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Tájékozottnak lenni jó!

Szentesen járt a Mikulás – összefoglaló a 2-3. oldalakon.

Fődíj:
50 000 Ft

12. oldal
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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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Rozgonyi Ádám

Gyerekzsivajtól volt hangos 
a polgármesteri hivatal de-
cember 1-jén – idén is megren-
dezték a Mikulás előszobája 
nevű rendezvényt. Számtalan 
program közül választhattak a 
kicsik, és több kívánság is va-
lóra válhatott.

A megnyitó előtt 17 kis 
rénszarvas sorakozott izgatot-
tan a díszterem ajtaja előtt. A jel-
mezt a Damjanich utcai óvoda 
Mókus csoportosai öltötték ma-

gukra, akiket nem is egy, mind-
járt két Télapónak öltözött óvó 
néni vigyázott. A kicsik már vár-
ták a nagyszakállú látogatását, 
levelet is írtak neki. Az ajándé-
kért az oviban is ki kellett takarí-
tani a cipőket. A zenére előadott 
táncuk után Szirbik Imre köszön-
tötte a kisgyermekeket és szüle-
iket. – Bízom benne, hogy eljön-
nek majd azok az évek, amikor 
felnőttként újra itt lesztek, és a 
várost együtt építhetitek – fogal-
mazott. A kicsik előzőleg levelet 

írhattak a Mikulásnak. A kíván-
ságokat a „Csoda karácsonykor” 
feliratú dobozban gyűjtötték az 
előtérben. Torday Henrietta kom-
munikációs és marketing refe-
rens olvasta fel a kiválasztott 
levelek sorait, öt apró álom is 
teljesülhetett. A Damjanich ut-
cai ovisok nevében Fekete Réka 
és Sanyika kívánt. Korcsolyázni 
szerettek volna, mivel még soha 
nem siklottak jégen. A Frigo jég-
pálya jóvoltából hamarosan ki-
próbálhatják a közkedvelt téli 
sportot. A négyéves Dósai Mol-
nár Kristóf kérése az volt, hogy 
egy igazi focistamezben végez-
hessen el kezdőrúgást a Szen-
tesi Kinizsi meccsén. A labdát 
már meg is kapta Prozlik István 
szakosztályvezetőtől. A Száz-
szorszép óvoda kisgyerekei lo-
vaskocsikázni szerettek volna, 
kívánságuk még aznap este tel-
jesülhetett a Szentesi Fogathaj-
tó Egyesület jóvoltából. A ha-
téves Oláh Veronika Sára egy 
csillogó ruhát szeretett volna, 
amiben végigsétálhat majd a 
menyasszonyi ruhákat bemuta-
tó nagylányok között, és táncol-

hat is benne. Kistestvére, Gergő 
vágyát is belefogalmazta levelé-
be, akinek nagyon megtetszett 
a szirénázó rendőrautó. Ez az 
óhaj is rögtön teljesült, a fiú Ba-
logh-Szabó Imre rendőrkapitány 
mellé pattanhatott a csodált jár-
műbe. Sárának sem kellett soká-
ig várnia, az egyik helyi ruhasza-
lon jóvoltából felpróbálhatta a 
szép ruhát, amelyben megnyit-
hatja majd a városi farsangot. A 
városháza helyiségeiben sok ér-
dekes program közül válogat-
hattak a gyerekek. Szirbik Imre 
polgármester mesét olvasott az 
irodájában, az egyik teremben 
Angry Birds-figurákkal lehetett 
célba lőni, de arcfestés, csillám-
tetoválás, különleges fotópont, 
kézműves-foglalkozás, valamint 
mézeskalács és tea is várta a ki-
csiket. A polgármesteri kabinet 
idén is gyűjtésbe kezdett, hogy 
segítsen a nehéz sorsú családok-
nak. – Elhoztuk azokat a játéko-
kat és ruhákat, amelyeket a mi 
kisgyermekeink már nem hasz-
nálnak – mondta el lapunknak 
Torday Henrietta. A játékokat 
a Gyermekek Átmeneti Ottho-
nának ajándékozták, a sok-sok 
ruha közül pedig bárki válogat-
hatott.

Kívánságok teljesültek a városházán

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.

Rozgonyi Ádám

Benyújtotta a nemzetgazda-
sági tárca a versenyképesség 
növeléséről szóló adócsoma-
got, amely az adócsökkentés 
több éves programját tartal-
mazza – jelentette ki szer-
dai sajtótájékoztatóján Far-
kas Sándor. Az országgyűlési 
képviselő ismertette: jövőre 
egységesen 9 százalék lesz 
a társasági adó mértéke és a 
vállalkozói szja, de csökken 
a kisvállalati adó mértéke és 
az egészségügyi hozzájárulás 
(eho) is.

Elmondta, szeretnék elérni, 
hogy már jövő héten hétfőn, sür-
gősségi eljárásban, elfogadja az 
országgyűlés az adócsomagot. – 
A novemberi hatéves bérmegál-
lapodásra alapoz, és egyben az 
ország versenyképességét nö-
veli, ami példaértékű a magyar 
gazdaságtörténetben, illetve eu-
rópai viszonylatban is – fejtette 
ki. Ismertette, hogy jövőre egy-

ségesen 9 százalék lesz a társa-
sági adó mértéke, így várhatóan 
145 milliárd forint marad a vál-
lalkozásoknál. Úgy fogalmazott, 
a társasági adó egységes 9 szá-
zalékos, tervezett új kulcsával a 
világ élvonalába tartozik majd a 
magyar gazdaság. Az alacsony 
adókulcs a gazdaság kifehérí-
tését nagymértékben segíti, és 
gazdaságélénkítő hatása is lesz. 
Emlékeztetett, jövőre a mini-
málbér 15 százalékkal, a garan-
tált bérminimum 25 százalék-
kal nő, a munkáltatói járulékok 
pedig 5 százalékponttal csök-
kennek. 2018-ban a minimál-
bér újabb 8 százalékkal, a bér-
minimum 12 százalékkal nő és 
további 2 százalékponttal csök-
kennek a járulékok. Elmondta, 
hogy a vállalkozói szja is egy-
ségesen 9 százalék lesz jövőre, 
ennek következtében az egyé-
ni vállalkozóknál 1-1,5 milliárd-
dal marad több, mint korábban. 
A köztehercsökkentés több mint 

180 ezer egyéni vállalkozót érint. 
– Még inkább megéri majd jövő-
re a kivát (kisvállalati adót) vá-
lasztani, mivel 2 százalékponttal, 
16-ról 14 százalékra csökken en-
nek az adónak a mértéke, 2018-
ban pedig további 1 százalék-
ponttal, 13 százalékra – közölte 
a politikus. Hozzáfűzte, a szociá-
lis hozzájárulási adó mértékének 
csökkentésével egyidejűleg az 
egészségügyi hozzájárulás (eho) 
jelenleg 27 százalékos kulcsa is 
22 százalékra csökken, 2018-ban 
pedig várhatóan a 20 százalékra. 
A sajtótájékoztatón szó volt arról 
is, hogy minden magyar nyug-
díjas 10 ezer forint értékű Er-
zsébet-utalványt kap karácsony 
előtt. Az eredeti elképzelés sze-
rint a járási hivatalokat bízták 
volna meg azzal, hogy eljuttas-
sák az utalványokat a nyugdíja-
sokhoz. Azonban új döntés szü-
letett, a kormány megállapodott 
a Magyar Postával, így a postá-
sok kézbesítik az utalványokat. 

Farkas Sándor kilátásba helyez-
te, ha a magyar gazdaság az ed-
digiekhez hasonlóan jól teljesít, 
akkor az utalványt az elkövetke-
zendő években is megkaphatják 
a nyugdíjasok. Kiemelte, hogy a 
korábban tervezett 0,9 százalék 
helyett 1,6 százalékkal emelked-
nek a nyugdíjak.

145 milliárd forint marad a vállalkozásoknál
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Darók József

Ajándékokkal érkezett és vi-
dámságot varázsolt a kórház 
gyermekosztályán fekvő gyer-
mekek arcára az önkormány-
zati Mikulás december 6-án. 
A gyerekek édességeknek, 
rajzeszközöknek, az osztály 
dolgozói a munkájukhoz elen-
gedhetetlenül fontos készülé-
keknek örülhettek.

A gyerekeket mindig megle-
petésként éri a pirosruhásnagy-
szakállú ajándékosztó érkezé-
se, pedig már több éves tradíció, 
hogy december 6-án ellátogat a 
kórház gyermekosztályára. Ak-
kor persze már tudják, milyen 
nap van, amikor a főorvosnő Mi-
kulás sapkában megy reggel vi-
zitelni.

A gyerekeknek Szirbik Imre 
polgármester kívánt mielőbbi 
gyógyulást, majd a bölcs, öreg 
Mikulás elővette „puttonyából” 
vidám bűvésztrükkjeit, először 
azokkal szórakoztatta a kicsiket. 
Ő is jó gyógyulást kívánt, majd 
előkerültek zsákjából az ajándé-
kok, mert ez a lényeg. A kisfiúk, 
kislányok csillogó szemmel for-
gatták a színes ceruzákból, kifes-
tőből, fali dekorból, kifestőből 
és természetesen édességekből 
összeállított csomagokat. A Mi-
kulás az osztály személyzetéhez 
sem érkezett üres kézzel: ultra-
hangos párásítót, két darab in-
halátort, lázmérőket hozott, ösz-
szesen több mint 50 ezer forint 
értékben az önkormányzat tá-
mogatásával.

A Fidesz-frakció részéről Antal 
Balázs Tibor, Hevesi Tulipán Edit 
és Chomiak Waldemar képvi-
selők kedveskedtek Mikuláscso-
maggal, ők is mindenkit meg-
ajándékoztak. Csomagjaikba 
régi, hagyományos édességek 
kerültek, a gyermekosztály ápo-
lói is, hogy ők is átérezhessék en-
nek a napnak az örömét, mond-
ta a képviselő-asszony.

Van, amikor tele az osztály, 
Mikuláskor éppen kevesen fe-
küdtek bent náluk, de ez sajnos, 
járványkor gyorsan változhat, 
mondta dr. Hetyei Erika főorvos. 
Dr. Tóth Edit osztályvezető-főor-
vos hozzátette: a város felaján-
lásának minden évben nagyon 
örülnek, mindig olyan készülé-
keket kérnek, amelyek hamar el-
használódnak, így pótolni kell.

A Fidesz képviselői csoportja 
megajándékozta a bölcsőde és 
valamennyi óvoda kisgyerme-
keit is. A gyermekintézmények 
többek között trambulinokat, le-
gót, rollereket, babákat és épí-
tőjátékokat kaptak. Tizenegy in-
tézmény, több mint 600 ezer Ft 
értékben vásárolhatott játéko-
kat. A Fidesz-frakció valameny-
nyi tagja 50 ezer forintot ajánlott 
fel a képviselői keretéből a jóté-
kony célra. Az MSZP helyi szer-
vezete pöttyös labdákkal lepett 
meg óvodákat, amelyeket sa-
ját képviselői keretéből vásárolt 
Krausz Jánosné és Móra József 
önkormányzati képviselő. To-
vábbá egy-egy rászoruló család 
mondhatta el karácsonyi kíván-
ságát, amelyet a szervezet köz-
pontja teljesít.

Mindenki kapott ajándékot a gyermekosztályon

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert elégedett vásárló vagyok 
minden téren.”
 – Táborosi Andrea

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Harminc köbméter fát loptak el december 4-én a 45-ös főút mel-
letti hűtőtavaktól. A fát a DÉMÁSZ munkatársai vágták ki, ezt lop-
ták el az ismeretlenek. A tolvajokat gyorsan elfogták a szentesi ren-
dőrök, a három gyanúsított ellen folyik az eljárás. 

Ittas sofőrt fogtak Szegváron. A gépjármű vezetője egy közúti 
ellenőrzésen akadt fenn a rostán, ellene is megindult a vizsgálat. 
Szerdán az ittas járművezetés volt a téma az Országos Rendőr-fő-
kapitányságon is. – Az ittas vezetés nem lehet tabu, hiszen alkohol-
fogyasztást követően volán mögé ülni mindenkit érintő súlyos dön-
tés. Az egyre javuló baleseti statisztikák ellenére azt látjuk, hogy 
sokakat a baleset kockázata, vagy a jogosítvány elvesztése sem tart 
vissza az ittas vezetéstől. Tapasztalatunk szerint a közvetlen kör-
nyezetnek, a családnak és barátoknak nagy szerep jut a szemlélet-
formálásban és a megelőzésben, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a 
közösségi médián keresztül jussunk el a sofőrökhöz és online is el-
érhetővé tegyük tájékoztató anyagainkat. Bízunk benne, hogy egy-
re többen csatlakoznak a „Soha ne igyál, ha vezetsz!” kezdeménye-
zéshez, és kötelezik el magukat a józanság mellett” – mondta el Kiss 
Csaba rendőr alezredes, az ORFK OBB főtitkára a rendőrség honlap-
jának adott nyilatkozatában.

Többször és folyamatosan bántalmazta élettársát egy szentesi 
férfi. Legutolsó alkalommal a férfi úgy megütötte a nőt, hogy annak 
eltört az orra. Az erőszakos férfi ellen súlyos testi sértéssel elkövetett 
kapcsolati erőszak miatt indult büntetőeljárás.

Elloptak egy 30 ezer forint értékű, lezárt kerékpárt december 5-én 
a szentesin autóbusz-pályaudvarról. A tolvaj nem sokáig örülhetett 
zsákmányának, mert másnap már el is fogták a rendőrök.

Bántalmazta élettársát
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Rozgonyi Ádám

Az értékes sporteszközcso-
magot, amely öt asztalite-
nisz asztalt, adogatógépet, 30 
ütőt és 1500 darab labdát tar-
talmaz, hétfőn adták ünnepé-
lyesen a Nagymágocsi Hunya-
di János Általános Iskolában. 
Az eszközöket a K&H Csoport 
és a Magyar Asztalitenisz Szö-
vetség jóvoltából kapta az ok-
tatási intézmény.

A K&H célul tűzte ki, hogy az 
elmaradott térségekben – mint 
Nagymágocs és vonzáskörzete is 
– javítsa a gyermekek életminő-
ségét. 2014 őszén elindította a 
hátrányos helyzetűekért progra-
mot, hogy a gyermekegészség-
ügy, az előadó-művészet, a fiata-
lok oktatása és a sport területén 
hiánypótló segítséget nyújtson. 
Nagy volt az öröm a nagymágo-
csi iskolában hétfő délután, hi-
szen a programnak és a Magyar 
Asztalitenisz Szövetségnek kö-
szönhetően 500 000 forint ér-
tékben kaptak a sportoláshoz 
nélkülözhetetlen eszközöket a 
diákok. Az iskolában korábban 
nem voltak adottak a megfele-
lő tárgyi feltételek az asztalite-

niszezéshez. Az átadó ünnep-
ségen Reményi Ferenc Istvánné 
iskolaigazgató elmondta, beik-
tatják a mindennapos testneve-
lés-oktatásba az asztaliteniszt. 
A tapasztalat azt mutatja, a di-
ákok szeretik ezt a sportot. – Bí-
zunk abban, hogy a sportág to-
vábbra is nagy népszerűségnek 
örvend majd a tanulók körében, 
amelynek segítségével fejlő-
dik az állóképességük és ügyes-
ségük. A sportolási lehetősé-
get szeretnénk a község előtt is 
megnyitni, hiszen régen hagyo-
mány volt, hogy felnőtt asztali-
tenisz versenyt rendezünk. Ezt 
be szeretnénk építeni a falunapi 
programunkba – fogalmazott az 
iskolaigazgató. – Egy olyan hosz-
szútávon gondolkodó pénzin-
tézetnek, mint a K&H Csoport, 
több területen támogatnia kell 
az őt körülvevő környezetet és 
társadalmat. Jó érzés számunkra, 
hogy most a nagymágocsi kis-
térség gyerekei számára is bol-
dog pillanatokat szerezhetünk, 
hiszen a mozgás kortól függetle-
nül örömforrást nyújt a tanulók-
nak – mondta Borsodi Gabriella, 
a K&H Csoport szentesi bankfi-

ókvezetője. – Előttetek áll a le-
hetőség, hogy egy diákolimpián 
vagy más versenyen olyan ered-
ményt érjetek el, amelyre senki 
sem számít. Őszintén remélem, 
hogy valamikor egy ping-pong 
verseny keretében nagymágo-
csi gyerekekkel találkozhatok 
– szólt a tornateremben helyet 
foglaló diákokhoz Márki Ernő, a 
Magyar Asztalitenisz Szövetség 
régióvezetője. Szebellédi Endre 
polgármester is beszédet mon-
dott, amelyben hangsúlyozta a 
sportolás fontosságát. Lapunk-
nak úgy fogalmazott, köszö-

net illeti az iskola tantestületét, 
amely részt vett K&H által koor-
dinált és szponzorált pályázaton, 
és az Országos Asztalitenisz Szö-
vetséget is, amely partner ab-
ban, hogy akár Nagymágocson 
is versenyszintű asztalitenisz ok-
tatás indulhasson. Bejelentet-
te, fél év múlva házi asztalitenisz 
versenyt rendeznek, amelyre 
meghívást kapnak a Szentesi já-
rás települései és Orosháza is. 
Utóbbi város asztalitenisz spor-
tegyesületének bemutatójával 
zárult az átadó ünnepély, amely 
kedvet csinált a labdajátékhoz. 

Félmilliós sporttámogatást kapott Nagymágocs

Rozgonyi Ádám

Szentesre látogatott Kovács 
László volt külügyminiszter, 
az MSZP volt elnöke, az Euró-
pai Bizottság korábbi adó- és 
vámügyi biztosa, aki az MSZP 
Szentes és Térsége Helyi Szer-

vezetének lakossági fórumá-
nak vendége volt. A politikus 
szerint szükség van arra, hogy 
az emberek értsék, mit jelent 
nekünk az Európai Unióhoz 
való tartozás.

Az ifjúsági házban rende-
zett eseményen megjelenteket 

Szirbik Imre köszöntötte. A pol-
gármester a napjainkban fel-
gyorsult európai változásokról 
beszélt köszöntőjében. Kovács 
László Magyarország és az Euró-
pai Unió kapcsolatát elemezte. 

– Meggyőződésem, hogy egy 
kevesebb, mint 10 millió lako-
sú ország, amelynek a gazdasá-
gi teljesítménye mindössze 0,7 
százaléka az Európai Unióénak, 
nagyon függ a világtól, az unió-
tól. Ezen áll, hogy mennyire va-
gyunk sikeresek. Érdemes erről 
beszélni, mert a jelenlegi kor-
mány sokszor igazságtalanul bí-
rálja, vádolja az európai intéz-
ményeket, mindenekelőtt az 
Európai Bizottságot – mondta a 
politikus, aki ezzel indokolta la-
punknak a téma fontosságát. 
Hozzátette, gyakran hangoztat-
ják manapság azt, hogy az Euró-
pai Bizottság hibás döntéseket 
hoz, hogy a bizottságban sen-
ki által meg nem választott em-
berek, bürokraták ülnek. Úgy 
fogalmazott, Európa sikeres or-
szágainak miniszterelnökei, gaz-
dasági- és pénzügyminiszterei 

kapták ezt a minősítést. Kovács 
László öt éven át volt a bizott-
ság tagja, magyarországi jelölt-
ként. – Nem Magyarország kép-
viseletében, mert a biztosok 
nem reprezentálnak országo-
kat. Őket az országok jelölik, a 
közösség érdekeit kell képvisel-
niük – mondta. Fontosnak tart-
ja tisztázni, hogy mit jelent az, 
hogy az ország tagja az EU-nak. 
– Azt gondolom, hogy szükség 
van arra, hogy a magyar embe-
rek pontosan értsék, mit jelent 
nekünk az Európai Unióhoz való 
tartozás. Ugyanis egy ekkora or-
szágnak, mint mi vagyunk, nem 
mindegy, hogy a szövetségesei, 
barátai, partnerei vannak-e töb-
ben, vagy az ellenségei, ellenfe-
lei. Az sem mindegy, hogy mi-
lyen szövetség részei vagyunk, 
mert voltunk a szovjet szövetsé-
gi rendszer tagja, és a hitleri Né-
metország szövetségese is – fo-
galmazott. Hangsúlyozta, hogy 
egyiket sem az emberek válasz-
tották. Elmondta, az európai uni-
ós csatlakozásunkat népszava-
zás erősítette meg. – Azt lehet 
mondani, hogy a magyar közvé-
lemény helyeselte ezt. A magyar 
lakosság mintegy kétharmada 
jónak tartja az ország uniós tag-
ságát, amit én örömmel erősíte-
nék tovább – zárta a lapunknak 
adott interjút a politikus.

Magyarország és az EU 
– a volt uniós biztos szemével



2016. december 9. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 5

Majzik Attila

Májusban Szentes testvér-
városából, a finnországi Ka-
arinából érkezett egy ifjúsá-
gi csoport városunkba, hogy 
megismerkedjen települé-
sünk múltjával és jelenével. 
Most eljött a „visszavágó” ide-
je, Sipos Kitti, a Horváth Mihály 
Gimnázium angoltanára, a 
Művelődési, Ifjúsági és Sport-
bizottság tagja, Hevesi-Tuli-
pán Edit képviselő asszonnyal 
és két gimnazista diákkal lá-
togatott el a finn testvérváro-
sunkba.

Bár csak három napot töl-
tött Finnországban, mégis él-
ményekkel feltöltődve tért haza 
Rozmis Edina és Wolner Zsuzsan-
na, a Horváth Mihály Gimnázium 
két diákja, útjukról meséltek la-
punknak.

– Testvérvárosunk, Kaarina, na-
gyon szép és kedves, segítőkész 
emberek lakják. Azt tapasztaltuk, 
hogy a finnek közvetlenek, úgy 
fogadtak bennünket, mintha már 
ezer éve ismernének – mesélték 
a lányok, akik a finn iskolai szo-
kásokról is beszámoltak. – Fura 
volt számunkra, hogy nekik le 
kell venniük a cipőt, amikor meg-
érkeznek, és egész nap zokniban 

mászkálnak az iskolában. Az órák 
és a vizsgázás nagyjából náluk is 
úgy működik, mint itthon; ami ér-
dekes volt, hogy náluk van sütés 
óra és varrás, ami szerintünk na-
gyon hasznos. 

Sipos Kitti tanárként és bizott-
sági tagként is értékelte az uta-
zást: – Én is azt tapasztaltam, 
hogy mindegyik iskolában rend 
és tisztaság volt. Nagyon szerve-
zett az oktatás, 6+3+3 rendszer-
ben zajlik. Ez azt jelenti, hogy hat 
év az alsó tagozat, három a fel-
ső és aztán három év a közép-
iskola, így tanulnak összesen ti-
zenkét évet, mint nálunk. Az a 
hír járja, hogy a finn oktatásban 
a gyerekek nem annyira leter-
heltek, én ezt nem tapasztaltam. 
Ugyanúgy vizsgáznak, ugyan-
úgy van havonta számonkérés, 
ebből a szempontból hasonló 
az itteni iskolákhoz. A különbsé-
get inkább az jelenti, hogy job-
ban differenciálnak, jobban fi-
gyelnek azokra, akik sérültek. 
Számomra, pedagógusként a lá-
togatás óriási tapasztalat volt, 
nyelvtanárként azt tudom mon-
dani, hogy picit el vagyunk ma-
radva, de szerencsére a mai fiata-
lok már egyre inkább nyitottak a 
nyelvtanulásra – fogalmazott Si-
pos Kitti.

A tanárnő elmondta, a finnek 
nagyon jó házigazdák voltak, 
mindenről igyekeztek gondos-
kodni, a rövid idő ellenére bemu-
tatták Kaarina mellett Turkut is. 
Sipos Kitti mesélte, a város pol-
gármestere, az ifjúsági központ 
vezetője és az iskola igazgató-
ja is együtt vacsorázott a magyar 
vendégekkel, ahol alkalmuk volt 
megkóstolni a finn ételkülönle-
gességeket is.

A tanárnő arról is beszámolt 
lapunknak, hogy egy finnek-
re jellemző ajándékkal, a baba-
dobozzal tértek haza. Sipos Kit-
ti elmondta, a dobozt régebben 
elsősorban a rászoruló családok 
kapták, az évek múltán azonban 
már minden finn újszülött kap 
ilyet. A 70 x 43 x 27 cm-es doboz 
tele van a legszükségesebb alap-
felszereléssel, ami kell egy baba 
gondozásához, sőt kezdetben a 
dobozt kiságyként is használják. 
Ezzel kapcsolatban a tanárnő el-
árulta, gondolkodnak azon, hogy 
hogyan lehetne ezt a babado-
boz-programot meghonosítani 
Szentesen, erre egyelőre keresik 
a forrást. – Ez egy óriási ötlet és 
talán hozzájárulna ahhoz, hogy 
megtartsák a családokat a város-
ban ezzel a kis segítséggel – fo-
galmazott Sipos Kitti.

Tovább erősödött a testvérvárosi kapcsolat

Majzik Attila

Egy helyi rendelet alapján 
alanyi jogon jár a mentesség a 
szemétszállítás díja alól azok-
nak, akik már betöltötték a 
hetvenedik életévüket és a jö-
vedelmük nem éri el a 85500 
forintot. Abban az esetben 
azonban nem jár mentesség, 
ha egy házaspár egyik tagja 
még nincs hetven éves. Ezen a 
helyzeten próbálnak most vál-
toztatni egy rendeletmódosí-
tással.

A 2015. évi költségvetésben 
biztosítva volt a hetven éven fe-
lüliek ingyenes szemétszállítási 
kedvezménye, ám ez 2016. áp-
rilis 1-től nem járt alanyi jogon, 
így ezt egy helyi rendeletben 
szabályozták. A díjmentesség 
feltétele az volt, hogy az adott 
háztartásban az egy főre eső jö-
vedelem nem éri el a 85500 Fo-
rintot és mindkét fő betöltötte a 
hetven évet.

– Az utóbbi időben, miu-

tán kijöttek a szemétszállítási 
számlák, szembesültek a lako-
sok azzal, hogy nem jogosultak 
mentességre a szemétszállítá-
si díj megfizetése alól. Folyama-
tosan érkeztek a visszajelzések 
a képviselőtársaimhoz és hoz-
zám is, hogy ez a rendelet hát-
rányos helyzetbe hozza azokat, 
akik jogosultak lennének, már 
betöltötték a hetven évet, de az 
élettársuk még nem. Ezért úgy 
gondoltam, hogy – kedvezve a 
hetven év felettieknek – legye-
nek akkor is jogosultak a díjfi-
zetés alóli mentességre, ha csak 
az egyikük hetven éves, a másik 
még nem – indokolta a rende-
letmódosítást Hevesi-Tulipán Edit 
képviselő.

A módosított helyi rendelet 
a tervek szerint úgy szól majd, 
hogy ha az egy háztartásban 
élők egyike már betöltötte a 
hetvenedik életévét és az egy 
főre eső jövedelmük nem éri el 
a 85500 forintot, akkor mente-
sülhetnek a szemétszállítási díj 

megfizetése alól. A rendelet-
be ezen kívül bekerül még egy 
méltányolási lehetőség, amely 
az egyedülálló szépkorúakra vo-
natkozik. Ezeket a kérelmeket 
negyedévente fogja a szociális 
bizottság elé terjeszteni a szoci-
ális Iroda.

A képviselőnőtől megtudtuk, 
a kedvezmény körülbelül két és 
fél-hárommillió forintnyi terhet 

ró a városi költségvetésre, ám 
ezt már betervezték. A képvise-
lő asszony bízik abban, hogy az 
előterjesztését egyöntetűen tá-
mogatja a képviselő testület, 
december 14-én, az idei utolsó 
soros testületi ülésen, politikai 
hovatartozástól függetlenül, hi-
szen az idősek védelme, megbe-
csülése és életük könnyebbé té-
tele közös feladat.

Hevesi-Tulipán Edit: Az idősek fontosak Szentesnek
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Rozgonyi Ádám

Kinyitotta kapuit az érdek-
lők előtt a VM ASzK-Bartha Já-
nos Kertészeti Szakképző Is-
kola. A decemberi nyílt napon 
az intézményben folyó képzé-
sekkel ismerkedhettek a tér-
ség általános iskolásai. Nem 
csak elméletben: kertet ter-
vezhettek és kipróbálhatták a 
szőlőoltást is.

– A nyílt napok szervezésével 
az a célunk, hogy megismertes-

sük iskolánkat, az általunk okta-
tott szakmákat a pályaválasztás 
előtt állókkal, a környék telepü-
lésein tanuló általános iskolások-
kal – mondta el lapunknak Junó 
Ferenc igazgatóhelyettes. Az ér-
deklődők többek között Csany-
telekről, Orosházáról, Szegvár-
ról, Mindszentről látogattak el 
a kertészeti szakképző iskolába, 
természetesen a helybéli fiata-
lok mellett.

A nyílt napokat olyan ren-

dezvényekkel kötik össze, ame-
lyek egyébként is közérdeklésre 
tartanak számot. Ilyen alkalom 
volt az októberi Kertmagyaror-
szág felé elnevezésű kiállítás, 
és a novemberi „Bartha Moza-
ik”, általános iskolásoknak szó-
ló vetélkedő is. A mostani nyílt 
nap megszervezésekor is szem-
pont volt, hogy a diákok ne csak 
szemlélődőkként legyenek je-
len, hanem az események in-
teraktív részeseiként, gyakor-
lati foglalkozásokon vegyenek 
részt. Ennek szellemében, a kép-
zések rövid ismertetését köve-
tően, a tanulók szőlőoltást vé-
gezhettek, kertet tervezhettek, 
a metszéshez szükséges ismere-
teket is elsajátíthatták, valamint 
húsipari termékgyártó gyakor-
laton is részt vehettek. – Szen-
tes a primőr zöldségtermesztés 
központja – szögezte le Udvar-
di István. A Bartha-iskola igazga-
tója elmondta, az intézmény fő 
profilját a kertészképzés jelenti. 
Kiemelte, hogy gyakorlókertje-
ik a legjobb technikával felsze-
reltek. A továbbtanulók szakkö-
zépiskolai, szakgimnáziumi és 
technikusi képzések közül vá-
laszthatnak. A szakiskolák átala-
kulása után a szakközépiskola a 
3 éves szakmai képzést és komp-
lex szakmai vizsgát követően 
automatikus továbblépési, to-

vábbtanulási lehetőséget nyújt 
az érettségi megszerzéséhez 
egy kétéves érettségire felkészí-
tő képzés formájában. A szak-
középiskolai képzés keretében 
kertész, virágkötő és virágke-
reskedő, húsipari termékgyártó 
és dísznövénykertész végzett-
ség szerezhető a Barthában. A 
húsipari termékgyártó képzés 
a Hungerit Zrt.-vel együttmű-
ködve folyik. Utóbbi, és a ker-
tész hiányszakma, így az isko-
lába jelentkezők akár havi 35 
ezer forint ösztöndíjat kaphat-
nak. A szakgimnáziumi kép-
zés keretében, az érettségit kö-
vetően, emelt szintű technikus 
szakképesítés szerezhető. A 4+1 
év alatt parképítő és fenntartó 
technikus, illetve mezőgazdasá-
gi technikus válhat a tanulókból. 

Udvardi Istvántól megtudtuk, 
a város parkjaiban az iskolában 
előállított egy- és kétnyári nö-
vényeket ültetnek el. A diákok a 
nyári szünetben a parkgondo-
zásban is segédkeznek. – A vi-
rágkötő képzésünk nagy tradí-
cióval rendelkezik – emelte ki. 
E szakmaterület oktatásának si-
kerességét mi sem jelzi jobban, 
minthogy a múlt hétvégén, Ke-
celen rendezett Mikulás napi vi-
rágkötő versenyen az iskola há-
romfős diákcsapata a harmadik 
helyet szerezte meg.

Nyílt nap a Barthában

EBBŐL CSAK 
JÓ SÜLHET KI!

BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS
ÉLELMISZERIPARI ZRT.
H-6600 Szentes, Attila u. 3.
www.hungerit.hu
H-6600 Szentes, Attila u. 3.

BAROMFIFELDOLGOZÓ ÉS
ÉLELMISZERIPARI ZRT.
H 6600 Szentes Attila u 3



2016. december 9. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 7

Darók József, Rozgonyi Ádám

A HSZC Boros Sámuel 
Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola, valamint a Horváth 
Mihály Gimnázium hagyomá-
nyosan egy hétvégén tartja 
szalagavató ünnepségét. Így 
volt ez december 2-án, illetve 
3-án is. A felnőtté válás szép, 
de nem könnyű útján a Boros-
ból két, a gimnáziumból öt 
osztály indult el.

A Boros szakközépiskola 12. 
A és B osztálya sorakozott fel a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban a büszke szülők, barátok 
előtt. A végzősök nevében Sza-
bó Polett 12. bés diák búcsúzott 
az iskolában töltött négy évtől. 
A világot megváltani akaró fia-
talokhoz szólt Szirbik Imre pol-
gármester az ünnepségen, aki 
azt is megjegyezte, a célt elérni 
nem lesz könnyű, de azt kívánta, 
legyenek a jövő győztesei. 

A búcsú a tanárok részéről is 
nehéz, hiszen, mint Somosné 
Puskás Krisztina igazgató fogal-
mazott, baráti és szeretetteljes 
légkörben nevelkedtek a diákja-
ik. A szalag, amit ezen az estén a 
fiatalok kaptak, a fél éven tartó 
búcsúzkodás kezdete, egyúttal 
arra is inti őket, az idővel innen-
től bölcsebben kell gazdálkod-
niuk. Arra kérte a diákokat, élje-
nek úgy, hogy a szüleik, barátaik 
mindig büszkén nézhessenek 
rájuk, ahogy aznap is tették.

Mielőtt az est leginkább várt 
pillanata elérkezett volna, ami 
könnyeket csal a szülők szemé-
be, vagyis a végzősök keringője, 
néhány tanuló megcsillanthat-

ta tehetségét a publikum előtt. 
Volt, aki a klasszikus műfajok-
ban lépett színre, mint Tóth Eve-
lin Brigitta, aki szavalt, a Szilver 
TSE táncosai között pedig Ka-
lapács Bence is részese volt egy 
szép bemutatónak, Kiss Viktória 
és Bíró Beatrix énekeltek, szóló-
ban és duettben is, de az NRG 
csoport moderntáncosai, Lantos 
Lilla és Nagy Klaudia is nagy tap-
sot kaptak. Az Alföld Néptánc-
együttes is fiatalokkal képvisel-
tette magát.

Az osztálytáncok során a 
könnyedségre, a humorra he-
lyezték a hangsúlyt. Aztán a ko-
molyságé, a hónapok munká-
jával begyakorolt angol, majd 
bécsi keringőé volt a főszerep: 
27 pár lejtette báli ruhában, ké-
sőbb szüleik oldalán. A diákok 
hálásan megköszönték a tánc-
pedagógusoknak, Kósa András-
nak az osztálytáncok, míg Szal-
kai Szabó Gábornak a keringő 
koreográfiáját.

A két osztályfőnök szeretettel 
beszélt tanítványaikról lapunk-
nak. Mindkét osztály szépen ösz-
szecsiszolódott. A 12. ások, azaz 
a kereskedelem és marketing ta-
nulók készen állnak a nagybetűs 
életre Fári Mónika szerint. A 12. 
béseket, vagyis az egészségügyi 
és közgazdasági szakmacsoport 
végzőseit Bodroginé Szabó Éva 
szakmaszeretőnek nevezte.

Zsúfolásig megtelt a sport-
csarnok alkalmi táncparkettje, 
amikor a Horváth Mihály Gim-
názium végzősei felsorakoztak 
szombat délután a szalagtűzés-
hez. Öt tagozat utolsó évfolya-
mos diákjai szerepeltek tanáraik, 

szüleik, évfolyamtársaik és bará-
taik előtt. Útravalóul sok értékes 
gondolattal gyarapodhattak. 
Tóth Tamás igazgató az életről, 
mint folyamatos készülődésről 
beszélt, amely mind az iskolát, 
mind a várost élhetőbbé teszi. 
Ennek végén a megmérettetés, 
vagyis az érettségi következik. A 
maturálás előtt állókhoz, mint a 
HMG-sek nagy családjának tag-
jaihoz szólt. A hagyományokhoz 
híven felolvasott egy üzenetet 
is, amelyet idén Illés Lajos rock- 
zenész özvegye, Makkai Lilla, 
Horváth Mihály dédunokája fo-
galmazott. A maturandusoknak 
boldogulásuk, életük kiteljese-
dése érdekében az Istennel, em-
berrel és a földdel való kapcso-
latuk megújítását tanácsolta.

– Fontos fordulópont a sza- 
lagavató, hiszen már ekkor sok-
sok munka eredményét láthat-
juk az osztálytáncok, keringők 
és egyéb produkciók formájá-
ban. Minden tagozatunk elin-

dult, a szakok mindegyikén van-
nak végzős diákjaink. A saját 
érdeklődésüknek megfelelően 
művelték ki magukat a négy, il-
letve hat év alatt – mondta la-
punknak, a búcsúzóknak azt 
kívánva, hogy mindig előrete-
kintve, az álmukat soha fel nem 
adva éljék életüket. – Közössé-
gükre, a családtól a nemzetig, 
mindig nagy gondot fordítsa-
nak – tette hozzá. Szirbik Imre 
polgármester a kitűzött célok 
megvalósulását kívánta a diá-
koknak, Farkas Sándor országy-
gyűlési képviselő az előttük álló 
út megtételéhez kívánt levél-
ben kitartást és szerencsét. A 
beszédek sorát a végzősök gon-
dolatai zárták. – Szórakozzunk 
egyet, ez a nap rólunk szól! – 
hangoztatták. Persze, nem fe-
ledkeztek el köszönetet monda-
ni támogatóiknak, tanáraiknak, 
szüleiknek sem. Ezután a Jövőn-
kért Néptáncegyüttes tagjai és a 
9. d-s tanulók jártak gagybátori 
táncokat. A folytatásban hagyo-
mányos keringőt, pezsgő ritmu-
sú társastáncot, vagány hip-hop 
produkciót, látványos és krea-
tív osztálytáncokat láthattak, il-
letve szívhez szóló muzsikát és 
éneket hallhattak a jelenlévők. 
Egyszer kalóz jelmezbe bújt, 
máskor törzsi ritmusokra táncot 
lejtő diákok perdültek, fordultak 
a nézőközönség előtt. A tetsze-
tős tánclépéseket Pásztor Anikó 
tanította be, akinek a munkáját 
ajándékkal köszönték meg. Se-
res Antal és tanítványai is a szín-
padra léptek. Vígh János Márk, 
12. D osztályos tanuló ez alka-
lommal is megcsillogtatta ének-
tudását, Kocsis Tibor Mit ér egy 
hang? című dalát énekelte el. A 
szalagavató bált a diákok búcsú-
dala zárta. A jókedvű mulatozás-
hoz az élőzenés megyeházi bál 
kínált további alkalmat.

Százak a Boros és a HMG szalagavatóján
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Sebők Tamás

December 11-én, vasárnap 
koradélután rendezik meg a 
Szentesi Sport- és Üdülőköz-
pontban az uszoda névadó 
ünnepségét. Az ünnepélyes 
névadást és táblaavatást több 
utánpótlás mérkőzés és úszó-
verseny is megelőzi a reggeli 
óráktól kezdődően.

Ha kissé nehézkesen is, de 
nemrégiben véglegesen eldőlt, 
hogy a szentesi uszoda vasár-
naptól Dr. Rébeli Szabó József 
nevét fogja viselni. Ezzel váro-
sunk is „beállt a sorba” többek 

között a Bitskey Aladárról elne-
vezett egri, a Magyar Vilmos ne-
vét viselő győri, vagy akár a Ha-
lassy Olivér emlékét őrző újpesti 
uszoda mellé, ahol szintén a vá-
ros egyik kiváló vízisportolójáról 
nevezték el a komplexumot.

Dr. Rébeli Szabó József a he-
lyi vízilabda meghatározó alak-
ja, pályafutása minden percét 
Szentesen töltötte. Előbb a Szen-
tesi MÁV, később a Szentesi Kini-
zsi játékosa volt, 1959-ben, majd 
1961-ben is megnyerte a vízilab-
da OB II-t csapatával. Az akkori 
bajnok, a manapság is remeklő 
Szolnoki Dózsa is szívesen látta 

volna soraiban, azonban ő még-
is Szentesen maradt.  1964-re a 
csapat kiöregedett és a legen-
dás 2-es a semmiből építette 
újra a csapatot, emellett nagyon 
törekedett arra, hogy a gárda 
csakis helyi sportolókból álljon. 
Az egész szakosztály munkáját 
magára vállalta, hosszú éveken 
átívelő kitartása és szorgalma a 
hetvenes évek elején meghoz-
ta a gyümölcsét. Kizárólag szen-
tesiekből álló csapata 1971–ben 
ezüstérmet nyert az OB II-ben. 
Legendás emlék a helyi uszodá-
ban, hogy a ’72-es bajnoki fel-
készülést megelőzően egy pa-

pírlapot tett ki az öltöző ajtajára, 
amire az volt írva: „A dobogó leg-
felső fokáról csak egy ugrás Hol-
landia”. Ezzel kiválóan motivál-
ta játékosait – akik között olyan 
nevek szerepeltek, mint Pengő 
László, Szénászky János, Fülöp Ti-
bor vagy Kádár József – hiszen 
megnyerték a 72-es pontvadá-
szatot ezzel a Szentes feljutott 
az első osztályba, és mindmáig 
ott is tartózkodik. Évekig a leg-
jobb OB I-es vidéki csapatként 
szálltak medencébe, majd 1976-
ban beigazolódott korábbi állí-
tása, és két hetet Nyugat Euró-
pában edzőtáborozott a gárda. 
Sokan úgy vélik, hogy bár 1980-
ban már nem volt a csapat edző-
je, előzetes munkájával mégis 
nagyban hozzájárult a szente-
si férfi vízilabda eddigi legna-
gyobb eredményéhez, a kupa-
győzelemhez. A rendszerváltást 
követően az első ciklusban a vá-
ros polgármestere volt. 2011. 
február 6-án, 79 éves korában 
hunyt el.

Sportszeretetét, alázatát, ki-
tartását, fegyelmét és sikere-
it tekintve méltó példaképként 
szolgálhat a szentesi vízilabda 
felnövekvő generációjának. Az 
uszoda névadó ünnepségét de-
cember 11-én, vasárnap 12.30-
tól tartják a Szentesi Sport és 
Üdülőközpontban.

Méltó példakép a szentesi vízilabda 
felnövekvő generációjának

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÁRON
Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott idejű 
szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem rendelkeztek 
előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, két vagy három vezetékes 
alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj 
lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk 
közül bármelyik kettőt vagy mindhármat 
választod kétéves szerződéssel, az első hat 
hónapban fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu 
oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel 
Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Szentes, Kossuth Lajos u. 3. 
Tel.: (06 63) 410 994

Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

16
115

2-
K
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Palicska Irén

Eldúdoltam magamban ezt a 
kedves karácsonyi dalt, és még 
mindig emlékszem a szövegé-
re. Szerintem az olvasók közül is 
mindenki. Télapós, vagy ha va-
lakinek jobban tetszik, Mikulás-
sal kapcsolatos emlékeim nem 
nagyon vannak. Számomra sok-
kal meghatározóbb a Karácsony. 
Mikor találkoztam először a Mi-
kulással, nem tudom, de kram-
pusz jelmezt én is magamra öl-
töttem. Keresztanyám kérte meg 
a barátnőmet és engem, hogy 
öltözzünk be, és a Télapó helyett 
mi vigyük el az ajándékot uno-
katestvéremnek. Végig nevet-
tük az egészet, már arra sem em-
lékszem, hogy Robin felismert-e 
minket? 

Ennyit a gyerekkori emlékek-
ről. Mi is készültünk december 
5-re. Már régóta írom az ajándé-
kötleteket Gergőnek az ünne-
pekre. Apróságokat, főként játé-
kokat, aminek örülne. De minek 
nem örül egy kisgyerek? Miku-
lás-rendelésre nem is gondol-
tam, csak Anyu kérdezte meg, 
nem hívjuk-e házhoz a Télapót. 
Szétnéztem az interneten, és ta-

láltam egy pár évvel ezelőtti be-
jegyzést, miszerint házhoz megy 
a Mikulás. A művelődési ház szol-
gáltatása még mindig él, így hét-
fő délután négy órára lefoglaltuk 
a piros ruhás, nagyszakállút, ba-
ráti áron, mindössze háromezer 
forintért. Az idén is sok helyre el-
látogatott a Télapó Szentesen, 
a hétvégén a moziban találkoz-
hattak vele a gyerekek, vasárnap 

az ifjúsági házban koncertezett 
a Pom-Pom együttessel, és gon-
dolom, végigjárta a város óvodá-
it is. Hétfő délután mintha szán-
csengő hangját hallottam volna 
az utcán sétálva, de valószínű, 
hogy csak hallucináltam, vagy a 
vágyaimat vetítettem ki. 

Kicsit tartottam tőle, hogy-
ha Gergő nem közösségben lát-
ja először a nagyszakállút, meg-
ijed, és sírni fog. Izgultam tehát 
a nagy találkozás előtt. A nagy-
szülők is átjöttek Szarvasról, Apa 
is korábban hazajött a munká-
ból, és együtt vártuk a Mikulást, 
aki pontosan négy órakor meg 
is érkezett. Na, nem rénszarvas 
szánon, és nem is teli zsákkal. 
A puttonyát mi töltöttük meg 
csokoládéval, könyvekkel, játé-
kokkal, ruhákkal. Nem is sírt az 
én bátor nagy fiam, köszönhe-
tő a nagyon kedves és barátsá-
gos Télapónak, de kicsit azért 
megszeppent. Gergő nem győz-
te kapkodni a fejét a sok ajándék 

láttán. Egyre inkább feloldódott, 
és már mosolygott is, amikor a 
puttonyból előkerült az isme-
rős sárga kisautó. Nagymama 
ugyanis tutira ment, Szarvason 
már van egy lendkerekes taxija 
Gergőnek, amit imád, nagy ked-
venc, fél órákat is el tud vele töl-
teni, így itthonra is kapott egyet. 
Ennél nagyobb mosoly akkor je-
lent meg a gyerek arcán, ami-
kor Mikulás bácsi behozta a Bébi 
taxit, amibe beleülhet, és tolo-
gathatja is. Ez a mi ajándékunk 
volt, és jól kitoltam magunkkal. 
Ugyanis mindkét esetben fog-
ni kell vagy a fiamat, vagy a ko-
csit, és le kell hajolni. Hétfő esté-
re a férjem dereka és az enyém 
is beállt a sok kocsikázástól, de a 
lényeg, hogy Gergő nagyon él-
vezte. 

20 percet töltött nálunk a Mi-
kulás, és indulnia is kellett to-
vább, mert még sok kisgyerek 
várta. Nem is olyan rossz fog-
lalkozás ez! Évente csak néhány 
napot kell dolgozni, igaz akkor 
nagyon intenzíven, de ennyi 
mosolygó arcot, vidám tekinte-
tet nem lát az ember sehol sem. 
Adni, örömet szerezni a leg-
szebb dolog a világon!

Baba a fedélzeten

„Télapó itt van…”

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánnak
minden kedves partnerüknek és termelőjüknek az Árpád Biokontroll 2003 Kft. dolgozói!

25 év tapasztalat

DélKer-Tész tagok részére 2017-ben is ingyenes
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Darók József

Korabeli fotográfiai eljárá-
sokkal ma is kísérletező fotó-
sok gyűltek össze december 
2-án városunkban az 1905-
ben nyílt Fridrich fényírda 111. 
évfordulójára, emlékkiállítás-
ra és saját műveik bemutatá-
sára. Száz éves kamerával cso-
portkép is készült.

A kisebbfajta tömeg élénk mo-
raja szempillantás alatt alábbha-
gyott és izgatottan pózba vágta 
magát mindenki, mert a fényír-
dából kirohant Kis Lajos egy spe-
ciálisan előkészített fotónegatív-
val, és azt a 100 éves kamerája 

kazettarekeszébe helyezte.  Má-
sodpercek voltak hátra az ex-
ponálásig. A makói fényképész 
kérésére a csoport megmereve-
dett, amikor hátulról még felhar-
sant egy öblös hang: - Várjatok! 
Jövök! – Izgalmas pillanatok so-
rozata volt, ahogy a városszerte 
ismert régiségkereskedő béke-
beli keménykalapban még oda-
sietett, mert tényleg siettették. 
Így még ő is rajta lehetett a szép-
korú masinából előkerült képen. 
Pontosabban először a feketé-
re festett hátoldalú üvegnega-
tívon, amit még sötétszobában 
elő kellett hívni. Aztán a Tokács-
li Galéria közönségének büszkén 

mutogatták a tálca folyadékban 
a régi idők fotográfiáját kísér-
tetiesen idéző képet. A Fridrich 
fényírda laborját több évtize-
des szünet után ismét vegyszer 
szaga lengte be, és előtűnt egy 
fotó. Kollódiumos, ezüstnitrá-
tos oldattal készült a kép, amit 
ajánlott gyorsan előhívni, ne-
hogy megszáradjon. Az ambro-
típiával egy régi, de szerencsére 
nem elfeledett eljárással örökí-
tette meg fotóstársait Kis Lajos. 
A 20. század elején alkalmazott 
technikát a galéria nagytermé-
ben kortársak fotóin, a kisterem-
ben eredeti Fridrich képeken lát-
hatjuk. A Szentesi Fotókör, mint 
a művelődési központ egyik leg-
régebbi és legaktívabb szakkö-
re, Nagy István vezetésével, va-
lamint a Koszta József Múzeum 
közreműködésével és anyagából 
rendezte meg a tárlatot.

Az időutazás ezzel nem ért vé-
get. Az 1900-as évek elejének 
divatját sokan öltötték maguk-
ra a 111 éves a Fridrich Fényírda 
című emlékkiállításra.

Száz évvel ezelőtti viseletben, 
békebeli idők köszöntésével ér-
kezett Szirbik Imre polgármester 
is: – Nagyságos hölgyeim, nem-
zetes uraim!

Megemlékezett Fridrich Já-
nosról, aki felállította szerkeze-
tét, fényképezte a város életét, a 
gazdaságokat, s családoknak ál-
lított emléket. Akkor még nem 

gondolta, az akkori Görög Udvar 
sarkában nyitott műterme 100 
év múltán a fotóművészek Mek-
kája lesz. A polgármester úgy 
gondolja, mindannyian vissza-
vágyunk abba a korba, a boldog 
békeidőkbe, amikor még kala-
pot emeltek egymásnak, s nem 
sejtették, egy letűnni készülő vi-
lág utolsó óráit élik. 

Kincses Károly fotómuzeoló-
gus, a kiállítás kurátora az ar-
chaikus fényképkészítőket a 
„fénykézművészet fertőzöttje-
inek” tekinti. Szellemes beszé-
dében kifejtette: ha valakit egy-
szer megfertőzött a vírus, az már 
sosem lesz úgynevezett normá-
lis, „megnyomom a gombot és 
gyorsan sok fényképem lesz” tí-
pus. Zalka Imre fotóművész-
től egy kis performansz kereté-
ben hangzott el a fényképészet 
megszállottjaira szabott mon-
dat: „Szeretjük mi az aranyat, de 
az ezüstöt (ezüstnitrátot) még 
jobban”.

Tokácsliné Kabai Boglárka, 
mint Fridrich-unoka idézte fel 
nagyapja emlékét, felidézve a 
fényírdában történő munka ne-
hézségeit és szépségeit. Labá-
di Lajos főlevéltáros a szente-
si fotográfia kezdeti időszakáról 
szólva mesélt Zoó János és He-
gedűs Vilmos működéséről. Dr. 
Béres Mária múzeumigazgató a 
fotótárba engedett bepillantást, 
Kováts Árpád a székelyudvarhe-
lyi fényírda továbbéléséről be-
szélt ízesen, végül Kincses Károly 
előadása zárta a különleges han-
gulatú eseményt.

Fénykézművesek emlékeztek a fényíróra

A Szentes Városellátó NKft. tá-
jékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
Ügyfeleit, hogy 2016 decembe-
rében az alábbi tevékenységei a 
következőképpen módosulnak:

• Kommunális, „kukás” hul-
ladékgyűjtés 2016. december 
26. napján, munkaszüneti na-
pon VÁLTOZATLANUL az aktuá-
lis napi körzet szerint történik, 
tehát elszállításra kerül a hétfői 
körzet szerinti hulladék.

• IV. negyedévre vonatkozó 
szemétszállítási díj számlázása 
és postázása 2016. december 
második felében történik, mely-
nek fizetési határideje 2017. ja-
nuár 15. napja lesz. 

• Házhoz menő, sárga zsákos 
szelektív hulladék gyűjtése:

–  Szerdai szemétszállítási kör-
zetben: 2016. december 28. 
napja

–  Csütörtöki szemétszállítási 
körzetben: 2016. december 
29. napja

–  Pénteki szemétszállítási 
körzetben: 2016. december 
30. napja

• Lakossági házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés: 2016. de-
cember 16. napjáig történik.

• Piacok nyitva tartása: 
–  a Rákóczi F. utcai zöldség-

piac és a Villogó utcai pia-
cok 2016. december 25. és 
2017. január 1. napján ZÁR-
VA tartanak.

• Fizető parkolás rendjében 
történő változás: 

–  2016. december 26. mun-
kaszüneti nap, a parkolásért 
nem kell fizetni.

• A Szentes-Berki Hulladékke-
zelő Telep nyitva tartása: 

–  Hétköznapokon: 7-16-ig
–  Szombatonként: 8-15-ig
–  Vasárnap és ünnepnapo-

kon: ZÁRVA
–  2016. december 24. és 31. 

napján a telep zárva tart.

Közérdekű tájékoztatás

Egy csipet megelőzés többet ér,
mint száz mázsa gyógyítás

Bolt az egészséghez üzlet
Búzafűlé, Életerő magazinok, 100%-os rostos 
italok, zöldséglé. A feltöltéshez is 1000 ajánlatunk 
van, pl. Dr. Lenkei vitaminok csak nálunk, zöld-
ség-csírák, oxigénvíz, egészségtudatos pékáruk.

Ha december 10-e és 24-e között 2000 Ft
felett vásárol, könyvet adunk ajándékba. 

Bolt az egészséghez, Kossuth utca 22.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
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A Škoda már tavasszal meg-
mutatta, hogy arculati meg-
újulással is képesek támogat-
ni a márka töretlen fejlődését. 
Ezen a vonalon továbbhalad-
va a cég egy új, egyedülálló 
programot vezetett be a ma-
gánszemélyeknek és egyé-
ni vállalkozóknak, mindeze-
ken felül hamarosan új taggal, 
a Kodiaq-kal is bővül a Škoda 
családja.

A Škoda márka több mint 
húszéves töretlen fejlődéséről 
beszélhetünk Magyarországon, 
ami tavaly a modellkínálat meg-
újítása mellett a márkakereske-
dések arculatának újjászületé-
sével is együtt járt. Mint arról 
korábban lapunk már beszá-
molt, a szentesi Csongrádi úton 
található Škoda márkaképvise-
let külseje is megújult egységes 
arculati elemekkel. Szabó Zol-
tán, a Vass Autószervíz Ker. Kft. 
értékesítési vezetője elmondta, 
mára a márkakereskedés belső 
tere is elnyerte végleges formá-
ját. – A mi cégünk az elsők között 
készült el a megújulással. Idén 
novemberben fejeződött be tel-
jesen az átalakítás, megérkeztek 
a gyári bútorok, és a belső tér is 
úgy lett kialakítva, hogy az meg-
feleljen a gyári sztenderdeknek. 
A tevékenységi körünk mind-
ezeket követően is megmaradt, 
tehát továbbra is Škoda márka-
képviseletként, márka- és már-
kafüggetlen szervízként, Eredet-

vizsgáló Állómásként, valamint 
önálló Műszakivizsga bázisként 
működünk, ahol személyautók, 
kistehergépjárművek és motor-
kerékpárok műszaki vizsgázta-
tásával foglalkozunk, illetve Kár-
rendezési Központként, ahol 
KGFB-s és CASCÓ-s károk szak-
szerű karosszéria javításával és 
fényezésével fogalakozunk a 
teljeskörű biztosítós ügyintézés 
mellett – részletezte az aktuali-
tásokat a vezető.

A vállalat az arculati meg-
újulás mellett Magyarországon 
elsőként indította el a Škoda 
Gondoskodás Programot, a 
szomszédos országokban már 
nagy népszerűségnek örvendő 
privát lízing konstrukciót, amivel 
mindazokat az előnyöket ma- 
gánemberként is élvezhetik, 
amik eddig csak cégek számá-
ra voltak elérhetőek. A prog-
ram előnye, hogy fix, tervezhető 
havi díj mellett, akár 0 százalék 
önerővel is tartósan bérbe ve-
heti új modelljét, melyet 3-4 év 
múlva újra cserélhet. A tankolá-
son kívül extra költségek nem 
merülnek fel, hiszen a havidíj 
a szervízcsomagot, a téli-nyári 
gumicserét, a CASCÓ-t, a forga-
lomba helyezés díját, és a bizto-

sításokat is tartalmazza. A privát 
lízing keretében négy modell: a 
Fabia, az Octavia, a Superb mo-
delljei mellett a Rapid Space-
backet választhatják ki a prog-
ramban résztvevők. Elsősorban 
az átlagemberek igényeit céloz-
ták meg a konstrukcióval, hiszen 
egy évre 15 ezer kilométeres li-
mitet határoztak meg futástel-
jesítményként. A Škoda a 25–50 
éves korosztályt célozta meg az 
ajánlattal, de nagyon számíta-
nak az első autójukat megvásár-
ló fiatalokra is. Tekintettel arra, 
hogy a kínálat a Fabiától a Su-
perbig terjed, a lízing havi díja 
nettó 70-150 ezer forint között 
lehet.

A Škoda nemrégiben bejelen-
tette, hamarosan új modellt dob 
a piacra. A robosztus, összkerék-
hajtású Kodiaq a legkeményebb 
körülmények között is megáll-
ja a helyét, egy izmos családi au-
tóként a legtöbb igényt kielégíti. 
Bővíthető csomagtere, variálha-
tó belső tere, teljes és állandó 
online állapota, információs al-
kalmazásai miatt méltán illetik 
a praktikusan tökéletes jelző-
vel. Az új modellt márciustól ta-
lálják meg a kereskedésekben.  
Addig is, a Škoda Vass Autószer-
víz Kft. csapata boldog, békés 
karácsonyt és sikerekben gaz-
dag újévet kíván minden ügyfe-
lének. (X)

Folyamatos megújulás, gondoskodás, 
valamint egy új családtag

Városi Könyvtár
December 12- én, hétfőn 17 

órai kezdettel Mi az igazi érték? 
címmel a gondolkodók klubja 
tart összejövetelt.

December 13-án, kedden 18 
órakor Zichy Mihály és a Biblia 
címmel műelemző előadást tart 
dr. Reisinger János irodalomtör-
ténész, MTA-kandidátusa.

December 14-én, szerdán 18 
órakor a Magyarország a 20. 
században című sorozat követ-
kező előadása: Az 1956 utáni 
megtorlás majd konszolidáció. 
Előadó: Poszler György tanár.

December 15-én, csütörtö-
kön18 órakor dr. Gőgh Edit pszi-
chiáter főorvos Szeretet-ünnep 
című előadására várják az ér-
deklődőket. 

Művelődési és Ifjúsági Ház
December 15-én csütörtö-

kön 19-21 óráig a KOROK ÉS 

ALKOTÁSOK AZ IRODALOM-
BAN következő előadásán Emily 
Bronte: Üvöltő szelek című mű-
véről beszélgethetnek Poszler 
György előadóval.

Sportközpont
December 11-én, vasárnap 

12.30 és 20 óra között rendezik 
meg a Regionális Teremlabda-
rúgó Bajnokság a Hungerit Ku-
páért sorozat II. fordulóját. A já-
téknapon 12 mérkőzés látható 
a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban.

Szent Anna Templom
A Római Katolikus Egyház-

község és a Magyar Vörös-
kereszt  Szentesi Területi Ve-
zetősége  XXVIII. Karácsonyi 
Jótékonycélú Kórushangver-
senyt rendez a területünkön élő 
szociálisan rászorultak segíté-
sére december 11-én, vasárnap 
15 órai kezdettel.

P r o g r a m a j á n l ó

SZERENCSEKERÉK
Vásárolja nálunk

karácsonyi ajándékait!
5000 Ft feletti vásárlás esetén

megnyerheti
a 20.000 Ft-os fődíjunkat.

Ajándékötletek: ágynemű, terítő, törölköző, 
függöny, ágytakaró, szőnyeg,

kézimunka kellékek, ajándéktárgyak,
ajándékutalványok.

Nyilvános sorsolás üzletünkben:
2016. december 23., 11.00 óra!

Ünnepeljen
velünk!
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Darók József

Volt olyan gyerek, akinek 
az első mozi élményét szerez-
ték december elején a Szente-
si Őze Lajos Moziban egy aján-
dékvetítésen, de mások is csak 
nagyon ritkán juthatnak el 
oda. Rászoruló gyermekek ré-
szére kedveskedtek egy 3D-s 
animációs sikerfilmmel, pop-

cornnal és Mikulás-csomag-
gal.

– Köszönjük, Szentesi Mozi! – 
harsant mintegy 150 torokból 
múlt pénteken a három éve új-
jávarázsolt, digitális filmszínház 
nézőterén. Ilyesmi azért ritkán 
fordul elő, igaz, a mostani nézők 
is meglehetősen ritkán jutnak el 
moziba, vagy még soha nem vol-

tak, mert szüleik nem engedhe-
tik meg maguknak. Ez volt im-
már a harmadik alkalom, hogy 
a mozi vezetője felajánlott egy 
filmvetítést rászoruló gyere-
keknek egyfajta Mikulás aján-
dékként. Szabó Krisztián kez-
deményezése volt ez, melynek 
megvalósításában a Szentesi 
Családsegítő Központ segítsé-
gét kérte.Az intézmény ügyfél-
köréből választották ki azokat 
a 2 és 16 év közötti gyerekeket, 
akik  a mindennapi életükben 
nehezebben jutnak el a moziba, 
magyarázta lapunknak László 
Gyöngyi. A Család-és Gyermekjó-
léti Központ szakmai vezetője el-
mesélte, már hetek óta szervez-
ték a mozizást, amit a gyerekek 
izgatottan vártak. Ám nemcsak a 
fiatalok, sok szülő is belelkesült: 
azt kérték, hadd mehessenek el 
ők is a vetítésre. Akikről tudják, 
családi helyzetük nem engedné 
meg a mozijegyet, egy-két eset-
ben felnőtteknél is hozzájárul-
tak, hogy eljöhessenek a mozi-
ba, mondta a szakmai vezető. Az 
ajándék film mellé Mikuláscso-

mag is járt, az önkormányzat, a 
képviselők és a vöröskereszt tá-
mogatásával.

A nézőtérre lépve a gyerekek 
a filmnézés fontos kísérőjét, pat-
togatott kukoricát és üdítőt kap-
tak, valamint a 3D élményhez 
szükséges speciális szemüveget. 
Szirbik Imre polgármester kö-
szöntője után átadhatták magu-
kat a mozi varázslatos világának, 
ezúttal az egyik idei nagy animá-
ciós sikerfilm, a Kis kedvencek 
titkos élete volt műsoron.

Alig várták az ajándék mozizást

3.




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:

Soroljon fel három hitelformát, amelyet igénybe vehet 
a Szegvár Takaréknál!

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 színező már nem csak a gye-
rekek kiváltsága! A felnőtteknek 
szóló színezőkönyvek ugyan lé-
teznek egy ideje, de inkább csak 
szűkebb körben voltak nép-
szerűek, mert sokan azt hitték, 
hogy a színezés gyerekes dolog. 
Ez mára teljesen megváltozott. 
A tervezés, a minták színekkel 
való megtöltése és életre hívá-
sa relaxál, az alkotás utáni jóleső 
és szétáradó elégedettség-érzés 
pedig kifejezetten stresszoldó 
hatású.

Az idősebb korosztálynak szó-
ló színező könyvekre egyre na-
gyobb a kereslet: futótűzként 

terjednek az egész világon, és 
nem véletlenül, hiszen a színe-
zés szórakoztató, pihentető, te-
rápiás és kreatív.

Viszont ha már színezünk, mi-
ért ne a magyar mintákat pró-
bálnánk élettel megtölteni? A 
Csodálatos kalocsai egy hagyo-
mányőrző népművészeti színe-
ző könyv, mely kitéphető, perfo-
rált lapjain 20 gyönyörű, szabad 
kézzel rajzolt színezhető kalocsai 
mintát jelenít meg.

A kalocsai színes hímzésben 
jelenleg használatos a hat fő-
szín két árnyalatban, melyeket 
így célszerű párosítani: a bordót 

a pirossal, a rózsaszínt saját söté-
tebb árnyalatával, a narancssár-
gát citromsárgával, a kéket sa-
ját sötétebb árnyalatával, a lilát 
saját sötétebb árnyalatával és a 
zöldet saját sötétebb árnyalatá-
val. A leveleket középen szokták 
felezni, s a zöld kétféle árnyala-
tával hímezni. A viseletdarabok 
hímzéseinek színezését megha-
tározta viselőjük életkora. A leg-
díszesebb, legélénkebb színezé-
sű az új menyecske ruhája volt. 
Az idősebb asszonyok öltözete 
kevésbé díszes, a színek sötétül-
nek. 

Jó színezést!

Varga Irén: Csodálatos kalocsai
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Csepeli Dóra

Egyre többfelé láthatunk az üzletekben 
fekete díszeket, sőt még fekete műfenyő-
ket is. A fekete, ami pár évvel ezelőtt el-
képzelhetetlen volt, mint karácsonyi szín, 

egyre inkább elterjed, vagy önmagában, 
vagy más hagyományos karácsonyi szí-
nekkel kombinálva. Egy modernebb lakás 
stílusába és színvilágába jól beleillő lehet 
egy ilyen karácsonyfa és dekoráció, persze 
a bevállalósabbnak is kell lenni az átlagnál 
ahhoz, hogy valakinél ilyen pompázzon. A 
fekete, mint karácsonyi szín önmagában 
is nagyon ütős, ezért nem illik hozzá sem-
miféle extra cicoma. Ahhoz, hogy ez a szín 
igazán jól mutasson, nem mindegy, hogy 
milyen környezetben helyezzük el. Így a 
helyiség legyen egyszerűbben berende-
zett, lehetőleg fehér vagy semleges színű 
falakkal. Mágikus hatást kelthetnek a matt 
fekete lámpások mesebeli, karácsonyi fé-
nyei is.

A fekete jól mutat a púder rózsaszín-
nel, a piros – arany vagy a vöröss- bronz 
kombinációval, de a fehér – ezüst és a fe-
hér-strassz is remekül passzol hozzá. Vi-
szont ne felejtsük el az íratlan szabályt: a 
kevesebb mindig több.

Modern karácsony Tr e n d i

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
alkalmából rendezendő, és azt 

követően a felújított Petőfi Szálló 
(Szecessziós Ház) egyik termében 

kialakításra kerülő időszaki 
kiállítás léterhozásához kéri a 
lakosság segítségét a Koszta 

József Múzeum. A tárlat a dél-
alföldi szecesszió témáját öleli 

fel, így a múzeum a korszakhoz 
és a Petőfi Szállóhoz kapcsolódan 

keres fotókat, tárgyakat és 
egyéb dokumentumokat.

Az anyagokat leadhatják a 
Kossuth tér 1. szám alatt, a 

megyeházán, haárideje az első 
kiállítás esetében január 15., 
illetve a Szecessziós Házba 

tervezett tárlat esetében
április 15. 
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Labádi Lajos

Szentesen a két nagy egyházi 
felekezet – a római katolikus és a 
református – mellett a legrégeb-
binek a görögkeleti gyülekezet 
számít. A történelmi előzmények-
hez tartozik, hogy a XVIII. század 
első felétől állandósult háborús 
viszonyok miatt, számos Macedó-
niában élő görög kereskedő csa-
lád Magyarországra menekült, s 
közülük többen Szentesen tele-
pedtek le. A hagyomány szerint az 
ide érkezettek többsége Kozsán 
városából menekültek. 1773-ban 
létszámuk még csak 16 fő; 1783-
ban azonban már 114 görögkeleti 
vallású személyt írtak össze Szen-
tesen. Hazájukból hozott ortodox 
vallásukat titokban, magánházak-
nál gyakorolták, amely azonban 
tiltva volt. 

II. József császár 1781-ben ki-
adott „Türelmi Rendelete” a gö-
rögkeletieknek is biztosította a 
szabad vallásgyakorlást, meg-
engedve a templomépítést és a 
paptartást. A szentesi módosabb 
görög családok élve a lehetőség-
gel, 1784-ben megalakították ön-
álló egyházközségüket. Az ismer-
tebb egyházalapító családok közé 
tartoztak: a Haris-, Hadzsy-, Kál-
ló-, Gyuricza- és Papp családok. 
Ezt követően felépítették temp-
lomukat is, amelyet éppen 230 
éve, 1786. december 8-án szen-
teltek fel Szent Miklós tiszteleté-

re. A törvényi előírásokhoz iga-
zodva, kisméretű, egyhajós, kései 
barokk stílusú templomuk erede-
tileg torony nélkül készült; majd 
csak az 1900-as évek elején egé-
szült ki egy tetőből kinövő favá-

zas harangtoronnyal, 1927-ben 
pedig a ma is látható 22 méter 
magas kőtoronnyal. Köré épült 
több görög család lakóháza és üz-
lete, később pedig az ún. görög 
bérház. A templom előtti terület 

legismertebb épülete lett a főtér-
re és főutcára néző, eklektikus stí-
lusú Haris-ház („Haris-bazár”) sar-
ki tömbje, amely 1892-ben épült 
Novák Ferenc tervei alapján. 

A Szilágyi Dezső által 1928-
ban kiadott képeslap (felül) bal 
sarkában a Haris-ház Kossuth ut-
cai vége látható, mellette a temp-
lommal, két üzletházzal és az ún. 
görög bérház emeletes, díszer-
kélyes épületével, amely 1901-
ben épült, és paplakul is szolgált. 
(Ennek udvarában nyitotta meg 
1905-ben Fridrich János fotográ-
fus mester híressé vált műtermét, 
amely ma fotótörténeti kiállító-
helyként funkcionál.) Figyelmet 
érdemel, hogy a görögkeleti 
templom ekkoriban még be volt 
kerítve. (Az 1960-as évek végén a 
Haris-házzal és a bérházzal együtt 
a kovácsoltvas ráccsal díszített ke-
rítést is elbontották.)

A műemléknek számító takaros 
templomot 2014-ben kívül-belül 
igényesen felújították. A belső tér-
ben megszépült a templomhajót 
és az oltárt elválasztó, 39 festett 
képtáblát tartalmazó gyönyörű 
ikonosztázion, amely héttenge-
lyes, háromszintes, favázrendsze-
rű, copfstílusú építmény. Az alsó 
képen a templom mai állapota 
látható; jobbról a Szentes Vidéki 
Takarékpénztár 1910-ben épült – 
szintén a közelmúltban tatarozott 
– egykori palotája (ma Földhivatal 
és üzletház).

Szentes arculata régen és ma (19.)

A szentesi görögök 230 éve felszentelt temploma

Péntek (december 9.)
14:00 3D Vaiana
16:00 Hivatali karácsony
18:00 Szövetségesek
20:15 Hivatali karácsony
Szombat (december 10.)
10:00 Vaiana
12:00 3D Vaiana
14:00 3D Énekelj!
16:00, 18:00 Hivatali karácsony
20:15 Szövetségesek
Vasárnap (december 11.)
10:00 3D Vaiana
12:00 3D Vaiana
14:00 3D Énekelj!
16:00 Hivatali karácsony
18:00 Szövetségesek
20:15 Hivatali karácsony
Hétfő (december 12.)
14:00 3D Vaiana
16:00 Cop Mortem
18:15 Hivatali karácsony
20:15 Szövetségesek
Kedd (december 13.) 
14:00 3D Vaiana
16:00 Hivatali karácsony

18:00 Szövetségesek
20:15 Hivatali karácsony
Szerda (december 14.)
14:00 3D Vaiana
16:00 Hivatali karácsony
18:00 Szövetségesek
20:15 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
Csütörtök (december 15.) 
13:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
18:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
Péntek (december 16.)
13:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
15:30 Zsivány Egyes - Egy Star Wars tör-
ténet
18:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet

Moziműsor
December 12-18.

Hétfő
Karfiolleves
A menü: Zöldséges-húsos 
rakott tészta
B menü: Ananászos pulykaragu, 
rizs köret
C menü: Kolbászos töltött 
sertésborda, rizs köret, 
savanyúság
Kedd
Csontleves
A menü: Lencsefőzelék, 
sült virsli
B menü: Rántott csirkemáj, 
burgonya köret, tartármártás
C menü: Cigány pecsenye, 
burgonya köret, savanyúság
Szerda
Magyaros gombaleves
A menü: Rakott burgonya
B menü: Csikós tokány, 
galuska
C menü: Aszalt szilvás töltött 
sertésborda, vegyes köret
CSütörtöK
Hagymaleves

A menü: Milánói sertésborda 
spagettivel, reszelt sajt
B menü: Dubarry sertésszelet, 
vegyes köret
C menü: Rántott sajt, rizsköret, 
tartármártás
PénteK
Gulyásleves
A menü: Hortobágyi húsos 
palacsinta
B menü: Mákos tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság
Szombat
Gyümölcsleves
Zúzapörkölt, tarhonya, 
savanyúság
VaSárnaP
Húsleves
Kijevi csirkemell, héjas 
burgonya, 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
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Menü december 12-16.
Hétfő – Tojásleves zöldséggel

A menü: Palócpecsenye, 
kelkáposzta főzelék

B menü: Bilgur rizottó csirkecombbal
Kedd – Zöldségleves

A menü: Temesvári sertésragu, párolt 
rizs, csemege uborka

B menü: Gomba szárnyasmájjal töltve, 
burgonyapüré, majonéz

Szerda
A menü: Húsleves,

főtt hússzelet, cseresznyemártás, nudli
B menü: Csontleves,

rakott karfiol, őszibarack befőtt

Csütörtök – Bazsalikomos 
paradicsomleves

A menü: Gyros, burgonyapüré
B menü: Csirkemell roston, grill zöldség, 

pirított burgonya
Péntek

A menü: Fejtett bableves hússal, beigli
B menü: Babgulyás, 

Eszterházi sertésszelet, tésztaköret

Ár: A menü: 750 Ft/menü,

B menü: 790 Ft/menü

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyerteseink Balogh Lajos, 
(Szentes Apponyi tér), Pásztiné Szilágyi Il-
dikó (Wesselényi u.), Mazula Erik (Wesse-
lényi u.) és Vadász Jánosné. Ezen a héten 
a Zene-Világ-Zene programsorozat Ka-
rácsonyi Hangversenyére, a Four Fathers 
a'capella estre sorsolunk ki egy páros be-
lépőt. Megfejtéseiket küldjék el a 6600 
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. postacím-
re, vagy a szentesielet@gmail.com inter-
netes címre.

Vízszintes: 2. Rozsnyói Ferenc Advent című 
verséből idézünk (folytatás a vízszintes 60. és a 
függőleges 1. számú sorokban. 14. Kavics (épí-
tőanyag). 16. Fogoly. 17. Elefántcsontparti fo-
lyó. 18. Korai gyümölcs. 19. Hangtalanul csap! 
20. Kaucsuk. 21. Elektrosokk kezelés – rövi-
den. 22. Ágyúkkal felszerelt 7–17 ezer tonnás 
vízkiszorítású hadihajó a II. világháborúban. 
25. Forma, idom. 26. Szalonnát főz. 27. Elekt-
romos töltéssel rendelkező kémiai részecske. 

28. Páratlan imánk! 30. Személyed. 31. A vé-
gén befejez. 33. Lázrózsa. 35. … Klub, televí-
zióadó. 37. A kedvesség, tolerancia, empátia 
drágaköve. 39. A szerelmi költészet múzsája. 
41. Oxigén és ólom vegyjele. 43. Kockázat. 45. 
Egy – angolul. 46. Ideg egynemű hangzói. 47. 
Vércsatornája. 49. Párosan kapálás. 51. Ítélke-
zik. 53. Megmunkált gerenda. 58. Citrom Lon-
donban. 60. Az idézet második sora. 64. Hal, de 
béka lesz belőle. 65. Merre? 66. Néma zsén! 
67. Tűzszerszám. 68. Somogy megyei város. 
70. Kamaszodó. 72. IQ (teszt) magyarul kiejt-
ve. 73. Éljen! Nagyszerű. 74. Kis település. 75. 
Kőolajos – szlovákosan.

Függőleges: 1. Az idézet harmadik (befeje-
ző) sora. 2. Itthon. 3. A Pál utcai fiúk árulója. 
4. Páros nyár. 5. Argon és szilícium vegyjele. 
6. Ilyen bogyó is van. 7. Vércsoport. 8. Cso-
dálkozik. 9. Tó az észak-olaszországi Lombar-
diában. 10. … Lanka (könnycsepp alakú szi-
get az Indiai-óceán északi részén). 11. Osaka 

határai. 12. … Thomas David Gallagher an-
gol zenész, az Oasis együttes fő zeneszerző-
je, szólógitárosa, producere volt. 13. Félszi-
get Közép-Amerikában. 15. Moped közepe. 
19. Római kettőszázötvenegyes. 20. Fejér me-
gyei község, a Vértes egyik fontos turisztikai 
célpontja. 23. Futó eső. 24. Ostor, kancsuka. 
25. Űrmérték. 29. Keresztülnyomakszik. 32. 
Vércsatornáiban. 34. Vés, metsz. 36. Ligetha-
tárok! 38. Leesik. 40. Tea németnyelven. 42. 
Lemezes kőzet. 44. Paradicsom. 48. Verdi hős-
nője a Don Carlos c. operából. 50. Vízben és 
szárazon is élő apró rák. 52. Cukorkaféle. 54. 
Szén és nátrium vegyjele. 55. Ismételt taga-
dás. 56. Tanít. 57. Csomagolóeszköz kozme-
tikai, élelmiszer- és gyógyszeripari termékek 
számára. 59. Amikorra. 61. Visszafelé: takács, 
textilipari munkás. 62. Részben zsúfolt! 63. 
Európium és Vanádium vegyjele. 65. Visszafe-
lé: harag, indulat. 69. Alulra. 71. Dán gépko-
csik nemzetközi jelzése. 72. A végén lelövik! 
73. Bárdszélek! 74. Azonos mássalhangzók.

Beküldendő a vízszintes 2., 60. és a 
függőleges 1. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
december

12-16.
Hétfő
A menü: Sárgaborsóleves,
Rántott karaj, kelkáposzta főzelék, 
vagy tört burgonya
B menü: Kukorica krémleves,
Rántott sajt, párolt rizs, tartár

Kedd
A menü: Marhahúsleves házi tésztával
Bolognai makaróni
B menü: Meleg gyümölcsleves,
Csongrádi aprópecsenye, sült burgonya

Szerda
A menü: Májgaluskaleves, 
Rakott krumpli,

B menü: Sajtos póréleves,
Csirkemell sokmagvas 
bundában, zöldborsófőzelék

Csütörtök
A menü: Gölödin leves, Chilis bab
B menü: Paradicsomleves,
Olaszos csirkecomb, zöldfűszeres penne

Péntek
A menü: Húsleves grízgaluskával
Sertésszelet vadász raguban
B menü: Csirkebecsináltleves
Gombapaprikás, nokedli

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu

1
C

2 3 4
H

5 6 7
R

8 9 10 11 12 13
K↓

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

D 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61
CS

62 63

64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

Z
→ SZ E Á 75



16  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. december 9.

Csorbaleves húsgombóccal
Hozzávalók: 40-50 dkg darált marhahús, 1 db tojás, 5 dkg rizs, 1 fej vö-

röshagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, 3 evőkanál olaj, 4 db sárgarépa, 2 db 
fehérrépa, 1 kis zeller, 1 kis karalábé, 2 dl tejföl, 2 evőkanál liszt, 1 evő-
kanál citromlé, 2 db babérlevél, só, bors, lestyán (friss vagy szárított) íz-
lés szerint.

Elkészítés: Az olajon megdinszteljük a vöröshagymát. Hozzáadjuk a 
kis darabokra vágott karalábét és zellert, valamint a karikára vágott ré-
pákat. Felöntjük kb. 2-3 l vízzel, ízesítjük sóval, borssal, babérlevéllel, les-
tyánnal.A darált húshoz hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a sót, a borsot, 
1 tojást és a rizst. Kisebb gombócokat formázunk, és beletesszük őket a 
forrásban lévő levesbe. Addig főzzük, amíg a zöldségek és a gombócok is 
megpuhulnak (kb. 45 perc).

Ezután elkészítjük a tejfölös habarást, óvatosan beleöntjük a szintén 
forrásban lévő levesbe. Ízesítjük citromlével, ha van, akkor apróra vágott 
lestyánnal felforralás után tálalhatjuk is.

Szentes családi ízei

Született
Mihály Róbert Zoltánnak és 

Piti Mária Rozáliának (Bocskai 
u. 8. 10/54.) Zselyke Napsugár 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Dr. Földházi Ferenc és Dr. Gál 

Edit (Sáfrán M. u. 74.), Bene Sán-
dor és Török Andrea (Petőfi u. 
16/7.)

Elhunyt
Czakó Ferenc (Aulich L. u. 15.), 

Mészáros László (Topolya u. 13.)

Családi
események

Burgonya 100-120 Ft/kg, répa 100 
Ft/kg, gyökér 600 Ft/kg, zeller 100-200 
Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/csomó, 
hegyes erős paprika 50-100 Ft/db, fe-
hér paprika 450 Ft/kg, paradicsom 
400-450 Ft/kg, póré hagyma 100 Ft/cs, 
vöröshagyma 150-180 Ft/kg, fokhagy-
ma 1800-2000 Ft/kg tojás 35-38 Ft/db, 
kapor 100 Ft/cs, kígyóuborka 700 Ft/
kg, saláta 100-150 Ft/db, lilakáposzta 
380-400 Ft/kg, kelkáposzta 350 Ft/kg, 
fehérkáposzta 150-200 Ft/kg, jégcsap-
retek 100 Ft/db, fekete retek 250 Ft/kg, 
lilahagyma 250-300 Ft/kg, cékla 250 Ft/
kg, gomba 480-550 Ft/kg, datolya-fü-
ge 450 Ft/cs, alma 150-280 Ft/kg, kör-
te 380-470 Ft/kg, mandarin 250-400 Ft/
kg, narancs 280-380 Ft/kg, banán 350-
400 Ft/kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 
400-500 Ft/kg, karfiol 500 Ft/kg, spe-
nót-sóska 900 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg, 
mák 1600 Ft/kg

PIAC

KOS
A héten nem lesz időd a lazításra! Ha szorosan követed a teendőid listá-
ját, minden feladattal végezni tudsz.
BIKA
A munkahelyeden csendes a légkör, az év végi hajrában mindenki elmé-
lyülten dolgozik. Koncentrálj te is a feladataidra!
IKREK
Kezdd ráérősen a hetet, hiszen szerencsére semmi nem sürget. A közleke-
désben viszont legyél óvatos!
RÁK
Ez a hét a magánéletedben hoz szerencsét, és nemcsak a párkapcsolatod 
alakul jól, hanem egy régi haragosoddal is kibékülhetsz.
OROSZLÁN
Sok okos, használható információt hallasz mostanában, ezek hatására 
változtass egy korábbi, biztosnak hitt terveden!

SZŰZ
Ügyelj az egészségedre, főleg arra, nehogy megfázz! Nem lenne szerencsés az 
ünnepi forgatagban lebetegedned.
MÉRLEG
Egy barátod tanácsért fordul hozzád. A problémáját most nemcsak meghall-
gatod, hanem segíteni is tudsz rajta.
SKORPIÓ
Ne hidd, hogy a siker csak úgy magától jön, ezért tenned is kell. Ha lehetséges, 
ne vessz össze a pároddal anyagi problémák miatt!
NYILAS
Csalódni fogsz valakiben, akivel üzleti kapcsolatban állsz. Valószínűleg anyagi 
veszteség is ér emiatt. Máskor fontold meg jobban, kivel szövetkezel!
BAK
Olyan híreket kaphatsz, melyek hallatán nyugtalan pillanatokat élhetsz át. Ké-
sőbb aztán kiderül, hogy amit hallottál, annak nagyobb a füstje, mint a lángja.
VÍZÖNTŐ
A héten egyáltalán nem fog nehezedre esni, hogy a többiekre partnerként te-
kints, ezért aztán nagyon szívesen dolgoznak együtt veled.
HALAK
Nem mindennapi ajánlatot kaphatsz, amely első hallásra vonzónak tűnik.
Fontos lenne, hogy meggyőződj róla, vajon nem átverés-e az egész!

December 9-15.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: december 19-24.
Hétfő: Karfiolleves

A menü: Harcsapaprikás, túrós csusza
B menü: Csirkecomb becsinált, 

galuska köret
C menü: Görög rántott sertésszelet, 

tepsis burgonya
Kedd: Csigatésztaleves

A menü: Stefánia vagdalt, tökfőzelék
B menü: Zöldborsós paprikás 

sertéstokány, párolt rizs
C menü: Kukoricapelyhes rántott 

csirkemell, párolt rizs
Szerda: Almaleves

A menü: Rántott csirkemell, 
burgonyapüré

B menü: Svájci sertésborda, 
burgonyapüré

C menü: Rántott sertésszelet
Csütörtök: Magyaros gombaleves

A menü: Majorannás sertésragu, 
tésztaköret

B menü: Székelykáposzta
C menü: Rántott csirkecomb, 

ráczos burgonya
Péntek: Tárkonyos csirke raguleves

A menü: Ízes bukta
B menü: Resztelt szárnyas máj, rizibizi

C menü: Rántott sajt, rizibizi
Szombat: Tyúkhúsleves 

Töltött káposzta
Vasárnap: Tyúkhúsleves

Marhapörkölt, pirított tarhonya
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: december 12-19. Dr. Eszes Gyógyszertár (Szentes, Klauzál u. 6.) 
hétfőtől péntekig 7.30-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 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

Véradás
Huszonnegyedik alkalom-

mal szerveznek véradó akci-
ót december 15-én, csütörtö-
kön 14 és 17 óra között a Kiss 
Zsigmond utcai Vérellátó Ál-
lomáson.

A Magyar Vöröskereszt  
Szentesi Területi Vezetősé-
ge Karácsonyi Jótékonycélú 
Gyűjtést tart a  Szentesi TES-
CO  áruházban a területün-
kön élő szociálisan rászorul-
tak megsegítésére. A gyűjtés 
időpontja: 2016. december 
9-10-én (péntek, szombat) 
10-18 óráig.

December 19-én, hétfőn 
17 órai kezdettel rendezik 
meg a Karácsonyi Növen-
dékhangversenyt a Szentesi 
Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában. Közremű-
ködnek a zeneiskola diákjai 
és tanárai. A belépés díjta-
lan, minden érdeklődőt sze-
retettel várnak.
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Sebők Tamás

Vasárnap este hazai pályán 
fogadta a Szentesi Kosárlab-
da Klub a MEAFC II. csapatát. 
A miskolci alakulat két hellyel 
előzte meg Marrossy-ékat a 
tabellán a mérkőzés előtt, így 
már előzetesen parázs mérkő-
zésre számíthattak a csarnok-
ba látogatók.

A Szentes ambíciózusan, fe-
gyelmezetten kezdte a mérkő-
zést. Már ekkor is szembeötlő 
volt a két csapat közötti haj-
szálnyi különbség, 4-5 pontnál 
nagyobb arányban egyik gár-
da sem lépett el a másiktól. Az 
első negyedet hazai vezetés-
sel zárták a felek, 19-17 állt az 
eredményjelzőn. A második já-
tékrészben átvette a vezetést a 
vendég Miskolc és nem adta túl 
könnyen magát. 35-37-tel vonul-
tak öltözőbe a csapatok. Alek-
sandar Preskar a szünet minden 
másodpercét kihasználta, hogy 

instrukciókat adjon a csapatnak. 
A vezetést nem sikerült átvenni 
a harmadik 10 perc során sem, 
55-58-al fordultak a játékosok az 
utolsó 10 percre, ami nagy izgal-
makat hozott. A játékrész végére 
feszülten figyelt a szép számban 

megjelenő szentesi közönség. 
Az utolsó perc egy örökkévaló-
ságnak tűnt. Többször átvettük 
a vezetést, kiemelendő Halász 
Ákos teljesítménye, aki kitartóan 
vitte a hátán a csapatot. Hat má-
sodperccel a vége előtt egy trip-

lának köszönhetően magához 
ragadta a vezetést a MEAFC II. és 
megnyerték az összecsapást.

– Egy nyerhető mérkőzést ve-
szítettünk el gyenge játékkal. 
Tudjuk, ennél a játéknál sok-
kal többre képes csapatunk, és 
bizakodva várjuk a következő, 
Mezőberény elleni utolsó idei 
mérkőzést. A meccs végén a ve-
reség ellenére is megtapsoltak 
nézőink, ez még jobban ösztö-
nöz minket, hogy keményeb-
ben dolgozzunk a továbbiak-
ban. – mondták el az egyesület 
részéről.

Szentesi KK - MEAFC II 78:80 
(19:17, 16:20, 20:21, 23:22)

A szentesi pontszerzők: Veji-
novic 13, Gergely 2, Sarusi-Kis 2, 
Gajic 18, Halász 23 Vujadinovic 2, 
Mácsai 8, Orgona 8, Csábi 2

Egy hajszálon múlott a győzelem

Sebők Tamás

A hétvégén ismét elindult 
a versengés a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban a Re-
gionális Teremlabdarúgó Baj-
nokság a Hungerit Kupáért 
amatőr labdarúgó verseny-
sorozatban. Idén 38 csapat, 
5 csoportban mérkőzik meg 
egymással.

Már 19. alkalommal rendezi 
meg a Szentesi Sportközpont a 
Regionális Teremlabdarúgó Baj-
nokság a Hungerit Kupáért elne-
vezésű amatőr teremlabdarúgó 
bajnokságot. Az összecsapáso-
kat vasárnap rendezik meg fi-
gyelembe véve más sportok ese-
ményeit is. – A kezdő hétvégén 
délelőtt rendezünk mérkőzése-
ket, a kosárlabda NBII-es fordu-
lóra való tekintettel, december 
11-én délután játszanak a csa-
patok, december 18-án pedig 
egész nap rendezünk mérkőzé-

seket – mondta Lantos Sándor 
szervező.

Megtudtuk tőle, hogy évek 
óta igen népszerű a megméret-
tetés, és nem csak helyiek, ha-
nem a kistérségben élők is je-
lentkeznek a Hungerit Kupára. 
- Már évek óta vannak csapa-
taink Csongrádról, Kunszent-
mártonból, Eperjesről, Felgyő-
ről, Fábiánsebestyénről. Idén 38 
csapat gyűlt össze – tette hozzá 
Lantos Sándor.

A csapatokat „A-D” jelű cso-
portokba osztják be erősségi 
szint szerint, idén pedig már har-
madik alkalommal egy „S”, azaz 
Senior csoport is sikerült össze-
hozni a szervezőknek. 

Az eseményre mindig számos 
néző kíváncsi, nem volt ez más-
ként a múlt hétvégén, az első já-
téknapon sem, ahol az alábbi 
eredmények születtek: 

Black Jack – Hungerit I. 5-4 
(D), Fábián U19 – Mosómedvék 
0-3 (D), Eperjesi VK - Fehér Arany 
1-5 (D); Sörszívók - Red Roosters 
2-1 (C); Old Tigers - Hungerit II. 
4-2 (C); Vodkanarancs – Konta-
set Kft. 5-2 (C); Autocheck Cen-
ter - Dream Team 6-0 (B); Mező 

Trógerek – Legator 1-2 (B); Next 
Group – Favorit 1-1 (A); Bundás 
Liba –Sereghajtók SE 1-1 (B); Po-
lyák Trans Kft. – Bulldogok 3-1 
(A); Belvárosi Favágók –Old Boys 
Center Söröző 0-2 (S)

A következő forduló decem-
ber 11-én, 12 órától kezdődik.

Elindult a 2016-2017-es Hungerit Kupa

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

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

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

GONDOZÓNŐ nagy gyakorlattal 
mindenben segít Telefon: 30/259-
1931 

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

SZENTESEN az Új utcában 1. 
emeleti 52 m2-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

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

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

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

Sporttörténelmi eredményt 
ért el a Szilver TSE csapata a 
WDSF formációs világbajnok-
ságon Pécsen. Az eddigi leg-
jobb hetedik helyről előre tud-
tak lépni a negyedikre, ami 
óriási siker. 

Magyar helyszínen rendez-
tek standard táncokban világ-
bajnokságot, nos, ilyen sem 
volt még, de a pécsi WDSF stan-
dard vb-n a magyar bajnok – 
mely 2008 óta sorozatban a Szil-
ver formációja – eddigi legjobb 
eredményével zárult. Hiába szá-
mítottak idehaza egyeduralko-

dónak a szentesi klub táncosai 
csapatban is, a kiugró nemzet-
közi siker még váratott magára. 
A december 4-én Pécsen rende-
zett világbajnokságon megtört 
végre a jég. 

Ehhez kellett egyrészt egy új-
szerű, ütős koreográfia, valamint 
a hazai közönség biztatása is. 
Egyikben sem volt hiány, Szen-
tesről százan utaztak a bara-
nyai városba szurkolni, újságolta 
Szatmári-Nagy Szilvia, az egyesü-
let vezetője, a csapat mecénása. 
Eredetileg Minszk  adott volna 
otthont a vb-nek, ám a fehéro-
rosz várostól elvették a rendezés 
jogát, végül Pécs ugrott be a he-

lyére, tudtuk meg László Csabá-
tól. A formáció egyik vezetője el-
mesélte az előkészületekről azt 
is, véletlenszerűen alakult úgy, 
hogy magyaros koreográfiával 
készültek, ez még nem a magyar 
helyszínnek szólt. – Szerettünk 
volna egy kicsit személyeseb-
bet csinálni, ehhez az orosz edző 
is pozitívan állt hozzá. Alekszej 
Litvinovval közösen készítettük 
a koreográfiát, mely igazán ma-
gyaros jelleget öltött. Nagyon jó 
dallamaink vannak, csak ének-
hangot nem találtunk hozzá, vi-
szont érdekessé teszi a zenét, 
hogy Celine Dion éneke társul 
hozzá. Elsőre furcsán hangzik, 
de meg lehet szeretni, például 
a Monti csárdáshoz is jól simul 
az énekesnő hangja – mondta 
Csaba. A magyaros dallamok-
hoz külsőleg is társultak ötletek: 
néptáncelemeket is beletettek, a 
ruhák is különlegesek, amolyan 
modern magyarosak: barackvi-
rág színű, kézzel hímzett, kalo-
csai mintás, Swarovski-kövekkel 
díszített ruhában táncoltak a pá-
rosok hölgytagjai, akiknek a haj-
viselete is passzolt mindehhez. 
A zenével együtt így kiváló össz-
hatásra törekedtek, aminek Lász-
ló Csaba szerint eredménye kell, 
hogy legyen. A közönségnél is, 
akik a remek hangulatú zenére 
biztathatják a párosokat, és per-

sze a pontozókra is hatást gyako-
roljon. Elég jól tippelte meg elő-
zetesen Csaba a helyezést, mert 
azt mondta, egyértelmű céljuk a 
hatos döntő, s ha minden jól si-
kerül, a dobogóhoz nagyon kö-
zeli helyen is végezhetnek.

Bejött! A bravúros negyedik 
helyen végzett a Szilver formá-
ciója, egy orosz, egy német és 
egy holland csapat mögött, mi-
nimálisan, 42 század pontnyi-
ra lemaradva a dobogóról. – Tíz 
éve vagyok tagja a formációnak, 
részese lehetek a legjobb ered-
ménynek, mondani sem kell, 
örök élmény marad – vallotta be 
Scwarz Péter. Így gondolja Len-
gyel Helga is. – Sokat dobott tel-
jesítményükön a hazai közön-
ség. Már az nagy élmény volt, 
amikor bemondták, hogy dön-
tősök vagyunk.

Június óta gyakorolták a ko-
reográfiát, de az utolsó négy hó-
napba tömörítették a rengeteg 
munkát. Az alábbi csapat érte el 
a negyedik helyezést: Rónyai Zol-
tán – Makan Zsuzsanna, Schwarz 
Péter – Lucz Laura, Bődi Richárd 
– Lengyel Helga, Prozlik Ádám – 
Melis Bettina, Kis Vencel – Prozlik 
Anna, Kis Tamás Bence – Bagócz-
ki Ramóna, Kósa András -László 
Szilvia, Mészáros Bence Levente – 
Balanescu Liliána, Sági Balázs – 
Busa Dóra.

A magyaros koreográfia meghozta a sikert

A sporthírek támogatója A sporthírek támogatója

Sebők Tamás

A múlt héten befejeződött 
a megyei elsőosztályú labda-
rúgó bajnokság őszi forduló-
inak sora. A Szentesi Kinizsi 
SZITE 15 fordulót követően a 
9. helyen áll, innen várja a ta-
vaszi rajtot. Az idény első felét 
Némethy László (képünkön), 
a csapat edzője értékelte la-
punknak.

A Kinizsi az őszt még Koncz 
Zsolt játékos-edzővel kezdte a 
tavalyi sikeres évzárást követő-
en, ahol a csapat a harmadik he-
lyen végzett. – Úgy gondolom, 
hogy az az eredmény nem iga-
zán volt reális. Ettől függetlenül 
nagyon örültünk neki, egy na-
gyon szép eredmény volt – mu-
tatott rá a tavalyi eredményre 
Némethy. Hozzátette, a Kinizsi 
jelenlegi 9. helye sem tükrözi a 
csapat tényleges erejét, tudá-
sát. Az edző szerint 5-6. hely len-
ne reális, és a tavaszi idényben 
arra törekednek, hogy ide hoz-
zák vissza magukat. 

Lapunk a játékoskeret változá-
sára is kíváncsi volt. – Már több, 
mint 10 éve dolgozom az egye-
sületnél, és nagyon a szívemen 
viselem csapat a sorsát, a játéko-
sokkal is remek kapcsolatot ápo-
lok. Rendkívül fontos számomra, 
hogy ez a csapat egyben marad-
jon, és úgy érzem, ha nem vál-

laltam volna el az irányításukat, 
akkor ez a felnőtt csapat szét-
szakadt volna, márpedig több-
re hivatottak a srácok - látja a 
helyzetet az edző. Kérdésünk-
re elmondta, szeretne meríteni 
a tavaly győztes ifjúsági csapat 
játékosaiból, is, velük erősítené 
tovább a felnőtteket. – Olyan já-
tékosoknak fogok lehetőséget 
adni a felnőtt csapatban, akik-
nek a hozzáállása megfelelő, 
rendszeresen járnak edzésre és 
arra törekednek, hogy minél job-
bak legyenek. Az utolsó forduló-
ban már 15 percnyi lehetőséget 
kapott Paczali Soma is. Meg kell 
azonban majd találni az egyen-
súlyt a rutinos és a fiatal játéko-
sok között. Zsolt pályán muta-
tott tehetségét lehetetlen lesz 
visszaadni, de a labdarúgás egy 
csapatsport és ezt figyelembe 
véve, egy megfelelő taktikával 
kell továbbhaladnunk – tért ki a 
jövőre Némethy. 

Az új edző hozzátette akkor 
tudja maximálisan, precízen vé-
gezni a munkáját, ha az egyesü-
letnél eddig végzett adminiszt-
rációs teendőiben segítséget 
kap. A mérkőzéseket tekintve 
kiemelte, a Kistelek, valamint a 
Bordány elleni elveszített pon-
tok nagyon sokat számítottak 
és a csapat tabellán való elhe-
lyezkedésén is nagyban javíta-
nának.

A Szentesi Kinizsi SZITE január 
közepén kezdi meg egy 6 hetes 
felkészülési időszakot, és még 
nem tudni pontosan, de vala-
mikor február végén, március 
elején kezdődik majd a tavaszi 
idény. Némethy László elmond-
ta több felkészülési mérkőzést 
szeretne játszani a csapattal, 
gyengébb és keményebb ellen-
felekkel, hogy jól felkészülve in-
duljanak neki a hátramaradt 15 
fordulónak.

Az 5-6. hely a végső cél
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Sebők Tamás

Számos versenyen elért ki-
váló helyezés mellett saját 
rendezésű megmérettetések, 
sportesemények is kapcsolha-
tók a Honvéd Rákóczi SE 2016-
os munkájához. Az egyesület 
idei tevékenységét Lőrincz Gá-
bor értékelte lapunknak.

– Bizton állíthatjuk, hogy a 
Honvéd Rákóczi Sportegyesület 
2016-ban egy igen eredményes 
évet zárt – kezdi a beszélgetést 
Lőrincz Gábor. – Több sportá-
gunkban és szakosztályunkban 
is kiváló eredményeket értek el 
sportolóink, a triatlon szakosztá-
lyunk országos bajnoki címekkel 
büszkélkedhet idén – tette hoz-
zá az elnök.

Komolyabb eredményt ért el 
Vakhal György, aki országos baj-
nok lett triatlonban és OB bron-
zérmes atlétikában, valamint 
Héjja Imre, aki triatlon OB má-
sodik helyezett lett. Lőrincz Gá-
bor végzett az egyesület sporto-
lói közül a dobogó legmagasabb 

fokán, hiszen fedett pályás atlé-
tika OB I., sprint-triatlon OB II. és 
sprint-duatlon OB III. helyezést 
szerzett idén, mindemellett no-
vemberben a siófoki félmarato-
non korosztályos harmadik he-
lyezést szerzett.  

Elmondta, kiemelkednek az 
idei munkájukból a saját rende-
zésű versenyek, hiszen – ahogy 
mondja – az igazi sikereik itt szü-
lettek olyan együttműködések 
után, amiket a várossal, a régi-
óval, a Honvédelmi Minisztéri-
ummal közösen folytattak. Sike-
resen rendeztek meg első ízben 
idén nyáron egy búvár és vízi tá-
bort, melynek hatalmas vissz-
hangja volt. Főbb rendezvényeik 
között szerepelt az Európai Mo-
bilitás hetén megrendezett Köz-
lekedésbiztonsági vetélkedő, a 
XX. Szentes-Csongrád (g)Átfu-
tás, valamint a Tekerj a Sereg-
gel programok, de népszerű volt 
a nemrégiben a városi sport-
csarnokban tartott ergométeres 
evezős verseny is. Ezek mellett 
szabadidős programok is színe-

sítik az egyesület felhozatalát, 
rendeztek motoros találkozó-
kat, airsoft versenyeket és a hor-
gász szakosztály versenyei mel-
lett sem mehetünk el szó nélkül. 

Lőrincz Gábor kiemelte, hogy 
Vakhal György idén szerezte 
meg 11. Ironmman címét, ezzel 
bekerült a TTT-be, a Tízen Túli-
ak Társaságába, ahol kevesebb, 
mint 50 fő szerepel az ország-
ban.  

A katonasuli program keretein 
belül az egyesület a HSZC Zsol-
dos Ferenc Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájával együttmű-
ködve vettek részt lőversenye-
ken, ügyességi versenyeken, és 
kiemelendő egy országos meg-

mérettetés, melyen a csapat 28 
indulóból a hatodik helyen vég-
zett. 

2017-es céljaik egyik fontos 
pontja, hogy utánpótlást nevel-
jenek ki, főleg a triatlon verse-
nyekhez, amikben együttműkö-
dést szeretnének kötni Vidovics 
Zoltánnal, aki fiatal triatlonistá-
kat nevel. Ezek elősegítésére fi-
ataloknak is rendeznének duat-
lon, aquatlon (futás-úszás-futás) 
és triatlon versenyeket. A célok-
nál elengedhetetlenek a továb-
biakban is a versenyeztetések, 
és Lőrincz Gábor kiemelte, sze-
retnék képviseltetni magukat a 
Békéscsaba-Arad váltófutóver-
senyen is.

Darók József

Úszóosztály és ovis úszás 
bevezetése, valamint egész 
évben folyamatos úszásokta-
tás is újdonság a Szentes Vá-
rosi Úszó Club háza táján. A 
cél: minél több gyerek tanul-
jon meg úszni, szeresse meg 
a vizet.

A Szentes Városi Úszó Club a 
Klauzál Gábor iskolával közösen 
ősztől beindított két úszóosz-
tályt, elsősök számára. Az 
együttműködés mindkét fél ré-
széről kívánalom volt, és szeret-
nék a későbbiekben hosszú tá-

von megtartani, majd kibővíteni, 
tájékoztatott Dr. Rébeli-Szabóné 
Vincze Edit. Az egyesület egyik 
edzője további újdonságokról 
is beszámolt: a Központi Óvo-
dai Körzet óvodáiban is tarta-
nak ovis úszást a klub edzői, Edit 
és Arató Alíz. Ezen kívül az eddig 
csak időszakos úszásoktatást ki-
terjesztették egész évre, vagy-
is a szakemberek, Kurucz Anikó 
és Horváth Sándor folyamato-
san várják óvodáskorú vagy alsó 
tagozatos kisgyerekek (ponto-
sabban szüleik) jelentkezését. 
Ezekkel a szolgáltatásokkal az 

a céljuk, hogy lehetőleg minél 
többen megtanulhassanak úszni 
az ingyenes úszásoktatás kere-
tében, kedveljék meg a víz köz-
egét, szeressenek a medencébe 
járni, magyarázta Dr. Rébeli-Sza-
bóné Vincze Edit. 

Az egész évben folyamatos 
oktatáson 3-4 fős mikrocsopor-
tokban sajátíthatják el a gyere-
kek az úszás alapjait, aztán majd 
eldöntik, szeretnék-e a későb-
biekben versenyszerűen folyta-
ni. Az edzőcsapatban is személyi 
változások történtek a megso-
kasodó feladatok miatt. Kurucz 
Anikó felel az úszásoktatásért, 
Horváth Sándor vette át a kezdő 
versenyzők irányítását. Edit és 
Paulovics Tamás az idősebb kor-
csoportú versenyzők felkészülé-
sét irányítja továbbra is. 

Ami a versenyzői gárdát ille-
ti, kiemelkedő eredményekben 
nem szűkölködhet a klub. Soha 
ennyi MÚSZ-ranglista pontot 
nem gyűjtöttek, mint idén. Leg-
utóbb Baján, a Halászlé Kupa 
nemzetközi mezőnyében szere-
peltek szépen a szentesi úszók, 
valóságos éremesőt produkál-
tak, főleg a lányok: Batta Orsolya. 

Kondorosi Gréta, Szaszkó Zorka és 
Csatlós Flóra nyakába összesen 
23 medált akaszthattak a két-
napos viadalon. Közülük is emlí-
tésre méltó teljesítmény fűződik 
Orsolya nevéhez, aki a bajai ver-
senyen a 2001-2002-es korosz-
tályban a lgeredményesebbnek 
bizonyult. A tehetséges spor-
toló, aki egyébként 50 gyorson 
korcsoportjában a legjobb idő-
vel rendelkezik országos szinten, 
a hétvégén ismét bizonyíthat, 
ezúttal Kassán, 8 Duna-men-
ti ország úszóinak mezőnyében, 
mint a serdülő válogatott keret-
tagja. Kiváló helytállást várnak 
tőle, mely akár éremben, jó he-
lyezésben is megmutatkozhat.

Az egyesület versenyzői rajt-
hoz állnak a hétvégi rövidpályás 
vidékbajnokságon, majd decem-
ber 17-18-án a cikluszáró, hód-
mezővásárhelyi versenyen, ahol 
utolsó esély kínálkozik ranglistás 
helyezéseik javítására. 

December 19-én délután az 
ifjúsági házban tartandó hagyo-
mányos évzáró, karácsonyi ösz-
szejövetelük alkalmat ad az éves 
munka áttekintésére, de a vidám 
szórakozásra is.

Eredményes évet zártak

Mindenkit szeretnének megtanítani úszni

A sporthírek támogatója



Az Invitel évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügy-

felei elégedettségét helyezze szolgáltatásai középpontjá-

ba. Ezért több hónapos előkészítő munkálatok, elégedettsé-

gi felmérések és kutatások után megújította ügyfélszolgálati 

rendszerét, amelynek az eredményét már a felhasználók is 

láthatják és tapasztalhatják a szolgáltató weboldalán. Az új 

felület egy hónapja működik, azóta számos pozitív visszajel-

zés mellett, 25 százalékkal emelkedett a megvalósított kéré-

sek és az elintézett ügyek száma. 

Az Invitel folyamatosan tanulmányozza az online ügyintézéssel 

kapcsolatos felhasználói szokásokat, ügyfelei észrevételeit, visz-

szajelzéseit. Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatokra ala-

pozva döntöttek a korábbi online ügyfélszolgálat megújítása mel-

lett. Nem csak formájában és felépítésében, hanem a felhasználói 

funkciók tekintetében is megújult a rendszer.

„Fontos feladat volt számunkra az online ügyfélkiszolgáló rend-
szer megújítása, mert az elmúlt években nem csak a technikai lehe-
tőségek, hanem ügyfeleink igényei is megváltoztak. Számunkra az 
ügyfél kényelme az első és ezt nem csak minőségi szolgáltatásaink 
kialakításakor, hanem az ügyintézésnél is szem előtt tartjuk. Sze-
mélyesen az Invitel Pontokban és az Invitel Napokon fordulhatnak 
hozzánk ügyfeleink, de elérhetnek minket Telefonos Ügyfélszolgá-

latunkon, valamint e-mailben, chaten, Facebookon és a honlapun-
kon is” – mondta el Langsteiner Marianne, az Invitel Csoport la-

kossági és kisvállalati üzletágának vezetője. 

Még egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés 
Egyszerű csomagváltás, hibabejelentés, kiegészítő szolgálta-

tások vásárlása, számlaegyenleg megtekintés, ügyfélszolgálati 

nyomtatványok online kitöltése és beküldése, elektronikus mű- 

sorújság, edukációs tartalmak elérése, valamint online időpont-

foglalás azoknak, akik a számukra legmegfelelőbb időpontban 

szeretnék várakozásmentesen intézni ügyeiket az Invitel szemé-

lyes ügyfélszolgálati irodáiban. Mindez csak pár példa arra, hogy 

mi mindenre használhatjuk a cég megújult online rendszerét.

Kiemelt ügyfélkezelés online és offline is
Az Invitel nem csak online, hanem a többi ügyfélszolgálati-

ponton is lépést tart a fejlődéssel. Az Invitel Pontokban dolgo-

zó kollégák a hatékony ügyfélkezelés és problémamegoldás 

érdekében folyamatosan tréningeken és továbbképzéseken 

vesznek részt. A telefonon beérkező, üzemeltetéssel kapcsola-

tos bejelentések 65 százalékát pedig már a bejelentéssel egy 

időben, a telefonbeszélgetések alatt megoldják. Az október 

elején megújított online ügyfélszolgálat használatával az ügy-

felek időkorlát nélkül intézhetik bejelentéseiket, ügyeiket.

Gyorsabb, átláthatóbb, felhasználóbarátabb
Megújult az Invitel online ügyfélszolgálata


