként

A FruitVeB elnökévé választották Ledó Ferencet, aki 2006 óta
a TÉSZ Fõbizottság elnöki, egyben az egyik alelnök posztját
töltötte be. A magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos ha-
táskörû szakmaközi szervezet feladata az ország mintegy
250-280 ezer kertészének érdekképviselete a kormány felé. Ja-
vaslatot tesz illetve véleményezi a pályázati kiírásokat, vala-
mint a készülõ a rendeleteket és törvényeket. Ledó Ferenc a
következõ idõszak feladatai közé sorolta szorosabb együtt-
mûködés kialakítását az agrárkamarával és a szakminisztéri-
ummal. Szeretne munkacsoportokat kialakítani, például egy
hajtatott szekciót is létrehozni a zöldségtermelõkön belül. A
szentesi Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke számá-
ra fontos üzenet, hogy megválasztásakor a zöldség- és a gyü-
mölcságazat is egyhangúan mögé állt.

Országos szervezet
elnöke lett Ledó Ferenc

A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, gazdálkodókat, ügyfeleit, hogy az év végi ünnepek miatt
módosulnak szolgáltatásai.

Nem kell fizetni a parkolásért, december 24–28. között, va-
lamint 2015. január 1– 4. között.

A Rákóczi utcai és a Villogó utcai piacok zárva tartanak de-
cember 25-én, csütörtökön és 2015. január 1-jén, csütörtökön.
Nyitva tartanak december 28-án, vasárnap és 2015. január 4-
én, vasárnap.

A heti rendszerességû kommunális hulladékszállítás az év
végi ünnepek következtében nem módosul. Az adott napon
megszokott körzet szerinti utcákban reggel 7 óráig helyezzék
ki a kukákat. A hulladékgyûjtõ jármûvek a megszokottnál
gyorsabban haladhatnak, ezért reggel idõben kell kihelyezni
a kukákat. A lakossági zöldhulladék gyûjtés december 19-tõl
2015. március 2-ig szünetel.

Zárva a piac
karácsonykor

A zavartalan betegellátás érdekében a Magyar Vöröskereszt Szentesi
Területi Szervezete és a Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó osztálya az
ünnepek elõtt és a két ünnep között is várja a kedves véradókat. A Sima
Ferenc utcai vérellátó december 22-én, hétfõn, 23-án, kedden, valamint
30-án, kedden és 31-én, szerdán 8-12 óra között fogadja a karjukat
nyújtókat.

Minden kedves véradónak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új évet kívánok a Magyar Vöröskereszt  Szentes Területi
Vezetõsége nevében. Agócs Lászlóné

Véradás az
ünnepek alatt

Két ülés közötti tájékozta-
tón Szirbik Imre beszélt egy
magyar-román határ menti
együttmûködésrõl, mellyel
kapcsán egy fejlesztési prog-
ram elõkészítése indulhat
meg. Móra József a Dél-
Alföldi Hulladékgazdálko-
dási Társulás közgyûlésén
vett részt, ahol az eseti mun-
kabizottságban választották
be. Hozzátette, a tagi hozzá-
járulás változatlanul.60 forint
lakosonként. A képviselõ je-
lezte a társulat felé a szentesi
szeméttelepeken zajló rekul-
tivációval kapcsolatos pana-
szokat.

Ezt követõen átadták Az
Év családja díjat. Az oklevél
mellé egy hetes szigligeti
nyaralást kapott Héri Zoltán
és családja.

A Jogi, Ügyrendi és Közbe-
szerzési Bizottság tagjává vá-
lasztották Krausz Jánosnét,
mivel Demeter Attila bizottsá-
gi tagsága és alpolgármesteri
megbízása összeférhetetlen.

A 2014. évi költségvetés
módosítása kapcsán Kovács
János és Chomiak Waldemar a
városközpont felújításához
kapcsolódóan az érintett ke-
reskedelmi vállalkozások be-
vételi kiesésével összefüggõ-
en kifizetett 9,6 millió forin-
tos kártalanításról érdeklõ-
dött. Szirbik Imre válaszában

elmondta, hogy a bérleti díj
elengedésének összege 43
ezertõl 5,6 millióig terjed.
Nem minden igénylõ vállal-
kozás kapott kártalanítást. A
polgármester hozzátette, a
környékben városfelújítási
okból egy önkormányzat
sem gyakorolt kompenzáci-
ót, Szentes az egyetlen a Dél-
alföldön. A vállalkozások
kártérítése könyvvizsgálóval
alátámasztott módon, a jogi
bizottság véleménye alapján
történt. Többen javasolták,
hogy az önkormányzat tisz-
tázza a jogi helyzetet, mert
ezután bárki, akár magánsze-
mély is kérhet kártérítést, ha
ingatlana elõtt történik felújí-
tás. Sztantics Csaba jegyzõ ki-
egészítésként hozzátette,
hogy a jogi bizottság mellett
a pénzügyi is foglalkozott a
kártalanítás kérdésével. To-
vábbi két beérkezett igény
esetében a 2014-es mérlegek
ismeretében dönt majd az
önkormányzat az érintett
vállalkozások jövedelem-
kiesésének mértékérõl. A
képviselõ-testület két tartóz-
kodással elfogadta a módosí-
tást.

A 2015. évi átmeneti gaz-
dálkodás szabályaival kap-
csolatban Szabó Zoltán kérdé-
sére kiderült a városnak je-
lenleg nincs likvidhitele. 

A testület 2015. évi munka-
tervéhez a Pálmások Szövet-
sége 33 pontból álló javasla-
tot adott be stratégiai terüle-
tekkel összefüggõ témákban.
Ebbõl ötöt építettek be a
munkaterve, de bíznak ben-
ne, hogy a többi is a testület
elé kerül a jövõ év folyamán.
A munkatervvel kapcsolat-
ban több módosító javaslat is
elhangzott, végül azonban a
munkatervet változtatás nél-
kül elfogadták.

A helyi buszjáratok közle-
kedtetéséhez Chomiak Wal-
demar kérte a Kertváros és a
városközpont között két új
járatpár beállítását, de ké-
sõbb visszavonta a kérését,
amit majd a városfejlesztési
bizottság tárgyal. Rébeli-
Szabó Tamás szükségesnek
tartaná, ha a Felsõpártról
reggel fél 8-kor induló jára-
ton felül fél 9-kor is indulna
busz. Az ülésen résztvevõ
Mészáros Zoltán, a Dél-alföldi

Közlekedési Központhoz tar-
tozó Tisza Volán Zrt. helyi
kirendeltség vezetõje azt kér-
te, hogy a Drahos utca felé
közlekedõ napi 10 buszjárat
igénybe vehesse az Ady End-
re utcát is a késõbbiekben. A
bõvítéssel kapcsolatban azt
mondta, hogy a Volán mint
szolgáltató azt a feladatot
végzi el, amit az önkormány-
zat megrendel és természete-
sen ennek árát kérik a város-
tól. A buszkapacitásuk alkal-
mas a többlet járat kiszolgá-
lására.

A képviselõ-testület a Fi-
desz frakciójának javaslatára
több elõterjesztést levett na-
pirendrõl és átdolgozás után
kérte ismét tárgyalásra. Így a
Központi Gyermekélelmezé-
si Konyha 2015. évi szolgál-
tatási díjának megállapítását,
a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosítását is a
következõ ülésen veszik újra
elõ. Antal Balázs Tibor indít-

ványozta, hogy a városi cé-
gek vezetõitõl vonják meg a
célprémiumot és a dolgozók
kapjanak minimális béreme-
lést. Szirbik Imre támogatta
az ügyrendi indítványt, ezért
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok jövõ
évi üzleti tervérõl is január-
ban tárgyalnak. Ugyancsak
visszaadta a testület a jogi bi-
zottságnak pontosításra és a
felmerült változtatások be-
építésére a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályairól
szóló rendeletet, így egyelõre
nem korlátozza az önkor-
mányzat a szórakozóhelyek
éjszakai nyitva tartását.

Vita nélkül, egyhangúlag
elfogadták a képviselõk és a
bizottságok nem képviselõ
tagjainak tiszteletdíjáról szó-
ló rendeletet. Eszerint a kép-
viselõk tiszteletdíja havi 85
ezer forint, a bizottságok
nem képviselõ tagjainak tisz-
teletdíja az alapdíj 45 száza-
léka.

Ugyancsak nem volt vita a
kéményseprõi díj megállapí-
tásakor. Döbrõssy Iván,  a vá-
rosi szolgáltató ügyvezetõjé-
nek tájékoztatása szerint ja-
nuár 1-tõl a 2012. évi díjak 10
százalékkal csökkentett árát
kell megfizetni.

Egyhangúlag elfogadta a
testület az étkeztetési díjak

átlag 5 százalékos emelésérõl
szóló javaslatot. A javasolt
normaemelések mértéke a
bölcsõdében és óvodákban 5,
az általános iskolákban 4,87,
az általános iskolai kollégi-
umban 3,56, a középiskolák-
nál 2,58, a bentlakásos intéz-
ményekben 7,86, míg a szoci-
ális étkeztetésben 1,94 száza-
lékos.

A képviselõ-testület tudo-
másul vette Eperjes kilépési
szándékát az orvosi ügyelet
rendszerébõl valamint a
Szentesi Közös Önkormány-
zati Hivatalból. Chomiak
Waldemar arról érdeklõdött,
vajon az ügyeletben részt ve-
võ egy fõvel kevesebb orvos
és az alacsonyabb állami tá-
mogatás veszélyezteti-e az
ügyelet mûködést? Szirbik
Imre szerint havonta 65 ezer
forinttal jut kevesebb, azon-
ban a legtávolabbi település
kiesésével alacsonyabb az
ügyeleti kocsi futásteljesít-
ménye is. A kistérség telepü-
léseinek 1,6 millió forintot
kell pluszban  fizetniük az
OEP támogatáson felül, ezért
egyeztetést kezdtek a társu-
lásban részt vevõ önkor-
mányzatokkal.

A testület legközelebbi ülé-
sét a tervek szerint január 30-
án tartja.

Besenyei

Még nem kor látozzák a szórakozóhelyeket

Miniszteri elismerés
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Ujhelyi Imre

díjat adományozott Magyar Józsefnek, a HUNGERIT Zrt.
elnök-vezérigazgató tulajdonosának a baromfifeldolgo-
zás fejlesztése területén végzett kiemelkedõ munkája, és
az élelmiszer-ipari mérnökképzés érdekében végzett te-
vékenysége elismeréseként.   

Világelsõ csomagolás
Worldstar 2015 Csomagolási Világverseny díját nyerte

el a Hungerit Zrt. Valdor pecsenyekacsa termékcsaládja.
A cég harmadik alkalommal kapta meg az elismerést, ami
egyedülálló a baromfifeldolgozók között. A termékcsalád
idén elsõ helyet szerzett a budapesti Elsõ SIRHA Innová-
ciós verseny élelmiszer kategóriájában.

Közmeghallgatással kezdõdött a képviselõ-testület utol-
só ülése. Egy hölgy Szentes kert néven hozna létre egy szo-
ciális kertet, ahol 25-30 fõt is tudna foglalkoztatni. Kérte,
támogassa az önkormányzat földterülettel és anyagilag.
Egy Balogh János utcai lakos a Kiss Zsigmond utca szélesí-
tése mellett érvelt. Tapasztalata szerint két busz nem fér el
egymás mellett az úton. Tudja, hogy a platánfákat is érinti
az útszélesítés, de másképpen nem megy. Elmondta még,
hogy a kórházban a mûtõtömb építése elmaradt, és vegye
magára a megjegyzését, akire tartozik.
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Mivel a karácsonyi idõ-
szak a szeretetrõl szól, több
városi szervezet és az egyhá-
zak is gyûjtést szerveztek. A
felajánlásokból befolyt ösz-
szegeket, vagy tárgyi ado-
mányokat a rászoruló gyer-
mekek, családok részére
ajánlották fel. 

A Mosolygósabb Régióért
Egyesület idén felkérésre
csatlakozott más szervezetek
jótékonysági programjához. 

– Felajánlásunk általában
az, hogy népszerûsítjük az
egyes kezdeményezéseket la-
punkban, a Városi Vissz-
hangban és az internetes tar-
talmainkon – osztotta meg
velünk Dömsödi Teréz.

December 16-án, a Vásár-
helyi úti Óvoda részére se-
gédkeztek megvalósítani a
Kiséri Állatorvosi Rendelõ
és a Cserhát Mentõkutyás
Egyesület ajándékozását és
nagy sikerû bemutatóját.

– December 18-án 17 órától
a lapistói kultúrházba várta
egyesületünk a helyieket ka-
rácsonyi ünnepségre. Süte-
ményekkel, édességekkel, te-
ával, versekkel és énekkel
szerettük volna szebbé tenni
számukra az ünnepvárást. A
Zenével a Rákos Gyermeke-
kért Alapítvány produkcióját

is megtekinthették a résztve-
võk – számolt be az egyesü-
let vezetõje.

A Baptista Szeretetszolgá-
lat is meghirdette idei
„Cipõsdoboz” akcióját. A rá-
szoruló, szegény-sorsú gyer-
mekek megajándékozása cél-
jából az ajándékozók cipõs
dobozokba csomagolva ad-
hattak le játékot, ruhát, eset-
leg egy kis csokoládét. A cso-
magokra rá kellett írniuk,
milyen idõs kislányt, vagy
kisfiút szeretnének megaján-
dékozni.

– Az akció Szentesen de-
cember 18-ig tartott – tájé-
koztatott Vágvölgyi Zoltán a
kezdeményezés egyik helyi
szervezõje. Elmondása sze-
rint 130 dobozt sikerült ösz-
szegyûjteni, melyeket a Rigó
Alajos Általános Iskola és
Gyermekotthonba és a csa-
ládsegítõ központba juttat-
nak el a napokban. 

A Szentes-Felsõpárti Refor-
mátus Egyház képviseleté-
ben Gilicze Andrásné reformá-
tus lelkész informálta lapun-
kat.

– Novemberben tartós élel-
miszert gyûjtöttünk. 6 mázsa
szatmári alma, 5 mázsa hasz-
nált, de jó minõségû ruha és
pénzbeli adomány is érkezett

– számolt be Gilicze András-
né.

Az egyház adatbázisában
1167 rászoruló neve, címe
szerepel. 

– A begyûlt adományokból
150 csomagot készítettek az
önkénteseink. Az almát 50
családnak 14kg-onként osz-
tottuk ki. A 3. sz. Idõsek
Klubjába 25 édességcsoma-
got vittünk – tette hozzá a re-
formátus lelkész.

A ruhaadományokat ma-
guk válogatták ki az érintet-
tek. 246 fõnek jutott a felaján-
lásokból. A Református Sze-
retetszolgálaton keresztül
Kárpátaljára juttattak el 26
darab Kék vödröt, melyet
tartós élelmiszerrel, tisztálko-
dási szerekkel és édességgel
töltöttek meg.

A hittanosok körülbelül 40
egyedül élõ idõs embert láto-
gatnak meg szerény csomag-
gal december 22-én. De nem
a csomag az értékes, hanem a
látogatás és a kis mûsor, amit
visznek.

– Amikor az adományo-
zókra néztünk, sokszor azt
láttuk: õk is rászorulnának,
de azt mondták, ezt jó szív-
vel adják és örömmel, mert
tudják, milyen jó kapni és a
karácsony errõl szól. Minden

adományért hálásak va-
gyunk. Talán idén több szer-
vezet gyûjtött a városban,
mint máskor. Hiányolom a
városi szociális kerekasztal
létét és egyeztetõ munkáját
az elosztásban – értékelte az
idei összefogást a lelkész asz-
szony.

A Szentes Városáért Civil
Fórum és az Árpád Szabad-
idõs Sportklub 26. alkalom-
mal szervezett gyûjtést. A
Szeretetakció a szegények
karácsonyáért akció eredmé-
nyeként 125 rászoruló család
vehet át csomagot hétvégén
a Szabadidõs Sportklub Kiss
Bálint utcai irodájában, adott
tájékoztatást Krausz Jánosné,
a Civil Fórum elnöke. A cso-
magok átvételére jogosító
utalványokat gálamûsor ke-
retében vehették át a csalá-
dok az ifjúsági házban. A
mûrokon 80 vendég szere-
pelt, érkeztek fellépõk Új-
szentesrõl és Zentagunaras-
ról is. Az 5 ezer forint értékû,
fõként tartós élelmiszereket
tartalmazó csomagokon
felül, krumplit, almát és na-
rancsot is kiosztanak. Négy
gyermeknél többet nevelõ 30
család pedig a Hungerit Zrt.-
tõl  panírozott terméket, az
Árpád-Agrár Zrt.-tõl 2 kilo-
gramm kenyeret, kalácsot és
2 liter tejet is kap és felajánlá-
soknak köszönhetõen 100
gyermek december 24-én
meleg ételhez jut.

L.É.

Idén is gondolnak a
rászorulókra a jóakarók

Több szociális lakás sincs
és a sürgõsségi lista sem rö-
videbb, ezért is nehéz a la-
kásügyi bizottság munkája.
Az önkormányzati választá-
sok után újjáalakult grémi-
um eddig két ülést tartott,
legutóbb a sürgõsségi vára-
kozó listán szereplõ négy rá-
szoruló családnak tudtak át-
meneti otthont biztosítani.
Krausz Jánosné bizottsági el-
nök arról tájékoztatott, hogy
még 57 igénylõ vár lakásra,
azonban egyelõre nincs ki-
utalható bérlakása az önkor-
mányzatnak. Krauszné min-
den kedden délelõtt 9 és 11
óra között fogadja a városhá-
zán a lakásra várók érdeklõ-
dését, majd a bizottság ülé-
sére is meghívja az érintett
ügyfeleket, akik ott is el-
mondhatják kérésüket. Leg-
utóbb heten jelentek meg és
közülük egy család igényét
fogadta el a héttagú bizott-
ság, õk még az ünnepek elõtt
beköltözhetnek. 

Krauszné beszélt arról is,
hatalmas a bérlõk bérleti díj
és távfûtési tartozása. A bér-
lakásokat kezelõ városi szol-

gáltató kintlévõsége megkö-
zelíti a 27 millió forintot.
Ezért a bizottság az éppen
lejáró lakásbérletek felénél
csak korlátozott idõre hosz-
szabbította meg a bérlõ szer-
zõdését. Amennyiben to-
vábbra sem látszik a szándék
a tartozás kiegyenlítésére
vagy csökkentésére, akkor
kilakoltatás mellett, bírósá-
gon szerez érvényt követelé-
sének az önkormányzat. A
kérelmek másik felénél az
adható 2 éves hosszabbítást
javasolta a bizottság.

A bizottság legutóbbi ülé-
sén felmerült a Koszta utcai
szociális bérlakások elõtt
uralkodó állapotok ügye. Az
ott lakók az utcára hordják a
szemetet, lomot, hiába vite-
tett oda szemetes konténert a
városi szolgáltató mégsem
rakják bele a hulladékot.
Krausz Jánosné a megfelelõ
megoldás érdekében közös
gondolkodásra kérte a bi-
zottság tagjait. Az elnök sze-
rint a bizottság egységes a
felmerülõ  kérdésekben.

BG

Szociális albérlet
karácsonyra

Új világ nyílt meg azok
számára, akik jelentkeztek
önkéntesnek a Koszta-
múzeum októberi felhívá-
sára. A legtöbbet talán a
múzeumpedagógia nyert az
önkéntesek bevonásával, de
segítségükkel szépen halad
a mintegy félmillió mû-
tárgyból álló gyûjtemény
nyilvántartása is.

A Koszta József Múzeum a
Tálentum Alapítvánnyal kö-
zösen októberben hirdette
meg önkéntes programját. A
Koszta-múzeumban a mint-
egy félmillió mûtárgyból ál-
ló gyûjtemény gondozását

szakalkalmazottak végzik,
azonban szükséges hozzá se-
gédszemélyzet is. Megfelelõ
szakmai irányítással a gyûj-
temény digitális rendezésé-
ben – ami állandó feladat a

múzeumban – valamint köz-
mûvelõdési területen, s a
múzeumpedagógiában kap-
tak szerepet az önkéntes-
képzésre jelentkezõk, mond-
ta Béres Mária igazgató. Be-
számolt arról, hogy az ön-
kéntesek és a múzeumi dol-
gozók egyaránt részt vettek
felkészítõ képzésben. Vára-
kozáson felüli számban ke-
resték fel a múzeumot, több,
mint tízen, ez éppen megfe-
lelõ volt. – Mi pillanatnyilag
csak korlátozott számban tu-
dunk önkénteseket fogadni.
Koordinálni kell a foglalkoz-
tatásukat, ez Lukács Nikoletta

feladata, én pedig a men-
torálás szerepét vállaltam
magamra. Rövid idõ eltelté-
vel is van már látszatja az
aktivitásuknak, a  múzeum-
pedagógus munkáját nagy-

ban megkönnyítik asszisztá-
lásukkal, valamint örvende-
tes módon gyarapodik a
nyilvántartás mennyisége is
– számolt be az igazgatónõ.

A sokrétû szakmai munká-
ban részt venni új tapaszta-
latokat és élményeket hozott
a jelentkezõk számára. Van
azonban, akinek egyáltalán
nem újdonság az itt folyó
oktató-nevelõ tevékenység,
sõt éppen neki köszönhetõ a
múzeumpedagógia alapjai-
nak letétele. Csige Istvánné
közel 40 éves pedagógiai
munkája méltó befejezésé-
nek tartja, amikor a Koszta-
múzeumba került 2005-ben.
– Akkor egy új világ nyílt ki
számomra, hiszen magam is
rengeteget tanultam a hely-
történeti, néprajzi, régészeti
vagy képzõmûvészeti tárlat-
vezetések során. Ugyanak-
kor itt is azt folytattam, amit

hosszú évtizedekig tettem:
tanítottam – fogalmazott a
Petõfi általános iskolából
nyugdíjba ment pedagógus.
– Aki egyszer ebbe belekós-
tol, megérzi az ízét, utána
már csak ebbõl szeretne me-
ríteni. Így természetes volt,
hogy nyugdíj mellett, ami-
kor lehetõség adódott, most
már, mint önkéntes végzem
ezt nagyon sokrétû munkát.
Örömmel tölt el, hogy van
mód arra is, hogy átadjam a
fiataloknak, amit én itt tanul-
tam, segíteni õket a pálya-
kezdésben – fejtette ki
Csigéné Ezsike, ezúttal sajná-
latosan törött lábbal, a beteg-
ágyból.  

Már tavaly októberben
csatlakozott önkéntesként a
múzeumhoz Pintér Lászlóné,
s azóta rendszeresen részt
vesz a múzeumpedagógia
foglalkozásokon, a napi elõ-

készületekben, de önálló té-
manapot és egy szakköri
órát is tartott már a nyugdí-
jas pedagógus. Indíttatását
az önkénteskedésre úgy ma-
gyarázta, hogy lételeme a ta-
nítás, már a nyári szünetek-
ben is kívánkozott vissza az
iskolába. Fábiánsebestyén-
ben 8, a Koszta-iskolában
pedig 32 évet töltött tanító-
ként. A Debreceni Egyete-
men szerzett játék- és szaba-
didõszervezés szakvizsgát,
melyet kiválóan tud haszno-
sítani a múzeumban. - Itt is a
sokrétû élményszerzésre kell
törekedni, s az itteni tárgyak
segítségével megszerettetni a

múzeumot a gyerekekkel –
mondta Pintérné Edit.

A vöröskeresztnél már
évek óta végez karitatív
munkát a szociális beállított-

ságú, magát türelmesnek, el-
hivatottnak tartó Huszákné
Kiss Ilona. Négy órás, családi
vállalkozásban töltött asz-
szisztensi munkája mellett
szívesen vállal közösséget
segítõ tevékenységeket, ezért
jelentkezett a múzeumba is.
Élelmiszeripari szakközépis-
kolai érettségije van, de a
történelem mindig közel állt
hozzá. A múzeumban a kéz-
mûves foglalkozásokon se-
gédkezik a nyaklánckészítés-
tõl a szappanöntésig. - Amit
én adok, annál sokkal többet
kapok vissza a gyerekektõl –
összegezte, miért éri meg
számára az önkénteskedés.

– Szellemileg nem öreg-
szik az ember, tudása meg-
marad nyugdíjasként is –
mondta Mácsai Anna. Hét
éve ment nyugdíjba, de míg
tehette, vállalt munkát. A
múzeumi képzés során jött
rá, hogy mennyire érdekes
munka folyik az intézmény
falai között, s hogy milyen
gazdag könyvtára van pél-
dául. Azonnal eldöntötte,
neki ott a helye. Humán ér-
deklõdését nagyban formál-
ták a középiskolai évek, bár
nem lett belõle tanár. A
könyvtári nyilvántartás ke-
zelése történelmi és irodalmi
szempontból is hasznos szá-
mára, szinte mindenbe bele-
olvas. – Örömmel is lehet
dolgozni, nem csak pénzért
– indokolta döntését.

Szép, de felelõsségteljes a múzeumi önkénteskedés

Csige Istvánné a múzeumban folytatja a tanítást.
Mácsai Anna önkéntes

Huszákné Kiss Ilona és Pintér Lászlóné egy foglalkozáson.



Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
lapunk legközelebb 2015. január 9-én,

pénteken jelenik meg a szokásos idõben.
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Egy ember árulja az autóját a piacon.
Odamegy hozzá egy vevõ és kérdezi:
- Mennyit fogyaszt ez az autó város-
ban?
Mire az eladó:
- Nem tudom, falusi vagyok.

Móricka osztályába kínai gyerek
jön. Mondja is a tanító néni, hogy a
gyerekek ismerkedjenek meg vele,
kérdezzenek az új fiútól. Móricka je-
lentkezik elsõnek.
- Nem, Móricka, te nem kérdez-
hetsz, te mindig ostobaságokat
mondasz.

A többi gyerek a szokásos dolgokat
kérdezi:
- Milyen ételeket esztek Kínában?
Mit dolgozik apukád? Hány éves
vagy, stb. Móricka nagyon jelentke-
zik.
- Tanító néni, csak egyet hadd kér-
dezzek!
- Na jó, kisfiam, egyet.
- Neked hány apád van? - fordul az
új fiúhoz.
Gondolja a kínai kölyök, erre a hü-

lyeségre õ is hülyeséget válaszol:
- Három - mondja.
Erre Móricka:
- Mindjárt gondoltam, mert két to-
jásból nem lettél volna ilyen sárga!

- Mi a különbség az angol és a skót
között, miután levágták a hajukat ko-
paszra?
- Az angol dicsekszik az új frizurájá-
val, a skót meg eladja a fésûjét.

A munkások felfigyelnek rá, hogy a
fõnök sûrûn elmegy a munkaidõ vé-
ge elõtt, és már nem jön vissza. El-

határozzák, hogy õk sem várják ki a
munkaidõ végét, elõbb hazamennek.
Egyikük megy haza, és látja, hogy a
fõnök kocsija parkol a házuk elõtt.
Belép a lakásba, és egyértelmû zajok
hallatszanak a hálószoba felõl, alig
tud észrevétlenül visszavonulni.
Pár nap múlva ismét elmegy a fõnök,
a munkások szedelõzködnek, de em-
berünk láthatóan maradni akar dol-
gozni.
- Mi az, te nem jössz haza? - kérdik
a többiek.
- Nem, én a múltkor is majdnem le-
buktam.

Pótfûtés

Fazekas János Kunszent-
mártonban született 1919.
december 17-én. A család há-
rom fiúgyermeke közül kö-
zépsõként. Sokan úgy tart-
ják, hogy a középsõk min-
dent megtesznek, hogy ki-
tûnjenek. Ebben az esetben
nem a versengés, hanem a
közeli városszél miatt volt
természetes a szabadban va-
ló sok játék, sportolás. Mire a
Horváth Mihály Gimnázium
V. osztályában összeállt a fo-
cicsapat, olyan erõt képvisel-
tek, hogy évekig a magasabb
korosztályban sem találtak
legyõzõre. Játékostársa édes-
apja akkor a MÁV szentesi
állomásfõnöke volt, így ve-
zetett János útja a vasutas
együtteshez és egy gyakor-
noki álláshoz. (Nagy szó volt
ez az 1930-as években!)
Amíg Nádai Laci ott volt,
addig õ volt a középcsatár,
távozása után került az ad-
dig jobbszélsõ középre.

A mai sportolók nem is
tudják elképzelni, sokszor
úgy álltak ki a mérkõzésre,
hogy elõtte a héten nem na-
gyon volt lehetõség edzésre.
Szerencsés volt, ha a szolgá-
latot úgy osztották be, hogy
a mérkõzés két órája szabad
legyen. A gyakornok helyt-
állt vasutasként is. Szorgal-
masan tette le a kötelezõ
vizsgákat. Ez jó volt, de
újabb gondokat is jelentett.
Ha valahol sürgõsen helyet-
test kellett beállítani, õt küld-
ték, mert megbízható volt a
munkában. Egyszer hóna-
pokra osztották be például
Dévaványára. Ott aztán csak
nézték, amikor beállított az
autó, hogy idõben elvigye a
góllövõt a szentesi meccsre.

Itt esett meg egy mérkõzé-
sen: úgy kiszolgálták játé-
kostársai, hogy 11 góllal  fe-
jezte be a 90 percet.

A háború után már gon-
dolni kellett a visszavonulás-
ra. A negyvenes évek máso-
dik felében fõvárosi csapatok
szívesen jöttek vidékre egy-
egy barátságos mérkõzésre.
Jólesett a szíves vendéglátás,
meg vihettek is valamit haza
a konyhára. Amikor a Kis-
pest járt lent, volt köztük egy
fiatal ballábas srác. Puskás-
nak hívták. (Vele se sok szen-
tesi játszott egy mérkõzésen,
bár a nevét csak kicsit ké-
sõbb kellett megjegyezni.)
Az aktív játék után munka
mellett a fiatalokkal kezdett
foglalkozni. Kedves, mind-
végig hûséges tanítványa
volt Orosz Pali. Aztán nyug-
díjba ment a vasúttól, de
visszahívták, hogy tanítson.
Készítse fel vizsgára a leen-
dõ kalauzokat. Szerette ezt a
foglalatosságot is, büszke
volt tanítványai magabiztos
vizsgaeredményeire.

A mai napig megõrizte
egyenes tartását. Felsõpárti
kis kertjében várja a tavaszt.
Fényes fekete szõrû, bár már
õszülõ Szveni kutyája meg-
szökött, hívná vissza. Egye-
dül maradt, de nem magá-
nyos. Szép családja van.
Egyik dédunokája örökölte a
teljes nevét és a foci iránti el-
kötelezettséget is. Igaz, nem
csatárként találkozik a gól
örömével, hanem a kapuban
fogja ki a mégoly cseles lab-
dákat.

Kedves csatár! Isten éltes-
se!

B.M.E.

95 éves Szentes
legidõsebb centere Ha az állatok mesélni tudná-

nak... Hát most mesélnek! Ezúttal
megelevenednek a két-, illetve
négylábúak, hogy igaz történetei-
ket megosszák velünk. Történik
mindez azért, mert szerkesztõsé-
günk kapott néhány rövid, ámde
tanulságos esetet a helyi állatvé-
dõktõl, s úgy gondoltuk, mond-
ják el inkább  az - a saját bõrü-
kön, vagy tollukon - érintettek a
maguk sztoriját. 

Mázli kacsa
Már jó ideje zötykölõdtünk a

zsúfolt jármûvön.  Begyem tele,
ahogy a sorstársaimnak is, de
míg õk elpilledtek, nekem egyre
az járt a kacsafejemben, hogy
nem számíthatok sok jóra. Úgy
járjak, mint a mókusok az örökké
termõ fa szigetén? Elhízzak, az-
tán csak heverjek?! Na, azt már
nem!   

Nem hiszem máig sem, de en-
nek így kellett történnie. A ket-
recajtó huzatot kapott, meglazult,
még egy ilyen jóllakott óvodás-
kacsa is fel tudta tépni. Na, ehhez
kellett a legnagyobb bátorság.
Túl sokáig vártam, a körforga-
lomnál kellett volna lelépni, ott
úgyse tudnak sokan kulturáltan
átmenni, a zavart ki tudtam vol-
na használni. A következõ pilla-
natban kirepültem a kocsiból, le a
földre. Elvergõdtem a körforgalo-
mig, hátha lesz egy kis zûrzavar.
Ez az én bosszúm. Erre mi törté-
nik?! Minden autó megáll, mint-
ha mindenki engem akarna, az-
tán az egyikbõl kirohannak, el-
kapnak, betesznek a hátsó ülésre.
Ideges voltam, meg is „tisztel-
tem” õket ott helyben! Utólag saj-
nálom. Mert ezek a jó emberek
elvittek egy olyan helyre, ami ha-
sonló lehet, mint a mókusoknak
az a bizonyos szigete. Megcso-
dáltam a zöld füvet, a kék eget,
amit még sosem láttam. Jó han-
gulatban és tele beggyel köny-
nyebben is barátkozik a kacsa.
Megtudtam, mások is jártak már
így, nem én vagyok itt az elsõ túl-
élõ.

Ja, most közölték, hogy a mó-
kusokkal ellentétben én nem egy
szigeten hevertem volna, ha cél-
ba érek. Hát nem! Teljesen más-
hogy „nyúltam volna ki”! Valami
családi ünnepen kicsomagolnak,
aztán be velem a tepsibe... Ezt a
lakótársaim kottyintották el, meg

azt, hogy átkozottul szerencsések
vagyunk mi ott. Jó kezekbe ke-
rültünk. Mert minket, amíg csak
élünk, nem fognak levágni, azt
mondták. Mázli lett a nevem.

Árva kiscicából
párizsi „kand-úr”
Ott kezdem, hogy világot látni

„indultam”. Lehettem már vagy
két-három hetes. Mert hát az biz-
tosan izgalmasabb a padlás – tetõ
– udvar háromszögnél. De ho-
gyan indulhat egy pár hetes kis-
macska a világ felfedezésére?
Anyja szájában. Ahonnan véletle-
nül egyszer csak egy pincébe
pottyan. Így utólag ezt könnyû
elmesélni, akkor nagyon félelme-
tes volt még az a kis repülés is.
Akkor még nem gondoltam,
hogy ennél vár rám sokkal-sok-
kal nagyobb is! 

A lényeg, hogy lepottyantam.
Oda, ahol egy idõsebb ember
nem szívelte a magunkfajta do-
rombolós, bújni szeretõ, tejlefe-
tyelõ típust. Pedig mennyi jó tu-
lajdonság! Na mindegy! Szóval,
megfogott, s én nyávogni próbál-
tam, de vagy nem hallotta senki,
vagy nem mert szembeszállni az
emberrel, aki elvitt valahova, s le-
tett egy kerítés tövébe.

Fáztam, nem mertem mozdul-
ni, már nem is tûnt annyira von-
zónak a nagyvilág. 

Valahogy elalhattam, mert a
következõ emlékem az volt,
hogy ugyanannak a gonosz em-
bernek a kezében utazom, de
most visszafelé. Egy kislány fülig
érõ szájjal kapott a kezébe, de lát-
tam, ki volt sírva a szeme. Nagy-
apjától követelte vissza a szürke
kiscicát, vagyis engem. Itt akár
véget érhetne kilenc életembõl az
elsõ, de kiderült, õk anyjával
messzirõl jöttek. Szállítókosár lett
az átmeneti szállásom, meg egy
nagy fehér gép. 

Innentõl úgysem hiszitek, me-
seszerû a folytatás: Párizsba ke-
rültem, megbecsült kandúr let-
tem, s még a nyelvet sem kellett
elsajátítanom, magyarul szólnak
hozzám. El-eljárok a Szajna men-
ti tetõkön sétálni, korzózni,
mondhatom, itt aztán van élet!  A
családalapítás eszméje távol áll
tõlem, amiatt fõjön más feje – en-
gem ivartalanítottak.

Széchenyiné Csergõ Judit
történeteit továbbgondolta: D. J.

Állati mázlik

Egymillió forintos támogatást
kapott egy szentesi színekben
táncoló pár a TV2 Süss fel nap!
címû nagyszabású programjá-
nak egyik díjazottjaként. Gál
Krisztián és Pindur Cintia igazán
rászorulnak a segítségre.

A TV2 társadalmi felelõsségvál-
lalási programjában a jövõ lángel-
méit, a tudomány, a technika, a
mûvészetek és a sport területén
kiemelkedõ, különlegesen tehet-
séges, 14 év alatti gyermekeket
és az õket segítõ felnõtteket ke-
resték. Több mint százból a prog-
ram kuratóriuma 10 pályázót vá-
lasztott ki, akiket a TV2 bemuta-
tott mûsoraiban, egy hónapig le-
hetett rájuk szavazni. Pindur Cin-
tia a Szilver TSE, partnere, Gál
Krisztián pedig a Wings TSE ver-
senytáncosa. Úgynevezett vegyes
párost alkotnak tíztáncban, szep-
tember óta táncolnak együtt. Kü-
lön-külön is több országos bajno-
ki cím birtokosai, de már közös
pályafutásuk során is nyertek ju-
nior II. C latin országos bajnoksá-
got decemberben. Krisztián edzõ-

je, Barát Enikõ nevezte be õket a
pályázatra, mert rendkívül tehet-
ségesek, s nem volna szabad el-
veszniük. Ugyanis mindkét fiatal
családja nehéz körülmények kö-
zött él. A Süss fel nap! közönség-
szavazását megnyerték, majd a
december 17-i budapesti záróün-
nepségen a nézõi szavazatok és a
kuratórium összesített rangsora
alapján a 3 darab 1 millió forintos
támogatás egyikét is megkapták.

Heti hat napot edzenek, Barát
Enikõ és a lány edzõje, László
Csaba is tart számukra magán-
órákat. A fiú 5 éve táncol a
Wingsben, Cintia három éve a
Szilver tagja. Mint Krisztián elme-
sélte, az augusztusi Zánkai Tánc-
fesztiválon szemelte ki Cintiát tán-
cospárjának. A fiú Kiskunfélegy-
házáról, párja Orosházáról buszo-
zik nap mint nap a szentesi edzé-
sekre. A februári magyar bajnok-
ságra új ruhát varratnának, új cipõ
is kell, valamint a külföldi óradí-
jakra, tehát táncos célokra költik
az egymillió forintot. D. J.

Kos
Ebben az idõszakban egy
kicsit könnyû diétára

foghatja magát és egy kis rendsze-
res mozgás is jót tenne a közérzet-
ének. Fellendülnek az eddig megre-
kedt ügyei, számíthat egy nagysza-
bású projekttel kapcsolatos elis-
merésre.

Bika
Elérkezettnek látszik az
idõ, hogy a tervezett vál-

toztatásokat kivitelezze. A bolygók
segítik önt hatásaikkal a jó dönté-
sek meghozatalában. Ettõl függet-
lenül érdemes továbbra is türel-
mesnek lennie.

Ikrek
Azok az ügyei, melyek az
utóbbi idõben megreked-

tek, most egy kedvezõ hatás alá
kerülnek és elindul a haladás irá-
nyába. Egy jól sikerült befektetés
vagy beruházási terv jó eredmé-
nyeket, sikereket ígér.

Rák
Egy jó barát, közeli kollé-
gája tanácsokat ad, me-

lyeket jobb, ha nem vesz komo-
lyan. Rájön, hogy olyan ötleteik
vannak egyeseknek, melyek igazá-
ból az õ feladatuk lenne azt elvé-
gezni, és azokat nem átruházni. 

Oroszlán
Lényegesen nagy össze-
get érintõ esemény is

várható, ami lehet egy nagyobb ki-
adás, de váratlan bevétel is. Las-
san fedél alá hozhat egy régi
ügyet, amelyik az utóbbi idõben
nagyon megrekedt.

Szûz
Óvatosan kezdeményez-
zen magánjellegû új dol-

gokat. A csillagok állása inkább a
folyamatban lévõ dolgokon való
munkálkodásnak, annak végsõ si-
mításainak kedveznek. 

Mérleg
Szerencsés lehet,
amennyiben terjeszkedni

szeretne, ez egy kiváló idõszak er-
re. Az üzleti partnereivel sikeresen
bonyolítja le a tárgyalásokat. A
munkahelyén a kollégái be szeret-
nék vonni valamilyen személyes
kérdésbe.

Skorpió
Új ötleteinek kivitelezés-
éhez most már végre

megtalálja a remélt, jó együttmû-
ködõ szövetségeseket. A tárgyalá-
sok során figyeljen a megérzéseire.
Rövidesen jól alakulnak a dolgai.

Nyilas
Egy kicsit megnöveked-
hetnek a kiadásai egy pár

fontos vásárlás miatt. De pánikra
semmi ok! Bármit is tesz, lassítson
most egy kicsit. Fogja fel most
könnyedén a munkáját. 

Bak
Érzi, hogy valamilyen új
stratégiát kell kidolgoz-

nia, hogy javítson a bevételek és a
kiadások mérlegén. Ha külföldi ér-
dekeltséggel szeretne üzletet kötni,
még mielõtt leülnének tárgyalni,
tervezzen elõrelátóan.

Vízöntõ
A sokirányú információk
és a zsúfolt program mi-

att összezavarodhat egy kicsit.
Szerezzen be egy elõjegyzési nap-
tárt, ha még nincs. Így követni tud-
ja, hogy épp melyik órában hol kell

lennie, mit kell csinálnia.
Halak
Egy pár váratlan kiadás
okozhat fejtörést a pénz-

ügyi helyzetét illetõen. Ezzel egy
idõben, rövidesen sikerül kiegyenlí-
tenie az egyenleget megnyugtató
szintre. Egy hozzátartozója profitot
ígérõ ajánlattal keresi meg.
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A táncra költik



Arany fokozatot szerzett a Margaréta cite-
razenekar a Mezõtúron december 14-én ren-
dezett Népzenei együttesek országos minõsí-
tõ versenyén. A sorrendben 4. alkalommal
kiérdemelt elismerés mellett az együttes
megkapta az Aranypáva díjat is.

Mûsorukban Zala megyei Betlehemeseket
és Olsvai Imre népzenekutató gyûjtésébõl
származó csányoszrói népdalokat adtak elõ.
A Margaréta citerazenekar vezetõje Mélykút-
iné Németh Kornélia.

Aranypáva díj a
Margaréta zenekarnak
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1914 nemcsak az elsõ vi-
lágháború nézõpontjából
fontos dátum, hanem a ma-
gyarországi bolgárok vonat-
kozásában is kitüntetett he-
lyet foglal el, ugyanis ebben
az esztendõben alakították
meg a Bulgáriából bevándo-
rolt kertészek saját kulturális
egyesületüket, amely alapve-
tõ szerepet játszott identitá-
suk megõrzésében. Erre az
alkalomra a hazai bolgár ki-
sebbség intézményei emlék-
évet hirdettek, amelynek ke-
retei között idõszaki kiállítá-
sok nyíltak, emlékmûvet
avattak valamint kulturális
rendezvényeket és konferen-
ciákat szerveztek. Szvetla
Kjoszevának, a Bolgár Nyelv-
oktató Nemzetiségi Iskola
igazgatójának a meghívására
vehettem részt november 7-
én, Budapesten a „Gazdasá-
gi migráció, intézmények és
szervezeti élet a diaszpórá-
ban élõ bolgárok körében“
címû tudományos tanácsko-
záson, amelyen magyar és
bolgár kutatók tartottak elõ-
adásokat e jeles évforduló al-
kalmából. A konferencián el-
hangzott beszámolóban a
Szentes környéki bolgár
nemzetiségû kertészek meg-
telepedésének és beilleszke-
désének körülményeit vázol-
tam fel, ami számos újdonsá-
got hordozott a témával be-
hatóan foglalkozó hazai és

bulgáriai kutatók számára.
Ennek elsõsorban az a ma-
gyarázata, hogy példáim
olyan településekrõl szár-
maztak, ahol a bolgárok kü-
lönbözõ okok miatt nem te-
lepedtek le nagy számban,
vagyis nem hoztak létre  ker-
tészkolóniákat mint például
Budapest, Miskolc vagy ép-
pen Pécs környékén. Asszi-
milációjuk a magyar környe-
zethez gyorsan végbement,
amit erõsített az a tényezõ,
hogy szinte kivétel nélkül
helybeli lányokkal házasod-
tak össze, gyerekeik pedig
anyjuk vallását követték.
November 20-án alkalmam
nyílt részt venni a szófiai
Ohridi Szent Kelemen Tudo-
mányegyetemen megrende-
zett „A bolgár-magyar politi-
kai, gazdasági és kulturális
kapcsolatok egy évszázada

1914-2014.“ címû konferenci-
án is, ami lehetõséget bizto-
sított a bulgáriai szakembe-
rekkel történõ kapcsolatok
felvételére. A tanulmányút
során meggyõzõdhettem ar-
ról, hogy a különbözõ zöld-
ségfélék a bolgár konyhában
napjainkban is kiemelkedõ
szerepet töltenek be, ugyan-
akkor a termesztési techno-
lógiában a hagyományos
munkaeszközök is jelen van-
nak, amit kellõképpen bizo-
nyítottak a piacokon árusí-
tott bolgárkapák. Mindkét
rendezvény megerõsítette
bennem azt, hogy ezzel a té-
mával a jövõben is érdemes
foglalkozni, hiszen az újabb
források feltárása árnyaltab-
bá teheti hazai bolgárker-
tészkedésre vonatkozó isme-
reteinket.

Mód László

Csajághy Gyula ország-
szerte ismert dalköltõ volt,
akit versei, nótái, fülbemá-
szó melódiái ismerté tettek
külföldön is. Bár a kottát
nem ismerte, zenei képzett-
sége nem volt, dalai révén a
két világháború között igen
nagy népszerûségre tett
szert. Még a Milánói Scalá-
ban is felcsendült két nótá-
ja. Csajághy Csongrádon
született, de élete során
sokfelé megfordult, végül
azonban felesége szülõhe-
lyén, Szentesen telepedett
le. Szerény házuk Nagyhe-
gyen állt, rajta a felirat:
„Akinek a kicsi sohasem
lesz kevés, Dáriussá teszi a
megelégedés.“ Sírja a Sze-
der temetõben található.
Számos érdekes eset fûzõ-
dik személyéhez. Ezek kö-
zül az egyik, mely kislányá-
val kapcsolatos, 1911-ben
országos publicitást kapott.

Történetünk 1907 egyik
meleg nyári napján kezdõ-
dik. Csajághyék akkoriban
Csépán laktak. Leányuk
Mancika alig múlt egyéves.
Míg apuka dolgozott, anya
és lánya nap mint nap
együtt töltötték az idõt.
Azon a bizonyos napon
anyuka éppen a hátsó kert-
ben teregetett, miközben ide-
genek lopózkodtak a lakás-
ba, s elragadták a kislányt.
Mikor az asszony visszatért,
lányának már csak a hûlt he-
lyét találta. Hiába kiabált
kétségbeesetten utána, hiába
tette tûvé a házat, Manci el-
tûnt. Elveszett. Jobban saj-
nálták mintha meghalt vol-
na, mert nyilvánvaló lett,
hogy parányi gyermekük
gyermekrablásnak esett ál-
dozatul, melyet azon a vidé-
ken bizonyos erre „szakoso-
dott“ bandák elkövettek.

A szomorú eset után évek
teltek el, és Csajághyék nem
bírtak a szomorú esemény
helyszínén maradni. Csépá-
ról máshova, onnan megint
máshova kerültek. Így jutot-
tak el a szigetszentmiklósi
téglagyárig, mely mintegy
kétórányira fekszik magától
a falutól.

Télre fordult az idõ; négy
nap múlva bekövetkezendõ
volt a karácsony. Már több
mint három éve múlt annak,
hogy a kis Mariska eltûnt, de
a szülõk nem tudtak ebbe
belenyugodni. Hiába volt a
rendõrségi jelentés, hogy a
gyermek sajnos végleg elve-
szett, minden elhagyott
gyermek láttára megdobbant
a szívük.

Egyik nap Csajághy kocsin
ment be Szigetszentmiklós-
ra. Hideg volt, zúzmarás esõ
esett, a szél fújt és mindenki
tetõ alá menekült. A kocsin
haladó Csajághy elé ekkor a
következõ látvány tárult:
egy elhagyott viskó udvarán
a zúzmarás esõben állt egy
négy évesnek látszó kisle-
ány, hajadonfõtt, mezítláb és
testén nem volt más ruha,
mint egy szál ing. Az ajtóban
egy kegyetlen falusi asszony
állt, káromkodott, a gyereket
szidta és büntetésbõl nem
eresztette be. Csajághy szíve
ijedten dobbant meg. A kis-
lány arcvonásai ugyanis
megdöbbentõen hasonlítot-
tak elveszett gyermekére.
Leugrott a kocsiról, besza-
ladt a ház udvarába, oda-
ment a gyermekhez és izga-
tottan szakította le róla a kis
ingecskét, mert egy jegyet,
egy nagy szilvaformájú
anyajegyet keresett a gyer-
mek jobb vállán. És a jegy ott
is volt a sebekkel borított,
veréstõl kék, kiéheztetett

gyermeki testen. Csajághy
azonnal magához szorította,
ráborult a kislányra és sírt. A
reszketõ ijedt gyermekkel a
községházára hajtatott. Ott
elmondta a dolgot a jegyzõ-
nek, bírónak, úgy ahogyan
történt. Az elöljáróság azon-
ban úgy ítélte a dolgot, hogy
addig nem viheti haza, amíg
be nem bizonyította hivata-
losan is, hogy a kis leány az
övé. Az anyajegyet nem
akarták döntõ érvényességû-
nek elismerni. Csajághy
azonban nem tágított:

– A gyermeket nem adom
többet ki a kezembõl. Még
fegyveres erõnek se, mert ez
a gyerek az én gyermekem.
De még ha nem lenne is az
enyém, olyan asszonynál,
aki ilyen embertelenségre
képes még a saját gyermekét

sem szabadna hagyni.
Az elöljáróság azonnal be-

hívatta azt a Molnárné nevû
asszonyt, kinél olyan elátko-
zott napokat élt a szegény
kis teremtés. Kikérdezték ar-
ra nézve, hogy kié a kisle-
ány?

– Az enyém nem - vallotta
Molnárné.

– Hát hogyan került magá-
hoz?

– Én a faluvégen leltem,
ott volt egymagában étlen,
szomjan. Megkönyörültem
rajta.

Ennél többet Molnárné a
gyerek eredetérõl nem akart
tudni. Arra nézve, hogy nem
közvetlenül másoktól kapta-
e a gyereket, konokul taga-
dott. Amin nem is lehet cso-
dálkozni, hiszen a gyermek-
kereskedelmet a törvény szi-

gorúan büntette. Ám vallo-
mása így is meggyõzte az
elöljáróságot Csajághy elõ-
adásának valószerûségérõl,
így kiadták neki Mancikát.

Boldogan vágtatott
Csajághy megtalált kincsével
hazafelé. Elképzelte, hogy
milyen kimondhatatlan örö-
möt fog szerezni odahaza a
feleségének, mikor váratla-
nul, hirtelen egyszerre csak
ajándékképpen az ölébe te-
szi a búskomor anyának
megtalált kis-
lányát. Egész
úton azon tör-
te a fejét, ho-
gyan szépítse
meg különös-
képpen a vis-
zontlátást…

Hazaérkeztek a telepre,
Csajághy fölfutott a gyer-

mekkel a teraszra, megállt és
megkopogtatta a bezárt la-
kásajtót.

– Ki az? – szólt belülrõl
Csajághyné.

– Édes mama, nyissa ki az
ajtót! Megérkeztem! - szólalt
meg Mancika, úgy ahogy
apja már betanította.

Feszült várakozás, csend,
majd belülrõl egy hatalmas
koppanás hallatszott. Az tör-
tént ugyanis, hogy a kislány
hangja hallatán az asszony
ájultan esett össze. Apa és lá-
nya csak úgy jutottak be a la-
kásba, hogy bezúzták az ab-
lakot. A magához tért anyu-
ka is megismerte rögtön
leányát… Az öröm leírhatat-
lan volt… 

Manci ezután egy új világ-
ba került. Éhségbõl, fagyból,
verésbõl, kényelembe, jólét-
be, dédelgetõ gondos szere-
tetbe. Kis testérõl és a lelké-
rõl a sebeket és foltokat, a
szenvedés kiáltó jeleit kellett
eltüntetni. A szülõk sikerrel
oldották meg a feladatot, hi-
szen a kislányból nagy lány
lett, férjhez ment és három
gyermeket szült. Édesapja
büszkén, és örömmel olvasta
fel 1927-ben verses önéletraj-
zát a magyar rádióban, me-
lyet ezekkel a szavakkal kez-
dett:

Vágvölgyi Zoltán

Ami az anekdotás kötetbõl kimaradt

Csajághyék legszebb karácsonya

Ötvenkét éves, nõs, így egy Isten-áldott,
Galambszívû, s lelkû, nemes magyar nõvel:
A hitestársammal, leányom és võmmel,
Három unokámmal: héttagú családot
Képezõ õs magyar… nyakas ifjú vagyok.
S engem uccse, ezzel nem is mondtam nagyot.

A magyarországi bolgárok jeles évfordulója

„Nemcsak kapával…“

Munkában a motikával.
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A városi ünnepségek
gyakori szereplõje a Bár-
dos Lajos Vegyeskar. Az
1977-ben alakult kórus tag-
jai önzetlenül vállalják a
fellépéseket, az éneklés és
együttlét öröméért. A kor
sem jelenthet akadályt, a
huszonévesektõl a hetve-
nesekig képviseltetik ma-
gukat a korosztályok. A fi-
atalokat azonban nem
vonzza a kórus, talán ciki
számukra az éneklés.

Elegáns hölgyek és urak
szép sorban állva énekükkel
emelik egy-egy esemény fé-
nyét. Sokszor mi nézõk nem
is gondoljuk, mennyi gyakor-
lás, lemondás és persze öröm
lehet az egységesen és har-
móniában megszólaló dalla-
mok mögött. Mindezt min-
denféle anyagi ellenszolgálta-
tás nélkül, erkölcsi megbecsü-

lésért, a közösség és a zene
szeretetéért teszik. A Bárdos
Lajos Vegyeskar célja, vagy
inkább küldetése a komolyze-
ne ezen ágának népszerûsíté-
se. A sikeres fellépés függ a
kórus lelki állapotától, meny-
nyi idejük volt a elõadásra
hangolódni, a terem akuszti-
kájától és a közönségtõl is. A
városban a legjobb elõadó-
hely a református nagytemp-
lom, de a többi templom és a
zeneiskola hangversenyter-
mének akusztikája is jó.
Anyagi forrásuk a tagdíjból,
az egyre ritkuló pályázatok-
ból és az önkormányzat tá-
mogatásából származik. Ma-
napság szponzorokat keres-
nek fellépéseik, rendezvénye-
ik megvalósításához. 

Az 50 tagú együttest na-
gyobb részben pedagógusok,
többségében nõk alkotják. Az

1977-es megalakulás óta Nagy
János vezeti a kórust. Évente
15-20 alkalommal lépnek fel
az országban (Baja, Veszp-
rém, Békés-Tarhos, Gyula,
Gödöllõ) és a határon túl (Né-
metország, Vajdaság, Erdély,
Szlovákia, Szlovénia) 1989 óta
a kórus szervezi a Jótékony
célú karácsonyi hangversenyt
a Szent Anna templomban. A
befolyt adományokkal a rá-
szorulókat segítik. 1993 óta
szervezik az Egyházzenei Ta-
lálkozót, amelyen hazai és
külföldi meghívott kórusok
vesznek részt.

Kovács Nóra 1990 óta tagja a
kórusnak, a Köztéri iskola
kezdõ tanítójaként kolléganõi
javaslatára kóstolt az éneklés-
be. Sokat segítettek a kórus
tagjai a beilleszkedésben, így
is egy év kellett ahhoz, hogy
otthonosabban érezze magát

és a mûveket is kellõen meg-
ismerje. Elragadtatva beszél a
közös munkáról, mennyi él-
ményt jelent számára a kö-
zösség. – Lélekemelõ érzés a
hangversenyek végén az
összkari éneklés, fõként az
egyházzenei találkozókon. A
kórusnak közösségformáló
hatása van. Fontos az egy-
másra figyelés és a felelõsség-
vállalás a hangzás miatt, mert
egy ember is el tudja rontani
az összhatást – mondta. 

Horváthné Gál Terézia 2002-
ben jelentkezett a kórusba,
amikor a lányai már nagyob-
bak lettek. A vegyeskar több
fellépését is megnézte a temp-
lomban és elképzelte, hogy
egyszer õ is velük énekelhet.
Nagy Jánost is a gyerekei
zongoratanáraként ismerte
meg és nagyon örült amikor
kórustag lett. – Nagyon nehéz

volt az elsõ év, a kar akkor
érettebb dalokat vett elõ ab-
ban az évben és én külön is
sokat gyakoroltam, nehogy
elrontsam. A kottatársam,
Vidovicsné Zsóka karolt fel.
Nekem 2-3 év kellett a megfe-
lelõ rutin kialakulásához. A
színpadon, közönség elõtti
énekléshez kellõ rutin szüksé-
ges – mesélte. A két hölgy
tagja a vegyeskar vezetõségé-
nek, õk szervezik a kórusta-
lálkozókat, a kar fellépéseit és
közös névnapozásokat is. 

A kórus repertoárjában ma
már mintegy 200 mû szerepel
a reneszánsztól a mai szerzõ-
kig, a könnyebben énekelhetõ
és középnehéz mûvekig. –
Népdalfeldolgozásokkal, spi-
rituálékkal és oratóriumokkal
is próbálkozunk. A kórus
adottsága és a fellépések
alapján, nagy körültekintéssel
választom ki a mûveket. A
programokat elsõsorban az
az évi egyházzenei találkozó
határozza meg. Hetente egy-
szer két órát próbálunk a ze-
neiskolában. Fontos, hogy
mindenki ott legyen, mert ne-
héz a szólamokat úgy össze-
csiszolni, mintha egy ember
énekelne. Örülök, mert jó
próbákat tudunk tartani, mû-
ködnek a szólamok próbákon
is – avat be a mûvek születé-
sébe Nagy János, a kórus ala-
pító karnagya. Kovács Nóra
szerint lényeges a karnagy
személyisége, fontos hogy
tiszteljék és szakmailag be-
csüljék a tagok. Kiemelte
Nagy János humorát, mert
igaz, hogy szigorú és megkö-
veteli a munkát, de egy-egy
poént is elenged.

A kórus legközelebb a ha-
gyományos Óévbúcsúztató
koncerten lép fel december
30-án a sportcsarnokban. 

A Bárdos Lajos Vegyeskar
ezüst, majd arany, majd 1996-
ban Fesztiválkórus minõsítést
nyert el. A Magyar Rádió 14-
szer készített velük Kóruspó-
dium felvételt, s két ízben pe-
dig televíziós felvételen köz-
remûködött. 1999-ben Csong-
rád Megye Önkormányzatá-
nak Alkotói díját vehették át,
2000-ben Hangversenykórus
minõsítést kaptak.

A Bárdos Lajos
Vegyeskar

jelenlegi tagjai
Szoprán szólam: Borbás

Andrea, Demeter Erzsébet,
Dosztál Diána, Gila Róbertné,
Gilicze Judit, Hevesiné Man-
haltner Mária, Hornyik Lász-
lóné, Janiga Lászlóné, Komjáti
Beáta, Köntös Judit, Laukó
Istvánné, Laszli Mónika, Máthé
Éva, Nagy Ágnes, Nagy Já-
nosné, Nyíri Dánielné, Pintér
Imréné, Takács Pálné, Szatmári
Judit

Alt szólam: Czakó Erika, dr
Domonkos Katalin, dr Drávai
Gyuláné, Farkas Csabáné, For-
góné Borbás Klára, Gondiné
Ollai Katalin, Ikládi Andrásné,
Horváthné Gál Terézia, Kovács
Nóra, Dosztál Györgyné, Nagy
Zsuzsanna, Rozmanné Szarka
Katalin, Szarkáné Forgó Ágnes,
Szalánczi Károlyné, Szilágyi
Gyöngyi, Vidovics Ferencné, Vas
Judit, dr Czakó Tamásné, Sulyok
Anita

Tenor szólam: Dávid Ferenc,
Gila László, Karikó-Tóth Tibor,
Németh Lajos, Pócsik Zoltán Va-
zul

Basszus szólam: Csorba
László, ifj.Gila László, Farkas Jó-
zsef, Nyíri Dániel, Vidovics Fe-
renc

Karnagy: Nagy János, zon-
gora kísérõ: Horváth Henrietta

Besenyei Gábor

Közösségbõl születõ dallamok



A 2010-ben alakult Szen-
tes-Bio Kft. meghatározó a
Szentes környéki hajtatott
fóliás és üvegházi zöldség-
termesztésben. Fõ tevé-
kenységük a biológiai nö-
vényvédelmi technológiák
szolgáltatása hajtatott pap-
rika, paradicsom és uborka
kultúrákban, valamint dísz-
növénykultúrákban, mint
gerberában és rózsában. A
cég másik fõ tevékenysége
a poszméhes beporzás elsõ-
sorban paradicsomban és
paprikában, de sikeresen
alkalmazzák termésnöve-
lésre a poszméheket szamó-
cában, dinnyefélékben és a
gyümölcsfélékben, elsõsor-
ban a csonthéjasoknál.

A termelõk részére a beül-
tetéstõl a termesztés végé-
ig folyamatosan, helyszíni
szaktanácsadással biztosítják
a holland Koppert cég által
forgalmazott hasznos szer-
vezetek felszaporítását. A
meglévõ adottságok figye-

lembevételével, több tíz év
tapasztalatával segítenek a
kertészeknek egészséges,
vegyszermentes áru termelé-
sében. A Szentes-Bio Kft. ál-
tal ajánlott integrált zöldség-
termesztési technológiát,
nemcsak a Szentes környéki
és a Dél-alföldi Kertészek
Szövetkezetéhez csatlakozott
termelõk, hanem más me-
gyékben gazdálkodó kerté-
szek is alkalmazzák - hallot-
tuk Deák Gábor ügyvezetõt.

Idei év tapasztalatai,
aktuális kérdései

A téli enyhe idõjárás és a
nyári esõzések rendkívül
próbára tették a növényvé-
dõs szakembereket. Deák Gá-
bor elmondta, hogy már ta-
vasz óta óriási levéltetû fer-
tõzés nehezítette a termesz-
tést, ami a közvetlen szívo-
gatásuk mellett a vírusos be-
tegségek hordozása miatt is
jelentõs károkat okozott. El-
sõsorban az uborka mozaik
vírus (CMV) volt nagyobb
számban megtalálható, amit
a levéltetvek a hajtató beren-
dezéseken kívülrõl általában
a gyomokról hoztak be. Az
elõzõ évekhez képest el-
mondható, hogy kevesebb
volt a tripszek okozta kárté-
tel és az általa terjesztett
bronzfoltosság vírus (TSWV),
ami egyrészt annak köszön-
hetõ, hogy a kertészek áttér-
tek a rezisztens fajtákra, illet-
ve az egyre nagyobb szám-
ban használt, sikeresen bete-
lepített Swirski ragadozóat-

kák és Orius virágpoloskák
felszaporításával kontroll
alatt tartották a kártevõket.
A csapadékos idõjárás nyá-
ron és õsszel is, nemcsak a
kártevõk okozta kártétel mi-
att volt jelentõs, hanem a
megnövekedett páratarta-
lom miatt az ödémás barnu-
lás, ami a terméseken jelent-
kezett, ezzel növelve a nyári
idõszakban az osztályon alu-
li áru mennyiségét.

Az õsz folyamán eddig
nem tapasztalt mértékû
liszteske fertõzéssel is szem-
be kellett nézniük a kerté-
szeknek, amit csak nagyobb
számban telepített Encarsia
petefürkészekkel tudtak
megfékezni. Ebben az évben
elmondhattuk, hogy elma-
radt az elmúlt évek szára-
zabb idõjárási körülményei
miatti takácsatka fertõzés,
helyette a széles atka okozott
nagyobb gondot a hajtató
házakban, egyes esetekben
már a palántanevelõkben is.

A cég ügyvezetõje szerint
a sikeres értékesítésben egy-
re nagyobb szerepet kap a
biológiai növényvédelem

mellett megtermelt áru. De-
ák Gábor szerint ez jó a ker-
tészeknek, mert munka köz-
ben nem fürdenek a vegy-
szerben, vagyis sokkal keve-
sebb növényvédõszert kell
használniuk. Másrészt jó a
kereskedõnek, felvásárlók-
nak, mert nagyobb bizton-
sággal tudják exportálni a

megtermelt árut, és jó a vá-
sárlóknak is, mert nyugodt
szívvel fogyaszthatják, fõleg,
ha a Dél-alföldi Kertészek
Szövetkezete által csomagolt
termékeket veszik le a boltok
polcairól, nem pedig az im-
portból származó, ismeretlen
vegyszerekkel kezelt külföl-
di árut.

A Szentes-Bio Kft. munka-
társai továbbra is állnak a
kertészek szolgálatára, vár-
ják érdeklõdésüket elérhetõ-
ségeiken.

Mindenkinek kellemes ün-
nepeket és sikeres termesz-
tést kívánunk 2015-ben! 

Deák Gábor
és munkatársai

Biológiai növényvédelem a természet erejével
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A címben nem sok elõrelépés történt az ABC rendje sze-
rint, a zenetörténetben viszont több mint 200 év. Ennek a
200 évnek a muzsikájából szemezget mûsorán Bálint János
fuvolamûvész és Szilvágyi Sándor gitármûvész 2015. január
8-án, csütörtökön este 7 órakor Szentesen a ZENE-VILÁG-
ZENE sorozat újévi elsõ koncertjén.

Újra két varázslatos hangszer, elismert fantasztikus elõ-
adók kezében, akik a színpadon szó szerint varázsolnak a ze-
ne eszközével, elbûvölve a klasszikus zene kedvelõit.

Bálint János 1961-ben Hódmezõvásárhelyen született, ta-
nulmányait Szegeden és Budapesten végezte. 2008-ban Liszt-
díjjal kitüntetett mûvész, aki a fuvolázás mûvészetét játék-
nak tekinti, a koncertezés boldogsággal tölti el. Jól érzi magát
a színpadon, ahol minden koncertjén száz féle hangulatot,
ezer féle hangárnyalatot csalogat elõ hangszerébõl. 

Szilvágyi Sándor 1964-ben született Budapesten, jelenleg a
Pécsi Tudományegyetem Zenemûvészeti Kar és a budapesti
Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola oktatója. Szólis-
taként és kamaramuzsikusként rendszeresen fellép külföldön
is. Rangos gitárkurzusok kedvelt elõadója. 2007-ben Liszt Fe-
renc-díjjal jutalmazták munkáját.

A közös muzsikálás különös csemegének ígérkezik, de né-
hány mû erejéig szólóban is megmutatkozik az est folyamán
a két mûvész. 

Bach C-dúr szonátájától Bartók Román népi táncáig ível a
mûsor, közben kitekintve egy kis 20. századi argentin gitár
muzsikára.

Úgy gondolom, ennél csalogatóbb dologra már nincs is
szükség ahhoz, hogy találkozzunk a szentesi zeneiskola
hangversenytermében január 8-án, csütörtökön 19 órakor.

Kocsis Györgyi

A városi rendezvények
egyik leggyakoribb szerep-
lõje Szentes Város Fúvósze-
nekara. A tagokat zeneisko-
lai múltja köti az együttes-
hez. Van, aki több éves ki-
hagyás után tért vissza
hangszeréhez, míg más még
csak néhány éve vette a bá-
torságot a zenekari szerep-
léshez.

Egy három órás zenekari
próba után ültünk le beszél-
getni a városi fúvószenekar
néhány tagjával. Hetente
egyszer tudnak összejönni a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház egyik termében,
ahol egy órás a szólampró-
bák után a teljes zenekar
együtt gyakorol. Most külön
is készülnek a hagyományos
óévbúcsúztató koncertre. A
telekommunikációs területen
dolgozó Dragon Lajos tenor,
kürtön játszik, 8 éves korá-
ban kezdett zenélni. Szülei
kérték az egykori zenekarve-
zetõ Bánfi Laci bácsit, foglal-
kozzon a fiukkal. Mészáros
Zoltán a fúvószenekar trom-
bitása 1977-ben Puruczkai
Mihálynál kezdett zenélni,
aki kijárt Gádorosra tanítani.
Bátyja is trombitált, mindket-
ten játszottak egy ideig a fú-
vószenekarban, majd abba-
hagyták. Évekkel késõbb
Zoltán vezette azt a buszt,
amivel a zenekar Letenyére
utazott fellépésre és Mihály
Béla karmester hívta újra a
fúvósok közé. A zenekarve-
zetõ szerint ritka, hogy vala-
ki több év kihagyás után
hangszert vegyen a kezébe és
folytassa a zenélést. Kecse
Tünde 14 éve tanul zenét, 9
éve fagottozik és 4 éve játszik
a zenekarban. Mai napig
nem tudja, miért a fagottot
választotta a furulya után.
Talán mert azt adták a kezé-
be, mondta mosolyogva. Pin-
tér Borbála tanárnõ buzdításá-
ra csatlakozott az együttes-

hez. Mihály Béla válasza kö-
zelebb visz a megoldáshoz,
tapasztalata alapján az esetek
90 százalékában a tanuló azt
a hangszert választja, amit a
tanára is fúj. A fúvószenekar
legtöbb tagja a zeneiskolába
járt, ahol az ifjúsági zenekar-
ban játszottak elõször. Mint
ahogy Gábor Bettina is, aki a
felnõtt zenekarhoz 2 éve
csatlakozott, 2 éves ifjúsági
zenekari játék után.

A fúvósok vezetõje a zene-
iskolát tartja elsõ és utolsó
munkahelyének. Mihály Béla
az általános iskola utolsó
évében kezdett Szentesre jár-
ni, a zenekarhoz 1974-ben
került, amikor tanítani kez-
dett a zeneiskolában. Ma is
rendszeresen gyakorol klari-
nétján, mert mint mondta, a
zenetanulás élethosszig tartó
folyamat. Azt tervezi, ha
nyugdíjas lesz, akkor felku-
tatja a város fúvószenekari
múltját.

Az együttes évente 25-30
alkalommal lép fel, fõként a
tavasztól õszig tartó szezon-

ban. Egy-egy zenekari talál-
kozó vagy rendezvény alkal-
mával akár háromszor is fel-
lépnek egy hétvégén. A leg-
több koncertet a térség tele-
pülésein adják, de szerepel-
tek Lengyelországban, Né-
metországban és Székelyföl-
dön is. Legutóbb november-
ben a vajdasági Bácskossuth-
falván koncerteztek. Két fõ
itthoni rendezvényük az au-
gusztusi nemzetközi fúvós-
zenekari találkozó és a de-
cember végi óévbúcsúztató
koncert. Utóbbi a zenekar
házi eseményeként indult
1998-ban, amikor az ünnep
elõtti utolsó próbát kötötték
össze egy közös zenéléssel és
pezsgõzéssel a maguk ked-
vére. A következõ évben még
a zeneiskolában, majd három
évig a színházteremben tar-
tották az óévbúcsúztatót,
egyre nagyobb közönség
elõtt. Az esemény annyira ki-
nõtte magát, hogy az utóbbi
években a sportcsarnokban
rendezik meg, kibõvülve a
Bárdos Lajos Vegyeskar,

néptáncegyüttesek és szente-
si származású vendégmûvé-
szek fellépésével. Már az is
megfordult a zenekar tagjai-
nak fejében, hogy újra a ze-
neiskolában tartanak maguk-
nak évzáró közös zenélést. 

Az együttes repertoárja
igen széleskörû: a magyar
történelmi indulóktól a
klasszikus átiratokon keresz-
tül a kortárs komoly és
könnyûzenéig szinte minden
stílusú mû megtalálható.
Idõnként a régen játszott
darabokat elõveszik, a több
évig játszottakat elhagyják. 

Csongrád Megye Közgyû-
lése 1993-ban Alkotói díjjal
jutalmazta a több évtizedes
eredményes tevékenységéért.
1999-ben az országos minõsí-
tésen elnyerte a Fesztiválze-
nekar címet és ugyanabban
az évben Aranydiplomát ka-
pott. Lengyelországban 2001-
ben Nagydíjat, egy évvel ké-
sõbb Békéscsabán szintén
nemzetközi versenyen Nívó-
díjban részesítette a zsûri.

Besenyei Gábor

Fúj ják a dalokat Bachtól Bartókig
az év elsõ
koncertjén

Orius támadásban
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Anyukájukkal együtt, öt
hölgy tagja van a Héri csa-
ládnak, akik az idei évben,
december 12-én vették át Az
év családja Szentesen elis-
merést. Szombat délután
négy csodálatos kislány tár-
saságában beszélgettem a
szülõkkel, akik elárulták, a
boldog család titka az, hogy
mindannyian tegyenek érte,
és annyi idõt töltsenek
együtt, amennyit csak lehet.

Héri Zoltán és Maginyecz
Tünde 2001-ben ismerkedtek
meg Nagyszénáson, egy ösz-
szejövetelen, ahol szinte me-
sébe illõen megtetszettek
egymásnak. Bár Tünde Szar-
vason, Zoltán Szentesen élt
ekkor, a nyári szabadságo-
lásnak köszönhetõen a talál-
kozást követõ egy hetet
együtt tölthették. 

Hamarosan úgy döntöttek,
hogy összeköltöznek Szente-
sen, így bõ két hétnyi isme-
retség után egy fedél alatt
folytatták az életüket. Ez ak-
kor hirtelen jó ötletnek tûnt,
késõbb az élet igazolta õket
abban, hogy valóban jó dön-
tést hoztak. Tünde munkát
keresett Szentesen, sikerült
is elhelyezkednie, majd kö-
zös vállalkozást indítottak.

– Egyszer az orvos azt
mondta, hogy nem lehet
gyermekem, majd mégis te-
herbe estem Adriennel. Ek-
kor úgy döntöttem, hogy
nem dolgozom tovább, hi-
szen a pici volt a legfonto-
sabb. Sõt, közöltem Zolival,
hogy jó lenne, ha mégiscsak
feleségül venne – mesélte az
anyuka nevetve.

A házvásárlás sem volt ép-
pen hétköznapi a családnál.
Mire találtak vevõt a közös
lakásra és elintézték a papír-
munkát, addigra eladták a
házikót, amit kinéztek.

- Beültünk a férjemmel az
autóba és utcáról utcára jár-
va kerestük az eladó háza-
kat. Amikor ezt megláttuk,

azt mondtam a férjemnek,
hogy meg se állj, ide biztos
nem költözünk. Ehhez ké-
pest csak bementünk és az
elsõ lépés után láttam a fér-
jem arcán, hogy ide fogunk
költözni. Nemsokára újabb
öröm ért bennünket, hiszen
2005-ben megérkezett Nóri
is a családba.

A házaspár sokat gondol-
kozott, hogy legyen-e több
kistestvér, és arra jutottak,
hogy bevállalnak még egy
gyermeket. Így hamarosan,
2007-ben Kingát is meghozta
a gólya. Néhány hónap múl-
va úgy döntöttek, ha a há-
rom gyerkõc nagyobb lesz,
akkor jöhet még egy pici ba-
ba. Pár hónap múlva, hogy
nem várnak több évet, így
2009-ben, Dóri születésével
teljes lett a Héri család. 

Tünde tíz éven keresztül,
minden egyes napot a lá-
nyokkal töltött. Egy fizetés-
bõl élve ki kellett találniuk,
hogyan könnyíthetik meg a
hétköznapokat, így hamar
eldöntötték, hogy gazdál-
kodni fognak. 

– Beállítottuk a kiskertün-
ket, csirkéket tartottunk,
gyümölcsfákat neveltünk.
Itthon sütöttem a kenyeret,

sok süteményt készítettünk.
Nem volt egyszerû idõszak.
A férjem nagyon szeretett
volna méheket, így lettek
méhcsaládok is, így most az-
zal is foglalkozunk. Most,
hogy én is újból dolgozom,
sok tennivaló akad, szinte
alig van szabad hétvégénk –
mondta Tünde.

A lányok mindenben segí-
tenek, amire megkérik õket. 

– Sepregetés!
– Csirkepucolás!
– Szendvicset csinálunk –

sorolták a gyerekek.
A lányok azt is elárulták,

hogy a szombati ebédre is õk
fõzték a húslevest. Mindenki
szeret fõzni a családban, de
az apuka a legnagyobb sza-
kács. Õ törekszik leginkább
arra, hogy különlegesen el-
késztett ételek is kerüljenek
az asztalra. 

– A karácsonyt együtt tölt-
jük, együtt díszítjük a lá-
nyokkal a fát, apa fõz. Ná-
lunk akkora fenyõfának kell
lenni, hogy körbe tudjuk
táncolni. Mindig élõfenyõnk
volt, de egyszer az én kéré-
semre mûfenyõre váltottunk
– mesélte az anyuka.

Ha idejük engedi, kirán-
dulni mennek, játszanak,

igyekeznek minél több közös
élménnyel gyarapodni. A há-
rom nagyobb lányuk úszni
és vízilabdázni is jár, ezért a
hétköznapok eléggé zsúfol-
tak. Szoros idõbeosztás sze-
rint élnek, de saját bevallá-
suk szerint sosem ideges-
kednek, vagy reagálnak túl
bizonyos helyzeteket. Min-
denki végzi a saját dolgát.

– Élvezem, hogy négy lá-
nyom van. Vidámak, sokat
segítenek. Most is épp kirán-
dulni készülünk a nagycsa-
ládosok egyesületével. Be
kell pakolni a túrabotokat,
mert mindenkinek van saját-
ja, amibe bele van vésve,
hogy hány túrát teljesített –
mesélte Zoltán.

– Egyszer azt mondta az
egyik ismerõsöm: soha ne
azt tervezd meg, hogy hány
gyereked lesz, hanem min-
dig csak a soron következõt.
Ez nagy igazság – tette hoz-
zá Tünde.

Az év családja oklevél
mellé 1 hetes szigligeti üdü-
lést kaptak Hériék az önkor-
mányzattól.

A tavalyi év nyertesei, a
Szabó család és az Együtt
Nagycsaládosok Egyesülete
is gratulál a Héri családnak. 

L.É.

Nõuralom van az év családjában

Címzetes fõorvosi címet
kapott Kovács Gyula házi-
orvos, aki egyben a szentesi
vízilabdázók egészségét is
óvja hétrõl-hétre. A cím ki-
érdemléséhez minimum
húsz év folyamatos munka
szükségeltetik egy adott
szakterületen, no meg per-
sze jó néhány szakvizsga…

– Mindig is Szentesen
praktizált?

– Igen., Az egyetem elvég-
zését követõen azonnal ide
kerültem Szentesre, ahol
négy esztendeig a kórház
szülész fõorvosa voltam,
majd a szakvizsgám után
körzetben helyezkedtem el,
ahol körzeti-, majd házior-
vosként dolgoztam, dolgo-
zom. Január elsején lesz 33.
esztendeje, hogy ebben a mi-
nõségben dolgozom betege-
im gyógyulásáért õszinte
szeretettel és tisztelettel.

– Több generáció is felnõtt
az ön praktizálása alatt…

– Valóban így van, hiszen
elõdömtõl úgy vettem át a
praxist, hogy szinte házról
házra járva átadta a betegeit,
megismertette õket velem.
Lassan a harmadik generáci-
ót kísérhetem figyelemmel,
akik akkor kisgyerekek vol-
tak, azoknak már a gyerekük
is az én körzetemhez tarto-
zik. 

– Mire kötelez a Címzetes
fõorvos cím?

– Bízom benne, hogy ez
nem a pályám befejezését ve-
títi elõre… A viccet félretéve
úgy gondolom, hogy a kitar-
tás, a szakma iránti alázat és
szeretet a fontos, ha nem a
legfontosabb egy orvos életé-
ben, egy ilyen elismerés után
pedig fokozottan az. Ennek

igyekszem megfelelni a to-
vábbiakban is.

– Honnan a sport és azon
belül is a vízilabda iránti
szeretet?

– Egyetemi éveim alatt én
is sportoltam, két esztendeig
vízilabdáztam is. Így amikor
2000 januárjában felkértek
erre a feladatra, természete-
sen örömmel vállaltam el, és
Molnár Gyula rendelõintézeti
igazgatótól átvettem ezt a
munkát. Elhivatottja vagyok
a szentesi vízilabdának, a
klubnak, az uszodának, és
bízom benne, hogy egészsé-

gem engedi, és még sokáig
dolgozhatom a sportágért.
Középsõ gyermekem váro-
mányosa a körzetemnek. Je-
lenleg a szegedi egyetem
családorvosi tanszékén rezi-
dens, júniusban kapott dip-
lomát, és azt szeretném, ha õ
vinné tovább a praxist. Ha ez
megtörténik, akkor utána,
vagyis néhány esztendõ
múlva már csak besegítenék
neki, de a vízilabda akkor is
megmaradna az életemben.

HV

Szakmája és
a víz i labda
elhivatot t ja

Szemelvények a frissen meg-
jelent Újabb szentesi anekdoták
c. kötetbõl

A Kossuth téri Általános
Iskola magyar-történelem
szakos tanárnõje volt Ráfiné
Takács Katalin. Nagyon sok
tréfás, mulattató emléket
õriz a város nagy öregjeirõl,
a szentesi hétköznapokról.
Ezeket fia, Ráfi Dénes tanár
úr jegyezte le, s adta tovább
önzetlenül. Ezúton is köszö-
net érte.

Uhlár István népszerû és
magas rangot elért katolikus
pap volt, aki haláláig Szente-
sen élt. Õ építtette az azóta
100 éves Szent Erzsébet Ka-
tolikus Iskolát is. A felszente-
léskor nagy ceremónia volt.

A kislány, aki az egyik kö-
szöntõt mondta, napokig ta-
nulta Uhlár István címeit,
rangjait. A köszöntõ kezde-
tén, nagy csokor virággal a
kezében, lendületesen fogott
hozzá, hogy mindent elso-
roljon:

– Uhlár István pápai prelá-
tus, esperes, plébános…

A plébános úr nem enged-
te végigmondani, odament a
kislányhoz, átvette a csokrot,
s azt mondta: 

– Kislányom, tudom én,

hogy ki vagyok – és megsi-
mogatta a fejét.

* * *
Népszerû ember lévén sok

családi ünnepre meghívták.
Egyszer egy külsõecseri ta-
nyán névnapozott, s mivel
még hó volt, lovas szánon
ment ki fiatal káplánja kísé-
retében. Reggelig elbeszél-
gettek. Éjszaka azonban a
langyos esõ latyakká változ-
tatta a havat. A lovak nem
bírták a latyakos dagonyát.
Ökrökkel kellett próbálkozni.
Befogták a gazda ökreit a fo-
gatba, a kocsis pedig felült a
bakra. Mielõtt elindultak vol-
na hátra szólt az utasoknak: 

– Tisztelendõ Uramék
most fogják be a fülüket,
mert ezek ökrök ám, nem lo-
vak. Ezekkel máshogy kell
beszélni – s amúgy szafto-
san, a szenteket sem kímélve
eligazította az ökröket. Azok
ebbõl már értve ki is rántot-
ták a kocsit a sárból.

Mikor sikerült elindulni, a
fiatal káplán megszólalt:

– Ejnye, édes fiam, de csú-
nya volt!

A plébános úr erre moso-
lyogva ennyit válaszolt:

– Csúnya, csúnya, de hasz-
nos.

* * *
Az elõzõ kötet egyik fõhõ-

se Bugyi István volt. Úgy lát-
szik a helyiek kifogyhatatla-
nok a vele kapcsolatos anek-
dotákból. Íme, még egy.

Bugyi professzor úr köztu-
dottan nem szeretett pénzzel
foglalkozni. A mûtétek árát a
titkára vette föl, az otthoni
pénzügyeket pedig a felesé-
ge intézte, ezért nemigen
volt tisztában az árakkal.

Egy vadászat során talált a
zsebében 5 pengõt. Megörült
neki, mert nagy pénznek hit-
te. Gondolt egyet, s az egész
társaságot meghívta a kajáni
csárdába vacsorázni. Nem
tudni, hányan voltak, de
jócskán fogyott étel is, ital is.
Mikor mindennel végeztek,
elõvette a tanár úr az 5 pen-
gõt, hanyagul az asztalra tet-
te, s csak ennyit mondott a
csárdásnak: 

– Ami marad, az marad!
A csárdás nem mert szólni

semmit. Illendõen megkö-
szönte az 5 pengõt, és más-
nap felkereste a tanár úr fele-
ségét, Dr. Wéber Stefániát.

Az asszony jót mulatott a
dolgon, s még jó néhány öt-
pengõst fizetett a vendéglõs-
nek. Arra az egy 5 pengõre
meg nevetve mondta: 

– Ami marad, az marad!
Összeállította:

Vágvölgyi Zoltán

Szentesi anekdoták
Az országban az elsõk között, 1998-ban ve-

zette be a szentesi önkormányzat a szociális
malac formájában adott szociális természet-
beni juttatást. Idén nyáron húsz rászoruló
kapott egy-egy 25 kilogrammos jószágot. A
malacok táplálásához szükséges takarmányt
is biztosítja a város. A családok maguk dön-
tik el, hogy a karácsonyi asztalra kerüljön-e a
felhizlalt sertés.

Fél éves a Fodor család szociális malaca,
ami vígan él több társával egy Derzsi Kovács
Jenõ utcai ház udvarában. Fodor Mónika apó-
sánál helyzeték el az állatot a nyáron, így
nem kell két helyre járni etetni. 

A most száz kilogrammot nyomó malac
kukoricán, vegyes darán és az önkormányzat
által biztosított tápon nevelkedett ez idáig.
Idén még megússza a vágást, helyette egyik
sorstársa kerül hamarosan az asztalra.

– Most húst szeretnénk lefagyasztani, a vá-
rostól kapott malacból pedig sütni való hús,
darált hús, kocsonyának való és pörkölt
alapanyag lesz – mondta Mónika. 

Apósa nem csak felügyeli, de néha-néha
meg is szeretgeti a malacot, ami láthatóan jól
tûrt volna még néhány óra vakargatást. Túl-
zottan viszont nem kötõdnek hozzá, hiszen
hamarosan úgyis vasárnapi ebéd lesz belõle. 

Idén megússza a vágást a malac

Mindent együtt csinálnak, a szeretet teszi boldoggá az év családját.
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A Szentesi Tenisz Klub
legeredményesebb fiú ver-
senyzõjeként zárta az idei
esztendõt ifj. Lindák Zoltán.
A még mindig csak 12 esz-
tendõs teniszezõ idén kor-
osztályos és régiós verse-
nyeken, vidék-bajnoksá-
gon, kiemelt viadalokon,
diákolimpián és országos
bajnokságon szerepelt. 

– 2014-ben összesen 23
versenyen indultam, fiú 12-
es és fiú 14-es korosztályban,
csapatban, egyéniben, illetve
párosban – mesélte Zoli. –
Március 1-jén városi emlék-
érmet vehettem át kiemelke-
dõ sportteljesítményemért
a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban Szirbik Imre
polgármester úrtól. A Vidék-
bajnokságon az elsõ helye-
zést elért Szentesi Tenisz
Klub legeredményesebb fiú
versenyzõjeként a névadó
Das Welt Auto szponzor
képviselõjétõl Szabó Zoltán
úrtól egy mountain bike ke-
rékpárt kaptam. Apuéknak
hatalmas köszönet jár, hiszen
nélkülük nem tudtam volna
eljutni ezekre a fontos verse-
nyekre.

Ifj. Lindák Zoltán, aki a
Koszta József Általános isko-
la tanulója, az idei korosztá-
lyos és kiemelt versenyeken
négy elsõ, öt második és két
harmadik helyezést ért el,
míg a régiós versenyen elsõ

lett, csapatban pedig a vi-
dék-bajnokságon bronzér-
met szerzett, de a balatonfü-
redi diákolimpiáról is har-
madik helyezéssel tért haza.
A sikeres és eredményes
2014-es esztendõnek köszön-
hetõen a Magyar Tenisz
Szövetség által vezetett
ranglistán a 15. helyet fog-
lalja el a fiú 12-es korcso-
portban. Január elsejével az-
tán következhet a korcso-
portváltás, így Zoli jövõre
már a fiú 14-es korosztály-
ban szerepel. Idén január el-
sejétõl Zoli nagyapja, Lindák
András segítségével és köz-
benjárásával sikerült meg-
nyerni egy vezetõ sportszer-
gyártó céget, amely felszere-
léssel látja el a fiatal tenisze-
zõt. Az eredményes szerep-

lés természetesen nem való-
sulhatott volna meg Bakos
László, Zsiga László és Varga
Péter edzõk munkája nélkül,
de Szarvas Jánosnak, illetve
Árgyelán Dávidnak is jár a
köszönet, akik munkájukat
sokszor félrerakva, szabad-
idejüket feláldozva egyéni
játékkal segítettek a verse-
nyekre való felkészülésben,
míg Kovács András, illetve
Csóti Rajmund Szerbiában
irányították Zoltán edzéseit.
A sok verseny, a rengeteg
utazás az iskolai munka ro-
vására is mehetett volna, de
a Koszta iskola pedagógusai
mindenben Zoli mellett áll-
nak, és a tananyag pótlásá-
ban, a tanulásban is támo-
gatják diákjukat.

hv

Zoli, az éremhalmozó A Debrecen elleni hazai
mérkõzésen sem sikerült
pontot szereznie a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapatának. Lukács Dénes
10-9-es vereséggel mutatko-
zott be a kispadon, folytatás
szombaton 18 órától itthon,
a Pécs ellen.

Az új szakvezetõ bemutat-
kozására mintegy kétszázan
voltak kíváncsiak a ligeti
uszodában az elmúlt hétvé-
gén, ám csalatkozniuk kel-
lett. No, nem abban, hogy ki
ül a szentesi kispadon, mert
ott Lukács Dénes foglalt he-
lyet, hanem abban, hogy pár
nap alatt õ sem tudott csodát
mûvelni a csapattal. 5-3-ra,
majd 2-0-ra nyerte az elsõ
két negyedet a Debrecen. Az
elsõ félidõ kissé pontatlan,
ideges játéka után valame-
lyest megnyugodott a Szen-
tes, az emberelõnyök kihasz-
nálása is feljavult, így a har-
madik nyolc percet két gól-
lal, az utolsó negyedet pedig
eggyel nyerte a Valdor, ám
ez is kevésnek bizonyult a
pontszerzéshez. A találkozó
végén a mieinknek volt lehe-

tõsége az egyenlítésre, úgy
tûnt, hogy a gólvonal mögé
jutott a labda, de a játékveze-
tõk nem adták meg a talála-
tot, így a vendégek örülhet-
tek.

– Sajnálom, hogy így vég-
zõdött ez a találkozó, mert
úgy érzem több volt a mai
meccsben. Értékelte a látotta-
kat Lukács Dénes. – Hiába
tettünk sokat a pontszerzé-
sért, most sem sikerült pon-
tot „csípnünk”. Ismét kiüt-
köztek azok a hibák, melyek
kijavításán folyamatosan
dolgozunk, továbbra is fenn-
tartom, hogy a kapusposz-
ton egy kapussal nem lehet
eredményesen szerepelni, ja-
nuár végére talán ez a prob-
lémánk is megoldódik. Úgy
láttam, hogy jobbak voltunk,
az ellenfél kapusát a mezõny
legjobbjává tettük, ráadásul
rengeteg lapos lövést eresz-

tettünk meg, pedig ennek az
ellenkezõjét beszéltük meg.
A végén az erõfölény kijött a
javunkra, ráadásul lõttünk
egy gólt, amit nem adtak
meg, arról nem is beszélve,
hogy az ellenfélnél befújtak
egy hasonlót. Egyértelmûen
bent volt Zlatko húzása,
pontot érdemeltünk volna.
Az eredményesség tekinteté-
ben két ellentétes félidõt lát-
hattunk, sajnos az elsõ két
negyedben a helyzeteinket
nem használtuk ki, így en-
nek vereség lett a vége.

A Valdor legközelebb
szombaton este játszik újabb
fontos mérkõzést, ezúttal a
Pécs gárdája látogat a ligeti
uszodába. A vendégek köz-
vetlenül a Szentes elõtt áll-
nak a tabellán, igaz õk már
hét gyûjtött pontnál tarta-
nak. A találkozó 18 órakor
kezdõdik. hv

A Pécs ellen
az elsõ pontért

Kiss Ottót, a Szentesi Vízi-
labdaklub volt intézõjét kö-
szöntötte 86. születésnapja
alkalmából a Vízilabda Szö-
vetség fõtitkára, Nemcsik Ba-
lázs és a Szentesi Vízilabdá-
ért Alapítvány elnöke, Döm-
södi József a Magyaror-
szág–Olaszország nõi vízi-
labda Világliga mérkõzés
szünetében.

Ottó bácsi közel 60 éve
szegõdött a vízilabda szolgá-

latába. Intézõként, technikai
vezetõként 1957-tõl folyama-
tosan segítette a szentesi pó-
lót, szervezte a mérkõzések-
kel, utazásokkal, reklámmal
kapcsolatos ügyeket.

A klub mindenese 2002-
ben búcsúzott a mindennapi
munkától, abban az évben
vehette át a Szentes városért
kitüntetést és Csongrád me-
gye Magyar Millennium Em-
lékérmét.

Elismerés a klub
mindenesének

December 14-én Kecske-
méten a Szentkirályi Kupa
Zsoldos Zsolt emlékverseny
szerb és román résztvevõk-
kel zajlott, melyen a Pollák
DSE versenyzõi az alábbi
eredményeket szerezték: di-
ák „C” (2004) -45 kg 3. Balog

István; diák „B” (2003) -40 kg
3. Németh Bernadett;  diák
„A” (2002) -35 kg 3. Tóth Bá-

lint -66 kg, 3. Szabó Máté.

Pollák
judo

December 14-én játszot-
ták le a nõi szuperliga teke-
bajnokság 12. fordulóját. A
Szentesi TE a Rákoshegyi
VSE II. csapatát fogadta.
A vendégek 3150 fát ütöt-
tek, 3 csapatpontot szerez-

tek, a Szentesi TE 3176 fával
szerzett 3 csapatpontot. A
plusz 26 fáért járó 2 pontot
a Szentesi TE kapta, így 5:3-
as gyõzelmet arattak.

Szentesi pontszerzõk:
Tóth Andrea 589 fa, Seres

Edina 571 fa, Marsi Margit
569 fa.

Az ifjúsági versenyzõk
987 fát ütöttek. Pontszer-
zõk: Jankovics Gréta 508 fa,
Barhács Noémi 479 fa, a
plusz 301 fáért járó 2 plusz
pontot a Szentesi TE kapta,
így 4:0-ra nyertek a szentesi
ifisták.

Dupla tekesiker

Még éppen a vonal felett,
a kiesési helyeket jelentõ
utolsó két pozíciót elkerül-
ve, a tizennegyedik helyen
tölti a téli szünetet a Szen-
tesi Kinizsi megyei elsõ
osztályú labdarúgócsapata.
Bozóki Zoltán vezetõedzõ
szerint mindenképpen meg
kell erõsíteni a játékos-
keretet, ha szeretnék meg-
õrizni elsõ osztályú tagsá-
gukat a következõ szezon-
ban is.

Tudni lehetett, hogy nem
lesz egyszerû dolguk a Kini-
zsi labdarúgóinak ebben az
idényben, hiszen hat-hét
meghatározó játékos hagyta
el a klubot a nyári szünetben
ilyen-olyan okok miatt, és
mint utólag kiderült, õket
nem sikerült megfelelõen
pótolni. A játékoskeretet zö-
mében a saját utánpótlásából
töltötte fel a klub, de õk egy-
elõre nem jelentettek igazi
erõsítést a csapatnak. Ennek
ellenére nem kezdte rosszul
az õszt a Kinizsi, harcos já-
tékkal gyûjtögette pontjait,
de aztán jött a megtorpanás,
a vereségek sorozata, ráadá-

sul az õsz végére már mentá-
lisan is szétesett a gárda. A
labdarúgók már téli szünetü-
ket töltik, de sokan közülük
a városi vagy város környéki
teremlabdarúgó tornákon re-
generálódnak, hogy aztán
felfrissülve vágjanak bele a
január 23-án kezdõdõ felké-
szülésbe. – Hat hetes felké-
szülést tervezünk – mondta
Bozóki Zoltán, a Kinizsi ve-
zetõedzõje. – Már lekötöttük
az edzõmérkõzéseket is, il-
letve a Csongrád Megyei
Labdarúgó Szövetség felkért
minket, hogy ne csak indul-
junk a téli mûfüves bajnok-
ságban, hanem legyünk az
egyik helyszíne is a sorozat-
nak. Megfelelõ számú jelent-
kezõ esetén – és ha az idõ-
pontokat is úgy tudjuk beik-
tatni – mi is szeretnénk részt
venni ebben, hiszen tavaly
jól szolgálta a felkészülést a
tavaszra.

A játékoskeret erõsítésre
szorul, ez nem is lehet kérdé-
ses, az viszont igen, hogy

kikkel tud megegyezni végül
a klub. Az átigazolási idõ-
szak január közepétõl febru-
ár közepéig tart, de nyilván
a tárgyalások már most meg-
kezdõdnek labdarúgókkal a
színfalak mögött. – Vannak
labdarúgók, akik már jelez-
ték, hogy jönnének, egyelõre
az a kérdéses, hogy csak köl-
csönbe vagy esetleg végleg,
de még a megbeszélések ele-
jén tartunk – mondta a veze-
tõedzõ. – Minõségi játékosok
jelentenének igazán erõsí-
tést, illetve az, hogy a sérült-
jeink végre felépüljenek, és
teljes értékû munkát tudja-
nak végezni, mert sajnos
õsszel voltak mérkõzések,
amikor „elfogytunk” a sok
sérülés és eltiltás miatt. Egy-
elõre úgy tûnik, hogy távo-
zónk nem lesz, még senki
sem jelezte a távozását.

A bajnokság várhatóan a
március 7-8-i hétvégén foly-
tatódik, ha az idõjárás is úgy
akarja.

hv

Nehéz tavasz elõtt

Két kültéri fitnesz eszközt és egy pétanque pályát avatott fel december 13-án a Hõsök
Erdejében a Kiút XXI. Közhasznú Egyesület. Körülbelül húsz érdeklõdõ próbálta ki a francia
eredetû golyójátékot. Az este folyamán az egyesület Luca-napi boszorkánykeresõ
tájékozódási versenyt is rendezett a lakótelep közössége és az érdeklõdõk részére.

Pétanque pálya a Kertvárosban

Lindák Zoltán Bakos László edzõvel.

Fotó: Vidovics Ferenc



A Szent Anna templomban immár
26. alkalommal rendezték meg a kará-
csonyi jótékonysági koncertet.

Az eseményen Homoki-Nagy Mária
egyetemi tanár mondott beszédet.
Nemcsak az ünnep fontosságát hangsú-
lyozta, hanem azt is, hogy a jótékony-
ság szerepe, emberi s (közösséget erõsí-
tõ) gyógyító ereje kiemelt az emberek
életében, továbbá a zene mennyire
hangsúlyos akkor is, ha nem egyetlen
célja a kikapcsolás s kikapcsolódás.
Gruber László plébános verssel és né-
hány üdvözlõ mondattal köszöntötte a
jelenlevõket. Paulovics Tamás verset sza-
valt.

Fellépett még a Bárdos Lajos Vegyes-
kar Nagy János vezényletével, a Kiss
Bálint Református és a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola összevont gyermekkara
Farkas Márta és Balogh Ida irányításával,
a Szent Anna templom szkólája és a vá-
rosi fúvószenekar.

A fúvószenekarban játszók töreked-
tek az ünnepélyes hangvételre, s a vál-
tozatosságra és  a jó hangulat megte-
remtésére. A felcsendülõ Mozart mû
klasszikus-komoly hangvételét egy ír
karácsonyi muzsika váltotta fel, ezzel
zárult a repertoár.

A záró mûsor egy összehangoló-rá-
hangoló városi közös produkció volt,

ahol a gyermekfellépõk, a Bárdos-kar, a
zenekari tagok a közönséggel együtt
zengték a Szent Anna templom boltívei
alatt a karácsonyi dalokat.

A jótékonysági eseményt az egyház-
község és a vöröskereszt együttesen
szervezték, a rászorulók számára össze-
gyûlt adományokat e szervezetek jut-
tatják el. Bár az elmúlt 26 év rendezvé-
nyérõl általánosságban elmondható a
népszerûség, s hogy telt házas koncer-
teket adtak, idén a közönség soraiban
többségben voltak a fellépõ kórusok
tagjai. Emellett szép számmal gyûlt a
hallgatóság a rendezvényre.

Hornyik Anna Viola

Egy szentesi fiatal lány
évek óta szilárdan készült
arra, hogy a japán nyelv-
hez és a kultúrához minél
közelebb kerüljön. Család-
ja és barátai eleinte furcsán
viszonyultak az ötlethez,
de Prumek Sára nem adta
fel a próbálkozást. A buda-
pesti Tan Kapuja Buddhis-
ta Fõiskola mesterszaká-
nak japán szakirányán
egyszer csak kinyílt elõtte
a világ.

Sára öt éve tanul japánul,
nem titkolt célja, hogy tol-
mácsként dolgozzon.

– Idén júliusban nyertem
el egy japán állami kulturá-
lis-nyelvi ösztöndíjat. Na-
gyon szeretem a japán nyel-
vet. Mindenképp szerettem
volna hosszabb idõt eltölteni
Japánban, mivel úgy gondo-
lom, hogy egy idegen nyel-
vet nem lehet pusztán köny-
vekbõl elsajátítani, ezért na-
gyon boldog vagyok, hogy
sikerült idáig eljutnom.
Szeptembertõl jövõ év au-
gusztusáig leszek ösztöndí-
jas hallgató a Nara Tanár-
képzõ Egyetemen. Elsõsor-
ban a nyelvgyakorlás moti-
vált és az, hogy minél többet
tudjak meg a japán kultúrá-
ról. Az egyetemen vannak
nyelvóráink, és a való élet-
ben is helyt kell állnom, ami
nagyon sokat segít – vála-
szolt kérdésünkre.

Repülõvel – egy Helsinki-
ben kivitelezett átszállás
után – tizennégy órát köve-
tõen érkezett Japánba. A cso-
magja nagy részét a ruhák
tették ki, de azért itthoni em-
lékeket is vitt magával. Sára
azt is megosztotta velünk,
hogy nagyon sajnálja, hogy

nem vitt magával több ma-
gyar fûszert, mivel nagyon
hiányoznak neki az itthoni
ízek. 

– A családom és a tanára-
im sokat segítettek abban,
hogy mindezt elérjem. Tá-
mogattak és bátorítottak az
úton. Nehéz volt az elválás,
de szerencsére az internet-
nek köszönhetõen gyakran
tudunk beszélgetni egymás-
sal. Hiányzom mindenkinek,
de tudják, hogy jó helyen va-
gyok – tette hozzá Sára.

Megosztotta velünk azt is,
hogy eleinte furcsa volt neki,
hogy kilóg a tömegbõl, meg-
nézték az utcán, de már hoz-
zászokott. Sok barátot gyûj-
tött, akikre számíthat, és
akikkel sok idõt tölt együtt.
A japán ételeket igazán meg-
szerette, de õszintén bevallja,
hogy a magyar ízeket nem
pótolhatja semmi. 

– Nara jellegzetessége,
hogy a városban szabadon
élnek az õzek. Nagyon szelí-
dek, meg is lehet õket simo-
gatni. Nagyon szeretem az
állatokat, ezért boldog va-
gyok, hogy nap, mint nap ta-
lálkozom velük. A kollégi-
um- és az egyetem udvarán
is gyakran látni õket. 

– Nara vidéki városnak
számít, ezért este nyolc óra
után szinte senkit sem lehet
látni az utcán. Hét évig
Budapesten éltem, ezért ki-
csit hiányzik a nagyvárosi
nyüzsgés – vallotta be.

Mivel egy évig nem jön
haza Magyarországra, Sára
úgy tervezi, hogy a csoport-
társaival rendeznek egy ka-
rácsonyi ünnepséget a kollé-
giumban, ahol mézeskalá-
csot sütnek, forralt bort ké-
szítenek és meg is ajándé-
kozzák egymást.

L.É.

Magával ragadta a keleti kultúra Sárit,
aki egy évig élvezheti Japán vendégszeretetét.

Betöltötte a szentesi sport-
csarnokot a 2010-ben a Me-
gasztár 5 versenyben az Év
férfihangjának választott
Kökény Attila éneke a Fivé-
rek együttes búcsúkoncert-
jén. Bár sztárvendégként ér-
kezett, nem tartja magát
sztárnak, és neki valószínû-
leg soha nem lesz búcsúkon-
certje.

A Seres-fiúk alkotta Fivérek
zenekar hetekig helyt állt a
Megasztárban, a verseny
alatt az ismeretség barátság-
gá alakult köztük és a késõbb
a 2. helyig jutó Kökény Attila
között. – Össze voltunk zárva
hosszú hetekig, s ilyenkor az
emberek egymásra vannak
szorulva. A zene nagyon fon-
tos kapocs volt nekünk ott
bent – mesélte az elõadó. -
Õk mobil hangszerekkel, gi-
tárokkal dolgoztak, s amikor
megkaptunk egy-egy nótát,
mindenki futott a Fivérekhez:
„hú, gyere, nézzük meg, mi-
lyen hangnemben vagyunk”.
Nagy segítséget jelentettek
számunkra, meg hát jó embe-

rek is, és ilyen emberekre
mindenhol szükség van.

Amikor meghallotta, hogy
a Fivérek búcsúkoncertjére
hívták, nagyon furcsállotta. -
Azt gondolom, akinek ez az
élete, egy muzsikusnak nem
lehet zene nélkül élni. Nyil-
ván mind a három fiúnak
megvan az, amiben ki tud
majd teljesedni, de én nem
tudnám magam zene nélkül
elképzelni.

A tehetségen túl mi kell az
áttöréshez a zenei életben? -
kérdeztük az egyik legavatot-
tabbtól. – Szerencse – vála-
szolta tömören Attila, majd
hozzátette: – Fontos még az
is, hogyan viszonyulsz az
emberekhez, az, hogy embe-
rinek, szerethetõnek kell ma-
radni. Le kell tudni menni a
színpadról kezet fogni akár
húsz emberrel is. (A szentesi
fellépésen is megtette, sõt,
egy hölgyrajongó még puszi-
nak is örülhetett - a szerk.). S
nem szabad elfelejteni, hogy
hogy a saját dalaink mellett
van 8-10 olyan elõadó, aki
már 40 éve elõadó, s az õ ré-
gi slágereikkel nem tudunk
kapufát lõni, azokat is el kell
énekelni.

Bár rajongott énekes, még-
sem tartja magát sztárnak. -
Nem is kedvelem ezt a szót,
inkább azt szeretem, ha elõ-
adónak, zenésznek, zeneszer-
zõnek neveznek. Egyébként
nagyon sokan vannak sztá-
rok, akik meg sem érdemlik,
hogy azok legyenek – jelen-
tette ki. 

Seres Antalhoz hasonlóan,
aki alapítványával rákos
gyermekeken zeneterápiával
segít, Attilától sem idegen a
karitatív hajlam, õ is bemen-
ne beteg gyerekekhez. - Most
készülök egy akció fõvédnö-
keként Mikulás csomagot át-
adni 650 gyermeknek, akik
ugyan nem betegek, de álla-
mi gondozottak. Folyamato-
san jótékonykodom, ahová
hívnak, megyek, én nem egy
dolgot építek fel, inkább több
helyen segítek. 

Érzékenységét három gyer-
meke is kialakította benne.
Ezért is képtelen nemet mon-
dani a jótékonysági felkéré-
sekre. A karácsony idén a le-
mezbemutató koncertjérõl is
szól, de Attila szerint nem
borítja fel a család ünnepét. -
A december sajnos mindig
ilyen „nélkülözõs” hónap
számukra, de majd január
második felében bepótoljuk –
mondta az énekes.

(darók)
Fotó:

Vidovics Ferenc

Zenész és ember,
nem sztár

Szentesrõl Japánba – az álmait
éli keleten Prumek Sára

Ünnepi jó tékonyság

A Deák-Damjanich és a Kiss Bálint általános iskolák közös énekkara Fotó: Ráfi Dénes


