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Tájékozottnak lenni jó!

„Sport nélkül nem lehet élni!” – interjú Szakács Ernő 
szenior úszó, sportrajongóval 8. oldal

Fődíj:
50 000 Ft

12. oldal
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Majzik Attila

Bár a város képviselő-tes-
tülete már döntött az ügy-
ben, a Demokratikus Koalíció, 
a Szentes Városért Civil Fórum 
és a Magyar Szocialista Párt 
helyi szervezeteinek képvise-
lői mégis úgy érezték, hogy la-
kossági fórumot kell rendezni-
ük a szentesi központi orvosi 
ügyelet helyzetével kapcso-
latban. A szervezők nem fo-
gadták el az érvényes döntést, 
aláírásgyűjtésbe kezdtek, 
hogy azt a „képébe mutathas-
sák” a fideszes képviselőknek.

A rendezvényen tovább ková-
csolódott a balos-széljobbos ko-
alíció, Szirbik Imre polgármester, 
Krausz Jánosné MSZP-s önkor-
mányzati képviselő (ezen az es-
tén mint a Civil Fórum vezető-
je), Komáromi Zoltán az MSZP és 
Együtt volt országgyűlési képvi-
selő-jelöltje és Kiss Csaba, a De-
mokratikus Koalíció önkormány-
zati képviselője mellett – ahogy 
azt az utóbbi időben rend-
re megszokhattuk – Szabó Zol-
tán jobbikos képviselő érvelt az 
orvosi ügyelet helyben tartása 
mellett.

A fórumon Krausz Jánosné is-
mertette a fórum összehívásá-
nak célját, a lakosság első kézből 
való tájékoztatását. A képviselő-
nő említette, hogy bár a he-
lyi háziorvosok személyre szó-
ló meghívást kaptak, de csak 
ketten jelentek meg közülük. A 
meghívásra a kollektíva vezető-
je, dr. Vígh István reagált, leve-
lében ismertette, a háziorvosok 
nem kívánnak részt venni pártok 
rendezvényein.

A háziorvosok távolmaradá-
sa nem meglepő, lapunkban is 
megjelent (Szentesi Élet, XLVIII. 
évfolyam, 46. szám) nyílt leve-
lükben leszögezték, nem szeret-
nének belefolyni az erősen párt-
politikai szagú csatározásokba.

Az ügyelet átalakításával kap-
csolatos eseményeket Szirbik 
Imre foglalta össze. A polgár-
mester elmondta, a döntés már 
megszületett az ügyben, ennek 
a végrehajtása már meg is kez-
dődött. A Városi Szolgáltató Kft. 
megkezdte a rendelő átalakítás-
nak tervezését, a közbeszerzé-
sek előkészítése is megkezdő-
dött.

A fórum folytatásában aztán 
elhangoztak olyan félinformá-
ciók is, amik inkább a hangulat-
keltést, mintsem a hallgatók tá-
jékoztatását szolgálták. Krausz 
Jánosné például azt emelte ki, 
hogy Jobbik, a Pálmások, DK és 
az MSZP összefogott, és meg-
szavazta volna a háziorvosok 
óradíjemelését januártól, de a 

Fidesz-frakció leszavazta azt. 
Már csak az hiányzik ehhez a jól 
csengő megállapításhoz, hogy 
Nagy Béla, az orvosi ügyelet kép-
viselője a november 7-i rendkí-
vüli testületi ülésen elmondta, 
nem arról van szó, hogy meg-
felelő óradíjért a szentesi há-
ziorvosok hajlandóak ügyelni, 
hanem megfelelő óra-díj elle-
nében kapnak olyan orvost, aki 
részt kíván venni az ügyelet-
ben. Véleménye szerint a szente-
si háziorvosok nem szeretnének 
részt venni az ügyeleti rendszer-
ben.

Hogy hogyan is tovább, azt 
többen népszavazáson szeret-
ték volna eldönteni, ettől azon-
ban maguk a szervezők is visz-
szakoztak, Komáromi Zoltán 
többek között például a magas 
érvényességi küszöb miatt nem 
tartotta megfelelő formának a 

népszavazást. Ez azonban felve-
ti azt a kérdést, hogy valóban a 
szentesi lakosok egyöntetű vé-
leménye az orvosi ügyelet hely-
ben tartása, vagy csak a megje-
lent kicsi, de hangos csoporté?

A lakosok – általa vélt – aka-
ratát, véleményét hangoztatta 
Szabó Zoltán is, aki nagyvonalú-
an elfeledkezett azokról a szen-
tesiekről, akik szorgalmazzák az 
ügyelet új helyre költöztetését. 
A jobbikos képviselő az egyet-
len járható útnak az aláírásgyűj-
tést látja: – Ha esetleg több ezer 
aláírás összejön ebben a kezde-
ményezésben, kénytelenek le-
szünk a képükbe mutatni an-
nak a nyolc képviselőnek, aki 
a határozatával ezt a helyzetet 
előidézte – fogalmazott egy la-
kossági fórum hangulatához 
képest kissé agresszívan Szabó 
Zoltán.

A képükbe akarják vágni az aláírásokat

Felelős szerkesztő: Halupa Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.

Nyomtatás: Silber-Nyomda Kft., 6640 Csongrád, Fő u. 50.
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Majzik Attila

Két fontos kérdéskörrel fog-
lalkozott novemberi szente-
si sajtótájékoztatóján Farkas 
Sándor (képünkön), az ország- 
gyűlési képviselő a migráns- 
helyzettel és a minimálbér- 
emeléssel kapcsolatban infor-
málta a lakosságot.

A képviselő a bevándorlással 
kapcsolatban elmondta, az Eu-
rópai Unió részéről még mindig 
nyitott kérdés a migráns-kvóta, 
Brüsszel továbbra is azzal fenye-
geti Magyarországot és a töb-
bi betelepítést elutasító tagálla-
mot, hogy akaratuk ellenére is 
idegen állampolgárok befoga-
dására kényszerítik.

– Egy széles népakarat, 3,3 
millió ember döntött úgy, hogy 
elutasítja a kényszer-betelepí-
tést. Ez kötelezett a Parlament-
ben bennünket arra, hogy ennek 
megfelelően alkotmánymódo-
sítást nyújtsunk be. Ezzel sze-
rettük volna elérni, hogy a min-
denkori magyar küldöttség az 
Európai Unióban zajló tárgyalá-
sokon olyan erővel tudjon meg-
jelenni, ami képviseli a magyar 
állampolgárok akaratát.

Legnagyobb meglepetésünk-
re a Fidesz és a KDNP egyedül 
maradt ezzel a döntésével, sem 
a baloldal, sem a Jobbik nem tá-
mogatta ezt az alkotmánymó-
dosítást, így egyértelművé vált, 
hogy a magyar emberek csak 

erre a pártszövetségre támasz-
kodhatnak. Megdöbbentő volt 
számunkra, hogy a baloldali pár-
tok nem vettek részt a szavazá-
son és – bár korábban nemzet- 
árulónak nevezték a szavazást 
bojkottálókat – a Jobbik sem 
szavazott. A Jobbik összeállt a 
baloldallal, ezt az összefogást 
azóta többször tapasztalhattuk 
a Parlament falai között – nyi-
latkozott lapunknak Farkas Sán-
dor, aki elmondta, ezt az össze-
kacsintást helyi szinten is lehet 
érezni, ez az országos MSZP- 
Jobbik összefogás leképeződik 
szentesi szinten is.

Térségünk országgyűlési kép-
viselője a gazdasági helyzetről is 
beszélt, kiemelve a minimálbé-
rek emelkedését. Farkas Sándor 
rámutatott, az adótörvények és 
a jövedelemváltozások a magyar 
gazdaság stabilitását jelzik.

Miután a kormány megállapo-
dott a szociális partnerekkel, a 
minimálbér 15, a garantált bér-
minimum 25 százalékkal nő jö-
vőre, a munkáltatói járulékok 
5 százalékponttal csökkennek, 
2018-ban pedig a minimálbér 
újabb 8, a bérminimum 12 szá-
zalékkal nő és további 2 száza-
lékponttal csökkennek a járulé-

kok. Az emeléssel a jelenlegi 110 
ezer forintról 2017-ben 127 650 
forintra emelkedik a minimálbér, 
2018-ra pedig 137 862 forint-
ra. Ez nettóban azt jelenti (válto-
zatlan adóteher mellett), hogy a 
mostani 73 815 forint helyett jö-
vőre 84 887 forint lehet a kere-
set, utána pedig 91 679 forint.

A bérminimum (azaz a szak-
képzett minimálbér) jelenleg 
bruttó 129 ezer forint – jövőre 
161 250 forint lesz, rá egy évre 
pedig 180 600 forint.  A nettó 
a mostani 85 785 forintról elő-
ször 107 231 forintra emelkedik, 
majd 2018-ban 120 099 forintra.

Farkas Sándor kiemelte, a bér-
emeléssel egyidejűen a mun-

kaadói oldalon pedig járulék-
csökkentéssel, egy kedvezőbb 
adózási formával segít a kor-
mány.

– Úgy gondolom, hogy ez egy 
tisztességes megoldás és ko-
moly segítség. A cél az, hogy to-
vább emelkedjenek a magyar-
országi fizetések, ehhez – és a 
különböző élelmiszerek áfájának 
csökkenéséhez – a magyar gaz-
dasági teljesítmény megadja az 
alapot – fogalmazott Farkas Sán-
dor, aki hozzátette, a stabil gaz-
dasági helyzet a nyugdíjak reál- 
értékének megőrzése mellett az 
inflációt meghaladó emelést is 
lehetővé tesz.

Tovább emelkedik a minimálbér 
és a garantált bérminimum is

Hering Viktor

Ismét internetes csalók áldo-
zata lett egy szentesi férfi. A gya-
nútlan vásárló 100 ezer forintot 
utalt el előre egy gépjárműért 
még októberben, de a jármű az-
óta sem érkezett meg hozzá, és a 
pénznek is nyoma veszett.

Futni ment egy hölgy Szente-
sen, a ligetbe, a mellényét pe-
dig letette a futópálya mellé egy 
padra. Ez nem volt jó döntés, 
mert a benne lévő pénzt és a te-
lefonját is ellopták tőle.

Szeszesitalt szeretett volna 
ellopni a városközpontban ta-
lálható egyik ABC-ből egy tol-
vaj, ám lebukott. A kiérkező ren-
dőrök elfogták a tettest, akiről 
kiderült, hogy már nem ez volt 
az első ehhez hasonló jellegű 
bűncselekménye.

Halálos kimenetelű közleke-
dési baleset történt 2016. no-
vember 25-én 22 óra körül a 
4521-es út 1-es kilométerszelvé-
nyében. Eddig tisztázatlan körül-
mények között egy gépkocsi fá-
nak ütközött. A balesetben egy 
személy a helyszínen életét vesz-
tette, további két sérültet a men-
tőszolgálat kórházba szállított.

Továbbra is elővigyázatosan 
készüljünk a karácsonyra, már 
ami a bevásárlásokat illeti. Pénz-
tárcát, táskát, telefont egy pilla-
natra se hagyjon senki a bevá-
sárlókocsiban őrizetlenül, mert a 
tolvajok egy szempillantás alatt 
ellopják értékeinket. A megvásá-
rolt ajándékokat ne hagyja senki 
jól látható helyen, őrizetlenül az 
utastérben, mert a gépkocsikat 
feltörik az értéktárgyakért.

Újabb szentesi áldozata van 
az internetes csalásnak Télapó ajándéka

2016. december 5-én (hétfőn)
TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK

2000 Ft feletti vásárlás után

+50 pontot adunk
ajándékba.
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A szentesi képviselő-testü-
let legutóbbi soros ülésén az 
építményadó rendelet mó-
dosítását is tárgyalta. Az elő-
terjesztés „A” változata négy-
zetméterenként 400 forinttal, 
1000 Ft/m2-re, „’B” változata 
négyzetméterenként 600 fo-
rinttal, 1200 Ft/m2-re java-
solta módosítani az alapadó 
összegét. A képviselők dön-
töttek: nem emelik az épít-
ményadót.

Az előterjesztést Szirbik Imre 
polgármester nyújtotta be. Eb-
ben többek között az áll, hogy 
„változatlan helyi bevételek mel-
lett a központi költségvetésből 
2017. évre számításba vehető 
csekély mértékű forrás növeke-
dés nem biztosítja a helyi kiadá-
sok növekedésének finanszí-
rozhatóságát, így további forrás 
bevonására van szükség.” Az elő-
terjesztés „A” változata 67, „B” va-
riációja 100 %-kal emelte vol-
na az építményadót. Tonnesné 
Kis Ildikó lapunknak elmondta, 
16 éve van építményadó Szen-
tesen, amelyet a vállalkozási 
célú építmények, illetve a gaz-
dasági társaságok tulajdoná-
ban lévő ingatlanok, ingatlanré-
szek után kell fizetni. Ismertette, 

minden adót évi adótételre álla-
pítanak meg, a tárgyi adóknak – 
merthogy az építményadó is tár-
gyi adó – két fizetési határideje 
van. Az első félévben március 
15, a másodikban szeptember 
15. A 2016-os bevétel jelenleg 
141 millió forintnál tart – tudtuk 
meg az adóiroda vezetőjétől, aki 
elmondta, három éve nem emel-
ték az építményadót a város-
ban. Az adó 2000-ben 300 Ft/m2 
volt, amely 2008-ban 400, 2011-
ben 550, majd 2013-ban 600 Ft/
m2-re módosult. Meg kell emlí-
teni, hogy az adómérték szem-
pontjából a település 2010. évtől 

két zónára osztott. Az I. zónában 
az adó mértéke 2010 óta válto-
zatlan, 20 Ft/m2. A II. zónában, 
2013. január 1-től az adóköte-
les terület első 30 m2-e 0 Ft-al, 
az afölötti része 600 Ft/m2 adó-
mértékkel adóztatott. A II. zóna 
az ipari, kereskedelmi terüle-
teket fedi le. Itt az adómérték 
alacsonyan tartásának indoka, 
hogy ösztönözzék a vállalkozá-
sok beruházási kedvét, a mun-
kahelyteremtést. A testületi ülé-
sen felszólaló Horváth István, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Szentes térségi el-
nöke az emeléssel egyetért, an-

nak mértékével azonban nem. 
Lépcsőzetes, évi 100 forintos 
adóemelést javasolt. – Ez az adó-
mérték-emelés azonban önma-
gában nem sokat jelentene, mi-
vel az adóemelésnek mindig van 
költségvonzata is – hangsúlyoz-
ta Tonnesné Kis Ildikó. Úgy véle-
kedik, a 400-600 forintos emelés-
nek már lett volna olyan bevételi 
vonzata, amelyre az önkormány-
zat költségvetésének szüksége 
van, és amivel már számottevő-
en lehet számolni. Antal Balázs 
Tibor, a Fidesz-frakcióvezetője 
szerint az előterjesztés a kis- és 
középvállalkozókra vetett vol-
na ki adósarcot, amelyet méltat-
lannak nevezett. – Mi azt hirdet-
jük a városban, hogy támogatjuk 
ezeket a vállalkozásokat. A másik 
szemszögből nézve az adóeme-
lés 100 milliós költségvetési be-
vételt hozott volna. Azonban ezt 
nem támogatjuk, mert a kis- és 
középvállalkozások mellett va-
gyunk. Semmilyen olyan sarcot, 
adót nem pártolunk, amelyek el-
lehetetlenítik tevékenységüket – 
fogalmazott. Összegezve tehát, 
a Fidesz-frakció nem szavazta 
meg az építményadó-emelést, 
így marad a jelenlegi 600 Ft/m2-
es adómérték.

Brutális építményadó-emelést javasolt a polgármester

Rozgonyi Ádám

Számos programot rendez-
nek Szentesen a következő na-
pokban, hetekben, amelyek 
széppé és meghitté varázsol-
ják a kicsik és nagyok ünnepét 
egyaránt. 

 November 27-én, vasárnap 
felgyulladt az első fény a város 
adventi koszorúján. Az ünnep-
ségen a Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola kamara kórusa 
énekelt, és dr. Gruber László plé-
bános osztotta meg gondolatait. 
Csütörtökön a „Mikulás előszo-

bája” rendezvénnyel kedveztek 
a gyerekeknek a polgármeste-
ri hivatalban. A pénteki nap so-
rán megvendégelik a közfoglal-
koztatottakat, és jótékonysági 
mozivetítést tartanak a rászoru-
ló gyermekek és szüleik részére. 
Ajándékcsomagokat is kioszta-
nak, amit dr. Demeter Attila al-
polgármester is támogat képvi-
selői keretéből. December 4-én, 
16 órától újból adventi gyer-
tyagyújtásra kerül sor, amelyen 
Fehér Csaba református lelkész 
és a Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola felnőtt énekkara 

működik közre. December 5-én, 
délelőtt mikulás ünnepséget 
rendeznek a bölcsődében, 6-án 
pedig a gyermekosztályra láto-
gat el az önkormányzat mikulá-
sa. December 11-én, 16 órától is-
mét gyertyagyújtás lesz, amikor 
is Gilicze Andrásné református 
lelkészasszony mond beszédet, 
és az Ichtus Keresztény Közösség 
zenél. Ezen a napon, 15 órától a 
Szent Anna templomban jóté-
konysági karácsonyi hangver-
senyére is várják az érdeklődő-
ket. December 12-én, 15.30-kor 
nyitja meg „kapuit” a karácso-
nyi vásár a Kossuth téren, ame-
lyen minden nap műsor várja 
az érdeklődőket. December 17-
én, délelőtt 11 órától a gondozá-
si központ Horváth Mihály utcai, 
19-én Dózsa György utcai, 20-án 
Munkás utcai idősek klubjában 
rendeznek karácsonyi ünnepsé-
get. December 21-én, 14 órától a 
Fogyatékkal Élők Klubjának tag-
jait, 16 órától a Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon lakóit örven-
deztetik meg ünnepi program-
mal. A következő nap délutánján 
a Hajléktalan Segítő Központban 
tartanak hasonló rendezvényt. A 
Művészetek Házában ezüst és 
arany hétvégén rendeznek ad-

venti vásárt, míg december 16-
17-18-án a Kapocs Egyesület 
szervezi meg hagyományos ka-
rácsonyi vásárát a megyeházán. 
A Vöröskereszt ruhaosztást szer-
vez december 16-án, míg a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
meleg ételt oszt a rászorulóknak 
az adventi vásár keretében.

December 30-án, 18 órától a 
már hagyományos óévbúcsúz-
tató hangversenyt rendezik meg 
a sportcsarnokban. Arról, hogy 
december 31-én vagy január 
1-jén legyen a városi tűzijáték, 
a lakosok dönthetnek a Szente-
si Mozaikon közzétett internetes 
szavazáson. A Művelődési-, Ifjú-
sági-, és Sportbizottság támo-
gatja az óvodák adventi készü-
lődését, valamint a művelődési 
központban rendezendő „Pom-
pom Mikulást”. A Fidesz-frakció 
ajándékkal kedveskedik Miku-
lásra az óvodáknak és a bölcső-
dének. A gondozási központ 
karácsonyi készülődéséhez Si-
pos Antal képviselő járult hoz-
zá, a Mozgáskorlátozottak Csm-i 
Egyesülete Szentes Városi Cso-
portjának karácsonyi ünnepsé-
gét Dömsödi Mihályné és Szabó 
Zoltán Ferenc képviselők, az Ár-
pád Szabadidős Sportklub Sze-
retetakció a Szegények Karácso-
nyáért mozgalmát Kiss Csaba és 
Krausz Jánosné képviselők támo-
gatták.

Ünnepi programok a városban
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A bűnmegelőzés témakörét 
járták körbe elsősorban Kovács 
János önkormányzati képvi-
selő legutóbbi lakossági fóru-
mán. A hatóság részéről meg-
hívott vendégként Molnár Judit 
rendőr százados, bűnmegelő-
zési tiszt adott megszívlelendő 
tanácsokat a felsőpárti város-
rész lakosainak.

A november 28-án kora esté-
re, a Damjanich utcai óvodába 
meghirdetett találkozóra megle-
hetősen kevesen mentek el, ám 
a jelenlévők több problémát is 

felvetettek. A városrész és Ma-
gyartés képviselője Molnár Judit 
rendőr századost látta vendégül 
a fórumon. Együtt hallgatták, 
hogy nyugdíjas korú asszonyok 
elmondták, gyanús külsejű, ka-
pucnis tizenévesek csoportjai 
járják az utcákat, ott üldögélnek 
az egyik Jókai utcai kisbolt előtt, 
tőlük tartanak. Megfogalmazó-
dott, kevés a rendőr, de a tanács 
az volt, ne legyenek restek érte-
síteni a hatóságot, akik kimen-
nek, s igazoltatják a gyanús sze-
mélyeket, de már a jelenlétük 
is visszatartó erő lehet a rossz 
szándékú emberek számára.

Abban egyetértett minden-
ki, hogy a Rigó iskola elköltözé-
se óta látványosan lecsökkentek 
a bűncselekmények a városrész-
ben. Volt az utóbbi időben azon-
ban néhány lakásbetörés, az 
egyik eset nagyon megviselte a 
közelben lakókat. A Damjanich 
és a Dr. Berényi utcák találkozá-
sánál egy házban a szomszéd ta-
lálta magát szembe a betörővel, 
aki elszaladt. Jó, hogy a szom-
széd rajtakapta, mert legalább 
látják, hogy figyelnek egymás-
ra a lakók, nyugtázta a százados 
asszony. Azt kérik a lakosságtól, 
tartsák szemmel egymás ingat-
lanját, hogy tudjanak egymás-
ról. Molnár Judit bűnmegelőzési 
tájékoztató szórólapokat is ki-
osztott a megjelenteknek, akik 
közelebbről szemügyre vehet-
tek két egyszerű vagyonvédel-
mi eszközt is. Komplett beren-
dezést nem helyettesítenek, de 
hatékonyak ezek a pár ezer fo-
rintért beszerezhető készülékek, 
hangzott el Molnár Judittól, aki 
megmutatta, milyen éles han-
got az ajtó mögé szerelhető ri-
asztó, s elmondta, milyen prakti-
kus az időzített villanykapcsoló, 

mely azt a látszatot kelti, mint-
ha otthon lennénk. Tájékoztatást 
adott a rendőrség és a polgárőr-
ség Házhoz megyünk elnevezé-
sű országos projektjéről, a ke-
rékpárlopások megelőzéséről, 
illetve a biciklik regisztrálásának 
lehetőségéről. Népszerű ebben 
a programban a vagyonvédelmi 
cégek vagy egy biztosító házhoz 
rendelése.

A fórumon szóba került, hogy 
a 70 év felettiek is kaptak sze-
métdíj-csekket, mely ügyben 
megoldás jövőre várható. A 
Damjanich utcai járdán babako-
csit tolni nem a legideálisabb az 
egyik nagymama szerint. A kép-
viselő intézkedést ígért, s mint 
mondta, ahol ilyen probléma 
volt, azt eddig is szépen megcsi-
nálták. Felírta a kéréseket, észre-
vételeket, s igyekszik a felmerült 
problémákra megoldást keres-
ni. Egyúttal megragadta az al-
kalmat, hogy arra kérje a jelen-
lévőket, ha látókörükben van 
rászoruló személy, akkor érte-
sítsék őt, mert szokásához híven 
tartós élelmiszerrel segít az ün-
nepek táján.

Fotó: Szentesi Gyors

Betörőktől és gyanús fiataloktól félnek Felsőpárton

Rozgonyi Ádám

Év végéhez közeledve a 
Legrand Magyarország Zrt.-
nél is értékelik az éves telje-
sítményt. A kötelezettségek 
és feladatok mellett a dolgo-
zók is első helyen állnak a cég-
csoportnál, hiszen egy vállalat 
teljesítménye az emberek ösz-
szefogásától, motiváltságától 
függ – vallja Károlyi László (ké-
pünkön) vezérigazgató.

– A Legrand Magyarország Zrt. 
két cég, egy cégben. Az egyik fe-
lelőssége a magyarországi ér-
tékesítés, a másiké a gyártás 
és termékfejlesztés. A második 
profitcentrum működési struktú-
rájában gyártott termékeket az 
Európában működő Legrand le-
ányvállalatoknak adjuk el – kezd-
te lapunknak adott interjúját 
Károlyi László. Hozzátette, a le-
ányvállalatokkal és azok raktár-
központjaival állnak kapcsolat-
ban, nem közvetlenül a vevővel. 

– A cégnél folyamatosan zaj-
lanak az operatív munkák, ame-

lyek az adott és a következő hó-
nap előkészítését jelentik. Év 
végén elszámolási kötelezettsé-
ge van a vállalatnak, ami azt je-
lenti, hogy jóváhagyatunk a vál-
lalatcsoporttal egy működési 
irányt, és a hozzá tartozó mérő-
számokat – részletezte a felada-
tokat. – El kell számolni azzal, 
hogy az irányhoz képest hol tar-
tunk, sőt, meg kell jósolni az 
év végi eredményt is, ami nem 
könnyű feladat. A lehető legpon-
tosabb becslést kell adni, hiszen 
erre épül a jövő évi terv. A meg-
adott adatoknak logikusan véd-
hetőnek és teljesíthetőnek kell 
lennie – hangsúlyozta a vezér-
igazgató.

Elmondta, ezen kívül egy 
többéves előretekintő tervvel is 
rendelkezik a cégcsoport, amely 
inkább irányadó jellegű. Azt mu-
tatja meg, hogy milyen fogyasz-
tói igényeknek szeretnének 
megfelelni, és, hogy ezt milyen 
jellegű termékekkel és fejleszté-
sekkel kívánják elérni. – Az éves 

tervet havi tervre bontjuk. Ennek 
megfelelően minden hónapban 
mérni tudjuk magunkat a havi 
tervszámokhoz képest – tette 
hozzá. 

Ezen felül negyedévenként 
szintén be kell számolni arról, 
hogy az adott negyedév hogy 
zárult. A kötelezettségek és fel-
adatok mellett persze maguk a 
dolgozók is első helyen állnak 
a Legrandnál. – Meggyőződé-
sem, hogy egy vállalat teljesít-
ménye az emberek összefogá-
sától, motiváltságától függ. Mi 
olyan működést szeretnénk ki-
alakítani, amelyben az ember 
megmarad embernek. Értékeli 
a vállalat mindazt, amit a mun-
kavállaló, mint személy, csapat-
tag létrehoz, hozzátesz a vállalat 
eredményéhez és ehhez olyan 
környezetet teremtünk, amely-
ben szívesen dolgozik – mond-
ta a vezérigazgató. Kiemelte, 
hogy a munkabér mellett az is 
fontos, hogy kikkel dolgoznak, 
és milyen munkakörnyezetben. 

Az ünnepek közeledtével alkal-
mat teremtenek arra, hogy – egy 
Mikulás-napi és dolgozói évzáró 
rendezvényen – megünnepeljék 
az év eredményeit. Ekkor törté-
nik meg az éves teljesítményér-
tékelés, és annak megfelelően a 
mozgóbérek kifizetése. – Nem 
egyszemélyes munkahelyről van 
szó, mind az 550 embernek hoz-
zá kell tenni a saját részét, jó és 
megfelelő minőségben, hogy 
a vállalat jól teljesítsen – zárta 
gondolatait Károlyi László.

Nemcsak a teljesítmény, 
hanem a dolgozók is fontosak
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A művelődési központ 18 
éves hagyománya immár a vá-
rosi gólyavetélkedő, amelyre 
az egyes középiskolák és a Ter-
ney-kollégium háziversenyein 
győztes csapatok mérik össze, 
mit tudnak a városról és meny-
nyire ügyesek. A versengés 
megőrizte vidám jellegét, és 
mellé időközben felsorakoz-
tak a támogatók is, ezért, bár 
egyetlen csapat sem távozik 
üres kézzel, a fődíjért -az osz-
tálykiránduláshoz 50 ezer fo-
rintos hozzájárulás a művelő-
dési központtól, valamint egy 
torta a Füsti Cukrászdától – 
mégis óriási lelkesedéssel ve-
tették bele magukat a küzde-
lembe. 

Már a csapatok bemutatkozá-
sát is pontozta a zsűri: Kovács Já-
nos, a művelődési, sport és ifjú-
sági bizottság elnöke, Varróné 
Szabó Ildikó, a művelődési köz-
pont igazgatója, Mihály Béláné, 
a művelődési iroda nyugalma-
zott vezetője, valamint a tavalyi 
győztes csapat két tagja, Csere-
nyecz Kitty és Czinka Róbert a Bo-
ros szakközépből.

– Kurir? Gaudeamus? Milyen 
szavak ezek? – fakadt ki egy diák 
a műveltségi teszt közben. De 

azért a csapategység megoldot-
ta a feladatot. A legviccesebb 
feladatnál (egy hátul felkötött 
dobozból fenékriszálással ki-
rázni tíz pingponglabdát), szük-
ség volt zenére, viszont csendet, 
koncentrációt igényelt, amikor 
kézfejről feldobott ceruzákat 
kaptak el a diákok – a közönség 
és a csapatok mindkettőt élvez-
ték. Városismereti totó, zenefel-
ismerés, sütit arcgrimaszokkal 
a szájba juttatni, így telt 11 vál-
tozatos feladattal az egész dél-
utánt betöltő program.

– Készülni kell valamire, 
együtt, ami segíti az új osztály-
közösségek összeszokását, a 
csapatszellemet, főleg hogy a di-
áktársak és pedagógusok is el-
jöttek drukkolni – ezt emelte ki 
az egyik zsűritag, Balogh Teré-
zia tanárnő, a TIT megyei tag-
ja a vetélkedő hasznosságát jel-
lemezve. Idén igazságosabb 
volt a pontosztozkodás a zsű-
riben most harmadszor elnök-
lő Kovács János szerint. A képvi-
selő úgy látta, amióta ő zsűrizik, 
ez volt a legszorosabb verseny. 
Emlékei szerint neki ilyen vetél-
kedőben nem volt része, de iro-
dalmi színpadosként sok közös-
ségi élményben igen, úgyhogy 
a gólyavetélkedő kicsit vissza-

hozta számára a középiskolás 
éveket, mesélte. Az eredmény-
hirdetés is az ő szavait igazol-
ta, csakugyan kicsi különbsé-
gek voltak a pontokban: 1. Vörös 
Borosok 183, 2. Pollákos Törpök 
180, 3. HMG 175, 4. Kezes-lába-
SOKK (Terney) 168, 5. Csövesek 
(Zsoldos) 156, 6. Bio-Bartha 153 
ponttal. A győztes közgés lányok 
számára következhettek a szelfik 
a tortával és az 50 ezres utalvány-
nyal.

Zsinórban harmadik éve a Bo-
ros nyeri ezt a versenyt. Az utol-
só napokra állt össze a bemutat-

kozó koreográfiájuk, egyébként 
elméletben sokat készültek a 
versenyre, mondta a győztes 
csapatból Sarkadi-Nagy Petra. 
Mivel a 10 fős társaságból csu-
pán hárman szentesiek, elvileg 
a városismereti feladat kifogott 
volna rajtuk, de előtte tudato-
san felosztották a témákat ma-
guk között. Petra és csapattársai 
egyébként a puzzle játékot ta-
lálták a legnehezebbnek: két is-
mert szentesi származású, idén a 
város által kitüntetett Gáspár Ti-
bor és Kőhalmi Zoltán arcát kel-
lett kirakniuk és felismerniük. A 
diáklány szerint már így három 
hónap után is látszik, hogy erős, 
összetartó közösség lesz belő-
lük.

A Boros gólyái harmadszor a legjobbak

Rozgonyi Ádám

December 5-én Mikulás bu-
lit rendeznek a Vitálcenter és 
Tündérkert Játszóházban. A 
már hagyományossá vált ren-
dezvény 16 órakor kezdődik. 
A nagyszakállú előtt meglepe-

tés vendég is érkezik a gyere-
kekhez. 

A kézműves foglalkozáson ez 
alkalommal zsákhóembert és kis 
cserép rénszarvast is készíthet-
nek az ügyes kezek – tudtuk meg 
Némethné Bubori Andreától. A Vi-

tálcenter és Tündérkert Játszó-
ház vezetőhelyettese elmondta, 
a foglalkozás leköti a gyerekeket, 
és nemcsak maguk számára, ha-
nem szüleik részére is szép aján-
dékokat készíthetnek.

Évről-évre más ötletekkel vár-
ják a látogatókat. – Szeptember-
ben, október elején elkezdünk 
ezen gondolkodni. Mindenkinek 
van valamilyen frappáns elkép-
zelése. Van olyan is, amit meg-
álmodunk és elkészítünk, majd 
közösen eldöntjük, mivel vár-
juk a gyerekeket – mondta el la-
punknak Andrea. A rénszarva-
sok elkészítéséhez például pici 
pom-pom orrot, agancsokat és 
szemet ragasztanak a kis cserép-
re.  – Két gyermekem van. Ami-
kor kicsik voltak, akkor is együtt 
készültünk, barkácsoltunk, akár 
egy ilyen délutánon vagy ott-
hon, családi körben. Én úgy gon-
dolom, hogy nagyon fontos a 

gyerekek számára, hogy átéljék 
és érezzék a készülődést. Hogy 
olyan varázsa legyen a Miku-
lás-várásnak, a későbbiekben a 
karácsonynak, hogy ők is vala-
mi szépségeset készítenek a ke-
zükkel – fogalmazott, hozzátéve, 
hogy a Vitálcenter és Tündér-
kert Játszóház rendezvénye nem 
csak a gyerekeket tölti el izga-
lommal. – Amikor belép hozzánk 
a Mikulás, kicsit újra gyerekek le-
szünk mi is, és ugyanolyan sze-
retettel és izgalommal várjuk – 
mondta. A meglepetés vendég 
várhatóan fél 6-kor érkezik, aki 
műsorral kedveskedik a kicsik-
nek. Ezután a Mikulás is betop-
pan, akit közös énekkel várnak. 
A bátrabbak egyedül is kiállhat-
nak, és verssel, énekkel örven-
deztethetik meg a Télapót. A 
huncutabb gyerekek sem ma-
radhatnak ajándék nélkül. 

Tündérkerti Mikulás buli

Jelentkezni, érdeklődni a 30/224-51-60 vagy 06-63/787-
741-es telefonszámon, személyesen a helyszínen (Arany Já-
nos u. 15.), a Vitálcenter Facebook-oldalán, a www.vital-
szentes.hu internetes oldalon, vagy az info@vitalszentes.hu 
e-mail címen lehet.
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Már Szentesen is elkezdték 
felszerelni a díszkivilágítást, 
hiszen közelednek az ünne-
pek, és már az első gyertyát is 
meggyújtottuk az adventi ko-
szorún. Ezzel együtt elkezdő-
dik a karácsonyi ajándékok 
utáni hajsza, de hogy mire fi-
gyeljünk a vásárlásnál és mit 
tehetünk, ha mégis tovább 
nyújtóznánk a takarónknál, 
ehhez ad hasznos tanácsokat 
Nagygyörgy Zsolt (képünkön), 
az MFB vezető munkatársa. 

– Melyek a legnépszerűbb hite-
lek, személyi kölcsönök?

– A karácsony közeledtével 
egyre többet találkozhatunk a 
reklámokban kedvezményes hi-
tel ígéretekkel és az is megfi-
gyelhető, hogy a korábbi évek-
hez képest jóval olcsóbbak 
lettek a hitelek. Továbbra is van-
nak azonban akár 30-40 százalé-
kos ajánlatok is, így a vásárló ke-
zében van a felelős döntés, hogy 
hogyan kötelezi el magát hosz-
szabb időre. Karácsony táján leg-
népszerűbbek az áruhitelek és a 
személyi kölcsönök, ezekkel le-
het ugyanis a legegyszerűbben 
finanszírozni egy-egy vásárlást. 
Az áruhitelt egy-egy áru vagy 
szolgáltatás finanszírozására le-
het felhasználni, míg a személyi 
kölcsönt szinte bármire.

– Mit mutat a teljes hiteldíj mu-
tató?

– A Teljes Hiteldíj mutató 
(THM) segítségével válnak a leg-
könnyebben összehasonlítható-
vá a különböző hiteltermékek. A 
THM azt megmutatja meg, hogy 
a tőkén felül mekkora összeg 
visszafizetésére kell majd számí-
tanunk a hitel felvétele után. 

A hitelért ugyanis nem csak 
kamatot fizetünk. A bankok az 
igénybevételért és a folyósítá-
sért különböző díjakat, költsé-
geket (pl. értékbecslési díjat, 
kezelési költséget) is felszámol-
hatnak, melyek növelik a tényle-
gesen visszafizetendő összeget. 

– Mire figyeljünk az apró betűs 
részeknél?

– Elsősorban arra figyeljünk, 
hogy a számunkra legoptimáli-
sabb, legolcsóbb finanszírozási 
konstrukciót válasszuk ki, mert 
egy-egy rossz döntésnek jelen-
tős anyagi következményei le-
hetnek a jövőre nézve, pár per-
ces tájékozódással ugyanakkor 
százezreket spórolhatunk. 

Érdemes pontosan elolvasni 
a finanszírozás feltételeit (pl. fu-
tamidő, THM, egyéb), hogy egy 
0%-os THM-el hirdetett áruhitel-
nél valójában milyen feltételek-
kel jár a kedvezményes hitel.  

Az apró betűvel feltünte-
tett tudnivalók mellett fontos, 
hogy a kereskedőnél dolgozó 
hitelezéssel foglalkozó munka-
társak teljes körűen ismerik-e 
az áruhitelezési piacot. Ha pél-
dául több áruhitel-konstruk-
ció érhető el az üzletükben, ak-
kor kérjük, hogy a számunkra 
legmegfelelőbbet ajánlják. Ha 
azt tapasztaljuk, hogy az adott 
árucikk finanszírozására csak 
egyetlen hitelterméket tud 
ajánlani a kereskedő, érdemes 
a saját bankunknál tájékozódni 
személyi kölcsönről, mielőtt el-
köteleznénk magunkat. Az áru-
hitelek – eltekintve az esetleges 
0%-os THM-el kínált konstruk-
cióktól- általában nem nyújta-
nak versenyképes alternatívát 
a személyi kölcsönökkel szem-
ben. Ugyanakkor az is kiemel-
ten fontos, hogy a személyi köl-
csönök között is válogatni kell, 
mert milliós összegeknél már 
vannak 10 százalék alatti aján-
latok, de léteznek 15-20 szá-
zalékosak is, tehát mind a havi 
törlesztőrészletnél, mind pedig 
a teljes visszafizetendő összeg 
esetében jelentős különbségek 
lehetnek.  

Vannak olyan költségek, ame-
lyeket a THM nem tartalmaz. 
Ilyen pl. a késedelmi kamat, a 
közjegyzői díj és a futamidő 
hosszabbítás költsége. A szer-
ződés megkötése előtt célsze-
rű rákérdezni ezek mértékére is. 
Arra is figyeljünk, hogy a szol-
gáltatók részéről ilyenkor meg-
jelennek olyan árukapcsolások, 
amelyek nem szolgálják feltét-
lenül az ügyfelek érdekeit (pl. új 
bankszámla nyitása, biztosítások 
kötése, elektronikus banki szol-
gáltatások ) és amelyek szintén 
jelentős plusz költségeket okoz-
hatnak a vásárlóknak.  

– Hitel, személyi kölcsön vagy 
hitelkártyás vásárlás? Mik az elő-
nyök és a hátrányok?

– A hitelkártyás vásárlás el-
sősorban azoknak előnyös, akik 
kellő pénzügyi fegyelemmel 
rendelkeznek, azaz odafigyel-
nek arra, hogy az elköltött össze-
get havonta a megfelelő időben 
visszafizessék. Ebben az esetben 
a hitelkártyás vásárlások 0%-os 
költséggel járnak és folyamato-
san magunk előtt görgethetünk 
egy olyan finanszírozási forrást, 
amit majd a jövőben kell meg-
fizetni. Ha azonban nem tudjuk 
havonta visszafizetni a kártyával 

elköltött összeget, akkor nagyon 
drága lehet (akár 37%-os THM) 
ez a fajta finanszírozási mód.  

Az áruhitel és a személyi köl-
csön között a különbség elsősor-
ban a THM-ben rejlik: a személyi 
kölcsönöknél átlagosan 10-20% 
közötti, míg az áruhitelek eseté-
ben jellemzően akár 39 %-os tel-
jes hiteldíj mutatóval is számol-
hatunk. Ez a különbség nagyon 
számottevő, hiszen a vásárlónak 
havi több ezer forintos vagy akár 
tízezres nagyságrendű pluszki-
adást okozhat, ha nem körülte-
kintően választ. Fontos azonban 
az is, hogy az áruhitelezésben 
erős pénzügyi szolgáltatók is kí-
nálhatnak olykor 10% alatti tel-
jes hiteldíj mutatós konstrukció-
kat, amelyek személyi kölcsön és 
áruhitel esetében is igen kedve-
ző finanszírozást jelentenek.

Pénzügyi tanácsok

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
és a Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége 
minden héten kedden és szerdán délelőtt 7.30-
tól 12 óráig , és csütörtök délután 14 – 17 óráig 
tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson. 
Emellett kiszállásos véradást tartanak decem-
ber 6-án, kedden 15 és 18 óra között Derekegy-
házon az Orvosi Rendelőben, december 7-én 
szerdán 14 és 17 óra között Szentesen a Polgár-
mesteri Hivatalban. December 13-án kedden, 
valamint 14-én, szerdán az Árpád Agrár Zrt. dol-
gozói és karukat nyújthatják 7.30 és 12 óra kö-
zött a Vérellátó Állomáson.
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Rozgonyi Ádám

„Fradi bácsi” – sokan csak 
így emlegetik Szakács Ernőt, 
akit sokszor láthatunk a lelá-
tókon, amint zöld-fehér me-
legítőben szorít a szentesi 
sportcsapatokért. Merthogy 
őbenne igazi Fradi-szív do-
bog. Kedves jelenség a vá-
rosban, üde színfoltja a helyi 
szurkolótábornak. 

Amióta megnyitotta kapuit 
a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnok, azóta kilátogat a leg-
több ott rendezett sportese-
ményre. Nemcsak a labdarúgás 
érdekli, minden sportágban 
megtalálja a maga örömét: a 
vízilabdameccsekre is rendsze-
rint ellátogat az uszodába, de 
a teniszt és a kézilabdát is ked-
veli. E nagyfokú sportszeretet-
hez az is hozzájárulhat – fejte-
gettük Ernő bácsival –, hogy a 

Horthy-házban született (ma 
Dózsa-ház), ahol később öt évig 
volt gondnok. Mint elmond-
ta, gyermekkorában itt szaladt 
a labda után. Az ’50-es évek-
ben az SZTE (Szentesi Torna 
Egylet) ifi csapatában futballo-
zott, a Spartacus-szal bajnok-
ságot is nyert. A 35 éven felü-
liek, „idősek” focicsapatában is 
rúgta a bőrt, amellyel az ország 
több városában is döntőt játsz-
hatott. Hosszú éveken át volt 
intéző a szentesi labdarúgás-
ban, a Petőfi-iskolában öt éven 
át tanította a futballt, amelyről 
lapunknak nyilatkozva nagy át-
éléssel beszélt. Elmondta, a vá-
rosból elkerült játékosokkal tar-
totta a kapcsolatot. Pontosan 
felidézte, hogy dr. Orosz Pál ösz-
szesen 444 mérkőzést játszott 
a Ferencváros színeiben. Meg-
emlékezett Gujdár Sán1dorról, 
Pusztai Lászlóról és Pető Lász-

lóról is, akiknek szintén a Kini-
zsiből indult a karrierjük. Guj-
dár Sándorral 2005-ben jelen 
volt a sporttelep-avatáson. – 
Úgy gondoltuk annak idején, el 
kell nevezni a pályát – emléke-
zett Ernő bácsi. Ez a pálya, mint 
ismeretes, azóta Pusztai Lász-
ló nevét viseli, aki a Budapesti 
Honvéd SE-ben – ahogyan Guj-
dár is –, és a Ferencvárosi TC-
ben is játszott. Pusztai később 
az utóbbinál szakosztályveze-
tő lett, akitől hősünk tisztelet-
jegyeket kapott a Népstadion-
ba. Elmesélte, annyiszor járt fel 
Pestre meccset nézni, hogy töb-
ben helybélinek hitték. Egy al-
kalommal meg is kérdezték 
tőle, hogy melyik kerületben la-
kik, amire azt válaszolta, hogy 
Szentes kerületben. Manapság 
is rendszeresen látogat a fővá-
rosba, jó barátja a Fradi minde-
nese, Czikkely Boldizsár. Egye-
dül kerekedik fel, s egy héten 
akár kétszer, háromszor is el-
utazik. Emellett naponta úszik, 
a helyi uszoda 50 méteres me-
dencéjében rója fáradhatatla-
nul a köröket. Megalakulása óta 
tagja a Szentesi Delfin ESC-nek, 
szenior úszóként számtalan si-
kert ért el, többszörös magyar 
bajnoknak mondhatja magát. 
Ernő bácsi elmúlt 81 éves, és sa-
ját meglátása szerint a sport-
nak köszönheti, hogy ilyen jó 
fizikai állapotban van. 80. szüle-
tésnapját sem akárhol, hanem a 
Groupama Arénában ünnepel-
te, ahol ajándékba kapott egy 
zöldszínű fényképalbumot is, 
amely őt ábrázoló kedves em-
lékeket megörökítő felvételeket 
tartalmaz. Az Andorra - Magyar-
ország meccset is a Groupamá-

ban izgulta végig nemrégiben, 
amelynek a kis másolatát is bir-
tokolja, hiszen jelen volt a sta-
dion avatóünnepségén, mint 
ahogy 1974-ben a Ferencvá-
ros új stadionjának átadásán is. 
Ernő bácsi FTC pártoló tag és 
szurkolói kártyával is rendel-
kezik. A Fradi történetét a kez-
detektől feldolgozó könyvben 
is szerepel. – Annak az egynek 
örülök, hogy három szentesi 
van benne: Pusztai Laci, Orosz 
Pali és én – mondta elérzéke-
nyülve. Nagy Béla sportújság-
íróval is jó kapcsolatot ápolt, 
aki több mint 100 könyvet írt 
a zöld-fehérekről. – Nagyon jó 
barátom volt. Többször mond-
ta, adj már egy fényképet! Így 
kerültem be több könyvbe is 
– fogalmazott. Természetesen 
a „20-20-20” rendezvénysoro-
zat záróeseményén is szurkolt, 
amelyen a Szentesi Öregfiúk - 
FTC Öregfiúk gálamérkőzést is 
megrendezték. Mondani sem 
kell, jól ismerte a játékosokat. – 
A csongrádiak úgy hívnak, hogy 
Fradi bácsi – árulta el mosolyog-
va. Elmesélte, hogy egy Szentes 
- Ferencváros pólómeccs alkal-
mával edzőkabátot kapott aján-
dékba Gerendás György olimpi-
ai bajnok vízilabdázó, edzőtől. A 
sporteseményeket minden reg-
gel a lottózóban értékeli ki Új-
pest-szurkoló barátjával, Szabó 
Lászlóval. Ernő bácsi felesége is 
sportkedvelő, sok meccsre el-
kísérte férjét, akivel 58 éve há-
zasok. Egy lányuk született. 
Hősünk úgy véli, valamit min-
denképpen sportolnia kell az 
embernek, hiszen azt tartja: – 
Sport nélkül nem lehet élni, mo-
zogni kell!

„Fradi bácsinak” mindene a sport

2016. december 5-én, 
hétfőn

a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Szentesi Szervezete

RUHAOSZTÁST
TART

14-15 óra között
a Málta házban

(Szentes, Sáfrán M. u. 31.)
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Palicska Irén

Elég szörnyen hangzik ki-
mondva és leírva is a gyerek-
megőrzés, olyan mintha csomag 
megőrzés lenne. Sokkal szebb 
a gyermekfelügyelet. Létezik is 
ilyen szolgáltatás itt Szentesen, 
és milyen hasznos! Többek kö-
zött a Vitálcenter és Tündérkert 
Játszóházban is szakképzett pe-
dagógusok egész nap mesés, 
zenés, mondókás, mozgás- és 
készségfejlesztő foglalkozáso-
kat, tevékenységeket kínálnak 
a gyermekek részére az életko-
ri sajátosságaikat figyelembe 
véve. Hónapok óta beszélgetünk 
a férjemmel, hogy ha egyikünk 
se ér rá, hogy vigyázzon Gergő-
re, és a nagyszülőket se akarjuk 
elrángatni otthonról, akkor itt 
az ideje, hogy kipróbáljuk a gye-
rekmegőrzést. Vonakodtam tőle, 
hogy egyedül, pontosabban ide-
genekre hagyjam a gyerekem, 
de kapóra jött, hogy épp a Vi-
tálcenterben tartottak egy előa-
dást, ami érdekelt és szerettem 
volna elmenni. Erre az időre a 
gondozók vállalták is a felügye-
letet, és ha bármilyen probléma 

adódna, csak feljönnek az eme-
letre Gergővel. 

Kicsit paradoxonnak éreztem, 
hogy egy beszélgetésre megyek 
az empatikus gyereknevelésről, 
közben a gyerekemet má-
sokra bízom. Összefu-
tottam egy anyuká-
val, Petronellával 
is, aki a 21 hó-
napos kislányá-
tól vált el egy 
órára. Nagyon 
jót mosolyog-
tam, mert én is 
izgultam, hogy 
mi lesz Gergővel 
nélkülem, hogyan 
reagál, mit csinál, de 
Petronella még nálam is 
idegesebb volt. Szinte soha nem 
volt távol a kislányától, ő azon-
ban hátra se nézett, belevetette 
magát a játékok közé. Mi lesz, ha 
nem hiányolja majd? Mindket-
ten a pedagógusok lelkére kö-
töttük, ha bármilyen probléma 

adódna, sírás lenne, azonnal jöj-
jenek, és szóljanak!

Alig kezdődött el az előadás, 
az egyik óvónő máris megjelent 
Petronella kislányával a karján 

egy huncut kis mosoly kísé-
retében. Anya nagyon 

megörült, és meg-
nyugodott, mégis 

hiányzott. De mi 
lesz Gergővel? 
Ő még bírja nél-
külem? Percen-
ként néztem az 
ajtót, de nem 

hozta fel senki a 
fiamat. Nem mon-

dom, hogy nem 
esett rosszul, akkor 

nem kötődik, vagy rosz-
szul kötődik, valamit elrontot-
tam? Jó helyen voltam, megkér-
deztem a gyermek neurológust, 
akkor ez most baj, hogy a gye-
rek jól elvan nélkülem? Dr. Báló 
Mária elmondta, hogy egyálta-
lán nem baj, belemerül a játék-

ba, sok az újdonság, a felfedezni 
való, csak azt figyeljem meg, ho-
gyan reagál Gergő, amikor újra 
találkozunk. 

A beszélgetés végén szélvi-
harként száguldottam le a ját-
szóházba, hogy lássam a gye-
rekem arcát. Az első szobában 
nem találtam, irány a belső te-
rem, ahol hatalmas csúszda, füg-
gőfolyosók, ezernyi színes labda 
várja a kis látogatókat. Ott állt az 
én pici Gergőkém vágyakozón a 
nagy háló előtt, ami elkerítette a 
labdákat, és nem mert bemen-
ni. De megjött anya, és segített. 
Azt a boldogságot! Nem tudom 
minek örült jobban, a játékok-
nak vagy nekem? Belegázoltunk 
a hatalmas, színes tengerbe és 
dobáltuk a kis lasztikat. A kimerí-
tő játék után azért érdeklődtem, 
volt-e valami gond és nem hiá-
nyolt-e a fiam? A gondozónők 
kedvesen megnyugtattak, hogy 
Gergő nagyon jól eljátszadozott, 
de minden ajtó csapódásnál les-
te, hogy ki jön be rajta? A vége 
felé már kicsit elszontyolodott, 
meg kellett vigasztalni. Hurrá, 
mégis csak hiányoztam a fiam-
nak!

Baba a fedélzeten

Gyerekmegőrző

Darók József

Három végzős osztály bú-
csúzott jelképesen iskolájá-
tól, a VM ASzK-Bartha János 
Kertészeti Szakképző Isko-
lától a november 25-én tar-
tott szalagavató bálon. Ez-
zel az esttel nyitották a városi 
középiskolák szalagtűző ün-
nepségeit.

Már az esemény kezdetétől 
a mezőgazdasági iskola szép 
hagyományát követve, kis szí-
veket árultak a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnokban, me-
lyekkel az est bálkirálynőjéről 
és bálkirályáról szavazhattak a 
vendégek. A bál egyik legutol-

só mozzanatáig azonban tör-
tént jó néhány felemelő pilla-
nat, elsőként a három végzős 
osztály, a 12. A szakközépisko-
lai (parképítő - és fenntartó, il-
letve mezőgazdasági techni-
kusnak készülő diákok), Miklós 
Zoltán jelenlegi, és Bagi Lász-
ló volt osztályfőnökkel, a 11. 
B kertész szakmunkás osz-
tály Kispálné Fejes Erzsébet osz-
tályfőnökkel, valamint a 13. T 
osztály (kertész-növényvédő 
technikus), László Katalin osz-
tályfőnökkel bevonulása a sza-
lagtűzésre. Az intézmény igaz-
gatója, Udvardi István mondott 
ünnepi beszédet, majd a diá-

kokat és tanáraikat Szirbik Imre 
polgármester köszöntötte, vé-
gül az elfoglaltsága miatt jelen 
lenni nem tudó Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő gon-
dolatait olvasták fel. 

A végzős diákok nevében 
Szabó Vivien 11. B osztályos ta-
nuló búcsúzott, majd kezdetét 
vette az ünnepi műsor, mely-
nek során a jellegzetes szentesi 
hangszert, a tekerőt szólaltatta 
meg Balla Tibor, a népművé-
szet mestere, aki nagy megtisz-
teltetésnek vette, hogy első al-
kalommal zenélhetett helyi 
szalagavatón. Nagy szeretet-
tel fogadta a közönség az isko-
la volt tanítványát, Orosz Adélt, 
aki énekesként tért vissza Cza-
kó István gitárkíséretével. Fel-
lépett még a szegvári Dobban-
tó Néptáncegyüttes, soraiban 
Szűcs Máté végzős tanulóval, 
valamint korábbi diákok együt-
tese is zenélt.

A keringő elmaradhatatlan 
színfoltja egy szalagavató ün-
nepségnek, s bár ezúttal csu-
pán öt páros táncolta, nagy 
taps fogadta, ahogyan a ké-
sőbbiekben megismételt pro-
dukciót is. A záróakkord is a ke-
ringő volt, immár a szülőkkel, 

azonban előbb még kihirdet-
ték a bálkirálynőt, Mészáros Ré-
kát (12. A) és a bálkirályt, Lévai 
Lászlót (11. B).

– A szalagavató minden év-
ben az iskola nagyon szép ün-
nepe, ilyenkor a tanárok is visz-
szagondolnak az eltelt 3-6 évre, 
ennyi időt tölthetnek ugyan-
is nálunk a diákok. Hat évet 
azért mondtam, mert van, aki 
két szakmát is tanul – fogalma-
zott Udvardi István igazgató la-
punknak. – Ennyi idő alatt bő-
ven megismerjük a diákokat, s 
próbálunk családias légkört ki-
alakítani, hiszen a gyerekek jó 
része halmozottan hátrányos 
helyzetű. Azt kívánom, tanul-
ják a megfelelő szakmát, azzal 
el tudjanak helyezkedni, hogy 
majd családot alapíthassanak, s 
esetleg még a gyereküket küld-
jék vissza hozzánk tanulni. Ami 
sokszor elő is fordul, most is van 
negyedik generációs diákunk. 

Most három osztályban 45-
en ballagtak, s az igazgatónak 
meggyőződése, hogy piacké-
pes szakmát kapnak.  A kertész 
technikusként végzőknek pél-
dául a háromszorosát azonnal 
el tudná helyezni a városban.

Fotó: Bányai Alexandra

A Bartha nyitotta a szalagavatók sorát



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. december 2.

Sebők Tamás

Harmóniában a lóval! – hir-
deti weboldalán a Szent Lász-
ló Lovas Sport Klub, melynek 
tagja Babinszky Zsuzsa veze-
tésével a versenysportolás és 
az arra való felkészülés mel-
lett amatőr lovasokkal is fog-
lalkoznak Szentlászlón lévő 
tanyájukon.

– Valamikor 8 éves koromban 
kezdtem el lovagolni – idézi fel a 
kezdeteket Babinkszy Zsuzsa, az 
egyesület elnöke. Ekkor még tel-
jesen amatőr lovas volt, később, 
egy közeli díjugrató verseny 
meglátogatása után döntött 
úgy, hogy versenyszerűen fog 
sportolni. 1989-1999 között me-
gyei és területi szinten verseny-
zett díjugratásban, 1999-től kez-
dődően pedig díjlovaglásban. 
Az országos versenyeken is ered-
ményesen szerepelt, értékes he-
lyezéseket szerzett. – Mindig az 
volt a célom – és persze ez a je-
lenben is így van – hogy a lehető 
legjobbat hozzam ki magamból 
– tette hozzá. Ebből kiindulva 
döntött úgy, hogy komolyabban 
tanulja a lovaglást és az istál-
lóvezetést. Előbb Hódmezővá-
sárhelyen, majd Mezőhegyesen 
tett szert komolyabb tudásra, ké-
sőbb amolyan áttörésként né-
hány évig Németországban, Wal-
lendorfban tanulta a díjlovaglást 
egy nagyhírű edzőtől.

1994-ben alapították meg a 
Szent László Lovas Sport Klubot. 
Zsuzsa ekkoriban még díjugrató 

versenyeken szerepelt, később 
egy gödöllői díjlovagló ver-
seny volt az első megmérette-
tése, ahol egyből felfigyeltek rá. 
Érdekesség, hogy egy ma is ak-
tív lovával, Morcossal az előkelő 
második helyezést érte el díjlo-
vaglásban úgy, hogy azt meg-
előzően még díjugrató verse-
nyen volt vele. Immáron 17 éve 
versenyeznek közösen.  A sport 
mellett naponta több órát fog-
lalkozott más lovakkal és már 
oktatással is kezdtek foglalkoz-
ni. – Sok versenyző felnőtt már a 
kezem alatt, most egy új generá-
cióval foglalkozom, ezek mellett 
több lóval versenyzem én is, és a 
tanítványaim is. Mindezek mel-
lett a hobbilovaglástól kezdve a 
gyermekek oktatásáig minden-
nel foglalkozunk, és itt egy ápolt, 
tiszta lovon, az állat közérzeté-
nek és egészségének megfelelő 
pályán oktatjuk az érdeklődőket. 
Vannak olyan lovaink, amik nem 
rendelkeznek olyan képességek-

kel, hogy versenyen eredménye-
sek legyenek, így ők kiváló okta-
tólovak – részletezi az oktatási 
folyamatot az elnök.

Az egyesületnek több tag-
ja van, az ország több pontjá-
ról vannak igazolt versenyzőik, 
mint Kovács Ernő, aki sokáig ké-
pezte egykori lovát, mely most 
nyáron a riói olimpián is részt 
vett. Idén teljesen új, megfiatalí-
tott csapattal járnak versenyez-
ni, Zsuzsa mellett Orbán Réka, 
és Balogh Zsófi is aktív sportoló-
ja a sportklubnak. Zsófi idén tet-
te le az ún. rajtengedély vizsgát, 
ami a lovas biztonságát védi, e 
nélkül nem versenyezhet hiva-
talosan egy sportoló. Zsófi Kun-
szentmártonból jár át Szentes-
re edzeni, tavaly augusztusban 
kezdte profi pályáját , idén már 
országos bajnoki versenyen sze-
repelt. – A későbbiekben szeret-
nék igen komoly szinten lova-
golni, tette hozzá a 12 éves lány, 
aki egy amatőr iskolában kez-

dett lovagolni és már ekkor na-
gyon jól ment neki. Ennél azon-
ban többet szeretett volna, és 
ő maga kereste fel Zsuzsát, aki 
rögtön bevette a csapatba. A 15 
éves Rékát is megfertőzte a lo-
vaglás. – Nagy lehetőséget nyújt 
nekem ez az egyesület, hogy lo-
vagolni tanuljak. Nagyon elhiva-
tott vagyok és továbbra is sze-
retnék Zsuzsától tanulni, hiszen 
mindent, amit eddig tudok, azt 
tőle tanultam és nagyon örülök 
neki, hogy itt kezdtem el ezt a 
sportot – mondta el Réka. A lány 
anyukája hozzátette, Réka hatal-
masat változott ezalatt a pár év 
alatt, amit a sportklubnál eltöl-
tött, sokkal önállóbb, fegyelme-
zettebb és bátrabb lett. Nagyon 
jót tett neki a lovaglás, a lovakkal 
való törődés.

A klub a versenysportok mel-
lett hazai, nemzetközi versenye-
ket is rendez, a táborok és az 
egyesületi nyílt nap mellett. A si-
keres jelen mellett lapunk a jövő-
beni tervekről is kíváncsian kér-
dezte az egyesület képviselőjét. 
– Fontos hogy oktatóként képez-
zem magam, járok is továbbkép-
zésekre, de ezeken felül régóta 
keresem az edzőpartneremet. 
Olyan embert kellett találnom, 
aki hajlandó arra, hogy tanuljon, 
és ezek mellett kiválóan bánik a 
lovakkal. Így találkoztam Boros 
Anettel, akivel január óta dolgo-
zunk együtt. Anett Ausztriában 
és Németországban is tanulta a 
szakmát a jövőben pedig együtt 
dolgoznánk úgy, hogy ő a kez-
dőkkel foglalkozna én pedig a 
haladókkal – zárta a beszélge-
tést Babinszky Zsuzsa.

Hobbilovaglástól a profi szintig

FENYŐ vásár! December 6-tól. 
Luc, nordmann, ezüst, vágott és töves 
fenyők. Szentes Deák F. u. 75. Min-
dennap 9-18 óráig.

KITŰNŐ állapotban lévő, eredeti 
TORONTÁLI szőnyegek többféle mé-
retben eladók. Telefon: 30/710-4131

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó.(lakás+ 2db utcára nyí-
ló üzlethelyiség ami lakás céljára átala-
kítható). Csere is érdekel. Érdeklődni: 
70/454-6992

KOMPRESSZOR, gáz vízmelegí-
tő, falikonvektor, újszerű elektromos 
radiátor olcsón eladó. Érd.: Szentes 
Horváth M. u. 15.

ZEPTER lámpa és kézi masszírozó 
eladó. Telefon: 20/375-0780

SZENTESEN 1,5 szobás panellakás 
eladó. Telefon: 30/232-1703

BORSÓLISZT 10% borsóval el-
adó. Telefon: 70/389-7965

 KOSSUTH tér 5. 5/10.1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: Cseuz: 20/579-
1144, közös képviselő: 20/354-3445

ELADÓ ingatlana van? Rövid időn 
belül segítünk értékesíteni. http://
www.ingatlankozvetito.com, telefon: 
20/828-9978

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Tel.: 30/259-1931 

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 nm-es, másfél szobás lakás 
8nm önálló pincerésszel 8,9M Ft-ért 
eladó. Tel.: 20/414-0506

BONTATLAN chi gép eladó. Ár: 
15.000 Ft. Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

ÜZLETHELYISÉG forgalmas he-
lyen (Ady E. u.) kiadó. 1 nagy, vagy 2 
kisebb. Tel.: 30/516-1885 

KONYHASZEKRÉNY, konvek-
torok, gáztűzhely, mosdókagyló és 
garázs, vagy üzlethelyiség ajtajának 
megfelelő üvegajtó eladó. Tel.: 63/313-
004

SZŐLŐPRÉS, szőlő zúzó, csigaevő 
futókacsa eladó. Telefon: 63/314-246

HÁZ eladó, Derekegyház Béke u.1.
Telefon: 30/429-0590

MÁTRASZENTLÁSZLÓN, hegy-
oldali teraszon, panorámás családi 
üdülő eladó. Érdeklődni: 20/354-6787

JÓ állapotú kályha eladó. Szentes, 
Bocskai u.29. (a zugban).

24-ES Kemping kerékpár eladó. 
Tel.: 70/371-0529

KÉTAJTÓS ruhásszekrény, könyv-
szekrény, ágyneműtartó eladó. Tel.: 
30/466-8078

SZENTESEN Rákóczi Ferenc ut-
cában régi építésű nagyportás családi 
ház eladó. Tel.: 30/362-8632

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és pró-
báld ki gyorsabban kötő uv lámpámat! 
Tel: 0620/498-0830

AMERIKAI típusú, 170 m2-es csa-
ládi ház 26 millió forintért eladó. Tele-
fon: 70/506-6162

GARÁZSKAPU, fa ajtók, ablakok 
(redőnyösek), előszobafal, 120 literes 
kéményes gázbojler (új), kocsike-
réklámpa (antik) eladó. Érdeklődni: 
30/948-7134

ÚJ állapotú, 170x150 cm-es feke-
te-fehér színű tehénbőr kedvező áron 
eladó. Tel.: 30/219-6342

SZENTESI kemencében sült búza 
csíramálé a megszokott zöldségesek-
ben és a boltokban kapható. A háznál 
minden pénteken és szombaton 9-17 
óra között. Deák F. u. 75.

SZENTESEN zöldségtermesztés-
be, férfi és női munkatársat keresünk. 
Telefon: 30/928-1501

BONTOTT építőanyag, fa cse-
rép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.: 
20/480-2527

H I R D E S S E N I N G Y E N!



2016. december 2. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 11

Palicska Irén

Élete legszebb útján vett 
részt Gergely Szilveszterné, 
Zsóka (képünkön) júliusban, 
India észak-nyugati részén, Ti-
betben. – Nincsenek különö-
sebben álmaim, mivel 74 éve-
sen nem tudhatom, hogy hova 
jutok el – kezdte beszámolóját 
a világjáró nyugdíjas. – Tibet 
és a Himalája mindig vonzott, 
kislány korom óta oda vágy-
tam. Három éve jártam a kínai 
Tibetben, és akkor elhatároz-
tam, hogy elmegyek az indi-
ai Tibetbe is. Ez elég könnyen 
megvalósult, mert rátaláltunk 
az ELTÉ-n egy fiatal tanárra, 
aki Indiából doktorált, és 2-3 
évente összehoz egy csapatot. 

– Július 6-án indultunk isztam-
buli átszállással Delhibe – me-
sélte. Új-Delhiben szálltunk meg 
először, egy kis városnézés után 
másnap tovább mentünk Ladakh 
fővárosába, ez Észak- India, a pak-
isztáni határnál. A Himalája fölött 
repültünk, én még ilyen csodát 
nem láttam! Gyönyörű idő volt, 
a hegyek karnyújtásnyira emel-
kedtek. Megérkeztünk a főváros-
ba Lehbe, ez egy 150 ezres, igazi 

tibeti város. Nyomor, régi kis üz-
letek, földutak, nincs olyan tisz-
taság, mint Lhaszában, ahol min-
dent gyönyörűen rendbe hoztak. 
Itt négy éjszakát töltöttünk. Más-
nap megnéztük a környéket, a 
buddhista kolostorokat. Legna-
gyobb élményem az Indus fo-
lyó és a Zanskar találkozása, 3-4 
órányi gyaloglásra található Kő-
rösi Csoma Sándor emlékszobá-
ja, amit magyarok újítanak fel. Az 
Indus folyó partján aludtunk két 
éve épült, csodálatos bungalók-
ban, amelyekhez kis kert is tar-
tozik. A Nubra-völgyét is meg-
jártuk, ami húsz éve érhető el. 
Itt található a világ legmagasabb 
hágója 5602 méter magasan, 
ahol két hónapig van élet, ezu-
tán elzárja őket a hó. Eljutottunk 
a Karakorum lábához, a sivatag-
ban még tevegelhetünk is.

Hatalmas élményt jelentett 
számukra a Selyem út, ugyan-
is hat hágón mentek keresztül. 
Szakadék szakadék hátán, ezeket 
nevezik halálutaknak. Dzsipekkel 
utaztak, hárman ültek egy autó-
ban. Szerencsésen megúszták az 
utat.

– Daramszalában is jártunk, itt 
él a Dalai láma 1959-től – folytatta 

Zsóka. – Meglátogattunk egy ár-
vaházat is, itt 180 tibeti gyermek 
él, akik elveszítették a szüleiket 
és a kínai-Tibetből menekültek 
át. Innen indultunk Amritszárba, 
a pakisztáni határhoz. Ez már a 
turbános szikek földje, itt találha-
tó az Arany templom, amelyet az 
1500-as években kezdett el épí-
teni egy maharadzsa. A mai na-
pig él az a szokás, hogy minden 
este elaltatják a szent könyvü-
ket, majd másnap reggel felköl-
tik. Beteszik egy arany tartóba és 
körbehordozzák a templomban.  
Hatalmas ceremónia, több ezer 
ember vesz részt rajta, a szikek 
tülekednek, hogy ki vigye. Ter-
mészetesen kendőt kötöttünk a 
fejünkre, levettük a cipőnket, és 
mi is részt vettünk az esti szertar-
táson, majd a másnap reggeli éb-
resztésen is. 

Aznap este vonattal indul-
tak vissza Delhibe. Igazi indi-
ai közlekedési eszköz, tele volt 
helyiekkel, még a lépcsőn és a 
WC-ben is ültek. – Amikor meg-
érkeztünk, elénk jöttek a hordá-
rok. A barátnőmnek 16 kilós volt 
a bőröndje, ezen felül még há-
rom csomagot vitt a fején a hor-
dár, olyan gyorsan, hogy mi is 
alig tudtuk követni. Másnap még 
önálló programként ellátogat-
tunk a Nemzeti Múzeumba, ahol 
megnéztük Stern Aurél szobá-
ját. Végül hajnalban csodálatos 
élményekkel búcsúztunk el egy-
mástól, és indultunk útnak haza-
felé. Remek volt a szervezés, kitű-
nő szállásokon aludtunk, finom 
vegetáriánus ételeket kóstol-
tunk. Mindenki nagyon jól érezte 
magát – összegezte úti beszámo-
lóját Gergelyné Zsóka.

Zsóka a világ tetején

Útibeszámoló Tibetből

Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
az újonnan létrejövő

Szentes Városi Könyvtár

IGAZGATÓI
(magasabb vezetői)

beosztásának ellátására.
A pályázati kiirás a

www.kozigallas.gov.hu és a
www.szentes.hu weblapon

megtekinthető.
A pályázat benyújtási határide-

je: 2017. január 04.

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Szentesi Kistér-
sége és az Enterprise Europe Net-
work – Szeged tisztelettel meghívja 
közös rendezvényére,

Tájékoztató az online pénz-
tárgépekkel kapcsolatos vál-
tozásokról és a 2017-es adó-
csomagról címmel.

Az előadást megyeházán rende-
zik meg december 7-én, szerdán 14 
órai kezdettel. 

Előadó: Szabó Gábor, a NAV 
Bács-Kiskun megyei Adó- és vám- 
igazgatóságának osztályvezetője.
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Sebők Tamás

December 10-én zárul erre az 
évre a Zene-Világ-Zene Graffi-
ti programsorozata, de a szerve-
zők még egy nagy durranással 
készültek a szentesi közönség-
nek. A legendás Kispál és a Borz 
tagjaiból verbuválódott manap-
ság ugyanakkora népszerűség-
nek örvendő Kiscsillag látogat az 
ifjúsági házba szombat este.

A Pécs büszkeségeként csil-
logó Kiscsillagot 2005 tavaszán 
alapította Leskovics Gábor, Lovasi 
András, Brautigam Gábor és Ózdi 
Rezső. A hobbizenekarnak in-
dult együttes 2012-ben, 2007 és 
2010 után Fonogram-díjat nyert 
„Az év hazai alternatív albuma” 
kategóriában, Néniket a bácsik-
nak! című albumért. A Kiscsilla-

got mindezek mellett a „Legjobb 
magyar előadó” kategóriában 
nevezték a 2010-es MTV Europe 
Music Awardson. 

Persze emellett számos nagy-
sikerű lemezt tudhat magáénak 
a zenekar, gondoljunk akárcsak 
a MAHASZ toplista első helyén 
végzett Örökre szívembe zárta-
lak vagy a szintén ezen a listán 
ezüstérmes legutóbbi albumra, 
mely Szeles címmel jelent meg. 

Ezeket a korongokat, valamint 
a koncertek színvonalát olyan 
hazai sztárzenészek emelik mint 
Pásztor Anna, Péterfy Bori, Vedres 
Csaba, vagy Lovasi írótársa, Papp 
Sándor Zsigmond. 

A hazai alternatív zenei élet 
vezető zenekarának koncertjét a 
fiatal gyulai electronic-pop csa-
pat, a Synema vezeti fel.

Decemberi csillaghullás

2.




Karácsonyi nyereményjáték!
Fődíj: 50 000 Ft értékű bankkártya

a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet jóvoltából. A játék 4 héten keresztül zajlik (nov. 25., dec. 2, 9, 16). A játékban való 
részvételhez négy héten keresztül ki kell vágni a karácsonyi gömböket, valamint válaszolni kell egy kérdésre. E heti kérdésünk:

Melyik évben alapították
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet?

Négy helyes válasszal és négy karácsonyi gömbbel vehetnek részt a sorsoláson. Beküldési 
határidő: 2016. december 20. A megfejtéseket és a kivágott gömböket postai úton várjuk a szerkesztőség 
címére. (6600 Szentes, Kossuth tér 5. Fsz. ép.) A sorsolás megtekinthető lesz a videomegosztón és a Facebookon.

A barbecue-ról olvasni is jó. 
A barbecue egyedi és össze-
tett ételkészítési eljárás, ezért 
az ehhez kapcsolódó alapve-
tő ismeretek megszerzéséhez 
az olvasás is nélkülözhetetlen. 

A BBQ Expedíció az első 
magyar nyelvű 
autentikus bar-
becue szakács-
könyv, mely ki-
lenc fejezetben 
mutatja be a bar-
becue-készítés alap-
jait.

A könyv a Chefpa-
rade és a Nyárspol-
gár BBQ szakmai ba-
rátságának eredménye, 
társzerzői Kócsa László, a Chef-
parade főnöke, és Adorjányi Má-
riusz, a Nyárspolgár BBQ blog 
szerzője. Elsősorban kezdőknek 
szól. Az alapok átadása mellett 
igyekszik kedvet csinálni az olva-
sónak a sütögetéshez. A könyv 
2 részből áll: az első fele egy ál-
talános alapozás a BBQ-val kap-
csolatban, a másodikban pedig 
konkrét receptek találhatóak. A 
receptek javát az alapvető klasz-
szikusok adják, részletes és mély-
reható, egyben szemléltető le-
írásokban. A könyvben szereplő 

képek jelentős része a Nyárspol-
gár BBQ és a Chefparade közös 
etyeki sütésein, a BBQ & BOR 
rendezvénysorozaton készült.

A könyv első lapjain olvasha-
tó idézet Ray Lampe-től (számos 

gasztronómiai tévéshow 
vezetője) származik:

„Szerte a világon is-
merik és szeretik a 

magyar paprikát, vi-
szont arról keve-

sebben tudnak, 
milyen értékes 
hagyományok-
kal rendelke-

zik Magyaror-
szág a hidegfüstölés terén. 

Ha ezekhez a tradíciókhoz még 
hozzávesszük a magyarok gaz-
dag és tartalmas ételek irán-
ti szenvedélyét, egyáltalán nem 
meglepő, hogy az igazi barbe-
cue rövid időn belül nagy nép-
szerűségre tett szert hazájuk-
ban. Ráadásul a magyar paprika 
a BBQ fűszerkeverékek elenged-
hetetlen alapanyaga nálunk, az 
Államokban is. Nagy örömömre 
szolgál kézbe fogni ezt a köny-
vet, amely a barbecue fogal-
mát széles körben megismerte-
ti majd a magyar emberekkel...”

Adorjányi Máriusz, Kócsa 
László: BBQ Expedíció

Rendelje meg telefonon: 63/311-563, levélben: 6600, Szentes, Kossuth tér 5. Földsz. ép., vagy a szentesielet@gmail.com címen. Ajánlatunk 2016. 12. 23-ig érvényes.

Ajándékozzon
karácsonyra

szentesiélet éves előfizetést
csak 7280 Ft-ért!
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Csepeli Dóra

December 5. este az egyik legjobban 
várt nap az évben, hiszen minden (jó) 
gyermek vágya, hogy találkozhasson a 
Mikulással (vagy legalábbis másnap reg-
gel az ajándékaival). Hazánkban elterjedt 
szokás, hogy a kicsik saját maguk készí-
tik elő kis csizmácskájukat vagy cipőjü-
ket, hogy azt tisztán és csillogóan tegyék 
az ablakba. A világ más tájain azonban 
más szokások is uralkodnak, egyesekhez 
rénszarvasszánon, míg másokhoz a ké-
ményen keresztül érkezik a nagyszakállú, 
aki a manók vagy krampuszok segítségé-
vel osztja szét ajándékait az arra érdemes 
gyerekek számára.

Finnországban az év legnagyobb ünnepe 
a karácsony. A Télapó, vagyis a Joulupukki 
(„karácsonyapó”) december 24-én este ér-
kezik. Csehországban az emberek úgy tart-

ják, hogy szenteste csodák történnek, ezért 
az éjszaka megsúghatja a jövőt. A Mikulás 
érkezését a gyermek Jézus jelzi kis csen-
gettyűjével. Belgiumban a gyerekek csak 
december 6-án kapják az ajándékot a Miku-
lástól. A karácsonyfa alá vagy a tűzhely kö-
zelében lévő zoknikba csak kisebb dolgok 
kerülnek. A karácsonyi reggeli különleges 
édes kenyér. Ausztráliában például a Miku-
lás „szánját” nyolc fehér kenguru húzza, Ja-
pánban pedig hátul is van szeme, ezért a 
gyerekek mindig jól viselkednek a közelé-
ben. Írországban nemcsak a gyerekek kap-
nak ajándékot, hanem a Mikulást is igyekez-
nek megvendégelni: az asztalon általában 
rétes és egy üveg sör várja. Nagy-Britanniá-
ban a Mikulásnak süteményeket és egy po-
hár portóit raknak a karácsonyfa alá, majd 
a gyerekek az ágyukra óriási zoknit akasz-
tanak. Németországban a gyerekek decem-
ber elején a karácsonyi ajándéklistát rajzok-
kal díszítik és éjszakára az ablakpárkányra 
helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek, 
hogy a Mikulás biztosan megtalálja. Sok né-
met tájegységen régi 
karácsonyi szokások-
kal találkozhatunk. 
Így például a partvi-
déken a Télapó hajó-
val jön a tenger felől. 
Caracasban, Venezu-
ela fővárosában ka-
rácsony este lezárják 
az utcákat, az embe-
rek görkorcsolyával 
mennek templomba. 
Izlandon 13 Mikulás 
van, vagyis inkább 13 
karácsonyi manó, akik 
különböző csíntevé-
seikről ismertek. Egyi-
kük ajtót csapkod, a 
másik lenyalogatja a 
fakanalat, de van Ab-

lakonkukucskáló és Láboskikaparó is. De-
cember 12-től kezdve 13 napon át minden 
nap másik manó hoz ajándékot. A gyerekek 
a manók jellemének megfelelő vendégvá-
róval kedveskednek, így egyik nap ételma-

radékos lábassal, míg 
máskor becsukott aj-
tókkal várják a manó-
kat. A rossz gyerekek 
Izlandon nem virgá-
csot, hanem rohadt 
krumplit kapnak. In-
diában pedig fenyőfa 
helyett banán és man-
gófát díszítenek fel 
karácsonyfának.

Érkezzen bár rén- 
szarvassal vagy ken-
guruval, legyen az Tél- 
apó vagy akár Miku-
lás, a gyerekek ugyan-
olyan izgalommal vár-
ják őt mindenhol a 
világon!

Csizma az ablakban... Tr e n d i

Városi Könyvtár
December 5-én, hétfőn, 18 órakor A Kárpát-medence gyógy-

növényei és felhasználásuk címmel tartanak előadást. Előadó: 
Medgyesi István.

December 6- án, kedden 18 órakor a Filmklubban az Ezerízű sze-
relem című indiai-német-amerikai filmet vetítik.

December 7-én, szerdán, 17 órakor Rabbinikus tanítások. Előadó: 
Totha Péter Joel, Honvédelmi Minisztérium Vezető Tábori Rabbi.

December 8-án, csütörtökön 18 óri kezdettel. Barnabás evangéli-
uma. Dedikálással egybekötött előadás. Előadó: Arany László.

December 9-én, pénteken 15 órától 18 óráig karácsonyi kézmű-
ves foglalkozás lesz.

Művelődési és Ifjúsági Ház
December 5-én, hétfőn, 15 órakor nyílik Szilvási Kinga grafikus-

művész „Látószög” című tárlata. A kiállítást megnyitja: K. Szabóné 
Licsicsányi Rózsa festőművész.

December 7-én, szerdán 18 órakor Nyáry Krisztián íróval találkoz-
hatnak az olvasók.

December 8-án, csütörtökön, 19-21 óráig a korok és alkotások az 
irodalomban következő előadásán Jane Austen Büszkeség és balí-
télet című művéről beszélgethetnek Poszler György előadóval.

Tokácsli Galéria
December 3-án, szombaton 14 órakor a 111 éves a Fridrich Fé-

nyirda Emlékkiállítást megnyitja Szirbik Imre, Szentes Város polgár-
mestere és Kincses Károly fotómuzeológus, a kiállítás kurátora.

Árpád Szabadidős Sportklub
„Szeretetakció a szegények karácsonyáért” címmel gyűjtőakciót 

szerveznek, hogy a segítségre szoruló honfitársaink asztalára is ke-
rüljön ajándék karácsonykor. Gyermekjátékokat, tartós élelmisze-
reket  várnak. Adományaikat december 18-ig adhatják le, szerda 
délutánonként 15 és 17 óra között az egyesület helyiségében (Kiss 
Bálint u. 3.)

Koszta József Múzeum
Miki, Miki, Mikulás címmel adventi családi foglalkozás lesz de-

cember 3-án 10-12 óráig, december 10-én, szombaton Csodák ér-
kezése címmel adventi családi foglalkozás 10-12 óra között a múze-
um megyeházi épületében.

Hanversenyközpont
December 10-én, szombaton 20 órakor Kiscsillag koncert. Előze-

nekar: Synema.

P r o g r a m a j á n l ó
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Labádi Lajos

Közismert, hogy 1914–1918 
között világméretű háború dúlt, 
amely Magyarországra nézve 
tragikusan végződött. A terület-
veszteség mellett a háború je-
lentős véráldozattal járt; a csalá-
dok százezrei hiába várták vissza 
hadba vonultatott szeretteiket. 
A mozgósítási parancs követ-
keztében Szentesről 1914. július 
27-én indult el a hadkötelesek 
első csoportja. A behívás ekkor 
még csak a tartalékosokat és a 
népfölkelőket érintette, az el-
következő hónapokban, majd 
években azonban a mozgósí-
tás kiterjedt valamennyi 18–50 
éves férfi lakosra. A helyi ható-
ságok kimutatása szerint a há-
ború kitörésétől 1917 júniusáig 

9200 szentesi teljesített katonai 
szolgálatot, megjárva a szerbiai, 
galíciai, bukovinai és olasz fron-
tokat. Az eltűntek, elesettek, a 
fogságban szerzett betegség kö-
vetkeztében meghaltak összlét-
száma megközelítette az 1300 
főt.

Már a háború idején felmerült, 
hogy emléket kell állítani az el-
esett katonáknak, erre azonban 
a zavaros politikai és gazdasá-
gi viszonyok miatt csak évekkel 
később kerülhetett sor. Az ele-
settek névjegyzékének össze-
állítása és a Hősök emlékműve 
– Pásztor János hódmezővásár-
helyi szobrászművész alkotása 
– 1926-ra elkészült. A szobor he-
lyéül az Erzsébet királynéról el-
nevezett, gyönyörűen parkosí-

tott teret jelölték ki. A leleplezési 
ünnepség napjáról – 1926. no-
vember 7. – a korabeli helyi új-
ságok aprólékos részletességgel 
beszámoltak. Ezekből tudhatjuk 
meg, hogy: „A kora reggeli órák-
ban már mozgalmas volt a város 
képe. A házak és középületek lo-
bogódíszt öltöttek, ünneplőbe 
öltözött emberek siettek az utcá-
kon, és a lovas bandérium tagjai 
ügettek fontos megbízatásuk-
kal”. A szoboravató ünnepség 
díszvendégének – József kirá-
lyi főherceg, tábornagy – tiszte-
letére diadalkaput és díszsátort 
állítottak. „Az Erzsébet tér zsú-
folásig megtelt közönséggel. A 
hivatalok, testületek, vendégek 
elfoglalták a részükre kijelölt he-
lyet, s a fekete áradat közepéből, 
mint fehér sziklaszirt emelkedett 
ki a szobormű.” Dr. Négyesi Imre 
polgármester üdvözölte a ma-
gas vendégeket, majd felkérte a 
főherceget a szobor leleplezésé-
re, aki a szószékhez lépve – meg-
hatódott hangon a következő-
ket mondta: „Magyar Testvéreim! 
Egy dicső emlék előtt állunk, 
ahol annak a tanújelét adjuk, 
hogy egyek vagyunk, és hazán-
kért élünk és halunk. Ti, akik el-
múltatok, és most alakotok fe-
hér márványkőbe vésve jelenik 
meg ismételten előttem, egykor 

bajtársaim voltatok. Bajtársaim a 
küzdelemben, a harcban és a ha-
zaszeretetben…” Az emelkedett 
mondatok után József főherceg 
– saját korukra utalva, de szinte 
a mához is szólva – az alábbiak-
kal folytatta: „Ha valami még job-
ban leronthatja ennek a hazának 
a helyzetét, az csakis a pártosko-
dás lehet! Kérem, legyünk test-
vérek, tegyünk félre minden kü-
lönbséget, amely szétválaszt; 
legyünk egyek ebben a csonka 
országban, és mentsük meg el-
szakított véreinket. Higgyék el, 
hogy csak akkor boldogulha-
tunk, ha megtaláljuk azt az egy-
séget, ami a dicső halottak kö-
zött annakidején megvolt.” 

A főhercegi beszéd után 
„könnyeket fakasztó jelenetek 
játszódtak le a szobor aljánál – 
írta a Szentesi Hírlap tudósítója. 
– A hősi halottak hozzátartozói, 
öreg szülék, gyászfátyolos özve-
gyek és árvák gyűltek köré, zoko-
gó fájdalommal idézve a múltat, 
kiterítve a rejtegetett fájdalmat, 
megszentelve a koszorúhalmot 
a legszebb, legértékesebb érzé-
sek könnyeivel.” 

A 90 éves emlékművet a kö-
zelmúltban gondosan felújítot-
ták, a rávésett nevek újból ol-
vashatókká váltak. Az elődök 
emléke iránti kegyelet, kötelező 
a ma felnövő generációkra néz-
ve is, de még inkább figyelmez-
tető mementó: Nem akarunk 
több háborút! Nem akarunk 
több háborús emlékművet!

90 éve felavatott szobor

Első világháborús hőseink emlékműve

Péntek (december 2.)
16:30 3D Vaiana
18:30 ...és megint dühbe jövünk
20:30 Tapló Télapó 2
Szombat (december 3.)
10:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
12:30 Vaiana
14:30 3D Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 !#Sohavégetnemérős
20:30  Tapló Télapó 2
22:15 3D Doktor Strange
Vasárnap (december 4.)
10:30 3D Legendás állatok és megfi-
gyelésük
12:30 3D Vaiana
14:30 Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 ...és megint dühbe jövünk
20:30 Tapló Télapó 2
Hétfő (december 5.)
14:30 3D Vaiana

16:30 3D Vaiana
18:30 #Sohavégetnemérős
20:30 Tapló Télapó 2
Kedd (december 6.)
14:30 3D Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 ...és megint dühbe jövünk
20:30 Tapló Télapó 2
Szerda (december 7.)
14:30 3D Vaiana
16:30 3D Vaiana
18:30 #Sohavégetnemérős
20:30 Tapló Télapó 2
Csütörtök (december 8.)
14:00 3D Vaiana
16:00 Cop Mortem
18:15 Hivatali karácsony
20:15 Szövetségesek
Péntek (december 9.)
14:00 3D Vaiana
16:00 Hivatali karácsony
18:00 Szövetségesek
20:15 Hivatali karácsony

Moziműsor
December 5-11.

Hétfő
Lebbencsleves
A menü: Pulyka paprikás, 
galuska
B menü: Rakott karfiol
C menü: Csáki töltött borda, 
rizs köret
Kedd
Csontleves
A menü: Chilis bab
B menü: Sonkás-zöldséges 
töltött palacsinta, rizs köret, 
tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Zöldborsó leves
A menü: Pirított sertésmáj, 
burgonya, savanyúság
B menü: Vadas mártás, 
sertéssült, spagetti
C menü: Görögös sertésborda, 
vegyes köret
CSütörtöK
Gyümölcsleves

A menü: Kassai töltött borda, 
rizs köret, savanyúság
B menü: Brassói aprópecsenye, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás
PénteK
Sertésragu leves
A menü: Sonkás-kukoricás 
pizza
B menü: Stíriai metélt
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság
Szombat
Zöldbableves
Debreceni tokány, rizsköret
VaSárnaP
Daragaluska leves
Röszkei töltött csirkemell, 
hasábburgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, ára 950 Ft/
menü. A és B menü ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 750 Ft. C menü 

frissensült 850 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 
70/942-6658, 06-70/414-7446

Szoboravatási ünnepség 1926-ban
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Menü december 5-9.
Hétfő – Tarhonyaleves

A menü: Zöldborsófőzelék, 
csiberopogós

B menü: Barbecue sertéskockák, 
párolt zöldbab, tésztaköret

Kedd – Francia hagymaleves
A menü: Roston harcsa, 

burgonyapüré
B menü: Pulykamell roston, 
sajtmártás, zöldséges rizs

Szerda
A menü: Húsleves,

Főtt hússzelet, gombamártás, 
tésztaköret

B menü: Csontleves,
Rántott sertésszelet, burgonyapüré, 

tejfölös uborkasaláta
Csütörtök – Vegyes gyümölcsleves

A menü: Borsostokány, 
tört burgonya

B menü: Rakott kelkáposzta
Péntek – Tárkonyos raguleves

A menü: Rizsfelfújt
B menü: Csirkemell roston, 

grill zöldség, pirított burgonya

Ár: A menü: 750 Ft/menü,
B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Ponyeczki András-
né (Vörösmarty u.). Nyereménye egy da-
rab páros belépő egy tetszőleges előadás-
ra a Szentesi Mozi felajánlásából. Ezen a 
héten 4 darab 2000 Ft értékű mikuláscso-
magot sorsolunk ki az Éden Édességbolt 
felajánlásából. Megfejtéseiket küldjék el a 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. posta-
címre, vagy a szentesielet@gmail.com in-
ternetes címre.

Vízszintes: 1. Zelk Zoltán Télapó című ver-
séből idézünk (folytatás a függőleges 30. szá-
mú sorban). 12. Eredeti dzsem. 13. Fohász. 
14. Nyári hónap röviden. 15. Félig beugró! 16. 
Népcsoport Kelet-Európa, Közép-Európa és a 
Balkán nagy részén. 18. Belead …-anyait. 20. 
Szükséges. 21. Ilyen pite is van. 23. Női ének-
hang. 24. Jószágot hajt. 25. A kiütés jele. 26. 
Verskellék. 28. Angyalrang. 29. Nógrád hatá-
rai. 30. Tagadószó. 33. Olasz nagyváros. 37. 

Kiboruló, kikészülő. 38. Aktínium és oxigén 
vegyjele. 39. Többszintes. 41. Ki-kikérő egy-
nemű hangzói. 43. Az 1707 januárjában tar-
tott emlékezetes országgyűlés színhelye. 45. 
Földet forgat a sertés. 46. Női név. 48. Megy, 
előbbre jut. 49. Végtelen lapát. 51. Régen: 
énekes, lantos. 53. Az Omega együttes he-
tedik magyar stúdióalbuma. 55. Arra a hely-
re taszít. 57. Fa része. 58. Ma már főként átvitt 
értelemben használatos: elintéz(het)etlen 
ügyekkel kapcsolatban emlegetett, nem lé-
tező hatóság. 61. Katar közepe! 63. Visszafelé: 
alulra. 64. Növel, hosszabbít. 66. Szónok (gö-
rög). 67. Várpalotával egyesült település. 69. 
Visszafelé: …sima (japán város).

Függőleges: 1. Éjjel munkába álló egész-
ségügyi dolgozó. 2. Folyadékok térfogatát 
mérő angolszász mértékegység. 3. Muszlim 
közösség szellemi, erkölcsi vezetője. 4. Maga-
tok. 5. Alma tájnyelven. 6. Anyós. 7. Ésszerűsít. 

8. Elér valahová. 9. Rangjelző előtag. 10. Elő-
vigyázatos. 11. Állami gondozott, talált gyer-
mekre mondták régen. 17. Erőd. 19. Katonai 
egységek. 20. Focitrófea. 22. Elegancia, báj. 
24. Királyok díszes ülőhelye. 27. Eső- és csa-
padékvíz elvezető árok, mely a lábszomszé-
dok telekhatára között futott. 28. Előforduló. 
30. Az idézet folytatása. 31. Emel a közepén! 
32. …o - nagyvárosokra jellemző tömegköz-
lekedési eszköz. 33. Bátorkodik. 34. Páros lista. 
35. Labdát passzol. 36. Pallérozók. 38. Adalé-
kára, bizonyítékára. 40. Háziszárnyas. 42. Va-
rieté. Sajátos szórakoztató színház. 44. Zsíros, 
maszatos. 47. Okmánya. 50. Nyolckarú tenge-
ri állat. 52. Fekvőhelye. 53. Pihe közepe! 54. 
Azonos mássalhangzók. 56. Orosz igenlés. 
58. Párosan csajoz! 59. Azon a távolabbi he-
lyen. 60. Levelet küldött. 61. Becézett Anikó. 
62. Asztácium és urán vegyjele. 65. Ugyanaz, 
röviden. 67. Olasz és máltai gépkocsik jelzése. 
68. Alumínium vegyjele.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 30. számú sorok megfejtése. 

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
december 5-9.

Hétfő
A menü: Legényfogó leves,
Székelykáposzta
B menü: Csirkegulyás,
Rakott zöldbab

Kedd
A menü: Karfiolleves
Bugaci aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Sütőtökkrémleves,
Csirkemell steak, zöldséges rizs

Szerda
A menü: Szárazbableves,
Sült császár, vagy fokhagymás máj
tört burgonya, párolt káposzta
B menü: Vegyes zöldségleves,

Szecsuáni csirkefalatok, 
currys rizs

Csütörtök
A menü: Zöldbab leves,

Sajtimádó töltött karaj, kukoricás rizs
B menü: Frankfurti leves,
Túrós gombóc, vaníliasodóval

Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Párolt sertésszelet, sós burgonya, 
paradicsommártás
B menü: Májgaluskaleves,
Csirkepörkölt, tészta

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Diabetikus Feketeerdő torta
Hozzávalók: Tészta 16-18 cm tortasütőhöz: 4 

tojás, 4 ek. xilit, 1 ek. víz, 3 ek. liszt (csökkentett 
szénhidrát tartalmú) 1 ek. kakaó (cukrozatlan), 
1 kávéskanál sütőpor. Krém: 1 meggykompót, 
30 dkg fagyasztott meggy 1 vaníliás pudingpor 
5 ek. xilit, 1/2 citrom leve, héja1 kk. fahéj, 1 dl 
víz.  Tejszín: 0,5 l cukormentes tejszín, 2 csomag 
habfixáló, 5 ek. xilit. Tetejére: diabetikus csoki – 
reszelék, 12 vagy 16 szem meggy.

Tészta elkészítése: Ahogy a piskótát szoktuk 
először felverjük a 4 tojásfehérjét a 4 evőkanál 
kanál xilittel, ha kemény a hab, beletesszük a sár-
gáját és tovább verjük, hozzátesszük az 1 ek. vi-
zet, óvatosan belekeverjük a 3 kanál lisztet az 1 
kanál kakaót és a sütőport. Lazán összekeverjük, és a tortaformába önt-
jük. Kis lángon sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e. Ha kihűlt 
2 helyen elvágjuk és a 3 lapot egymás mellé tesszük.

Krém: 1 vaníliás pudingpor 1 dl tejjel + 1 dl vízzel + a kompótlevével 
(az összes 4 dl legyen) 5 kanál xilittel, citromleve + héj 1 kiskanál fahéjjal 
össze forraljuk. Ha besűrűsödött bele kell tenni a meggyet (még forrón).

Tejszín: 0,5 liter Hullala tejszín, 2 csomag habfixáló, 5 kanál xilit, ezt na-
gyon keményre fel kell verni robotgéppel.

Összeállítás: 2 tortalapot egymás mellé tesszük és így teszem rá a lan-
gyos krémet. A lapokat 1-1 evőkanál likőrrel meglocsoljuk, erre megy a 
ketté osztott krém, fél tábla diabetikus csokit gőz felett felmelegítünk és 
vékonyan rácsorgatjuk a rémre, erre 1-1 réteg kemény tejszínhab, (tejszín-
habból annyit hagyunk, hogy a tetejét tudjuk díszíteni kb. 1/3 a krémnek.) 
A lapokat egymásra helyezzük óvatosan. Rátesszük a 3. lapot megkenjük 
a tetejét és az oldalát tejszínnel. Ezt megszórjuk diabetikus csoki reszelé-
kével. A szélére habzsákkal kis halmokat nyomunk és erre meggyszeme-
ket teszünk.

Sámson Istvánné nyertes receptje

Szentes családi ízei

Született
Balázs Nikolettnek (Aulich L. u. 

7.) Konrád Ábel, Szarvas Imrének 
és Sebők Zsuzsannának (Lőrinc 
u. 13.) Dóra, Szlopóczki Zol-
tánnak és Őze Klárának (Mező 
u. 26.) Zalán, Szabó Árpád Gá-
bornak és Udvarhelyi Annának 
(Szűrszabó-N. I. u. 16.) Árpád Gá-
bor, Botos Andrásnak és Molnár 
Krisztinának (Esze T. u. 14.) And-
rás Bence (képünkön) nevű gyer-
meke.

Elhunyt
Vérten László (Arany J. u. 22. 

fsz.4.), Baranyi László (Vásárhe-
lyi út 46.)

Családi
események

Burgonya 100-120 Ft/kg, répa 200-
250 Ft/cs, gyökér 200 Ft/cs, zeller 100-
200 Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 50-70 Ft/db, fehér 
paprika 350-380 Ft/kg, almapaprika 
270 Ft/kg, paradicsom 300-380 Ft/kg, 
póré hagyma 60-100 Ft/cs, vöröshagy-
ma 150-180Ft/kg, tojás 35-38 Ft/db, ka-
por 100 Ft/cs, cukkini 300 Ft/kg, kígyóu-
borka 260-380 Ft/kg, padlizsán 300 Ft/
kg, saláta 100-120 Ft/db, lilakáposzta 
280 Ft/kg, kelkáposzta 300-350 Ft/kg, 
fehérkáposzta 100-150 Ft/kg, jégcsap-
retek 100 Ft/db, fekete retek 250-280 
Ft/kg, lilahagyma 280 Ft/kg, alma 150-
250 Ft/kg, körte 400-490 Ft/kg, manda-
rin 350-400 Ft/kg, narancs 380-400 Ft/
kg, banán 280-450 Ft/kg, csíramálé 220 
Ft/kg, citrom 750 Ft/kg, karfiol 200-380 
Ft/kg, brokkoli  500 Ft/kg, spenót-sós-
ka 900 Ft/kg

PIAC

KOS
Megnő energiája, akaratereje, önérvényesítési vágya pedig igazán ne-
mes formában tör elő.
BIKA
Igyekezzen nagyobb rugalmasságot tanúsítani, s vegye figyelembe tár-
sa nézeteit, próbálja a vitás kérdéseket az ő szemén keresztül is megvizs-
gálni!
IKREK
Pénzügyileg stabil hónapra számíthat, a várt bevételei sorra megérkez-
nek!
RÁK
A decemberi időszak kiváló alkalmat teremet arra, hogy visszatekintve 
átgondolja az elmúlt év történéseit. Komoly sikereket mondhat magá-
énak.
OROSZLÁN
Látogassa meg a családtagjait! Könnyen meglehet, hogy jó ideje hanya-
golta a szeretteit.

SZŰZ
Egészséges önbizalma és hatalmas munkakedve most arra ösztönzi, hogy isme-
retlen vizekre evezve próbálja ki képességeit.
MÉRLEG
Ne feledkezzen meg a barátairól, szánjon némi időt rájuk is. Ha másra nincs is 
ideje, egy közös kávézást azért csak össze tud hozni!
SKORPIÓ
Amennyiben hivatalos ügyeit kívánja intézni, azt próbálja a hónap első felére 
időzíteni, különben nem várt akadályokkal kell szembenéznie!
NYILAS
A december a béke és a harmónia jegyében telik majd el. Végre lesz elég ide-
je a pihenésre, kikapcsolódásra.
BAK
Jó lenne, ha valahogyan el tudná terelni a gondolatait, amire kiváló alkalmat 
kínál, ha némi társadalmi életet él.
VÍZÖNTŐ
Nem mindig lehet jó napja az embernek. Ne csüggedjen, ha nem pont úgy 
alakultak a tervei, ahogyan azt ön elképzelte!
HALAK
Pozitív kisugárzása lesz a következő napokban. A karácsonyi időszakot pedig 
békében és harmóniában fogja eltölteni a családtagjai körében.

December 2–8.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

Ételhordós menürendelést
előző nap 12 óráig fogadunk el.
Kiszállítás hétfőtől-vasárnapig.

Menü: december 12-18.
Hétfő: Sárgaborsó leves

A menü: Rizottó
B menü: Bakonyi sertésragu, tészta köret

C menü: Kukoricapelyhes rántott 
sertésszelet zöldséges rizs
Kedd: Marhacsont leves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Temesvári sertésragu

C menü: Csongrádi csípős tekercs, 
tepsis burgonya

Szerda: Zellerkrém leves gyönggyel
A menü: Paprikásburgonya kolbásszal

 B menü: Lecsós sertésszelet, 
petrezselymes rizs

C menü: Párizsi csirkemell, 
petrezselymes rizs

Csütörtök: Galuskaleves
A menü: Ananászos csirkemell, 

petrezselymes burgonya
B menü: Rántott csirkecomb 

zöldborsó főzelék
C menü: Szezánmagos rántott 

sertésszelet, Petrezselymes burgonya
Péntek: Sertésragu leves

A menü: Aranygaluska, vanília sodóval
B menü: Káposztás tészta

C menü: Rántott kacsamáj, 
csőben sült zöldségek

Szombat: Tejfölös gombaleves 
Csülökpörkölt, főtt burgonya

Vasárnap: Daragaluska leves
Sült hurka-kolbász, hagymás tört 

burgonya, párolt káposzta
A megadott ár tartalmazza a 

kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

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

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: december5-12. Dr. Weis Patika Gyógyszertár (Szentes, Rákóczi 
F. u. 71.) hétfőtől péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 7,30-12 óráig, vasárnap és ünnepna-
pokon zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, szombaton: 20 órától 
másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 óráig.

Egészségügyi ügyelet

A Szívügy Klub legkö-
zelebbi összejövetele de-
cember 7-én délután 4 óra-
kor lesz az ifjúsági házban. 
A klub karácsony előtti ösz-
szejövetelt tart teával, süte-
ménnyel, ajándékokkal.
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Sebők Tamás

A megyei labdarúgó baj-
nokság őszi fordulóinak utol-
só mérkőzésén a Szentesi Kini-
zsi SZITE a Foliaplast Bordány 
SK csapatát fogadta a Pusztai 
László Sporttelepen. 

A Csongrád ellen elszenve-
dett vereség után Némethy Lász-
ló tanítványai egy szép ered-
ménnyel szerették volna zárni 
az őszi labdarúgó nagyüzemet. 
Hajtott is a Kinizsi csapata a ve-
zetés megszerzésért, az első fé-
lidőben sorra alakították ki a 
helyzeteket, ám a tabellán 6. he-
lyen álló újonc Bordány fiataljai 
is a 3 pontra hajtottak. Az első 
45 percben Kovács, Mihály és 
Orovecz előtt is adódott lehető-
ség a vezetés megszerzésére, a 
helyzetek azonban kimaradtak. 
A második játékrészben teljesen 
magához ragadta az irányítást a 
szentesi gárda. Összeszedetten, 

ambíciózus játékkal irányítot-
ták a mérkőzést, a Bordány csak 
kontratámadásokkal jutott át a 
Kinizsi térfelére. Rengeteg hely-
zetet harcoltak ki Kerepeczkiék, 
azonban csak kapufákig jutot-
tak, így 0-0-s döntetlennel zárult 
az utolsó forduló.

– Nagyon elégedett vagyok 
a csapat teljesítményével, azért 
nem 100 százalékosan, mert 
nem sikerült gólt rúgnunk, hol-
ott végig elszántan uraltuk a 
mérkőzést, ezért pedig elisme-
rés jár a csapatnak. A Bordány 
edzője is elismerően nyilatko-
zott a szentesiekről és szeren-
csésnek vélte a csapatukat, hogy 
nem kaptak gólt – értékelte a 
mérkőzést Némethy László, a 
csapat edzője

Lapunk arra is kíváncsi volt, 
hogy Koncz Zsolt távozása után 
mi várható a téli felkészülésen és 
az azt követő fordulókban.

– Nagy valószínűséggel én 
maradok az edző. Fontos szá-
momra a felnőtt csapat egyben 
tartása, hiszen ez kihat az után-
pótlásra és az egyesület mun-
kájára. Mindezek mellett jelen-
leg nagyon sok munkám van az 
egyesületnél, és ha ezeket sike-
rül átcsoportosítani, akkor 100 

százalékban a felnőtt csapat irá-
nyítására fordítanám az energi-
ámat – zárta a beszélgetést Né-
methy. 

Tizenöt fordulót követően a 
Szentesi Kinizsi a tabella 9. he-
lyén áll, innen várja a tavasszal 
induló második felvonást. 

Hering Viktor

12-7-re kapott ki a Vasastól 
a Metalcom Szentesi VK férfi 
vízilabda csapata a bajnokság 
idei utolsó fordulójában. A mi-
eink, bár bajnoki mérkőzést 
majd csak január 14-én játsza-
nak legközelebb, folytatják az 
edzéseket. 

Nem is akárhogyan. Napon-
ta két edzést vezényel a szakmai 
stáb a fiúknak, amit hetente há-
romszor konditermi edzések-
kel is „megspékelnek”. A mun-

ka december 16-ig folytatódik, 
majd tíz napos szünetet köve-
tően, 26-án ismét munkába áll 
a társaság. – Sajnos vereséggel 
zártuk az esztendőt – mondta 
Pellei Csaba vezetőedző. – Az an-
gyalföldiek elleni mérkőzés előtt 
derült ki, hogy góljaink 30 szá-
zalékának szerzője, Somogyi Ba-
lázs betegség miatt kidőlt a sor-
ból, így nem tarthatott velünk. 

A találkozón aztán enyhén szól-
va sem nekünk kedvezett a bí-
rói felfogás, amiben a játékve-
zetők dirigálták a mérkőzést, és 
végül öt góllal maradtunk alul 
a Vasassal szemben. A munkát 
folytatjuk, edzünk, majd január 
2-tól újra, ekkor már edzőmérkő-
zések is szerepelnek a program-
ban, többek között a Szeged és a 
Miskolc ellen.

A csapat tagjai december 31-
én, és január elsején kapnak 
még plusz pihenőt, de január 
másodikán már kőkemény mun-
ka folyik majd az uszodában. Ja-
nuár 14-én Debrecenbe utazik a 
csapat – még az orosz idegenlé-
giós nélkül. Viktor Visnyakov ja-
nuár másodikán csatlakozik az 
együtteshez, és edz a csapattal, 
de csak az alapszakasz második 
körének zárását követően, feb-
ruár 4-ét követően játszhat majd 
először bajnoki mérkőzést szen-
tesi színekben. 

Döntetlennel zárult az őszi fordulók utolsó mérkőzése

Nincs lazítás

A debreceni Ziccer Tigri-
sek felett aratott hazai győze-
lem után a Szentesi Kosárlab-
da Klub felnőtt férfi csapata a 
Ceglédi KE otthonába látoga-
tott az NBII-es bajnokság 9. 
fordulójában.

Az első negyed elején nagyon 
bekezdett a hazai csapat, a szen-
tesiek ezek mellett álmosan indí-
tották a mérkőzést, így okkal ve-
zettek a ceglédiek 12 ponttal tíz 
perc játék után. 26-14-et muta-
tott a kijelző. A második negyed-
ben megmutatták Vejinovicék 
hogy mi van ebben a szentesi 
csapatban, 2 pontra is felzárkóz-
tak, a szünetre azonban 4 pont 
hátránnyal (39-35) vonulhattak 
Aleksandar Preskar tanítványai. A 
szünetet a hazai csapat használ-

ta ki jobban, tiszta fejjel játszva 
20 pontra elhúztak a Szentestől 
(65-45). Az utolsó negyed kez-

detén további 5 ponttal növel-
ték előnyüket a ceglédiek, de 
Halászék, összekapták magukat 

és hátrányukat 10 pontra is fel-
hozták. Sikeres játékuk azonban 
nem volt elég a győzelemhez: 
12 ponttal alulmaradtak az im-
máron 5 győzelemmel és 2 ve-
reséggel az NBII keleti csoport-
jának tabelláján negyedik helyet 
elfoglaló Ceglédtől. A Szentesi 
KK legközelebb december 4-én 
fogadja a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban a tabellán őket 
egy hellyel megelőző miskolci 
MEAFC II. csapatát.

Ceglédi KE - Szentesi Kosárlab-
da Klub 84-72 (26-14, 13-21, 26-
10, 19-27)

A Szentesi KK pontszerzői: Ve-
jinovic 15, Sarusi-Kis 2, Gajic 20, 
Halász 10, Csábi 2. Vujadinovic 
8, Pete, Mácsai 3, Csaba 2, Orgo-
na 10.

Vereséget szenvedtek kosarasaink Cegléden
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Hering Viktor

Az elmúlt hétvégén Csömör 
adott otthont a diák II orszá-
gos birkózó bajnokságnak. A 
szentesi Dr. Papp László Birkó-
zó Egyesület három versenyző-
vel képviseltette magát a meg-
mérettetésen. 46 kg-ban Kovács 
Zsolt (21 induló között), 50 kg-
ban Cseh Balázs és Góg Levente 
(18 induló között) küzdhetett a 
versenyen. – Cseh Balázs a diák- 
olimpiai ötödik helyezését meg 
tudta ismételni, és most már az 
ország legjobb ötödik birkózó-
jának mondhatja magát korosz-

tályában és súlycsoportjában 
– mondta Mazula Erik, a csapat 
vezetőedzője. – Levente az első 
meccs után nagy csatában, de 
alulmaradt ellenfelével szem-
ben, ezért a vigaszágon folytat-
hatta a versenyt, de sajnos újabb 
vereség után búcsúzott a továb-
bi küzdelmektől. Zsolt a legjobb 
16 között kezdhetett, az ujjtöré-
se után ez volt az első versenye, 
a sok kihagyás érződött volt a 
teljesítményén, és sajnos az első 
forduló után ő is kiesett. 

Ebben az évben a 2005-2006-
os korosztálynak már nem lesz 
több nagy versenye, december 
10-én Bócsán és Orosházán Mi-
kulás kupával zárja az esztendőt 
a csapat.

Hering Viktor

Idegenbeli győzelemmel zárta 
az esztendőt a Hungerit Szentesi 
VK női vízilabda csapata. A mie-
ink 19-8-as sikere a Honvéd ellen 
azt jelenti, hogy a csapat – jobb 
gólkülönbségének köszönhető-
en – negyedik helyen áll a táb-
lázaton a januári folytatás előtt.

Tóth Gyula vezetőedző kérését 
maradéktalanul betartották a lá-
nyok: végig koncentrált játékkal, 

mind a négy negyedet komo-
lyan véve arattak győzelmet He-
vesi Anitáék fővárosi riválisukkal 
szemben. Már a félidőben 9-1-re 
vezetett a Hungerit, a vége pe-
dig 19-8 lett a Szentes javára. – 
Azt gondoltam, hogy a Magyar 
Kupa harmadik hely elaltatja 
majd a társaságot, de szerencsé-
re nem így lett – kezdte értékelé-
sét Tóth Gyula. – A mérkőzésen 
mindenki játéklehetőséget ka-

pott, és a legfiatalabbak is hozzá 
tudták tenni a magukét a siker-
hez. Amit eddig ki lehetett hoz-
ni a bajnokságból, azt kihoztuk, 
a legjobb hat között vagyunk. 
Most pihenőt kaptak a lányok, 
a jövő héten csütörtöktől pedig 
elkezdjük az új alapozást, ami 
szakmailag teljesen más fela-
dat lesz a játékosok életében. 11 
mérkőzés van hátra a bajnokság-
nak ebből a szakaszából, még a 

rájátszás előtt, majd következik 
a szezon záró szakasza, így el-
mondhatjuk, hogy több hóna-
pos kemény munka áll a csapat 
tagjai előtt. Szeretnénk a negye-
dik vagy az ötödik helyen végez-
ni. 

Farkas Tamara, Tóth Csenge és 
Lekrinszki Gina a héten Francia-
országban vett részt a felnőtt vá-
logatott tagjaként Világliga mér-
kőzésen, majd szombaton már 
elutazhatnak – ha Faragó Tamás 
szövetségi edző is úgy gondol-
ja – az új-zélandi junior világbaj-
nokságra.

Sebők Tamás

Első ízben rendezett ergo-
méteres evezős versenyt a 
Honvéd Rákóczi SE, valamint a 
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezred november 24-én 
a városi sportcsarnokban. Az 
egyéni futamok mellett csa-
patokban is megmutathatták 
tehetségüket a felnőttek, va-
lamint a közép- és általános is-
kolás diákok. 

– 2016-ban 10 éves a Honvéd 
Rákóczi Sportegyesület, és már 
az év elején terveztünk egy iga-
zi emberpróbáló versenyt, ami-
ben fiatal és idős egyaránt részt 
vehet. Így rendeztük meg ezt az 
evezős versenyt – mondta el la-
punknak Lőrincz Gábor, a Hon-
véd Rákóczi SE elnöke, a verseny 
szervezője.  

A délelőtt folyamán összesen 
10 evezőpadon mérték össze tu-
dásukat a versenyzők. Dr. Sza-
bó István őrnagytól megtudtuk, 

a sportnapon a megyei katona-
sulis diákok, valamint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Ludovika 
zászlajának a csapata, és egye-
düli általános iskolás csapatként 
a Klauzál Gábor Általános Iskola 
diákjai is elindultak a versenyen.

– Fontosnak tartjuk, hogy a 
sporton keresztül is megfogjuk 
a fiatalokat, így ezen a rendezvé-

nyen egy toborzópontot is felál-
lítottunk – tette hozzá az őrnagy.

Az eseményen két verseny-
számban mérhették össze tudá-
sukat a sportolók. Egyéni kate-
góriában 10 kilométeres távot 
kellett teljesíteni melyen Mé-
száros Csongor (Ludovika) sze-
rezte meg az első helyet, Bugyi 
Tibor (Szentesi Katasztrófavéde-

lem) és Zsiros Tamás (Ludovika) 
előtt. A váltó versenyben 7 csa-
pat állt – pontosabban ült – rajt-
hoz, ahol 10x1000 métert kellett 
teljesíteniük több kategóriában. 
A felnőtt kategóriában hajszálon 
múlott az első hely, 2 másodperc-
cel a Szentesi Katasztrófavéde-
lem szerezte meg az első helyet, 
a Ludovika, valamint a Damjani-
ch Laktanya előtt. Ifjúsági kate-
góriában a HSzC Eötvös József 
Szakképző Iskolája nyerte meg 
az aranyérmet a Zsoldos Ferenc 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola I. és II. csapata előtt, a negye-
dik helyen pedig nagyot küzdve a 
Klauzál csapata ért célba.

– Mondhatjuk, hogy az egyik 
szemem sír, a másik nevet. Elő-
zetesen dupla ennyi indulóval 
számítottam, de a határon fel-
merült helyzet miatt sokkal ke-
vesebb versenyzővel tudtuk 
megrendezni a versenyt. Remé-
lem, hogy jövőre, már ideálisabb 
lesz a helyzet egy nagyobb vo-
lumenű esemény megrendezé-
séhez – értékelte a rendezvényt 
Lőrincz Gábor.

Birkózósikerek Csömörön

Szentesiek a válogatottban

Nem csak a vízen eveznek

A sporthírek támogatója A sporthírek támogatója
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Hering Viktor

Néhány héttel ezelőtt a 
Szentesen megrendezett láb-
tenisz ob-n dőlt el véglege-
sen, hogy kik képviselhetik 
országunkat a világbajnoksá-
gokon. Két szentesi kiválóság, 
az egyéni és hármas kategó-
ria magyar bajnoka, ifj. Lakics 
Balázs (képünkön jobbról), és 
a hármas kategória bajnoka, 
Szabó László (képünkön fent) 
utazhattak. Szabó a FIFTA, La-
kics a szakmai szempontból 
talán még kiegyensúlyozot-

tabb mezőnnyel rendelkező 
FUTNET világszövetség világ-
bajnokságán kapott lehető-
séget. Utóbbi sportolóval be-
szélgettünk.

A versenyzők már az új klub-
juk, a szentesi SZESPO SE színe-
iben vettek részt a világverse-
nyeken. A csehországi Brnoban 
megrendezett világbajnoksá-
gon Lakics Balázs egyéniben az 
5., hármasban pedig a 4. helyen 
végzett. – Elképesztő volt 7500 
néző előtt pályára lépni, ilyenben 
még nem volt részem – kezd-
te a beszámolót Lakics Balázs. 
– Egyéniben a csoportomból 
veretlenül jutottam tovább a kö-
zépdöntőbe, ahol a későbbi vi-
lágbajnok cseh lábteniszezőtől 
kaptam ki 2-0-ra, majd a koráb-
bi hatszoros vb-győztes román 
ellenfelem is hasonló arányban 
győzött le. Az ötödik-nyolcadik 
helyért az amerikai riválisomat 
legyőztem, majd később a szlo-
vákot is, így végeztem az ötödik 

helyen. Hármasban tovább me-
neteltünk Harsányi Ádámmal és 
Jónás Dáviddal, az elődöntőben 
a szlovákoktól, a harmadik he-
lyért vívott összecsapáson pedig 
a franciáktól kaptunk ki 2-0-ra, 
így maradt a negyedik hely, ami 
ebben a bombaerős mezőny-
ben azt gondolom, remek telje-
sítmény. 

Lakics Balázs elmondta, hogy 
rengeteget tanult a világbajnoki 
mérkőzéseiből, hiszen a csehek 
és a szlovákok pontos, precíz, a 
végletekig kidolgozott játéka él-
ményszámba ment, illetve akkor, 
amikor 7500 cseh fütyült ellene, 
amikor a hazaiak kedvencével 
játszott, na ezt sem lehet itthon 
gyakorolni. A szentesi lábteni-
szező a hétvégén már a követ-
kező versenyhelyszínen, Murau-
ban lép pályára, ahol az egyéni 
küzdelmek mellett ezúttal Szabó 
Lászlóval párosban és hármas-
ban is megméretik magukat. 

Szabó László, a FIFTA világszö-

vetség Cipruson megrendezett 
világbajnokságán egyéniben 
a szlovák, moldáv, és azerbaj-
dzsán ellenfeleit legyőzve jutott 
a középdöntőbe, ahol a cipru-
si és a francia ellenfelét győzte 
le. A döntőbe jutásért viszont 
már a horvát versenyző bizo-
nyult jobbnak. A bronzmérkő-
zésen Szabó a francia ellenfelét 
sima 2:0 arányú szett aránnyal 
verte, és megszerezte az egyéni 
vb bronzot.

Darók József

A dániai Aarhus adott ott-
hont a professzionista stan-
dard világbajnokságnak no-
vember 11-12-én, ahol a 
Szilver TSE kiválóságai, László 
Csaba és Páli Viktória (képün-
kön) a döntőbe jutottak, s ott 
a számukra elfogadható hato-
dik helyet szerezték meg.

– Vége a szezonnak, mond-
hatjuk, hál’ istennek, mert elég 
érdekesen alakult – mosolygott 
Viki. Ezt arra értette, hogy még 
a tavasszal volt Európa-bajnok-
ságuk, s azon 4. helyezésük, s ha 
két félévre bontjuk az idei ver-
senyszezont, azzal le is zárult az 
első félév. Augusztusban indul-
tak a German Openen, ami Csa-
ba szavai szerint már a második 
féléves hajtás nyitánya volt. Min-
den idei megmérettetésükön 
döntőt táncoltak, ez előrelépés 
a tavalyi évhez képest, értékel-
te Csaba. Legnagyobb versenye-
iket sorra véve a German Open 6. 

helye után szeptemberben nyer-
tek Prágában és Pozsonyban, 
majd az ostravai Super Grand 
Prix-n negyedikek voltak, világ-
kupán 2., egy újabb Super GP-n 
3. helyen zártak, foglalták ösz-
sze a táncosok. Ez már majd-
nem olyan sűrű program, mint 
amatőr korukban. 

A vb-helyezéssel alapvetően 
nem lehetnek elégedetlenek, 
hiszen a fő cél a döntő volt, bár 
titkon reménykedtek egy jobb 
helyezésben. A páros férfitagja 
elmagyarázta: - Három olyan ri-
válisunk van, akikkel „nem na-
gyon bírunk”, az aktuális világ-
bajnok dán páros, az ötszörös 
vb-győztes németek, valamint 
egy litván duó szintén kiemelke-
dik a mezőnyből. A többi ellen-
felet más alkalmakkor - nem tét-
versenyen – meg tudjuk előzni. 
Ezeken a versenyeken kötelező-

en ajánlott indulni. A világrang-
listán volt egy periódus, ami-
kor a második helyet foglaltuk 
el, most 4.-ek vagyunk, de a dá-
nok abbahagyják, így előrébb lé-
pünk a 3.-ra. Ahhoz, hogy ezen a 
szinten legyünk, muszáj elmenni 
ennyi versenyre, ranglista-pon-
tokat szerezni, s nem melles-
leg, megmutatni magunkat, de 
a pénzdíjak sem elhanyagolha-
tóak. Megélni nem lehet belő-
le, de az elért eredményeinkkel 
már fenn tudjuk belőle tartani 
magunkat, elutazhatunk külföldi 
edzőtáborokba, felkészülhetünk 
a fontos versenyekre. 

A nehéz időszak után sem fúj-
hatják ki magukat, mert mind-
ketten tanulnak. Elárulták, köze-
ledik az államvizsgájuk a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán. Ne-
vetve jegyezték meg, mint so-
kat úton lévő versenytáncosok, a 
mesterkurzus szombati tanítási 
napjaira sokszor nem tudtak el-
menni, de szabad hétvégéik a ta-
nulásról szólnak.

Jövőre a júliusi világjátékokkal 
zárják le valószínűleg a pályafu-
tásukat. A nem olimpiai sport-
ágak olimpiájára nem párosok, 
hanem országok kvalifikálnak, 

ám idehaza a László-Páli ket-
tős kétségkívül a legesélyesebb 
standard táncokban.

Két vb-n lábteniszeztek

A profi elitbe táncolták magukat

A sporthírek támogatója

Magyaros ritmusok formációban 
A Szilver magyar bajnoki címet védő standard formációja a 

december 4-i , vasárnapi világbajnokságra igazi magyaros ko-
reográfiával készül. Véletlenszerűen tervezte meg magyar ze-
nékre a koreográfiát László Csaba és Alekszej Litvinov, akkor még 
nem tudták, hogy Pécs lesz a helyszín. Magyar közönség előtt el-
várás a jó szereplés, az eddigi 7. hely felülmúlása, Szentesről több 
mint százan utaznak szurkolni a 8 párosból álló formációnak.



Jót, jó áron, a jó szomszédtól!

Decemberi akció
2016. december 1-24.

Legyen Ön is a Coop Klub tagja! Igényeljen TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!
Regisztráljon üzleteinkben!

Gazda tejföl
20%, 800 g,
Sole Mizo

549 Ft
686 Ft/kg

Mizo
mascarpone
250 g, Sole Mizo

399 Ft
1596 Ft/kg

Black & White őrölt kávé
2 x 250 g + aromatartó doboz, Tchibo

1399 Ft
2798 Ft/kg

Pataki csigatészta
250 g, pödört, 8 tojásos,
Kalpador Kft.

299 Ft
1196 Ft/kg

Sió gyümölcsitalok
25%, 1 liter (alma, szőlő, narancs, őszi, 
vilmoskörte, kajszi), Sió Eckes Kft.

259 Ft
259 Ft/liter

Kozel sör
0,5 liter, Dreher

179 Ft
358 Ft/liter

Arany Fácán
sör
0,5 liter, Heineken

169 Ft
338 Ft/liter

Sós, édes
teasütemények
200 g, több íz,
Pityuk Cukrász Kft.

399 Ft
1995 Ft/kg

Herz Gourmet
Pannon sonka
1 kg, Pick

2499 Ft

Rakott nyelv
1 kg, Nagykun-Hús Kft.

1599 Ft

Kelt pogácsa tepertővel
90 g, több íz,
Zombor Cipó, Baranyi Pékség99 Ft

1100 Ft/kg

Nádudvari tejföl
20%, 140 g,
Nádudvari Élelmiszeripari Kft.

109 Ft
779 Ft/kg

Csokis és fahéjas
tekercs
1 kg, Fornetti

1590 Ft/kg
Csak Fornettit árusító üzleteinkben kapható.
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169 Ft
676 Ft/liter

Hell energiaital
250 ml (Classic, Red Grape,
Strong Apple, Ice Cool 
Mango), Hell


