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Tájékozottnak lenni jó!

„A zene érzékenyít, rávilágít az értékesre” 
– interjú Mihály Béla karnaggyal 8. oldal

Minden kedves olvasónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, boldog új évet 

kíván a szentesiélet szerkesztősége!
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A Családsegítő Központ kö-
szönetét fejezi ki azon adomá-
nyozó szervezeteknek és szemé-
lyeknek, akik intézményünkön 
keresztül, vagy azzal együttmű-
ködve, adományaikkal a 2016. 
évben is segítették a rászoruló 
szentesi gyermekeket és csalá-
dokat:

Máltai Szeretetszolgálat, Ka-
tolikus Karitász, Vöröskereszt, 
Baptista Szeretetszolgálat, Re-
formátus Egyház, Szentes Vá-
ros Önkormányzatának mező-
gazdasági projektje, Szociális 
Irodája, Művelődési, Ifjúsági és 
Sport-, illetve Egészségügyi és 
Szociális Bizottságai, Szentes 
TV, Szentesi Élet, Szentesi Mozi, 
Szuperinfó, SZEVASZ Egyesület, 
Budapesti Nagycirkusz, Partner-
schaftsvereinigung (Partnerség 
Egyesület) Sankt Augustin, Hu-
nor Coop ZRT., Almáskert Alma 

Kft.,Váczi-Vill Kft., Hungerit ZRT., 
Szentesi Üdülőközpont Non-
profit Kft., Chichago Bowling 
Pub Söröző-étterem, Gardrob 
Ruhabizományi, Bábel Könyves-
ház, Eszenczy Jóga Stúdió, Zöld 
Plasztik Lakics Kft., Gasztro Szen-
tes Kft., D!Ó Kávézó, Yee-lo Pizzé-
ria és Söröző valamint 

Szirbik Imre, Antal Balázs Ti-
bor, Dr. Demeter Attila, Dr. Chomi-
ak Waldemar, Hevesi-Tulipán Edit, 
Krausz Jánosné, Móra József, Ko-
vács János, Bujdosó Tamás Károly, 
Szabó Zoltán, Kiss Csaba, Döm-
södi Mihályné, Vereb László, Alek-
sandar Preskar (Sale), Walter Vog-
el, a Deák Ferenc Általános Iskola 
és tanulói, valamint az a szám-
talan magánszemély, akik kész-
pénzt, élelmiszert, kályhákat, 
játékokat, bútorokat és ruhát 
ajánlottak fel adományként.

Köszönet az adományozóknak!

Rozgonyi Ádám

Mini kosárlabda állvánnyal 
és lengőtekével gazdagodott 
a Mátéffy utcai óvoda a Pálmá-
sok Szövetsége jóvoltából. A 
játékokat múlt pénteken ad-
ták át az óvodában. Az ajándé-
kozás anyagi alapja a pálmás 
tagok személyes adakozása 
volt.

– Hagyomány, hogy amióta 
megalakult a Pálmások Szövet-
sége, minden évben más gyer-
mekintézményt vagy szociális 
intézményt ajándékozunk meg. 
Adni mindig öröm. A rászorulók-
nak, gyerekeknek és felnőttek-

nek egyaránt. A lényeg az, hogy 
segíthessen, adhasson az ember. 
Ez mindig nagy öröm. Én azt kí-
vánom mindenkinek, hogy ezt 
az örömet megtudja élni úgy is, 
hogy ad, és úgy is, hogy kap – 
mondta lapunknak Dömsödi Mi-
hályné, a Pálmások Szövetsége 
képviselője. A szövetség képvi-
seletében Horváth István elnök, 
Csernus-Lukács László és Dávid 
László is ellátogatott a kicsik-
hez. A pálmások ünnepi adomá-
nyainak összege mára elérte a 
4 millió forintot. Idén nemcsak 
a Mátéffy utcai óvodában jóté-
konykodtak, hanem adventi vé-
radási felhívást is közzé tettek.

Ajándékok az ovisoknak

Darók József

Az MSZP országos karitatív ak-
ciót hirdetett a magyarországi 
szegénység iránti szolidaritásból, 
melyben részt vesz a párt helyi 
szervezete is: a Segítünk elne-
vezésű programban már három 
óvodába vittek képviselőik 10-
10 labdát Mikulás-nap alkalmá-
ból. Ennek folytatásaként újabb 
három óvodát kerestek meg, a 
tagintézmény-vezetők szakmai 
tanácsát kérve, kiket javasolnak 
arra, hogy a párt megajándé-
kozza őket. Képviselői keretéből 

Krausz Jánosné és Móra József há-
rom gyermek kívánságát teljesí-
tette, egyúttal családjaikat is tá-
mogatva. Egyikük beszélő babát 
kért, másikuk piros autót, puzz-
le-t, a harmadik kisgyerek ruhát. 
A csomagokat lakásukon, szán-
dékosan a nyilvánosság kizárá-
sával személyesen kapták meg a 
rászoruló családok december 20-
án délután. A kért ajándékokon 
kívül még készítettek csomagot 
szaloncukorral, bejglivel, teával, 
étolajjal, keksszel és konzervek-
kel.

Karitatív szocialisták
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„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert teljes kiőrlésű, 
friss pékárut is találok a bolt polcain.”
 – Dr. Katona Magdolna

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter

– Néhány héttel ezelőtt már voltam egy tanyabejáráson a tanya-
gondnoki szolgálat munkatársával, és már akkor éreztem, hogy az 
ott élők számára mennyit is jelentene, ha tartanánk egy kis karácso-
nyi ünnepséget – meséli boldogan Hevesi-Tulipán Edit, a 10-es vá-
lasztókörzet képviselője. Közel harmincan jöttek össze a Berekben 
található volt iskolában, ahol már az érkezés pillanatában finom tea, 
forraltbor és narancs illata terjengett. – Külön köszönöm Fekete Sán-
dor tanyagondnoknak az önzetlen munkáját, aki oroszlánrészt vál-
lalt a szervezésben, Gömöri Andreának és párjának, azt, hogy a volt 
berki iskola épületében lehetőséget adtak egy közösségi karácsonyi 
ünnepségnek. A képviselő asszony bízik abban, hogy a volt iskola 
épületében, a továbbiakban is össze tudnak ülni egy közös beszél-
getésre. Az ünnepség alkalmából Antal Balázs Tibor, és Hevesi-Tuli-
pán Edit képviselői keretükből egy-egy csomagot adtak át a csalá-
doknak, akik ezt a szép gesztust nagy örömmel fogadták. 

Karácsony a Berekben

Majzik Attila

Ismerik már a legújabb 
szentesi találós kérdést? Ha 
nem, eláruljuk: kétszer is meg-
szavazzák, mégsem hajtják 
végre, mi az? A válasz egysze-
rű: a Központi Orvosi Ügyelet 
áthelyezése.

Újra napirendre került az or-
vosi ügyelet új helyre költözése, 
annak ellenére, hogy már szüle-
tett érvényes testületi döntés az 
ügyben. A rendkívüli ülésen for-
ró volt a hangulat, tapintani le-
hetett a feszültséget a Városhá-
za Dísztermében.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a városi képvise-
lő testület döntést hozott az or-
vosi ügyelet Vásárhelyi út 30. alá 
történő áthelyezéséről. Azonban 
a kivitelező késedelmes felkéré-
se miatt – a Bodrogi Bau Kft. csak 
december 5-én, egy hónappal 
a döntés megszületése után ve-
hette át a munkaterületet – csú-
szik az átalakítás, az várhatóan 
csak 2017. január 15-re készül el, 
így az átmeneti időre más hely-
színt kellett találni, mivel az Or-
szágos Mentőszolgálat 2016. de-
cember 31-i hatállyal felmondta 
az ügyelet Mentőállomáson tör-
ténő működtetését.

Így állt elő az a faramuci hely-
zet, hogy az ügyelet költözik, de 
mégis marad, ugyanis a testület 
úgy határozott, hogy az új hely-
szín átadásáig, de legfeljebb áp-
rilis 30-ig maradjon az ügyelet a 
Mentőállomáson.

Dr. Zentai Attila, az OMSZ 
Dél-Alföldi Régiójának igazga-
tója ezzel kapcsolatban elmond-
ta, bérleti díj fejében biztosítják 
a helyet az ügyelethez, de az or-
vosok szervezése már nem az ő 
feladatuk.

Ezzel elméletileg a pályázaton 
győztes Emergency Service Kft. 
foglalkozik majd. Velük decem-
ber 22-ig kellett volna szerző-
dést kötni, ám még hivatalos ér-
tesítést sem kaptak arról, hogy a 
pályázatuk nyerte meg a kiírást. 
Rédei József, a cég vezető képvi-
selője kijelentette: cégük bárme-
lyik, az önkormányzat által meg-
jelölt helyszínen meg tudják 
szervezni az ügyeletet. Ugyan-
akkor hangsúlyozta, nem tudják 
elkezdeni a munkát, mivel még 
nem kapták meg a hivatalos ér-
tesítést a nyertes pályázatukról.

Épp az említett hiányosságok 
miatt javasolt egy újabb napi-
rendi pontot dr. Chomiak Wal-
demar és Antal Balázs Tibor, a 

képviselők fegyelmi vizsgálat le-
folytatására tettek indítványt a 
polgármester ellen a döntések 
késedelmes végrehajtása miatt.

Az előterjesztés szerint a Köz-
ponti Orvosi Ügyelet áthelyezé-
séről hozott határozat több eset-
ben is késedelmet szenvedett, 
ami egy alapvető önkormányza-
ti közszolgáltatás megszervezé-
sének hátráltatása.

Az ezzel kapcsolatos vitán az-
tán szinte minden szóba került, 
ami ugyan nem kapcsolódik a 
témához, de remekül lehet vele 
egymást revolverezni; az ügye-
letben eltöltött órák számától 
kezdve a szentesi gyógyszer-

tár-tulajdonosok számán és a 
Petőfi szálló költségein át homá-
lyos bérleti szerződésekig cikáz-
tak az oda-vissza osztogatott ri-
posztok.

A vita végén maga Szirbik Imre 
polgármester szavazás elrende-
lése nélkül lezárta a meglehe-
tősen viharosra sikerült vitát az-
zal, hogy az előterjesztést átadja 
a Jogi-és Ügyrendi Bizottságnak 
megtárgyalásra.

Lapzártánk után, december 
22-én, 13 órakor, az önkormány-
zat konferenciatermében tartot-
tak sajtótájékoztatót a januári 
Központi Orvosi Ügyeleti ellátás-
sal kapcsolatban.

Fegyelmi vizsgálat indulhat a polgármester ellen
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Darók József

Hatvan éve, 1956 decembe-
rében házasodott össze Vajda 
Lajos és felesége (képünkön). 
A szép hosszú idő alatt, melyet 
együtt töltöttek, arra töreked-
tek, egyetértésben éljenek.

– Ketten együtt 51 évesek vol-
tunk a házasságkötéskor – még 
az is szoros együvé tartozásukat 
jellemzi, ahogy Lajos bácsi be-
szél a hatvan évvel ezelőtti ese-
ményről. Ő 27, Marika 24 éves 
volt akkor. A férfi szerint nem 

voltak már fiatalok, ebből is kitű-
nik, nagyon más világ volt az. 

Hatvan évvel ezelőtt, 1956 au-
gusztusában kapott jegygyű-
rűt Marika, majd decemberben 
kötötték össze életüket. Nem 
éppen a legnyugodtabb idő-
szakban, hiszen forradalom, s 
kijárási tilalom volt. Azt meséli 
a gyémántlakodalmat ünneplő 
pár, hogy az esküvő napján volt 
hosszú áramszünet után újra 
villany, így nem került veszély-
be a lakodalom. – Ugyanolyan 
szép, napsütéses idő volt aznap 

is – idézte fel Lajos bácsi a múlt 
pénteki, azaz december 16-i kö-
szöntésükkor. Annak idején de-
cember 15-én és 16-án tartották 
akkori szokás szerint a polgári és 
az egyházi esküvőt. 

Egyébként már iskolás koruk 
óta ismerték egymást, egy kilo-
méterre laktak egymástól. Veker-
háton az ötödik osztályig jártak 
egy iskolába. Később Lajos gim-
náziumba ment, majd gazdasá-
gi iskolát végzett - a mai Bartha 
elődjében. A nő szülei gazdasá-
gában dolgozott. Az akkori szó-
rakozási szokásoknak megfe-
lelően bálokba jártak, a Móricz 
kultúrházban táncoltak. Azután 
fordult komolyabbra a kapcsola-
tuk, hogy a férfi leszerelt, másfél 
évre rá keltek egybe.

Szegények voltak, amikor kö-
zös életük elindult, mondták. La-
jos bácsi az Ezüstkalász TSZ-ben, 
később a szekérfuvarozó válla-
latnál dolgozott, felesége meg 
odahaza háztájiban. Kapott az-
tán négy hold földet a szüleitől, 
s férjével ott kezdtek gazdálkod-
ni. – Volt fejőstehén, anyakoca, 
bikák, hogy is mertem bemenni 
közéjük! – merengett a múlton 
Marika néni. 

Több mint húsz évig éltek ott, 
aztán a hetvenes évek végén be-

költöztek a Bercsényi utcába, 
ahol ma is laknak. Amíg egész-
ségük engedte, kijártak nagy-
hegyi földjükre. Egyetlen lányuk 
született, s van két unokájuk, ma 
már felnőtt férfiak. – Az volt a vá-
gyam, hogy legalább kettő le-
gyen, hogy meg tudjam fogni a 
kezüket. Meg is kellett, elevenek 
voltak. Aztán egyszer, a temető-
ben voltunk, akkor meg ők fog-
ták a kezemet – emlékezett visz-
sza elérzékenyülve az asszony. 
Várná már a dédunokát, még 
úgy elbabázna, tette hozzá mo-
solyogva. 

Keresték az esküvői képet, a 
stafírungszekrényben emléke-
zett rá Marika néni, merthogy 
még megvan a bútor. A kép vé-
gül nem került elő, de lányuk, 
Éva elsietett egy másolatért, az 
ötvenedik évforduló meghívó-
ján ugyanis rajta van. Ötháznyira 
lakik tőlük, így olyan „se együtt, 
se külön” kapcsolatban élnek, de 
ez így jó.

A hosszú házasság titka sze-
rintük abban rejlik, hogy min-
dent meg tudjanak beszélni, 
soha nem egyszerre haragudja-
nak.

Az idős házaspár érdeklődik a 
város történései iránt, erről ke-
délyesen el is beszélgettek az 
évforduló alkalmával őket felkö-
szöntő Szirbik Imre polgármes-
terrel is.

Gyémántlakodalmat ünnepelnek

Évek óta tart már ez a problé-
ma, állítják néhányan a Dr. Brusz-
nyai Árpád sétány egyik lép-
csőházában, akik lakótársaik 
nevében fordultak a nyilvános-

sághoz, így ezúttal lapunkhoz. 
Nemrégiben egy másik médi-
um már foglalkozott az üggyel, 
de állításuk szerint sokra nem 
mentek vele a panaszosok, mert 

azzal a konklúzióval, a műsza-
ki osztály véleményének közre-
adásával zárult a cikk, hogy nem 
tartják indokoltnak újabb forga-
lomlassító küszöbök lerakását.

Ezúttal négyen is adták vé-
leményük mellett nevüket, ar-
cukat, mert úgy érzik, komoly a 
probléma. Cserháti Sándor azt 
szeretné, ha mások is vállalnák 
az álláspontjukat, úgy, ahogyan 
ők teszik. A nyugdíjas férfi el-
mondta, az autósok nem veszik 
figyelembe az útszakasz mind-
két bejáratánál a 20-as jelzőtáb-
lát, s bár mindkét bejáratnál van 
fekvőrendőr, azt elhagyva jóval 
nagyobb sebességre kapcsol-
nak. Ezért még három fekvőre-
ndőrt szeretnének. - Most reg-
gel is úgy rántotta el a gyerekét 
egy nő az autó útjából – tette 
hozzá Seres Sándor (képünkön). 
A lakóházak közötti átjárók-
ból a Klauzál iskolába jövet-me-
net gyakran bukkannak elő gye-
rekek, akik az idős férfi szerint 
nagy veszélynek vannak kitéve 

a száguldozó autósok miatt. Ezt 
megerősítette a háromgyere-
kes fiatalasszony, Antalfi Ildikó is. 
Nem értik, miért van ilyen nagy 
forgalom ezen a szakaszon. Sőt, 
busz, traktor is megfordult már 
előttük. Szőllősi Ferenc,  a szom-
szédos iskola testnevelőtanára is 
naponta szembesül a gyereke-
keket érintő veszélyhelyzettel. 
Úgy gondolja, elsősorban a pre-
venció miatt lenne fontos újabb 
fekvőrendőrök elhelyezése az 
utcaszakaszon. Egy balesetig 
nem fognak intézkedni, osztotta 
meg véleményét Seres Sándor.  

Azt mondják, volt egy fekvőre-
ndőr nemrégiben, ám valamiért 
napokon belül felszedték. Azt 
valószínűleg valaki a környéken 
„megfúrta”, hangzott egy hoz-
zászólás. Vannak ugyanis, akiket 
zavar a zaj, ahogy az autók átkel-
nek a küszöbön. - Megmondom, 
kit zavar. Az autóst, ha szétesik a 
lengéscsillapítója! – jelentette ki 
Seres Sándor.

A megkérdezett lakók három 
fekvőrendőr, vagy Kivéve célfor-
galom tábla, illetve Átmenő for-
galomnak tilos tábla kihelyezé-
sét javasolnák.

Fekvőrendőröket kérnek, mielőtt baj lesz

Darók József

Veszélyeztetettnek érzik az iskolások épségét és saját magu-
két is a Dr. Brusznyai Árpád sétány elején lakók. Felháborítónak 
tartják a ház előtt végigszáguldó autósok közlekedési morál-
ját, ezért szerintük az utca végén lévő táblák jelzését és a már 
meglévő két fekvőrendőrt további forgalomlassító küszöbök-
kel kellene nyomatékosítani. Nem teljes az egyetértés a lakók 
között ebben a kérdésben: van, akit zavar, ahogy áthalad a fek-
vőrendőrön a jármű, mert zajjal jár.
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Halupa Eszter

Az év vége közeledtével, im-
már hagyományosan meleg 
ételosztást tartott a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat szen-
tesi csoportja, de idén már a 
Kossuth téren, december 20-án. 
Bozóné Ágoston Mária, szente-
si csoport vezetője elmondta, 
hogy összesen 300 adag bab-
gulyás készült el erre az alka-
lomra, a Központi gyermekélel-
mezési Konyha jóvoltából.

A rendezvény végén a haj-
léktalan szállóra szállították ki a 

megmaradt finom babgulyást.
– Évek óta a Máltai Szeretet-

szolgálat szentesi csoportjá-
val gyűjtést szervezünk az ün-
nepek előtt, így volt ez az idén 
is. A karácsony előtti ételosz-
tás úgy gondolom, hogy egy 
apró figyelmesség, és tudom, 
hogy az év minden napján kell 
törődnünk egymással. Ilyenkor 
mégis nagyobb figyelem irá-
nyul azokra, akik szociálisan rá-
szorulnak a segítségre, gondos-
kodásra – mondta el lapunknak 
Hevesi-Tulipán Edit önkormány-

zati képviselő, aki Antal Balázs 
Tiborral a fidesz frakcióvezető-
jével, Kovács Jánossal, a Műve-
lődési-, Ifjúsági- és Sportbizott-
ság elnökével és Sipos Antal 
képviselőtársával szívükön vise-
lik a rászorulók sorsát, és tevé-
kenyen részt vesznek a Máltai 
Szeretetszolgálat munkájában. 
Legutóbb az almaosztáson ta-
lálkoztunk Sipos Antallal, aki 
számára a segítségnyújtás és a 
máltai szeretetszolgálat munká-
jában való részvétel, az élete ré-
sze. – úgy érzem, hogy a Máltai 
Szeretetszolgálat szentesi cso-
portja egy nagyon lelkes és ten-
ni akaró csapat, és együtt egy-
re sikeresebbek vagyunk. Ma 

már több képviselő is a máltá-
sok mellé áll, és tudják támo-
gatni a várossal együtt azt a 
munkát, mellyel könnyíteni tu-
dunk a rászorulók mindennap-
jain, és tudják, hogy számíthat-
nak ránk. Sipos Antal elmondta 
azt is, hogy nagy öröm számá-
ra, hogy a ruhaosztások is egy-
re eredményesebbek, hiszen 
már nem csak idősek számá-
ra ajánlanak fel ruhadarabokat, 
hanem fiatal párok is adnak be 
gyerekruhákat illetve már nem 
használt, de jó állapotú öltözé-
ket. A képviselő azt is hozzátet-
te, hogy amíg bírja, addig biztos 
részt vesz a máltások munkájá-
ban, hiszen adni mindig öröm.

Háromszáz adag babgulyás a rászorulóknak

Rozgonyi Ádám

Karácsonyi ünnepséget ren-
deztek múlt pénteken a gon-
dozási központ II. sz. Idősek 
Klubjában. Képviselői keret-
ből is tartalmas ajándékcso-
magot vehettek át a szépko-
rúak Antal Balázs Tibortól, az 
egészségügyi és szociális bi-
zottság elnökhelyettesétől, 
és Hevesi-Tulipán Edit képvi-
selő asszonytól. Az ellátottak 
színes produkciókat mutat-
tak be, amelyektől a megható-
dottság könnyei szöktek gon-
dozóik szemébe is.

Vers, ének- és zeneszó, sőt re-
gényrészlet is elhangzott az ün-
nepi műsor keretében. A ké-
szülődést örömtelinek nevezte 
Szatmári Nagyné Barna Edit 
klubvezető, aki lapunknak el-
mondta, hogy az idősök között 
vannak olyanok, akik segítsé-
get kérnek a versválasztásban, 
míg mások magukkal hozzák a 
kiválasztott szép sorokat. – Fon-
tosnak tartjuk, hogy együtt le-
gyünk, hogy mindenkinek fel-
adatot adjunk, amire készülni 
tud – fogalmazott. Azt is el-

mondta, hogy az adventi idő-
szakban fontos szerepet tölt be 
az ellátottak életében a család-
ra, unokákra és a szülőkre való 
emlékezés. Szívesen mesélnek 
történeteket a régi karácso-
nyokról. Kiemelte, hogy érezhe-
tően nagy figyelmet fordít a vá-
ros az idősökre és a gyerekekre.

Az idősklubba látogató kép-
viselők és a polgármester ked-
ves szavakkal mondták el jókí-
vánságaikat. 

– Amint önökre nézek, ta-
lálkozik a tekintetünk. Én ezt a 
szeretetet szeretném átadni az-
zal, hogy megjelentem ezen a 
rendezvényen – mondta Antal 
Balázs Tibor, felelevenítve azt, 
hogy Jézus születése azt üze-
ni számunkra, hogy szülessünk 
újjá és szeressük egymást. Na-
gyon rövid az élet ahhoz, hogy 
úgy éljünk egymást között, 
hogy nincs bennünk szeretet. 
Ha szeretet van a szívünkben, 
akkor békesség is. Ha békes-
ség van, akkor boldogság is. Az 

időseknek áldott karácsonyt kí-
vánt, és hogy legyenek boldo-
gok és szeretetteljesek. Szirbik 
Imre megemlékezett azokról is, 
akik már nem lehetnek közöt-
tünk. Őrájuk meleg szívvel gon-
dolunk. – Azt kívánom, hogy ez 
a melegség adja meg annak az 
érzését, hogy az ember néhány 
pillanatra átrepül téren és időn, 

és azokkal lehet, akikre a szíve 
vágyik. Egy időszak után nem 
azt nézzük, hogy mi van a ka-
rácsonyfa alatt, hanem hogy mi 
van a lélekben – mondta a pol-
gármester, aki boldogságot, jó 
egészséget, őszinte barátokat, a 
következő esztendőre pedig si-
kert kívánt az idősklub gondo-
zottjainak.

Meghitt karácsony az idősklubban

Áldott, békés karácsonyt,
és örömökben,
sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kíván

Farkas Sándor
országgyűlési képviselő
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A vásárló a legfontosabb – 
vallja Mészáros Zoltán, a HU-
NOR COOP ZRt. elnök-ve-
zérigazgatója (képünkön). E 
szellemiségben irányítja a ré-
gióban meghatározó keres-
kedelmi vállalkozást, amely 
egyik legnagyobb idei sikeré-
nek a rászorulóknak nyújtott 
kiemelt támogatását tartja.

 – Kihívásokkal teli év volt, de 
nagyon jól sikerült, csapatként 
működtünk együtt. Az elmúlt 
évekhez képest a legtöbbet köl-
töttünk és fektettünk az oktatás-
ba és a tréningekbe – jelentette 
ki a cégvezető. 2016 új piacokat, 
üzleteket, forgalmat és nagyobb 
bevételt hozott a HUNOR COOP 
ZRt.-nek, amely átlagon felüli 
teljesítményt produkált a forgal-

mi fejlődés és az üzleti dinamika 
terén is. A siker záloga a vezér-
igazgató szerint nem más, mint 
egy jó csapat. Az általa irányított 
kereskedelmi vállalkozást egy 
képzeletbeli lánchoz hasonlítot-
ta, amelynek minden láncszeme, 
vagyis dolgozója fontos a cég 
számára. – Nálunk a kényelmi 
üzletek egyik varázsát az jelen-
ti, hogy mosolygós és szakértő 
kereskedők vannak a pénztár-
ban, a pult mögött – fogalma-
zott. Kiemelte, hogy a vásárlók 
körében készített felmérés is azt 
mutatja, hogy a HUNOR COOP 
üzletek legnagyobb erősségét 
a dolgozók és az általuk biztosí-
tott kiszolgálás adja. Elmondta, 
hogy a hálózaton belül meghir-
dette, hogy legyenek „szexisek” 

a HUNOR COOP üzletek. Az el-
sőre humorosnak hangzó „prog-
ram” a cég szerethetőbbé, von-
zóbbá tételét szolgálja. – Nem 
tudunk olyan óriási áruházakat 
építeni, mint a kontinens mé-
retű gazdasági erővel rendel-
kező multinacionális cégek, és 
nem tudunk akkora választé-
kot sem biztosítani. Amivel felül 
tudjuk múlni versenytársainkat, 
azok az emberek, a munkatár-
saink. A HUNOR COOP ZRt. szá-
mára a társadalmi felelősségvál-
lalás is fontos. A törzsvásárlóikat 
kérdezték meg arról, hogy kit se-
gítsenek. A javaslatok alapján in-
tézményeket, iskolát és óvodát, 
rászoruló határon túli családokat 
és csoportokat támogattak. A 
segítségből a kárpátaljai magyar 
és partiumi rászoruló családok-
nak is jutott. Az év egyéb ered-
ményei mellett a legnagyobb 
sikernek ezt nevezte Mészáros 
Zoltán. A HUNOR COOP hálóza-
tának mára közel 47 ezer regiszt-
rált törzsvásárlója van. A vezér-
igazgató szerint ez nagy kincs, 
ezért különösen nagy figyelmet 
fordítanak a törzsvásárlói szer-
vezésre, a törzsvásárlóknak szó-
ló akciókra, mert a dolgozók 
mellett a vásárló is fontos csa-
pattag. – Nagyapámtól tanul-
tam, Édesapám megerősítette, 
hogy a vásárló a legfontosabb. 

Őket kell szolgálnunk, nekik kell 
mindent megtennünk annak ér-
dekében, hogy jól érezzék ma-
gukat az üzleteinkben, és vissza-
térjenek hozzánk. Ez a lényege a 
Küldetésünknek, filozófiánknak 
is. A legfontosabb célunk, hogy 
elégedettek legyenek a vásárló-
ink – hangsúlyozta. A vállalko-
zással hosszútávra előre tervez. 
– Én úgy gondolom, hogy a HU-
NOR COOP ZRt. egy bővülő há-
lózattal, egyre nagyobb törzsvá-
sárlói közönséggel bíró cég lesz. 
Nemcsak a cégprofit termelőké-
pessége a fontos, hanem a dol-
gozók elégedettsége is, ezért év 
végén kiemelt juttatással hono-
ráltuk a kemény munkájukat. A 
kiemelkedően teljesítőkre má-
sok is könnyen felfigyelnek, így 
lapunk szeptemberi számának 
címlapjára Gógné Nagy Katalin, 
a Kála Coop Szupermarket bolt-
vezetője került, mint Szentesi 
Hős. – Büszkék vagyunk a Kollé-
ganőnkre, hisz példakép a szak-
májában, nemcsak a saját üz-
letét, hanem több más üzletet 
is segít, támogat mentorként. 
Ilyen munkatársakra van szüksé-
günk – mondta büszkén Mészá-
ros Zoltán vezérigazgató.

 (x)

Sikeres évet zárt a HUNOR COOP ZRt.

Darók József

Két olyan családot ajándé-
kozott meg lapunk segítsé-
gével Csarmaz Kitti, akik idén 
nem tudtak volna élő fenyőt 
venni karácsonyra. A múlt heti 
számunkban röviden bemu-
tattuk a fiatal vállalkozót, aki 
most a Kossuth téri karácso-
nyi vásárban kilenc gyereknek 
szerzett örömet.

Szívesen jótékonykodik Kitti, 
aki lapunk szervezésében aján-
lott fel két család részére egy-
egy embermagasságú lucfe-
nyőt, ajándékcsomaggal, benne 
szaloncukorral, karácsonyfadísz-
szel, üdvözlőlappal kiegészítve. 
Múlt pénteken a délutáni napsü-
tés után hirtelen jött köd borult 
a karácsonyi vásárban nézelő-
dőkre, és metsző hideg kísérte. 
Szóval, nem volt éppen kellemes 
idő, azonban a meseház körül 
játszadozó gyerekhadat látha-

tóan nem zavarta a zord hideg. 
Karácsonyi hangulatban, önfe-
ledten kergetőztek, csiviteltek, 
miközben a szülőkkel váltottunk 
pár szót. Veres Viktória a családjá-
val meghívásunknak eleget téve 
érkezett a vásári forgatagba: ők 
kapták a Csarmaz Kitti által fel-
ajánlott egyik fenyőfát. Kellemes 
meglepetésként érte a három-
gyermekes családot az ajándék, 
mert – mint az anyuka mondta – 
idén valószínűleg nem lett volna 
karácsonyfájuk. A fiatalasszony 
tapasztalatai szerint idén nem 
olcsó a fenyő. – Lehet, hogy ága-
kat szereztünk volna, volt már 
ilyen, és az is nagyon szép volt. 
A férjem szokott a fenyőágra dí-
szeket hajtogatni.

Egy 5, egy 3 éves és egy 15 hó-
napos kisgyereket nevelnek, s 
úgy tervezték, a legkisebb, Kitti 
az apukája karjában ringatózva 
„veszi át” az ajándékot. 

Hat gyerek is várakozott a me-
seháznál, négy kicsi és két na-
gyobb, 3-16 évesek, nézett végig 
rajtuk Vas Istvánné nevelőszülő. 
Már nagyon készülnek a kará-
csonyra, az iskolából is lelkesen 
viszik haza az ott készített aján-
dékokat. Volt már korábban na-
gyobb karácsonyfájuk, kisebb 

műfenyőjük van évek óta, most 
végre igazi fenyőillat lengheti be 
a szobát, az már nagyon hiány-
zott, fogalmazott.

– Nagy segítség az ajándék 
nekünk, mert ebben az évben 
biztosan nem költöttünk volna 
élő fenyőre – hallottuk a hölgy-
től.

Lesz idén fenyőillat az otthonukban
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Az újév sok embert arra sar-
kal, hogy egy kicsit átgondol-
ja a 2016-os évet, és jövőre 
igyekezzen valamivel tartal-
masabban, tervezettebben és 
hasznosabban élni. Az egyik 
leggyakoribb fogadalom a 
pénzügyekkel kapcsolatos: aki 
tesz újévi fogadalmat, annak 
58 százaléka pénzügyi témá-
jú fogadalmat (is) tesz. Íme, né-
hány statisztikai adat: 54 száza-
lék gondolja úgy, hogy többet 
takarít majd meg, 19 százalék 
fogadja meg, hogy kevesebbet 
költ, 16 százalék pedig azt ígé-
ri meg magának, hogy kifizeti 
az adósságait. Sajnos a tapasz-
talat az, hogy februárra ezek 
a fogadalmak általában tova-
szállnak, aminek legfőbb oka, 
hogy sokan úgy érzik, túl nagy 
fába vágták a fejszéjüket. Ál-
landó szakértőnk Nagygyörgy 
Zsolt, az MFB vezető munkatár-
sa ad hasznos tanácsokat a jö-
vőre nézve.

– Ha 2017-ben megpróbálnánk 
lépésről lépésre apróbb célokat 
teljesíteni a pénzügyeinkben, ho-
gyan kezdjünk hozzá? 

Első lépés az alapos terve-
zés. Kezdjük a költségekkel. Va-
lószínűleg azt már most is lehet 
tudni, hogy milyen fix költsé-
günk van az életvitelünkkel 
kapcsolatban, ami biztos, hogy 
megjelenik 2017-ben. Ilyenek a 
lakásfenntartás költségei, pél-
dául a biztosítás, szemétszál-
lítás díja, a rezsi vagy az eset-
leg tervezett felújítási munkák. 
Fel kell mérni az egyéb kiadá-
sokat is, mint például az autó, a 
nyaraló vagy éppen a termőföld 
költségei. Lehet tervezni a sa-
ját magunk és a családunk vál-
tozó szükségleteivel is ilyenek 

például az iskola, óvoda, nyara-
lás, személyes szükségletek. Ha 
a költségoldal összeállt, számba 
kell venni a tervezett bevétele-
ket is. A bérből és fizetésből élő 
családok az adókedvezmény ré-
vén számíthatnak megtakarítás-
ra, illetve a jelentős minimálbér 
emelés is kedvezően hathat a 
családi kasszára.  

Nos, összesítve a bevételeket 
és a kiadásokat, meglepő lehet, 
milyen jelentős összegeket talál-
hatunk mindkét oldalon. Ez azt is 
jelenti, hogy akár már 1 százalé-
kos változás is számottevő ered-
ményt hozhat.

– Mit tehetünk azért, hogy a 
pénzügyi fogyókúra eredményre 
vezessen?

A legfontosabb, hogy ne tér-
jünk el a tervtől, havonta nézzük 
meg, sikerül-e azt tartani. Ha azt 
látjuk, hogy túlteljesítjük a ter-
vet (vagyis kevesebb a kiadá-
sunk vagy több a bevételünk), 
elégedettek lehetünk. Minden-
képp újra kell azonban tervez-
nünk, ha nem telejsülnek az elő-
zetes elképzeléseink.  

– Gyakran elhangzik a foga-
dalmak között, hogy jövőre fél-
reteszek a keresetemből. Hogyan 
motiválhatjuk magunkat ennek 
betartásához?

Ez elsősorban pszichológi-
ai kérdés, de pénzügyesként én 
azt javaslom, hogy mindig tart-
suk magunkat a terveinkhez. 
Olyan ez, mint szinte minden az 
életben: minél jobban odafigye-
lünk és foglalkozunk a dolgaink-
kal, sok tevékenység úgy lesz 
egyre könnyebb és rutinszerű 
és ez igaz a pénzügyi tervezés-

re is. Ráadásul a pozitív végered-
mény nagy hatással lehet a hosz-
szú távú közérzetünkre is. 

– Segítséget jelenthet egy meg-
takarítási számla? 

Igen, csakúgy, mint egy taka-
rékbetét vagy valamilyen egyéb 
tartalék. Sokkal könnyebb betar-
tani a szigorú tervezést ha tud-
juk, hogy van vésztartalékunk 
akár egy rendkívüli esemény be-
következtére is. Mindenkinek azt 
javaslom, hogy gondoljon erre 
is, mert sajnos nem lehet min-
dent megtervezni és a külön-
böző nem várt események akár 
rendkívüli módon is befolyásol-
hatják a mindennapokat.  

– Gyakran egyszerűbbnek tűnik 
50 ezer forinttal többet keresni, 
mint 30 ezer forinttal csökkenteni 
a kiadásainkat. Merjünk nagyob-
bat álmodni? 

Az én pénzügyi filozófiám, 
hogy mindig addig nyújtózkod-
junk, amíg a takarónk ér. Kép-
letesen szólva: ha jelen pilla-
natban egy pokróc a takarónk, 
akkor ne akarjunk drága toll-
paplant, mert a mostani túlvál-
lalásnak a jövőben lehet követ-
kezménye. Álmodozni lehet, de 
amikor meghozzuk a pénzügyi 
döntéseinket, mindig marad-
junk két lábbal a földön. 

– Az is gyakori fogadalom, hogy 
idén megszabadulok az adóssá-
gaimtól. Hogyan kezdjünk hozzá? 

Először is legyen pontos ké-
pünk az adósság összegéről és 
ennek hatásáról a havi jövedel-
münkhöz viszonyítva. Ha azt lát-
juk, hogy az adósság elviszi a 
havi jövedelmünk több mint fe-
lét, akkor érdemes átgondolni 

ennek kiváltását egy kedvezőbb 
hiteltermékre. Erre több szolgál-
tató is kínál lehetőséget, mert a 
korábban felvett hitelek jellem-
zően még magasabb kamattal 
kerültek felszámításra, mintha 
manapság vennénk fel ezeket. 
Így tehát meg kell néznünk, mit 
kínálnak a bankok, hiszen akár a 
futamidő meghosszabbítása is 
csökkentheti havi kiadásainkat. 

– Segíthet, ha hónapról-hónap-
ra írjuk, mire költünk? Kiderülhet, 
hová folyik el a pénzünk? 

A pénzköltést jól dokumentál-
hatóan nyomon követhetjük, ha 
összeírjuk a kiadásainkat. Ha ezt 
hónapról hónapra megtesszük, 
akkor pontos képet kapunk a 
költési szokásainkról, illetve a 
pénzügyi korlátainkról. Tapasz-
talat, hogy a pénzünk egy jelen-
tős része a rezsi kiadások fedezé-
sére megy el, de sokat költünk a 
mindennapi személyi szükség-
letekre is. Az ezen felüli részből 
lehet megtakarítani, illetve eb-
ből fordíthatunk olyan dolgokra, 
amelyek hosszú távú elégedett-
ségünket segíthetik elő.  Az új 
évben is mindig tartsuk magun-
kat a lehetőségeinkhez.  

Mindenkinek sikeres és boldog 
új évet kívánok!

Pénzügyi tanácsok

Tájékoztatjuk
Kedves Olvasóinkat, hogy

a Szentesi Élet hetilap
2016-os

utolsó lapszáma
december 23-án

jelenik meg.

A jövő évi első lapszám 
2017. január 6-án

lesz elérhető.

Az ünnepi időszakban
szerkesztőségünk

zárva tart.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kíván

a szentesi Fidesz-frakció!
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Rozgonyi Ádám

Mihály Béla nemcsak a váro-
si fúvószenekar, hanem Szen-
tes zenei életének is karmes-
tere. Tíz éven át volt a Lajtha 
László Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója, több mint 30 
éve vezet fúvószenekart. Több 
évtizedes pedagógiai és zenei 
munkásságával kiemelkedő 
eredményeket ért el az ifjúság 

művészeti nevelésében, a fú-
vószenekarral számos hazai és 
nemzetközi megmérettetésen 
szerepelt sikerrel. Szakmáját a 
mai napig értékteremtően, el-
hivatottan végzi.

Hódmezővásárhelyen szüle-
tett, gyermekéveit Mindszenten 
töltötte. Édesapja kántor-tanító-
ként dolgozott, aki több hang-
szeren, zongorán, orgonán és 
hegedűn is játszott. Az ő hatá-

sára választották öccsével a ze-
nét. Mihály Béla mai szemmel 
későn, 8. osztályos korában kez-
dett klarinétozni. Deák József 
szakfelügyelő fantáziát látott já-
tékában. Kerekes Teréz és Veréb 
Imre – a zeneiskola akkori igaz-
gatója – egyengették eleinte pá-
lyáját, amely a szegedi konzer-
vatóriumba, majd a főiskolára 
vezetett. 1975-ben végzett kla-
rinéttanárként. A főiskola utol-
só félévében már félállásban a 
szentesi zeneiskolában tanított, 
ahol immár több mint négy év-
tizede oktatja a növendékeket. 
A ’80-as évek elején elvégez-
te Budapesten a Fúvóskarnagy-
képző Tanfolyamot, 1983 óta 
vezet fúvószenekart. A kezde-
tekkor úttörőzenekart szervez-
tek, s az Úttörőzenekari Feszti-
válon kétszer is arany fokozatot 
kaptak. Szentes Város Fúvósze-
nekarával – amelynek irányítását 
a ’90-es évek elején vette át – a 
különböző hazai és nemzetközi 
megmérettetéseken számos ki-
emelkedő eredményt ért el, és 
több elismerés birtokosa. 2002-
től tíz éven át volt a zeneiskola 
igazgatója. Vezetése alatt „Kivá-
lóra minősített alapfokú művé-
szeti iskola” címet kapott az in-
tézmény – A művészetoktatási 
intézmények a közoktatás részét 
képezik. Úgy érzem, legalább ak-
kora súllyal a közművelődésben 
is részt kell venniük. Amikor az 
elmúlt 40 évre visszagondolok, 
megerősödik bennem, hogy az 
itt megfordult növendékek je-
lentős része ének-, vonós- vagy 
fúvószenekarban szerepelt. Min-
den tanévben voltak olyan di-
ákok, akik az átlagosnál tehet-
ségesebbek, szorgalmasabbak 
voltak, ők zenei pályára men-
tek. Nekem is volt öt-hat ilyen ta-
nítványom, ketten közülük itt is 

tanítanak – mondta a címzetes 
zeneiskola igazgató, karnagy. Lá-
nyai későbbi kollégái lettek, hi-
szen Ágnes jelenleg szolfézst ta-
nít, Erna klarinét tanár, 2012 óta 
az intézmény igazgatója. A ’90-
es évek közepétől, mintegy 10 
éven át, Szegváron és Derekegy-
házán is tanulhattak hangsze-
ren a fiatalok, akik oktatásában 
szintén szerepet vállaltak lányai. 
Mihály Béla úgy véli, a zenekar-
ban való játék, a zeneiskolába 
járás mind olyan értékteremtő 
dolgok, amelyekre a mai világ-
ban egyre nagyobb szükség van. 
– Megpróbáljuk a fiatalok gon-
dolkodásmódját ráirányítani a 
zenére. Fontos a figyelemmeg-
osztás, hiszen kottát kell olvasni, 
figyelni kell a dallamra, a ritmus-
ra. Amikor a gyerek már zenekar-
ban játszik, megtanulhatja, mi-
lyen valamit közösen felépíteni, 
értéket létrehozni, türelmesnek 
lenni. A zene érzékenyít, rávilágít 
az értékesre – hangsúlyozta a ze-
nei nevelés fontosságát. A fúvós- 
zenekarral ezért a szórakoztató 
zeneszámok mellett olyan mű-
veket is előad, amely egyszer-
re jelent feladatot a zenészek-
nek és a hallgatóságnak. Mint 
mondta, olyan értékeket közve-
tít, amelyekért a hallgatónak is 
bizonyos erőfeszítést kell tennie. 
– A legfontosabb az volt, hogy 
mint zenetanár, az évtizedek 
alatt hozzám került gyerekekkel 
megszerettessem a zenét, s aki 
tehetséges, azt a zenei pályára 
irányítsam. Az volt a célom, hogy 
a közművelődés zenei részében 
tevékenyen részt vegyek. Ahogy 
Kodály is mondta, zene nélkül le-
het élni, de nem érdemes! – te-
kintett vissza eddigi tevékenysé-
gére, amelyet 2009-ben Szentes 
Városért Emlékéremmel is elis-
mertek.

Négy évtizede közvetíti a zene értékeit

MEGHÍVÓ
AZ ANTAL-TÓHOZ

december 29-én,
disznótorral egybekötött „Téli sportok” 

tevékenységre
8:00:  Mangal-Icák megtekintése, hirtelen kupica legurítása a jobb csukló működése 

érdekében
8:10:  Ica megdöntése, ha a Böllér csődöt mond, Böllér hajkurászása lucernaföldön.
8:30:  Icáknak befűtünk, kapargatjuk, vakargatjuk, lapogatjuk formás idomait, 

mossuk is.
9:10:  Forralt boros kupa emelgetése a bicepsz miatt.
9:12:  Ha Icánk készen áll, Böllér méretes szerszámát mélyre hatóan használni 

kezdi. Icánk szétesik.
10:52:  Rumos teás kupa emelgetése, közben eldöntjük Mangal-Ica mely testrészére 

fáj fogunk.
11:02:  Bakkecske fogó verseny karámban, 

körbe-körbe.
11:03:  Gyerekeket kiküldjük szánkózni, 

fakutyázni.
11:04:  Nyilazás, bátrabbak bakot 

lőhetnek, ha előtte megillatozzák 
hátulról, 5 cm távolságról.

11:06:  Futás fel a kilátóba a vádli miatt. 
Letekintés, röhögés a rekeszizmok 
karbantartása miatt.

13:22:  Sütve-főve tobzódhatunk Ica testrészei által okozott örömökben, 
gasztroenterológiáig.

17:02:  Nótás kedvűek karámhoz vonulnak, rackáknak szerenádot adnak. 
A helyes hang megtalálása érdekében sörös-boros kupa ürítgetése.

17:17:  Lékhorgászat. Fázás esetén üstház ölelgetése, majd lékfürdő.
17:58: Rókászás kuvaszok örömére.
18:00:  Macskajajra: kávé sóval-citrommal és hazamegyünk egy életre szóló 

élménnyel.

A Galéria Kávéházban idén is vállalunk karácsonyra, újévre
otthoni fogyasztásra halászlevet, pörköltet (marha, birka, pa-

cal), sülteket, kocsonyát, babypulykát, hidegtálakat stb.

Szilveszteri buliba kisbusz indul 18:30-tól a Galéria Kávéház elől.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Palicska Irén

Ezt jelenti számomra az év 
vége. Gergő szó szerint vette a 
kitűzött célt, és ő is elcsendese-
dett, kevesebbet hisztizik. Én is 
türelmesebb lettem, és oda-visz-
sza működik a dolog, jó hatással 
vagyunk egymásra. Lehet, hogy 
azt várja, hosszabb legyen a ka-
rácsonyi ajándékok listája. 

Az egyik péntek este, amikor 
hazafelé tartottam a rádióból, 
akkor gyújtották meg a karácso-
nyi fényeket a Kossuth téren és 
környékén. A fenyőfát is feldíszí-
tették, kezdtem ünnepi hangu-
latba kerülni. Fogtam Gergőt és 
esti sétára indultunk. Megmu-
tattam neki, milyen gyönyörű 
kis városban élünk. Körbejártuk 
a karácsonyfát, megtapogattuk 
a hatalmas gömböket, rácsodál-
koztunk az ünnepi fényekre a 
megyeházán és az utcákon. 

Gyakran arra eszmélek, hogy 
szerelmes vagyok a fiamba. 
Néha persze az őrületbe tud ker-
getni, de akkor előveszi a cuki 
kis mosolyát, és a gagyarászását, 
és elolvadok tőle. Evés közben 
például rendszeresen szórakoz-
tat. Ha elbambulok, elkezd gri-
maszolni, lecsukja a szemét, re-

begteti a szempilláit, ekkor kitör 
belőlem a nevetés, erre ő még 
jobban felbátorodik, és játszik 
tovább, majd együtt vihánco-
lunk. Itt van a legújabb családi 
móka: a tánc. Már Gergő-
nek is vannak kedvenc 
számai, és ha meg-
hallja őket, rugóz-
ni kezd az apró 
lábaival, igazi 
kis Rongyláb 
Johnny. Már 
nem kell fel-
kapnom, csak 
megfogom a ke-
zét és úgy ropjuk. 
Nagyon sok min-
den ért már, meg-
mutogatja a dolgokat, 
nem csak a képes könyvei-
ben, hanem a valóságban is. Kü-
lönbséget tud tenni a kisautói 
között. Felismeri, hogy melyik a 
markoló, a traktor, a taxi, a tűzol-
tó, vagy a mentő. 

Akadnak azért nehézségek is 
a hétköznapokban. Itt van pél-

dául a fogmosás, amit sajnos ki-
csit elhanyagoltunk a bárány-
himlős időszakban. Esténként 
a kádban mosunk fogat, de mi-
vel ez alatt a két hét alatt tusol-

tunk, gyakran megfeled-
keztünk erről a fontos 

műveletről. Gergő 
persze nem köve-

telte, így szépen 
el is szokott tőle. 
Összeszorította 
a száját, és hoz-
zá se tudtam 
férni a 8 kis fo-

gacskához. Erő-
szakoskodni nem 

akartam, mert 
csak jobban elriasz-

tom az egésztől. Egyik 
reggel, amikor fogat mos-

tam, kezébe adtam a fogkeféjét, 
és nem is tiltakozott. Azóta es-
ténként Apával mos fogat, reg-
gelenként velem. 

Év végi vacsorára is hivata-
losak voltunk. Pontosabban én 
kaptam a meghívót a Szente-

si Élet évzárójára, de mivel Ger-
gő a főszereplője az írásaim-
nak, gondoltam, mint a Baba a 
fedélzeten „sztárját”, őt is elvi-
szem magammal. A fiam először 
csendes szemlélőként, megfi-
gyelőként vett részt a vacsorán. 
Az egyik kedves kollégám még 
egy közös szelfit is kért a gye-
rekkel, de csak morcos arckife-
jezést kapott.  Gergő nem osz-
togatja ám olyan könnyen a 
mosolyát. A vacsora után kicsit 
oldódott a hangulat, na, nem az 
elfogyasztott narancslé hatásá-
ra, hanem mert végre kivettem 
az etetőszék rabságából. Végig-
mászott az egész Panón, vagy 
kézen fogva sétáltunk, és még 
ideiglenes játszótársa is akadt 
a babaúszásról megismert Zara 
személyében. Majdnem beáll-
tunk a darts verseny mezőnyé-
be, mert ha elengedtem a gye-
reket, mindig ott kötött ki a 
játékosok között. Aztán han-
gos sikongatások, és kurjonga-
tások közepette fel-alá járkált a 
bárpult mellett egy korlátba ka-
paszkodva. Azt hiszem, Gergő 
jól érezte magát. Még jó, hogy 
nem tessékeltek ki az étterem-
ből, bár lehet, hogy azóta tiltó 
listára tettek. 

Baba a fedélzeten

Elcsendesedés

Rozgonyi Ádám

Karácsonyi növendékhang-
versenyt rendeztek a Szentesi 
Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. Az érdeklődők 
az intézmény diákjainak és ta-
nárainak előadásában hall-
gathatták a karácsonyi klasz- 
szikusokat felvonultató ze-
nés-énekes műsort. 

Zongorán, trombitán, furu-
lyán, klarinéton és megannyi 
más hangszeren szólaltak meg 
az ünnepi dallamok a zeneisko-
lában. A szóló- és kamara-pro-
dukciók megidézték a szerete-

tünnep hangulatát. Nemcsak a 
hangszeres, hanem az énekes 
előadók is megcsillogtatták tu-
dásukat. Felcsendült a Hull a 
pelyhes, a Kiskarácsony, a Sze-
retet éj, az Ó, gyönyörű szép, 
de olyan emelkedett hangu-
latú örökzöldek is, mint Schu-
bert Ave Mariá-ja, vagy Mozart 
C-dúr szonátájának I. tétele. A 
10 éves Tomcsányi Péter a Hull 
a pelyhes-t játszotta el zongo-
rán. – Óvodás koromban nagyon 
megtetszett nekem a hangszer, 
és iskolás koromban zongo-
raórákra kezdtem járni – mond-
ta lapunknak. Már második éve 

Csúcs-Ádók Anita zongoratanár 
növendéke. Testvére furulyán 
játszik. – Minden hangverseny 
egy megmérettetés. Megmutat-
ják a növendékek – vagy egy ta-
nári hangversenyen keretében a 
pedagógusok –, hogy mit tud-
nak. A karácsonyi hangverseny is 
egy ilyen bemutatkozás, de pró-
bálunk arra törekedni, hogy az 
ünnep üzenete is benne legyen 
– jellemezte a koncertet Várko-
nyiné Mihály Erna klarinét tanár, 
zeneiskola igazgató. Ilyenkor az 
is szempont, hogy megszólalja-
nak az együttesek is. – A zene-
karban, együttesben való játék 

alkalmazkodást, türelmet kíván 
meg a zenészektől. Meg kell is-
merniük egymást, ami a szere-
tet ünnepekor még fokozottab-
ban jelen van. Egy szereplésnek 
együtt tudnak örülni a gyerekek, 
ennek a közös öröme helyeződik 
ilyenkor előtérbe. A koncertet 
több együttes műsora színesí-
tette. Színpadra lépett a Rézfú-
vós kvintett, a Violin Viola Kama-
razenekar, a Tücsök együttes, a 
Kis vonószenekar és a Margaré-
ta Citerazenekar is. A hangver-
seny után a pihenésé a főszerep, 
téli szünetre mennek diákok és 
tanárok egyaránt. A január ele-
ji „ráhangolódás” után félévi be-
számolók keretében mutatják 
be tudásukat a növendékek.

Ünnepi dallamok a zeneiskolában

A kupon
kitöltésével

visszanyerheti
karácsonyfája

árát!

Név............................................................................................................................................... . Telefon.................................................

Infó: 70/424-7820

  

Több, mint 10 éve! FENYŐFAVÁSÁR
Szentes, Csongrádi úti autó, utánfutó, lakókocsi kereskedés telephelyén, megújult környezetben.

Somogy megyei őstermelő készletéből luc-, fekete, ezüst, nordmann, douglas, concolor fenyőkből.

Normand fenyő - lucfenyő áron, a készlet erejéig 990 Ft/db ártól.
Továbbra is ingyenes csomagolás, ingyenes parkolás, több mint 50 autó részére, ingyenes talpba faragás, ingyenes

szentestéig való tárolás, ingyenes házhoz szállítás, ingyenes utánfutó kölcsönzés az itt vásárolt fenyő elszállításához.

Töves fenyők vágott fenyő áron!
A kupon felmutatásával 10% kedvezmény régi és új ügyfeleink részére.

(Az akció a készlet erejéig tart. Az akciók változtatási jogát fenntartjuk. Az akciók nem összevonhatók.)
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A szentesi rendőrök a lakosság 
segítségét kérik egy 42 éves hely-
béli férfi, Táncsa Tamás Krisztián el-
tűnése ügyében. A rendelkezés-
re álló adatok szerint a férfi 2016. 
december 13-án egy szentesi in-
tézményből ismeretlen helyre tá-
vozott, azóta életjelet nem adott 
magáról. Táncsa Tamás Krisztián 
erős testalkatú, 180 centiméter 
magas, 90 kilogramm. Haj rövid, 
őszes barna, körszakállt visel, bal 

alkarján hosszúkás, ovális formájú 
hegesedés van. Eltűnésekor szürke 
télikabátot, sötét, vastag farmer-
nadrágot viselt, valamint egy szür-
ke hátizsák volt nála. A Szentesi 
Rendőrkapitányság kéri, hogy aki 
a képen látható férfi tartózkodási 
helyével kapcsolatban informáci-
óval rendelkezik, jelentkezzen sze-
mélyesen a rendőrkapitányságon 
(6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 
43. szám). Telefonon bejelentés 
tehető a 06-63-561-310-es tele-
fonszámon, az ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111-es „Telefontanú” 
zöld számán, valamint a 107-es 

vagy a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

• Emberölés bűntette kísérleté-
nek megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás egy szentesi nő ellen. 
A gyanú szerint a 61 éves asszony 
2016. december 13-án, valamivel 9 
óra után felvágta élettársa ereit. A 
történteket egy közeli ismerősük 
vette észre, aki értesítette a men-
tőszolgálatot. A férfit életveszé-
lyes állapotban szállították kórház-
ba. Gyanúsítotti kihallgatása során 
a nő a cselekmény elkövetését elis-
merte. Őrizetbe vették és kezdemé-
nyezik előzetes letartóztatását.

Eltűnt

Városi Könyvtár
2017. január 3-án, kedden 18 

órakor a  Filmklubban a Popula-
ire kisasszony című színes fran-
cia vígjátékot vetítik.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Szentes Város Önkormány-

zata és a Szentesi Művelődési 
Központ szervezésében decem-
ber 30-án, pénteken 18 órakor 
Óévbúcsúztató ünnepi koncer-
tet rendeznek a Dr. Papp László 
Városi Sportcsarnokban. Az est 
házigazdája Majtényi András, 
Szentes Város Díszpolgára.

Újévi tűzijáték
2017. január 1-jén, vasár-

nap18 órakor a Kossuth téren.
Program: 17.40 óra: Zenés di-

dergő, 18 óra: Polgármesteri új-
évi köszöntő, majd tűzijáték

Tokácsli Galéria
2017. január 5-én, csütörtö-

kön 17 órakor a Szentesi tár-
lat című kiállítás nyílik Haller 
Andrea, Horváth Sándor, Oltyán 
Gyula, Sárréti Kriszta és Szabó 
Mariann munkáiból. A kiállítást 
megnyitja: Pólya Sándor és Kari-
kó-Tóth Tibor

P r o g r a m a j á n l ó

Arany Italház
Szentes, Arany János u. 14. (a Pedro ételbár mellett)
Nyitva: hétfő-szombat: 7-18; vasárnap: 7-12-ig.

Legyen névnap, szülinap, 
karácsony vagy szilveszter, 
nálunk mindent megtalálsz 

egy jó bulihoz!
 Szénsavas és rostos üdítőitalok,
 sörök, borok, szeszes italok,
 chips-ek, édességek.
Kőbányai sör 2l (PET)

 499 Ft/db (249,5 Ft/l)

Balatonfelvidéki 
Somlóhegyi borok 2l (PET)

 1500 Ft/db (750 Ft/l)
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Rozgonyi Ádám

Nyílt napot tartottak múlt 
csütörtökön a Rigó-iskolában. 
A résztvevők óralátogatáso-
kon ismerhették meg az intéz-
mény szakmai munkáját.

A régióból érkezett társintéz-
mények képviselőit Pótári Tímea 
tagintézmény vezető köszön-
tötte. – Nevelőtestületünk fogé-
kony az újra, keresi a megoldá-
sokat, nem beletörődő. Minden 
helyzetből megpróbáljuk a le-
hető legtöbbet kihozni – utalt a 
tavalyi tragikus eseményre, ami-
kor leégett a gyermekotthon. A 
sajnálatos eset megtanította az 
intézmény dolgozóit, hogy még 
a legkilátástalanabb helyzet-
ből is van kiút, közös erővel kell 
megtalálni a megoldást. Minden 
tanévnek van mottója, amely 
szellemiségében megszervezik 
a tanításnélküli munkanapok 
és a rendezvények programját. 
A hagyomány 2014-ben indult, 
az iskola 20 éves fennállásakor. 

A nyílt nap alkalmat teremtett a 
közös gondolkodásra. – Ritkán 
találkozik a szakma egymás-
sal. Nem vagyunk könnyű hely-
zetben gyógypedagógiai in-
tézményként. Finanszírozásuk 
nem egyszerű az amúgy is ne-
héz gazdasági helyzetben. Ez a 
mindennapi munkában is meg-
látszik – mondta el lapunknak 
Pótári Tímea, hozzátéve, hogy 
a közös útkeresés – még ha az 
nem is hoz azonnal eredményt 
–, egyszerre nyújt lelki támaszt, 
és ad motivációt a továbbiak-
hoz. Céljuk, hogy olyan ellátást 
biztosítsanak a gyerekek számá-
ra, amellyel a lehetőségeikhez 
mérten a legjobban fejlődnek. 
Nyugodt, családias és barátsá-
gos környezetet szeretnének 
teremteni számukra. Kiemel-
te, fontos az is, hogy a tanu-
lás élményszerű legyen, élmé-

nyeket nyújtson. – Meg akarjuk 
mutatni a szülőknek azt, hogy 
ha gyermekük sajátos nevelési 
igényű, speciális gyógypedagó-
giai intézménybe jár, nem biz-
tos, hogy hátrányt jelent. Úgy 

gondolom, ezt kell megtapasz-
talniuk. Amikor a gyerek alkal-
massá válik arra, hogy a társada-
lomba integráljuk, meg fogjuk 
tenni, de ehhez rajtunk keresz-
tül vezet az út.

Az örömteli élmény ereje

Halupa Eszter

Tényleg közhely lett a szere-
tet? Vajon átgondoltuk-e már 
úgy igazából Pál apostol híres 
szeretet-szavait? Vajon szeret-
tünk-e már egyszer is így?: „A 
szeretet türelmes, jóságos; a 
szeretet nem irigykedik, a sze-
retet nem kérkedik, nem fu-
valkodik fel. Nem viselkedik 
bántóan, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a rosszat. Nem 
örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent 
elfedez, mindent hisz, min-
dent remél, mindent eltűr. A 
szeretet soha el nem múlik.” 
Ha szerencsések vagyunk, 
volt már ilyenben részünk. Dr. 
Gőgh Edit (képünkön) pszichi-
áter főorvos, neurológus ka-
rácsony előtt erről beszélget-
tünk a könyvtárban tartott 
előadása után. 

– Ebben a felgyorsult világ-
ban, hiányzik a várakozás, a ka-
rácsonyra hangolódás érzése. Ön 
hogy látja ezt?

– Igen, hiányzik. A ma embe-
re nem tud várakozni, megállni, 
lassítani, nincs megállás a fölfe-
lé szédülésben. A kényelmes ki-
rályi nyugalmat, amely kijárna az 
ünnepekre, sajnos a ma embere 
már nem ismeri. 

– Aki szeret, és szeretve van, ar-
ról sugárzik a boldogság?

– Azért sugárzunk ilyenkor, 
mert megéljük az elfogadottság 
érzését. Érezzük és éreztetjük a 

másikkal, hogy fontos ember, az 
én életemben is, mert szeretem. 
Mert egyedi, és mindenkiből egy 
egyedi van. Az az igazság, hogy 
minden emberben temérdek jó 
van, csak idő és türelem kelle-
ne ahhoz, hogy kiszeressük egy-
másból a jót. Ne csak a negatí-
vat vágjuk egymás fejéhez. Ha 
nézeteltérésünk van, tisztázzuk 
minél hamarabb, nem szabad a 
szőnyeg alá söpörni. De lehet ezt 
tenni szeretettel, nem pedig in-
dulat hatása alatt. Két, kellő lelki 
intelligenciával bíró ember, akik 
szeretik egymást, el tudják mon-
dani a másiknak, hogy mi esett 
rosszul, ezt hogy élte meg. 

– Hogyan lehet jól szeretni?
– Jól szeretni a legnehezebb, 

hiszen ahány ember, annyi féle 
szeretet létezik, és másnak nem 
az a jó, ami nekem. Ha valaki sze-
reti a csokoládét, mindenkinek 
azt szeretne venni, annak is, aki 
ki nem állja. Emellett az egész 
élethez való hozzáállásunk is 
más. Akinek öt gyermeke van, 
ötféleképpen kellene szeretnie 
is őket. Mindegyikük egyedi. Fi-
gyelembe kell venni a személyi-
ségüket, igényeiket, tempera-
mentumukat, lelki attitűdjeiket. 
A jól szeretni kifejezés, az egyén-
re szabott szeretetet jelenti. Ha 
például nagyon jó zenei tehet-
sége van a gyermekemnek, de 
utálja a mozgást, akkor ne ba-

lett táncost akarjak belőle nevel-
ni, hanem azt hozzam ki, amiben 
ügyes. Ha ő zenei tehetséget ka-
pott, akkor azt kell erősíteni, tá-
mogatni és fejleszteni. 

– Mit üzen a Szentesi Élet olva-
sóinak karácsonyra?

– Tegyük félre a haragunkat. 
Ne úgy menjünk a karácsony-
nak, hogy belevisszük a dühün-
ket, a másikra való haragunkat. 
Bocsássunk meg egymásnak és 
önmagunknak. Ahogy telnek az 
évek, rájövünk, hogy egy iga-
zi érték van, és ez nem elcsé-
pelt: a szeretet. Sokkal szebb és 
meghittebb tud lenni egy szere-
tetben megélt karácsony, szelíd, 
szolíd és szerény meglepetések-
kel, mint drága ajándékokkal és 
olyan mondatokkal, hogy „Csak 
múljon el a karácsony, ezért még 
számolunk!”. A két legnehezebb 
dolog a világon: jól szeretni és 
megbocsátani. Ehhez pedig ne-
künk kell megtennünk az első lé-
pést, és ne a másiktól várjuk el. 
Mindig abban az emberben van 
több lelki erő, több hiteles sze-
retet, aki kezdeményező, hiszen 
van benne kellő bátorság is. 

– Tapasztalható, hogy várjuk a 
változást, de ez csak akkor jön el, 
amikor a mi hozzáállásunk vál-
tozik. Más lesz a viselkedésünk, a 
gondolkodásunk, majd rácsodál-
kozunk, hogy tényleg működik. 

– Azt szoktuk mondani, hogy 

ilyen meg olyan a világ. Ilyenkor 
vissza is szoktam kérdezni, hogy 
kiből áll a világ? Belőlünk, embe-
rekből. Ha én megváltozom, el-
fogadóbb, toleránsabb leszek, 
akkor a társam is higgadtabb 
lesz. Nem leszek szegényebb az-
zal, ha kezdeményező, elfogadó, 
szeretetteljes és megbocsátó va-
gyok. Kiszolgáltatottabb lehe-
tek, de a szeretetben nincs ilyen. 
Szeretetnek csak szeretet lehet 
az ajándéka és az ára is. 

– A szeretet mindenkiből an-
gyalt farag?

– Igen. A szeretet nem kéz-
zel fogható. A mértékegysége a 
mértéktelenség. Ezért azt üze-
nem, hogy szórjuk két marokkal, 
mert nagyon nagy szüksége van 
a világnak minden szeretetmor-
zsára. 

A legpozitívabb lelki energia a szeretet
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Palicska Irén

Ez a célja a Rotary Clubok-
nak szerte a világon immár 
111 éve, valamint az önzetlen 
segítőkészség, a cselekvő hu-
manizmus a mindennapi élet-
ben. Paul Harris a Rotary In-
ternational alapítója. A róla 
elnevezett díj a nemzetközi 
programokban való munkát 
ismeri el. A Szentes-Csongrád 
Rotary Club bálján vehette át 
a Paul Harris-díjat Repa Ari (ké-
pünkön jobbról).

„Nagyon köszönöm klubtársa-
im barátságát, a közös munkát, 
hosszú és rövid utas cserediákok 
bátorságát, példamutatását, és 
nektek gyerekek, a táborokban 
való részvételt” – így köszönte 

meg Ari az elismerést közösségi 
oldalán. 

– A Rotary Club úgy alakul, 
hogy egy baráti asztaltársaság 
elkezd találkozni, programokat 
szervez, eldönti, hogy milyen jó-
tékony munkában szeretne részt 
venni, és ebből alakul ki egy klub 
– kezdte bemutatásukat a díja-
zott. A Szentes-Csongrád Rotary 
Club fő célkitűzése a hátrányos 
helyzetű, de tehetséges gyere-
kek támogatása. Ez kezdetben 
ösztöndíj jelleggel működött, 
olyan fiatalokat támogattak, akik 
valamilyen művészeti ágban jel-
eskedtek. Valakinek a hangszer-
vásárlását finanszírozták, vagy 
a tanulmányait szponzorálták. 
Évente átlagosan 20 diáknak se-
gítettek, majd áttértek a táboroz-

tatásra, hogy élményt is adjanak, 
és kibővítették a kört a határon 
túl élő magyar gyerekekkel, őket 
hívták Szentesre vagy Csongrád-
ra, és a mai napig a helyiekkel 
együtt táboroznak. Egy vajdasá-
gi fiatallal például évek óta tart-
ják a kapcsolatot. Ő a táborban 
volt először Magyarországon, de 
úgy megszerette, hogy azóta is 
nagyon sokszor járt hazánkban.  
Most újságolta, hogy felvette a 
magyar állampolgárságot, és itt 
tanul. Idén nyáron egy bokrosi 
kislány táborozott náluk, és na-
gyon meghatódott, hogy gon-
dolt rá valaki. Történelem órán 
ugyan tanulnak arról, hogy ha-
tárainkon túl is élnek magya-
rok, de őt mélyen megérintette, 
hogy a valóságban is találkozha-
tott és beszélgethetett velük. A 
gyerekek kiválasztásában legin-
kább a pedagógusok segítenek, 
hiszen ők ismerik legjobban, 
hogy ki az, aki hátrányos hely-
zetű, és megérdemli, hogy ilyen 
táborban részt vegyen. Nagyon 
fontos még az ifjúsági munká-
ban a csereprogram – emelte ki 
Ari. Szentesi vagy csongrádi gye-
rekek külföldön táborozhatnak, 
a rotary.hu oldalon található bő-
vebb információ, itt lehet rá je-
lentkezni, és aki érdemes rá, az 
adott feltételek mellett kiutaz-
hat. Vagy hosszabb időt, akár 
egy évet is kint tölthet a kisdiák 

a csereprogram keretében, ami 
már komolyabb megmérettetés 
a gyerekeknek. 

A Szentes-Csongrád Rotary 
Clubot dr. Papp Zoltán alapította 
2005-ben, ő kérdezte meg, sze-
retnék-e ilyen munkában részt 
venni – folytatta Ari. Elfogadtam 
a felkérést, eljártam a találkozók-
ra, eldöntöttem, hogy maradok 
és segítek. Most a klub csongrádi 
része kezd erősödni, új tagokkal 
bővült, akik nagyon aktívak. A 
barátság nagyon fontos alapja a 
működésüknek. Ennek a két vá-
rosnak erősítenie kell egymást. A 
tapintható láthatatlan térplaszti-
ka mindkét helyen megvalósult, 
a tábort is felváltva rendezzük. 
Nagyon nagy megtartó erő, ha 
az ember még tartozik másho-
va is a családon kívül. Lehetnek 
az életben nehézségek. A klu-
bunkban is előfordul, hogy vala-
ki megbetegszik, vagy a családi 
életében, munkahelyén van ne-
hezebb időszaka. Itt a barátok 
beszélgetnek vele, megnyug-
szik, akár még segítséget is kap-
hat. Ha nem Rotary Clubban, 
akkor bárhol máshol, egy hím-
ző- vagy fotókörben barátokra 
lelhetünk. Ezek a kapcsolódási 
pontok nagyon fontosak az élet-
ben. Én már 11 éve igyekszem 
hasznosnak lenni mások számá-
ra, csak erre biztatok mindenkit, 
aki teheti. 

Hasznosnak lenni jó

Újévi tűzijáték Szentes, Kossuth tér
2017. január 1., 18:00 óra
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Sebők Tamás

A hazai kortárs irodalom 
egyik kiemelkedő alakja Ger-
lóczy Márton, aki legújabb, El-
vonókúra című könyvével egy 
emberen keresztül mutatja be 
a közép-európai társadalom 
állapotát. 

A műben egy pincér gyötrel-
mes, megpróbáltatásokkal teli 
hétköznapjainak vet véget és 
úgy dönt, egy festői környeze-
tű thai szigeten piheni ki fáradal-
mait és kezdi meg az alkoholiz-

musból való kilábalást. Útitársa 
– a korábbi művekből, a Check 
In-ből és a Csemegepultos Nap-
lójából már jól ismert karakter, 
Márczy Lajos – napról napra do-
kumentálja a főhős leszokását, 
saját küzdelmét, és a thai sziget 
valóságát: a kiábrándult helyi-
eket és a nyugati világ dőzsölő 
hordáit; a görcsösen és kétség-
beesetten nyugalmat és kalan-
dot kereső nőket és férfiakat.

A szerző saját tapasztalataiból 
merített inspirációt a regény el-

készítéséhez. Alaptézise az volt, 
hogy a közép-európai légkörből, 
a mindennapokból kiszakad-
va egy teljesen más világban él-
jen, felvállalva az absztinenciát. 
Mi is lehet az üzenet? Magyaror-
szágon a stresszes hétköznapok 
levezetésének elsőszámú meg-
oldása az alkohol. Kik mérték-
kel, kik mértéktelenül fogyaszt-
ják. Ezzel szemben itt adott egy 
teljesen más világ egy nyugodt, 
stresszmentes környezet. Va-
jon elég-e mindez egy totális 

életmódváltáshoz? Akarja-e ezt 
igazán a főhös? A választ meg-
találják abban a közel 400 papí-
ron elterülő műben, melyben a 
Quimby frontembere, Kiss Tibor 
szavai is feltűnnek.

fotó: Fülöp Máté

Gerlóczy Márton – Elvonókúra

Hamarosan átlépünk 2017-
be, és már csak annyi a kérdés, 
hogy hol búcsúztassuk a 2016-
os évet? Egyre kedveltebbek a 
szilveszteri házibulik, ehhez 
persze elengedhetetlen a szil-
veszteri hangulat megterem-
tése, melyhez nyújtunk egy 
kis segítséget.

Bulis parókák
A szilveszteri paróka fel-

adata, hogy egy teljesen új 
identitást varázsoljon viselőjé-
re. A buli-parókák döntően egy 
méretre készülnek, de a paróka 
mérete a tarkónál egy tépőzá-
ras pánttal vagy kapoccsal állít-
ható.

Trombiták, anyósnyelvek 
Szilveszter közeledtével a 

hanghatások nélkülözhetetlen 
eszköze a trombita, melynek 
párja az anyósnyelv. Ez utóbbi-
nál a lényeg, hogy a fújás hatá-
sára a nyelv kicsavarodik, így a 
sípoló hang mellett mókás lát-
ványt is nyújt.

Szerpentinek, spray-k, kon-
fettik

Ha szeret-
néd, hogy 
a szilvesz-
teri buli 
e m l é k e 
g y a k r a n 
e s z e d b e 
j u s s o n , 
nem nél-
külözheted a 

konfettiket, melyek a nyolcadik 
nagytakarítás után is előjönnek 
a szőnyeg alól, a parketták rése-
iből.

Party szemüvegek
A party szemüvegek nem csak 

a külső megjelenést teszik vic-
cessé, hanem viselőjének ész-
lelését is alakítják, függően a 
szemüveg jellegétől. Így más ar-
cát mutatja a világ is.

Szilveszteri jelmezek
Minden bulit feldob, ha 

k i léphe -
tünk 

a 

bőrünkből. (Sőt, más bőrébe 
bújhatunk.) Profi jelmezekkel ez 
lényegesen könnyebb.

Indulhat a házibuliTr e n d i

Váczi Vill Kft.,
mert a szakemberek is mind mellettünk döntenek!

Minden kedves vásárlónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és

sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Váczi Vill Kft., Szentes, Rákóczi u. 155.
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Labádi Lajos

Időközben Szentes 1848 nya-
rán elnyerte a rendezett ta-
nácsú város jogállását. Az új vá-
rosi szervezet felállítására 1849 
elején került sor. A január 31-én 
megtartott tisztújításon „rop-
pant többséggel” Boros Sámuelt 
választották a város polgármes-
terévé. Alig féléves polgármes-
teri működésének legfőbb ered-
ménye a harcoló honvédsereg 
személyi állományának kiegészí-
tése volt. Különösen emlékeze-
tes az 1849. április közepi tobor-
zás, amikor a közgyűlés Boros 
javaslatára úgy döntött, hogy 
minden újoncnak – a 20 forin-
tos állami foglalópénzen fölül – 
egy házhelyet és egy hold földet 
ad. Ezt azonnal ki is mérték a 155 
önként jelentkező újonc között. 

Boros Sámuel nevéhez fűző-
dik a Függetlenségi Nyilatkozat 
szentesi kihirdetése, amelynek 
során a respublikát (köztársasá-
got) és a Hasburg-ház trónfosz-
tását éltette, s a népet a további 
küzdelemre feleskette. Az orosz 
cári beavatkozás hírének vétele 
után a népfölkelés polgári biz-
tosaként elrendelte 5548 had-
ra fogható 16–60 éves szentesi 
férfi összeírását, de bevetésükre 
már nem került sor. Július utol-

só napjaiban a császári csapatok 
elérték a Tiszát. Szentes katonai 
fedezet nélkül maradt, a várost 
irányító forradalmi szervek fel-
bomlottak. A szabadságharc 
alatti vezetők többsége – köz-
tük Boros Sámuel polgármester 
– augusztus 1-jén éjjel elhagyták 
a várost.

A kritikus hónapokban szülő-
helyén, Túrkevén húzódott meg. 
Az ekkor már 63 éves Boros bi-
zonytalan helyzetének tisztázása 
érdekében 1851 őszén önként 
jelentkezett a Pesti Cs. Kir. Ha-
ditörvényszék előtt, amely fel-
ségárulás bűntette miatt teljes 
vagyonelkobzásra és kötél általi 
halálra ítélte. Az uralkodó utóbb 
az ítéletet kegyelemből 4 évi vár-
fogságra változtatta. Büntetését 
a josefstadti börtönben töltöt-
te le; 1855 őszén szabadult. Sza-
badulása után Pesten, Karcagon, 
majd Kecskeméten élt, míg vég-
re 1860 őszén feleségével együtt 
hazaköltözhetett Szentesre.

Idős kora ellenére ismét be-
kapcsolódott a közéletbe. Az 
Októberi Diploma kibocsátá-
sa után helyreállított alkotmá-
nyos megyei tisztikarban ő is he-
lyet kapott. Új hivatalát csupán 
két hónapig viselte, mivel 1861. 
március 4-én megválasztották 
Szentes város országgyűlési kép-

viselőjének. Az országgyűlés fel-
oszlatása után (aug. 22.) vissza-
vonult a közéleti szerepléstől. 

Ennek ellenére 1865-ben is-
mét a közéleti küzdelmek kö-
zéppontjába került. Utolsónak 
tekinthető szereplése ezúttal is 
az országgyűlési választások-
hoz kapcsolódott. Az egyik párt 
ugyanis őt léptette fel jelöltje-
ként, népszerűségét és tekinté-
lyét kívánva felhasználni az el-
lenjelölt – Oroszi Miklós volt 
1861. évi polgármester – meg-
buktatására. Idős korára hivat-
kozva vonakodott eleget tenni 
a felkérésnek, de végül engedett 
a kapacitálásnak. Vesztére! Az 
1865. november végén megtar-
tott választáson Oroszi Miklós 
– az új népvezér – elsöprő győ-
zelmet aratott. Kudarcát alig egy 
évvel élte túl. Küzdelmekkel te-
lített élete 1866. december 27-
én ért véget, 79 éves korában. 
A halotti anyakönyv bejegyzé-
se szerint halálát torokrák okoz-
ta. Holttestét a szentesi reformá-
tus középtemetőben helyezték 
örök nyugalomra. (Síremléke ma 
a szentesi református alsó teme-
tőben található.)

Boros Sámuel emléke nem 
merült feledésbe Szentesen. 
1893-ban olajfestményű arcké-
pét a város közgyűlési termé-

ben helyezték el; 1906-ban utcát 
neveztek el róla. Az örökváltság 
100. évfordulóján Örkényi Strasz-
szer István helyi szobrászművész 
gipszből elkészítette Boros Sá-
muel mellszobrát, s ingyen fel-
ajánlotta a városnak. 1986-ban 
a Szentesi Levéltár emlékkiállí-
tást rendezett „Boros Sámuel és 
a szentesi örökváltság” címen, s 
kiadvány készült Boros Sámuel 
életéről. 1989-ben emléktáblát 
helyeztek el volt lakóházán (Haj-
dú Lajos u. 1.), s róla nevezték 
el a Közgazdasági és Egészség-
ügyi Szakközépiskolát. Az isko-
la kertjében 1993-ban felállítot-
ták mellszobrát, Oláh Szilveszter 
alkotását. 1996-ban – az örök-
váltság 160. évfordulóján – már-
ványtáblát avattak a Városháza 
falán a megváltakozás emlékére. 
Halálának 150 éves évfordulóját 
pedig őrizzék ezek a sorok.

150 éve hunyt el Boros Sámuel polgármester (II.)

Kötél általi halálra ítélt városvezető

Szombat (december 24.)
10:00 3D Énekelj!
12:15 3D Énekelj!
14:30 3D Énekelj!
Vasárnap (december 25.)
13:15 3D Énekelj!
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
Hétfő (december 26.)
13:15 3D Énekelj!
15:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
18:00 Zsivány Egyes - Egy Star Wars tör-
ténet
20:30 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
Kedd (december 27.)
11:00 3D Énekelj!
13:15 Énekelj!
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
Szerda (december 28.)
11:00 3D Énekelj!
13:15 3D Énekelj!
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
Csütörtök (december 29.)
11:30 3D Énekelj!
13:30 3D Énekelj!
15:45 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
18:15 3D Assassin's Creed
20:30 3D Assassin's Creed
Péntek (december 30.)
11:30 3D Énekelj!
13:30 3D Énekelj!
15:45 Assassin's Creed
18:00 3D Zsivány Egyes - Egy Star Wars 
történet
20:30 3D Assassin's Creed

Moziműsor
December 26-31.

Hétfő

Boldog karácsonyi ünnepeket 

kívánunk!

Kedd

Tojásleves

A menü: Erdélyi rakott 

káposzta

B menü: Hentes tokány, 

tészta köret

C menü: Zöldséges töltött 

borda, rizs köret

Szerda
Csontleves

A menü: Zöldborsó főzelék, 

fasírozott

B menü: Magyaros sertéssült, 

burgonya köret

C menü: Csirkemájas töltött 

sertésborda, burgonya köret

CSütörtöK

Meggyleves

A menü: Töltött csirkecomb, 

burgonya köret

B menü: Görögös sertésborda, 

rizs köret

C menü: Rántott sajt, rizs köret 

tartármártás

PénteK

Tárkonyos pulykaragu leves

A menü: Sonkás tészta

B menü: Ízes derelye

C menü: Rántott szelet, 

burgonya köret, 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 26-30.
Hétfő – Májgaluska leves,

A menü: Csikóstokány, párolt rizs
B menü: Tengeri hal, zöldségágyon

Kedd – Tarhonyaleves,
A menü: Zöldborsó főzelék, 

csiberopogós
B menü: Rakott burgonya, cékla saláta

Szerda
A menü: Húsleves, 

Vadas mártás, főtt hússzelet, spagetti
B menü: Csontleves,

Csirkemell roston, fokhagymamártás, 
kuszkusz

Csütörtök
A menü: Eperkrém leves,

Fokhagymás pulykaapró, tört burgonya
B menü: Hortobágyi palacsinta

Péntek
A menü: Palócleves,

Aranygaluska, vanília sodó
B menü: Jókai bableves

Töltött paprika, főtt burgonya

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

Jövendő u. 6.,
Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyerteseink Gajdáné Kiss Ilona 
(Szegvár), Kósa Imre, Hlavács Pálné és Iván 
Péter. Nyereményük egy családi belépő a 
Szentesi Sport és Üdülőközpontba, me-
lyet az intézmény pénztáránál vehetnek 
át. Ezen a héten a Fülke Burger menüjét 
sorsoljuk ki megfejtőink között. Megfejté-
seiket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesie-
let@gmail.com internetes címre.

Vízszintes: 1. Taylor Caldwel angol-ameri-
kai írónő gondolatát idézzük (folytatás a füg-
gőleges 50. számú sorban). 14. Állatok bekerí-
tett delelőhelye. 15. Számottevő. 16. Spanyol 
tartomány, fővárosa Zaragoza. 19. …! Bátran 
mondd el, mi történt! 20. Radián röviden. 21. 
Amerikai foci. 23. Az egyik égtáj. 24. …t – ko-
pott, ásatag. 26. Volvo eleje! 27. Női név. 29. 

Tánckezdet! 30. Felmenő ági rokona. 32. Ze-
nei irányzat.33. Személyed. 35. Furfangos, 
csalafinta. 41. Nátrium vegyjele. 45. Mozdu-
latlan. 45. … Klub – tévéadó. 47. Lázálmait. 
51. Pompázik. 53. A közepén előadó! 54. Úr, 
uram (török állami hivatalnokok megszólítá-
sa). 56. Szökellő. 57. Oxigén, tellúr és ródium 
vegyjele. 59. Lándzsa. 62. A Bódva-völgyben 
található járási székhely lakója. 65. Sistereg, 
perceg. 67. Sellők. 69. ...cs – kanóc. 71. Ma-
rosvásárhelyen él. 73. Vitalitás. 74. Irodalmi 
mű nem. 76. Kikészül, kiborul.

Függőleges: 1. Szándék, igyekezet. 2. 
Zarándokok, utazók csoportja a sivatagban. 
3. Maros-parti román város lakója. 4. Fogai-
val őröl. 5. A római mitológiában a szerelem 
istenének a neve. 6. Kiindulópont. 7. Ver. 8. 
Félbeveszek! 9. Illemtan. 10. Híres, ismert. 11. 

Szint. 12. Színültig. 13. Alkalmi, időnkénti. 
17. Gyarapítja. 18. Ábra egyik fele! 22. Tizede 
egynemű hangzói. 25. Növényi rész. 28. Régi 
vágású, vaskalapos. 31. Vá… - Csongrád me-
gyei város. 32. Turbóvég! 34. Születésű. 35. 
Romadal egyneműi. 36. Névelővel: elfásu-
lók, közönyössé válók. 37. Vége eleje! 38. Az 
egyik szülő becézve. 39. Támogatják. 40. Szí-
riában van! 42. Névelővel: autó (szleng). 44. 
Kft. angol megfelelője. 46. A földre. 48. Dalol. 
49. Tartó. 50. Az idézet második sora. 52. Szi-
getországi vállalat (két szó). 53. Kodály Háry 
János című művének nőalakja. 55. Élezed 
(kést). 58. Ötlet. 60. Kertet művel. 61. A.R.É.Y. 
63. Az egyik égtáj röviden. 64. Los Angeles-i 
középiskola. 66. Gyurma fele! 68. A kés vágó-
felülete. 70. Menyasszony. 72. Ideg, húr. 75. 
Juttat.

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 50. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Heti menü:
december

26-30.
Hétfő
Kellemes Karácsonyt és 
Boldog Új Évet Kívánunk!
Menü nincs, de az étterem nyitva tart.

Kedd
A menü: Vegyes zöldségleves,
Székelykáposzta
B menü: Tojásos leves,
Rántott csibemáj, zöldbabfőzelék

Szerda
A menü: Fűszeres almaleves,
Karaj sok magvas bundában, 
hagymás tört burgonya
B menü: Zöldbableves,

Zöldséges-csirkés rakott 
tészta

Csütörtök
A menü: Disznótoros leves,

Bácskai rizses hús
B menü: Gombakrémleves,
Mézes-mustáros csirkemell falatok, 
párolt rizs

Péntek
A menü: Lencseleves virslivel,
Sajtimádó karaj, rizibizi
B menü: Csirkegulyás
Zúzapörkölt, nokedli

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu

1 2 3 4 5
CS

6
NY

7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 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 

S

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

M

→ K G
76



16  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2016. december 23.

Lencseleves
Hozzávalók: 50 dkg lencse, 2 ek. zsír vagy étolaj, 1 ek. finomliszt, 

1 kávéskanál pirospaprika, 4 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagy-
ma, 2 db paprika, 2 db paradicsom, 3 db babérlevél, 2 ek. ételízesí-
tő, 1 ek. cukor, 1 ek. ecet,  ízlés szerint só, 2 szál sárgarépa, 2 szál fe-
hérrépa, 50 dkg füstölt hús

Elkészítés: A füstölt hús felteszem főni, egy kuktában. 60 percig 
főzöm. Egy fazékban, zsírból vagy olajból és finomlisztből, világos 
rántást készítek, majd félrehúzom és megszórom pirospaprikával. 
Hozzáadom a lencsét, a felaprított fokhagymát, vöröshagymát, 
paprikát és paradicsomot, babérlevelet, ételízesítőt, ecetet, cuk-
rot. Felöntöm 2 liter vízzel és fél órát főzöm. Ezután hozzáadom 
a kockára vágott répákat, majd további 10 percig főzöm. Közben 
kiveszem a megfőtt füstölt húst a kuktából, a levét hozzáöntöm a 
lencséhez és ha szükséges, utána sózom. A füstölt húst felaprítom, 
beleszórom a levesbe és 10 percig főzöm vele. Tejföllel, vagy anél-
kül tálalom.

Szentes családi ízei

Született:
Tóth Gábornak és Bori Lej-

la Etelkának (Mátyás király u. 1.) 
Bence Nimród, Rédei Istvánnak 
és Berényi Katának  (Bercsényi u. 
74/A.) Luca, Száva Norbertnek és 
Kalmár Katának  (Nyíri u. 20.) Na-
tália, Horváth Norbertnek és Je-
nei Máriának (Attila u. 1/A. 3/13.) 
Norbert, Gránicz Imrének és Gere 
Nikolettának (Dózsa Gy. u 131.) 
Inez, Somogyi Balázsnak és Mak-
ra Melindának (Petőfi S. u. 3.) Le-
vente, Hézső Zoltánnak és Be-
rezvai Katának Zénó (képünkön) 
nevű gyermeke.

Házasságot kötött
Suti József Roland (Orosházi 

út 28.) és Bugyi Anna (Schweidel 
J. u. 11.)

Elhunyt:
Pintér Zoltán (Felsőrét tanya 

1.), Madai Győző Istvánné (Ipar-
telepi út 37.), Erdőháti Nagy Im-
réné (Kiss Ernő u. 85.)

Családi
események

Burgonya 80-130 Ft/kg, répa 150-
250 Ft/kg, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-250 Ft/db, petrezselyem 80-100 Ft/
csomó, hegyes erős paprika 100-200 
Ft/db, fehér paprika 650 Ft/kg, kali-
forniai paprika 250-300 Ft/kg, paradi-
csom 500-650 Ft/kg, póré hagyma 50-
100 Ft/csm, vöröshagyma 150-200 Ft/
kg, fokhagyma 1800-2000 Ft/kg, tojás 
38-40 Ft/db, kapor 100 Ft/cs, kígyóu-
borka 800 Ft/kg, saláta 200 Ft/db, lila-
káposzta 380-400 Ft/kg, kelkáposzta 
350-380 Ft/kg, fehérkáposzta 150-190 
Ft/kg, jégcsapretek 100 Ft/db, fekete 
retek 150-280 Ft/kg, lilahagyma 300 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 480-550 
Ft/kg, datolya-füge 450 Ft/cs, alma 
150-280 Ft/kg, körte 450-600 Ft/kg, 
mandarin 250-350 Ft/kg, narancs 200-
250 Ft/kg, banán 280-400 Ft/kg, naspo-
lya 480-550 Ft/kg csíramálé 220 Ft/kg, 
citrom 550 Ft/kg, karfiol 600 Ft/kg, spe-
nót-sóska 900 Ft/kg, dióbél 2500 Ft/kg, 
mák 1600 Ft/kg.

PIAC

KOS
Néhány vizsgát vagy vizsga jellegű helyzetet tartogat önnek ez a hónap. 
Sokat könnyíthet saját helyzetén, ha bátran szembenéz ezekkel!
BIKA
Nagy fába vágta a fejszéjét, és ahogy sejtette is, ez rengeteg munkával 
jár. Saját terveit valósíthatja meg, így egy cseppet sem bánja a befek-
tetett energiát.
IKREK
Kreativitását és művészi érzékét kiválóan kamatoztathatja. Minden felté-
tel adott ahhoz, hogy valami különlegeset és nagyszabásút hozzon létre!
RÁK
Ezekben a hetekben felmerülhet annak a lehetősége, hogy egy új part-
nert válasszon maga mellé. Ez vonatkozhat magánéletére vagy hivatá-
sára egyaránt.
OROSZLÁN
Ha túl sokan állnak ön előtt a ranglétrán, talán ideje lenne megfontolni a 
munkahelyváltást vagy az önállósodás lehetőségét!

SZŰZ
Egyre inkább érezheti, hogy megjelenik egyfajta keret az életében, amely stabi-
litást, biztonságot ad és áttekinthetővé teszi a dolgokat.
MÉRLEG
Túljutott az év végének egészségügyi problémáin, melyeknek köszönhetően 
megtapasztalta, micsoda erőkkel rendelkezik.
SKORPIÓ
Ha megtudja, hogy egy korábbi nézeteltérése félreértésből adódott, azonnal 
tisztázza a helyzetet és hozza helyre a korábbi harmóniát!
NYILAS
A korábbi hónapokhoz képest a december még nyugodtabb lesz, még inkább 
lehetősége lesz utolérni magát.
BAK
Megérezheti magában annak a lehetőségét, hogy gyorsan, közvetlenül meg-
valósítson olyan dolgokat, amelyekért máskor hosszasan dolgozik.
VÍZÖNTŐ
A napokban lehetősége lesz a megmérettetésre, ami önt – szemben több más 
jeggyel – nem hogy megijeszti, de kimondottan fellelkesíti.
HALAK
Nem akadályozzák az emberek, nem okoznak gondot, minden könnyedén 
összejön, ön pedig jókor van a lehető legjobb helyen, hogy közelebb kerül-
jön céljaihoz!

December 23-29.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: január 02-08.
Hétfő: Olasz zöldségleves
A menü: Bácskai rizses-hús

B menü: Csikós tokány, 
hagymás tört burgonya

C menü: Szezámmagos rántott 
sertésszelet, hagymás tört burgonya

Kedd: Húsleves
A menü: Főtt sertéshús, meggymártás
B menü: Eszterházy csirkeragu, tészta

C menü: Görög rántott szelet, 
ananászos rizs

Szerda: Paradicsomleves
A menü: Csirkepörkölt, főtt burgonya

B menü: Húsos-kolbászos 
rakott burgonya 

C menü: Töltött rántott szelet, 
párolt zöldség

Csütörtök: Csurgatott tojásleves
A menü: Kukoricás csirkeragu, 

petrezselymes rizs
B menü: Rántott sertésszelet, 

zöldbabfőzelék
C menü: Csirkemell burgonyás 
köntösben, petrezselymes rizs

Péntek: Húsos kolbászos korhely-
leves

A menü: Mákos metélt
B menü: Szilvás gombóc

C menü: Rántott csirkecomb, 
tepsis burgonya

Szombat: Karalábéleves 
Csőben sült csirkemell, rizibizi 

Vasárnap: Meggyleves
Bácskai húsos galuska

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 26. - 2017.január 2. Menta Gyógyszertár (Szentes, 
Alsórét 258.) hétfőtől péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-18 óráig, vasárnap és ünnepnapo-
kon zárva. Készenléti telefon: 70/5635139

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
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Sebők Tamás
Hétfőn kezdetét vette az 5 na-

pos Téli Palánkos Labdarúgó Tor-
na a gyermeknek a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnokban. A 
Szentesi Kinizsi SZITE valamint a 
Sportközpont közös szervezésé-
ben megrendezett tornán ösz-
szesen 45 csapat versengett kor-
osztálya legjobb címéért. Az 
összecsapásokra a régió neves 
csapatai is nevezték utánpót-
lás kereteiket. Így láthattuk töb-
bek között a Grosics Akadémia, 
a Foliaplast Bordány a szegedi 
DAFC, A Csongrád TSE, az oros-

házi OMTK ULE, a szolnoki Szan-
da Focisuli, vagy a Gyomaendrődi 
GYLE csapatait. A küzdelmek U8-
tól egészen U12-ig, valamint U14 
és U16-os korosztályban zajlanak. 
A szervezők a női szakosztályokra 
is gondoltak, így december 23-án 
a Szentesi Kinizsi I.,a Szentesi Ki-
nizsi II., a Nagymágocs, a Maros-
menti UFC, valamint az Airenergy 
FC I. és az Airenergy FC II. részvé-
telével női tornát is szerveztek. 

A karácsonyt követően a férfi 
fordulókat is megrendezik de-
cember 27. és 29. között. A neve-
zések december 21-én, zárultak a 
következő napon pedig a sorso-
lás is megtörtént. Az eseményről 
következő számunkban olvashat 
részletesen.

Elindult a gyermek palánkos torna

Sebők Tamás

December 17-én, szomba-
ton délután a központi kony-
hán tartotta idei évzáró ün-
nepségét a Szentesi Kinizsi 
SZITE. A vezetőség évérté-
kelője után minden szakosz-
tály edzője jutalmazta csapata 
három legsikeresebb játéko-
sát és értékelte teljesítményü-
ket. 

Szabó Zoltán, az egyesület el-
nöke beszédében rámutatott, 
hogy igen sikeres évet zárt a 
klub, a megannyi példamuta-
tó eredmény mellett a csapatok 
létszáma is emelkedő tenden-
ciát mutatott. – Mindezek mel-
lett nagy eredményt látok abban 
is, hogy elkezdődött a labdarú-
gó székház építése. A kivitelezés 
első fázisa lezárult 2016-ban, ta-
vasszal a második fázissal foly-
tatódnak a munkálatok azért, 
hogy megfelelő helyen tudjuk 
fogadni a labdarúgókat, megfe-
lelő mennyiségű szertárral, öltö-
zővel, orvosi szobával közössé-
gi térrel kínáljuk meg őket. Előre 
láthatólag 2017 nyarára elkészül 
az új épület – tette hozzá.

Az egyesületet neves cégek 
mellett magánszemélyek is tá-
mogatták idén. Egyikőjük a gyer-
mekek számára távirányítós játé-
kautókat ajánlott fel, valamint 50 
darab vadonatúj német váloga-
tott mezt. Egy nevét nem vállaló 
támogató pedig skót klubcsapa-
tok mezeivel (70-80 darab) tá-
mogatta a labdarúgókat. 

Dr. Demeter Attila alpolgár-
mester beszédében rámutatott, 
hogy az idén 20 éves nemze-
ti sportváros támogatja a fiatal 
sportolókat és az ünnepekhez 
közeledve a negyedik adventi 
gyertyához, a reményhez hason-
lította a felnövekvő generációt. 
Kiemelte a tanulás mellett vég-
zett sportok fontosságát, majd 

kellemes ünnepeket kívánt a 
megjelenteknek. 

Némethy László a Szentesi Ki-
nizsi SZITE szakmai vezetője el-
mondta, büszke a fejlődésre, a 
gyermekek jó közérzetére. Ki-
emelte kiváló edzőcsapattal dol-
gozik, akik a legjobb tudásuk 
szerint nevelik a gyermekeket. 
Végül a szülőkhöz szólt: – Ne fut-
ballistának neveljék a gyereke-
ket, hanem sportolóknak, hiszen 
ebből hatalmas a választék a vá-
rosban. Szabó Zoltán ehhez kap-
csolódva lapunknak elmondta, a 
Kinizsi minden sportágat támo-
gat, hiszen észre kell azt venniük, 
ha egy gyermeket nem labdarú-
gónak szánt a sors, ezzel segíthe-
tik a többi egyesület munkáját is. 

A szakvezetők értékelését id. 
Janiga László kapusedző kezd-
te. Humorosan úgy fogalma-
zott, a kapus a legfontosabb já-
tékos egy labdarúgó csapatban. 
Hozzátette, sokat fejlődött a ta-
nítványok teljesítménye, szor-
galmukkal is meg volt elégedve. 
Fontosnak tartotta a szülők és a 
gyermekek közötti otthoni be-
szélgetéseket, majd Hegedűs Pé-
ter, legendás kapus, Király Gábor 
egykori edzője üzenetével zárta 
beszédét, aki békés boldog ün-
nepeket kívánt minden megje-
lentek. 

Jernei Csaba, az U7-es korosz-
tály edzője szerint hatalmas tel-
jesítmény volt a kezdeti 4-5-
ös létszámot feltornázni 12-13 
főre. Kiemelte a gyerekek Bozsik 
programban nyújtott teljesítmé-
nyét is, majd átadta a különdíja-
kat Víg Kornélnak, Tibrik Noelnek, 
és Jenei Zsombornak. 

Szöllősi Ferenc úgy fogalma-
zott, játékosai egyre inkább 
fejlődnek, közelebb kerülnek 

egymáshoz, jól teljesítenek csa-
patként. Az Interligás szerep-
lésüket a palánkos tornával 
folytatják az év végén. Három ki-
emeltje, Tar Zétény, Mezei Martin 
és Harkai Csanád voltak. 

Ifj. Janiga László, az U8-as kor-
osztály szakvezetője elmondta, 
tisztesen helytállt csapata ver-
senysorozatban, fegyelmezetten 
játszottak és a hozzáállásuk is 
megfelelő. Díjazottjai Vas Móni-
ka, Györgyi Tamás és Bihari Máté 
voltak. (Képünkön a csapat.)

Gulyás Zoltán, az U10-es csa-
pat edzője rámutatott, hogy eb-
ben a korban szoknak a gye-
rekek a nagyobb pályához, a 
többemberes játékhoz, de úgy 
érzi megtalálták a helyüket a 
srácok. Dicsérte a szülők hozzá-
állását. Díjazottjai: Homoki Ló-
ránt, Váradi Ferenc és Czenei Al-
bán voltak.

Herczeg Szabolcs, az U11 és 
U12-esek hullámzó teljesítmé-
nyét említette értékelőjében, 
majd hozzátette, a céljuk a sike-
res forma megtartása, amihez 
kiváló csapatuk van. U11-ben 
Bozóki Csengét, Csernus-Lukács 

Lászlót, Ádám Szabolcsot, U12-
ben Szircsák Ábelt, Bihari Endrét, 
és Harkai Dávidot díjazta.

Sal Sándor kiemelte a csapata, 
az U14 edzésteljesítményét, és 
a sikeres bajnoki szereplést. Há-
rom díjazottja: Sárréti Boldizsár, 
Csatlós Vencel és Bárány Gergely 
volt.

Tóth László, az U16-os fiú, va-
lamint az U17-es lány csapat tel-
jesítményét értékelte, hozzátet-
te a kamaszokkal sosem könnyű, 
de mégis megtalálták a közös 
hangot. Díjazottjai a fiúknál Ber-
kó Máté, Varga Olivér és Kádár 
Martin, a lányoknál, Urbán Gréta, 
Hornok Réka, Ajtai Brigitta voltak.

Jabniczki Sándor, a felnőtt női 
csapat vezetője viccesen annyit 
mondott, a nőkkel sosem egy-
szerű. Csapi Emesét, Sipos Rékát 
és Borák Juditot díjazta és meg-
köszönte Gólián Norbert másod- 
edző segítségét.

Némethy László az esemény 
zárásaként bemutatta azt a ma-
gyar válogatott mezt, amit Iván-
csik Gergő, a Telekom Veszprém 
és a magyar válogatott kiváló ké-
zilabdása ajánlott fel a klubnak.

Sikeres évet zárt a Kinizsi SZITE
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Az elmúlt héten, kétkörös, 
titkos szavazással Märcz Ta-
mást választotta meg a ma-
gyar férfi vízilabda-váloga-
tott szövetségi kapitányának 
az MVLSZ elnöksége. Märcz 
Tamás 2017. január elsejé-
től töltheti be a távozó Bene-
dek Tibor után a megüresedett 
kapitányi posztot. Magyar Jó-
zseffel (képünkön), a Szente-
si Vízilabda Klub örökös tisz-
teletbeli elnökével, a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnökségi 
tagjával a kaptányválasztásról 
beszélgettünk. 

A kapitányi posztra a vártnál 
jóval többen, összesen tizenhár-
man pályáztak, köztük két olyan 
szakember, aki korábban a szen-
tesi férfi csapatot is irányítot-
ta. Lukács Dénes és Vidumansz-
ky László végül nem jutott be a 
második körbe, ahonnan végül 
Märcz Tamás került ki győztesen. 
Magyar Józsefnek három jelöltje 

is volt a posztra, köztük a későb-
bi nyertes, Märcz Tamás. – Végi-
golvastam mind a tizenhárom 
pályázatot, és elmondhatom, 
hogy színvonalas pályamunkák 
érkeztek a kiírásra – mondta a 
szentesi klub korábbi elnöke. – 
Az, hogy végül Märcz Tamás lett 
a befutó, nem lepett meg, az vi-
szont annál inkább, hogy há-
nyan szerettek volna szövetsé-
gi kapitány lenni. Véleményem 
szerint azért volt ennyi pályázó, 
mert nem volt kiemelkedő esé-
lyese ennek a választásnak, így 
többen is azt érezhették, hogy 
lehet esélyük a győzelemre. A 
szavazás első körében az a je-
lölt, aki megkapta volna a szava-
zatok 50 százalékát, el is nyerte 
volna a posztot, ám ennyi szava-
zatot senkinek sem sikerült be-
gyűjtenie. Abban állapodtunk 
meg, hogy a két legtöbb szava-
zatot kapó jelölt kerül ezek után 
a második körbe, és jöhet a min-
dent eldöntő voksolás. Tamás 
pályázatát elolvasva azt mond-

hatom, hogy jó kezekbe került 
a kapitányi pálca, de azt is tu-
dom, hogy nem lesz könnyű dol-
ga megfelelni az elvárásoknak. 
Nyáron világbajnokság, ráadásul 
hazai környezetben, mondanom 
sem kell, hatalmas elvárásokkal. 
A kapitány célja a fiatalítás, de 
ezzel párhuzamosan az eredmé-
nyeket is hoznia kell, és ez a két 
dolog együtt nem egyszerű fel-

adat. Éppen ezért a négy éves 
megbízatását két részre osztot-
ta, az első időszak a világbajnok-
ságig szól, ezt követően szeret-
né megvalósítani – fokozatosan, 
az idősebb játékosok megtartá-
sával – a csapat fiatalítását. Ki-
csiben a szentesi klubban is 
hasonló helyzetben vannak a ve-
zetőedzők, hiszen fiatalítani sze-
retnénk, ugyanakkor a közvéle-
mény számára az eredmények 
is nagyon fontosak. Azt hiszem 
a női szakágban nem is sikerült 
eddig olyan rosszul ez a folya-
mat.

Magyar József elmondta, 
hogy az elnökségi tagok fejében 
három-négy olyan jelölt volt, aki 
betölthette volna ezt a posz-
tot, közülük került ki – a közvé-
lemény számára talán némileg 
meglepetésként - Märcz Tamás. 

Ha a dr. Kemény Dénessel, a 
Magyar Vízilabda Szövetség el-
nökével való tárgyalások ered-
ményesen zárulnak – és ez min-
den bizonnyal így történik majd 
–, akkor hivatalosan is Märcz Ta-
más lesz a férfi csapat kapitánya, 
2017. január elsejétől.

Sebők Tamás

A Mezőberény elleni ösz-
szecsapások amolyan keret-
be zárták a 2016-os esztendőt 
a Szentesi KK férfi kosárlabda-
csapatánál, hiszen az NBII-es 
bajnokság rajtjánál is Békés 
megyeiekkel csaptak össze 
Orgonáék. Akárcsak itthon, 
most az idegenbeli mérkőzé-
sen is győzelemmel zárt a csa-
pat.

Nemrégiben egy vendég 
edzőt, nevezetesen Nedeljko La-
zicot látta vendégül a csapat, aki 
szakmai tanácsokkal látta el Má-
csaiékat. Ahogy a csapatnál el-
mondták, ezeket az instrukció-
kat is tudták kamatoztatni az év 
utolsó mérkőzésén. Jól startolt 
a szentesi gárda, kemény táma-
dásokat vezettek és a védeke-

zésre is nagyon figyeltek, hiszen 
csak a 6. percben szerezte meg 
első pontjait a hazai alakulat. Az 
eredményjelzőn 6-19 állt az első 
10 percet követően. A továb-
biakban is uralta a mérkőzést a 
Szentes, a hazaiaknak még csak 
megszorongatni sem sikerült 
Vejinovicékat. Kiemelkedő volt 
Gajic Nemanja, Halász Ákos és 
Orgona Gergő játéka. Végül egé-
szen elképesztő, 52 pontos kü-
lönbséggel zárták a mérkőzést.

– Az egész mérkőzésre kon-
centráltság, összeszedettség 
volt jellemző. Mind a 12 játé-
kos játéklehetőséghez jutott, és 
mind próbálták ezt teljes mér-
tékben kihasználni. – mondták 
el az egyesület részéről.

Mezőberényi KK – Szentesi KK 
41:93 (6:19, 11:23, 15:25, 9:26)

Pontszerzők:
Vejinovic (5), Gergely (8), Saru-

si-Kis (5), Gajic (22), Halász (15), 

Vujadinovic (3), Mácsai (2), Ma-
rossy (7), Szanyi (7), Orgona (11), 
Csábi (8).

Új kapitány a férfi vízilabdázóknál

Győzelemmel zárta az évet férfi kosárcsapatunk

SERTÉSVÁGÁSNÁL ügyes böl-
lérasszony segít. Távolabbra csak úgy 
megyek, ha visznek. Tel.: 30/259-1931

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

ÖREG ház eladó a Kisérben. Tele-
fon:30/608-4081

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

ZEPTER edénycsomag bontat-
lan csomagolásban eladó. Telefon: 
30/454-3581

GARÁZS-DŰLŐBEN 635 négy-
szögöl belterületű föld eladó. Telefon: 
30/238-1936

SZENTESEN központban 180 m2 
ingatlan eladó. (lakás + 2 db utcára 

nyíló üzlethelyiség ami lakás céljára 
átalakítható). Csere is érdekel. Érdek-
lődni: 70/454-6992

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

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

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

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

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Tizenegy esztendősen kez-
dett el birkózni, ma pedig már 
a serdülő országos női baj-
nokság második helyezettje a 
Dr. Papp László Birkózó Egye-
sület sportolója, Balogh-Sza-
bó Anna Alíz (képünkön). A fia-
tal birkózóval pályafutásának 
kezdeteiről és az idei esztendő 
sikereiről beszélgettünk. 

Anna tizenegy éves volt, ami-
kor elment megnézni a bátyja 
birkózóedzését, és annyira meg-
tetszett neki ez a sportág, hogy 
abbahagyta a tornát, és elkö-
telezte magát a birkózás mel-
lett. Korábban a szegvári Forray 
Máté Általános Iskolában torná-
zott, itt Pólyáné Téli Éva edzette. 
Ma már Mazula Erik irányításá-
val készül a megmérettetések-
re, immár a birkózószőnyegen. 
– Az egyesületben összesen né-

gyen vagyunk lányok, így gyak-
ran edzem a 15 – 16 esztendős 
fiúkkal – mondta Anna. – Vigyáz-
nak rám, de azért engem sem 
kell félteni. Hetente öt edzésem 
van, négy a szőnyegen, egy fog-
lalkozáson pedig erősítünk. 

Eddig egy komolyabb sérülé-
se volt, ekkor a térde húzódott 
meg, emiatt kellett kihagynia 
egy rövidebb időszakot. A sérü-
lés már a múlté, októberben pe-
dig nagyszerű versenyzéssel sze-
rezte meg a serdülő női országos 
bajnokságon a második he-
lyet. – Azt hiszem ez az ezüsté-
rem az egyik legfontosabb ered-
ményem, de ezen kívül a nyári 
strandbirkózó országos bajno-
ki aranyérmemre, és egy koráb-
bi diákolimpiai ezüstérmemre is 

nagyon büszke vagyok – mond-
ta a szentesiek büszkesége.

Saját bevallása szerint a lábe-
melés az erőssége, de a csípődo-
báson még van mit gyakorolnia. 
Kellenek is az edzések, hiszen 
Anna a következő esztendőtől 
már a kadett korosztályban ver-
senyez, ahol bizony akár nála két 
évvel idősebb lányokkal is ösz-
szeakadhat a szőnyegen. Leg-
közelebb január közepén lesz 
versenye, így végre „éles” hely-
zetben bizonyíthat újra, hiszen 
a serdülő bajnokság fináléja óta 
nem volt mérkőzése. Nyár elején 
pedig következhetnek a komo-
lyabb erőpróbák, immár az egy 
korcsoporttal idősebb korosz-
tályban. – Az állóképességemen, 
az erőmön és a technikámon kell 

fejlesztenünk, hogy a 17 évesek-
kel is fel tudjam venni a versenyt 
– zárta a beszélgetést Balogh – 
Szabó Anna Alíz.

Sebők Tamás

Szombat délelőtt, valamint 
koradélután a Szentesi KK fel-
nőtt női csapata hazai pályán 
rendezett megyei kosárlab-
datornát. A lányok, ahogy no-
vember elején Kecskeméten, 
most a Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnokban is egy győ-
zelemmel és egy vereséggel 
zárták a napot.

A torna első mérkőzésén a 
hölgyek a Kiskunfélegyháza csa-
patát fogadták. Ügyesen, fegyel-
mezetten kezdték a játékot, az 
első játékrész elején szép előny-
re tettek szert. A vendégek ezek 
után csak megszorongatni tud-
ták a mieinket. Az első 10 perc 
után 19:13 állt az eredményjel-
zőn. A félidő előtt felerősödött a 
félegyházi alakulat és a második 
negyedet 18-18-as döntetlen-
nel hozták, de még így is 37-31-

es szentesi előnnyel fordultak a 
csapatok. A harmadik játékrészt 
is erősebben kezdték Aleksan-
dar Preskar tanítványai, tovább 
növelték előnyüket. Az össze-
csapáson Gyürki Betti sérülés mi-

att nem vett részt, további fájó 
pont volt Balog Tündi elveszté-
se is, aki mérkőzés közben sérült 
le és a második meccset ki is kel-
lett hagynia. A Kiskunfélegyháza 
az utolsó negyedre összeszedte 

magát, de csak szépíteni tudtak 
az eredményen, 65-61-re a Szen-
tes diadalmaskodott.

A torna második hazai érde-
keltségű mérkőzésén a Kecske-
mét csapatával csaptunk össze. 
A lányok csapatként küzdöttek, 
és tudták tartani a fizikai fölényt 
birtokló Kecskemétet. A győzel-
met nem sikerült megszerezni, 
de kitartásuknak hála tisztessé-
ges eredményt értek el.

Szentesi KK – Félegyházi TSI 
65:61 (19:13, 18:18, 14:5, 14:25)

Pontszerzők: Szeverényi (4), 
Balog E. (18), Sallai (14), Szabó 
(4), Telek (12) Hegedűs (9), Balog 
T. (3).

Kecskeméti KC II, - Szentesi KK 
71:58 (17:19, 14:17, 16:6, 24:16)

Pontszerzők: Szeverényi (6), 
Balog E. (14), Sallai (9), Szabó 
(14), Telek (7)

Hegedűs (6), Bárdi (2) 

Sebők Tamás

Városunk egyik legrégeb-
ben űzött sportja a sakk. A 
Szentesi Sakk Egyesület hiva-
talos formában 2012 óta mű-
ködik, tevékenységük azon-
ban jóval régebbről indul. 
történetükről, sikereikről és 
az aktuális évadról Kőhalmi-
né Forrai Julianna, alelnökkel, 
csapatvezetővel beszélget-
tünk.

Korábban a Spartacus SK 
szakosztályaként az NBII-es baj-
nokságban vettek részt a szen-
tesi sakkozók. Szép eredménye-
ket követően 2010-ben kiestek 
és sokan úgy gondolták hosszú 
évek kemény munkája lesz, mire 
ismét a nemzeti bajnokságban 

versenyeznek. – Szentesen nagy 
hagyománya van a sakknak, 
mint sportnak és nem szerettem 
volna, hogy ez megszűnjön. Már 
igen régóta foglalkozom a gyer-
mekek oktatásával és úgy gon-
doltuk, hogy egy megyei csapa-
tot indítunk azzal a céllal, hogy 
mihamarabb visszakerüljünk az 
országos színtérre – meséli a tör-
ténteket a csapatvezető.  

Hivatalosan 2012 januárja óta 
működnek, mint a Szentesi Sakk 
Egyesület Kozák János elnök ve-
zetésével. A kezdeti időszak si-
keresen telt, hiszen visszakerül-
tek az NBII-es bajnokságban. Az 

első évben azzal a céllal indul-
tak el, hogy fent maradjanak a 
tabellán. A jó eredményeknek 
köszönhetően a 6. helyen, azaz 
a középmezőnyben zárták az 
idényt. Az alelnök azt is elárulta 
idei bajnokság felénél a 12 csa-
patból álló mezőny 10. helyén 
állnak. A gyengébb teljesítmény 
oka, hogy az első- és a harmadik 
táblás versenyzőjük eligazolt. 

A 10 csapatos megyei baj-
nokságban is képviselteti ma-
gát az egyesület utánpótlás ver-
senyzőkkel, akiket a helyi iskolák 
tehetséges gyermekeiből ne-
velnek ki, valamint azoknak le-

hetőséget adva, akik az NBII-ben 
nem jutnak szerephez. Az ered-
ményes utánpótlás sportolók 
egy sikeres évet követően indul-
hatnak országos szinten is. 

– Az idei célunk a bennma-
radás. Szerencsére a kemé-
nyebb versenyek már túl va-
gyunk, így jó esélyünk van arra, 
hogy a következő szezonban is 
ott legyünk az országos bajnok-
ságban. Addig is keményen ké-
szülünk a versenyekre, hétfőn és 
csütörtökön tartunk edzéseket 
a Móricz Zsigmond Művelődési 
Házban. – zárta a beszélgetést a 
csapatvezető.

A tornát cserélte a birkózásra

Egy győzelem és egy vereség a hazai kosártornán

Százéves történelmet tartanak életben




