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Tájékozottnak lenni jó!

Jelmezben is indultak a szilveszteri futáson 10. oldal
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Majzik Attila

Új év, új esélyek, új lehetősé-
gek – az előttünk álló eszten-
dőről, az eltervezett munkáról 
Farkas Sándorral (képünkön), 
térségünk országgyűlési kép-
viselőjével beszélgettünk.

– Egy naptári fordulóval egy 
eseménysort, egy folyamatot 
nem lehet lezárni, ezért nagyon 
sok olyan dolog van, ami a 2017-
es évre is áthúzódik. Sajnos elég 
sok olyan nemzetközi tényező 
van, ami meghatározza az éle-
tünket itt, Magyarországon is. A 
menekültek kérdésköre példá-
ul még nem oldódott meg, és 
ez nyomasztólag fog hatni egész 
Európára és hazánkra is. Talán ab-
ban bízhatunk, hogy ezeket a 

migrációs folyamatokat az unió 
megpróbálja valamilyen módon 
korlátozni – mondta el lapunk-
nak Farkas Sándor. 

A képviselő a határainkra ne-
hezedő migránsáradattal kapcso-
latban leszögezte, ez komoly erő-
feszítést igényel az országunktól.  
– Ez a kérdés 2017-ben is nap-
renden lesz; vannak kétségeim 
az unió vezetőinek döntéseivel 
kapcsolatban, látva a hozzáál-
lásukat az ügyhöz, ugyanakkor 
azt is látom, hogy a magyar kor-
mány rendkívül elkötelezett és 
elszánt ebben az ügyben, és min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy helyben kezeljék ezeknek 
az embereknek a problémáit, és 
ne hozzuk át Európába. Nagyon 

helyesnek tartom, hogy ezeket a 
gondokat ne terheljük Magyar-
országra, ezzel ne növeljük a ma-
gyar emberek terheit. Bízom ben-
ne, hogy az uniós politikusok is 
felfigyelnek erre, és elfogadják 
az érveinket. Már látszanak jelek 
erre, ebben sajnos a terrorcselek-
mények is szerepet játszanak – 
mondta a képviselő. Farkas Sán-
dor kifejtette, a migráns-kérdés 
kihatással van az egyes országok 
politikájára is, egy más szemlé-
letmód van elterjedőben, ebben 
azonban sok a kiszámíthatatlan 
tényező.

A képviselő az idei év pozi-
tívumai között kiemelte a mi-
nimálbér-emelést, a szakmun-
kás bérminimum emelését, az 
áfa-csökkentéseket, a Családi 
Otthonteremtési Programot, a 
pedagógusok, az egészségügyi 
dolgozók és a szociális szférá-
ban dolgozók életpálya-modell-
jét, valamint a törvényben előírt 
nyugdíjemelés kétszeresét.

– Ezekre a magyar gazdaság 
teljesítménye ad alapot. Ha meg-
nézzük az adatainkat, minden 
mérőszámunk emelkedett, ez 
2017-ben tovább fog erősödni. 
Az áfacsökkentés és a béremelés 
arra ösztönzi a lakkosságot, hogy 
megtakarítsanak, illetve fogyasz-
szanak – erre az elmúlt tíz-tizen-
öt évben nemigen volt lehetősé-
gük. Egy bizakodó évnek nézünk 
elébe, a magyar társadalom egy 
jelentős részének könnyebbé vá-

lik az élete. Szeretnék egyre több 
mosolygó embert látni ebben az 
országban és itt Szentesen is – 
hangsúlyozta Farkas Sándor.

A képviselő elmondta, na-
gyon fontosnak tartja, hogy a sta-
bil gazdasági háttér biztonságot, 
megelégedettséget nyújtson az 
embereknek. – Ha egy kicsit elé-
gedettebbek, nyugodtabbak le-
szünk és érezzük, hogy jobban 
élünk, akkor több jobbkedvű em-
ber lesz. Búskomorsággal élni na-
gyon nehéz, ez kihat embertár-
sainkra is, és visszafogja azokat 
a pozitív változásokat, lehetősé-
geket, amiket a kormány próbál 
megteremteni a lakosságnak – 
fogalmazott Farkas Sándor.

A honatya kitért a vidéki tele-
pülések csökkenő lakosságára is. 
Ezzel kapcsolatban elmondta, a 
külföldre áramlás trendje vissza 
fog fordulni. – Sokan térnek haza, 
hogy itt alapítsanak családot, és 
ha folytatódik ez a gazdasági nö-
vekedés, akkor én úgy gondo-
lom, egyre jobban megéri itthon 
maradni. Ha megfelelő gazdasági 
erő jelenik meg a vidéki városok-
ban, akkor adódnak olyan felté-
telek, amik az itt élő embereknek 
biztonságos hátteret fognak biz-
tosítani. A családsegítő program-
jaink, támogatások is mind-mind 
arról szólnak, hogy próbáljunk 
segíteni a családalapításban, 
gyermeknevelésben. Én hiszem 
azt, hogy ennek eljön az eredmé-
nye – szögezte le Farkas Sándor.

Farkas Sándor: egy bizakodó évnek nézünk elébe

Rozgonyi Ádám

– A hit és a szeretet a hosz-
szú élet titka – állítja Hangai 
Györgyné, aki decemberben 
ünnepelte 90. születésnapját. 
A jeles esemény alkalmából dr. 
Demeter Attila alpolgármester 
is felköszöntötte otthonában.

Ilonka néni Szankon született. 
Nagyszülei és családja földműve-
léssel, állattartással foglalkoztak. 
Nagyapja és édesapja is ötgyer-
mekes családban nevelkedett fel. 
– Amikor a gyerekek nagyobbak 
lettek, pásztornak kellett lenniük. 
Vigyáztak a jószágra – fogalma-
zott a köszöntött. 

Az ünnepelt mesélt lapunknak 
arról, hogy gyermekkorában libá-
kat őrzött, legeltetett, sokat volt 
a természetben. Kedves emlékek 

fűzik ehhez az időszakhoz. – Me-
zítláb kellett menni a libák után. 
Legeltettük őket, utána behajtot-
tunk. Nagyapa intézte tovább a 
sorsukat – folytatta. Életét mások 
megsegítésének, gyógyításának 
szentelte. Elvégezte Szegeden a 
nővérképzőt, 1954-ben a szente-
si kórházba került. A sebészeten 
kezdte a pályafutását. – Nagyon 
szép volt az osztály, apácákkal 
dolgoztam. Sokat tanultam tő-
lük, többek között a szeretetet. 
Türelmesek voltak a betegekhez 
– mondta Ilonka néni. Elmesélte, 
hogy egy ideig nem volt lakása a 
városban, majd a Zolnay Károly 
utcába költözött, ahol egészen 
férjhezmeneteléig élt. Első és má-
sodik házasságából is egy lánya 
született. Édesanyja sokat segí-

tett az első leánygyermeke fel-
nevelésében. Akkoriban a szülé-
si szabadság mindössze hat hét 
volt. Dolgozott, és közben ha-
zajárt. A főnővér úgy készítette el 
a beosztást, hogy legyen ideje a 
gyermeknevelésre is. A sebészeti-
ről a fertőző osztályra került. – 
Szerettem, mert gyerekek voltak 

ott. Annyira megkedveltem ezt a 
munkahelyet, hogy innét men-
tem el nyugdíjba.

Ilonka néni 90 évesen is aktív 
tagja a díszítőművész szakkör-
nek, kesztyűket és más ajándék-
tárgyat is horgol. A szakköri fog-
lalkozások és a jó társaság mindig 
örömmel tölti el. 

90 éves Ilonka néni
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A 2016-os esztendő az Ár-
pád-Agrár Zrt-nél is az előző 
gazdasági év zárásával és az 
új esztendőre való felkészülés-
sel kezdődött. Dr. Csikai Miklós 
elnök-vezérigazgató (képün-
kön) hangsúlyozta, már a gaz-
dasági tervkészítés időszaká-
ban azzal a  hittel kell végezni 
feladatainkat és olyan terve-
ket készíteni, ami reálisan tel-
jesíthető. A kitűzött feladatok 
végrehajtásához pedig csak 
úgy szabad hozzáfogni, hogy 
annak teljesülni kell. A vagy si-
kerül, vagy nem gondolkodás-
mód elfogadhatatlan.

Megtudtuk az elnöktől, hogy a 
tervezés során a kertészet - mint 
a részvénytársaság több mint 5 
és fél évtizedes eredményes gaz-
dálkodását elsődlegesen meg-
határozó területe – számait az 
előző évi tényeknél magasabb-
ra emelték. – Azoknak az új be-
ruházásoknak, fejlesztéseknek, 
amiket az előző években végez-
tünk be kellett érni. Az év végén 
elmondhatjuk, hogy mind az új 
nagylégterű üvegházakban ne-

velt hosszúkultúrás paradicso-
mok, mind az új palántanevelő 
házakban előállított palántáink 
hozták a várakozásainknak meg-
felelő számokat – tette hozzá. 

A cég  legnagyobb kitettségű 
ágazata a szántóföldi növény-
termesztés, melynek minden évi 
eredményességére a saját felké-
szültségünk mellett legnagyobb 
hatása az időjárásnak van. – Ked-
vezőbb volt az időjárás a korábbi 
évekhez képest: nem volt akko-
ra a nyári hőség és a természe-
tes csapadékot is kedvező elosz-
lásban kaptuk az év legnagyobb 
részében. Ezért a kalászos nö-
vények betakarítását a kora őszi 
huzamosabb ideig tartó csapa-
dékos időszak előtt teljes egé-
szében elvégeztük.  Egyedül a 
szója betakarításnál volt negatív 
hatással ez a külső körülmény, 
de az előző évekhez képest eb-
ben az ágazatban is jobb ered-
ményeket értünk el. 

Előállított növénytermesztési 
termékeink értékesítésén is túl 
vagyunk,  a korábbi éveknél lé-
nyegesen alacsonyabb árakon. A 
jelenlegi termelői termény árak-
ra további negatív hatással van a 
madárinfluenza okozta csökke-
nő takarmány igény.

A tejtermelő, szarvasmarha 
tenyésztő ágazat továbbra is 
gondokkal küzd. Az elnök rá-
mutatott, nem a hozammal 
van a gond, hanem az árakkal. 
Az egész évi felvásárlási árak-
kal  a 70 Ft/kg-ról induló év ele-
ji árak decemberre érték el a 80-
90 Ft/kg közötti tartományt az 

extra minőségű tejre számítva, 
amely messze alatta van a vál-
lalkozásuk önköltségeinek. – Ez 
az ágazat sajnos a számítottnál 
is több veszteséget mutat. Az 
uniós támogatások mindegyi-
kének megérkezése után is kö-
zel 70 millió forintos vesztesé-
get kell majd rögzítenünk év 
végi mérlegünkben. Ez a hatal-
mas veszteség sajnos nem csak 
az Árpád-Agrár Zrt.-nél, hanem 
valamennyi tejtermelő gazda-
ságban is óriási gondokat okoz  
– magyarázta.

– Az őszi, téli szántási és ve-
tési munkálatokat a részvény-
társaság és kapcsolt vállalkozá-
sai valamennyi területén, a több 
mint 1500 tulajdonostól bérelt 
termőföldeken az év vége előtt 
befejeztük. Az őszi kalászos nö-
vényeink fejlettsége kielégítő. 
Növényházainkból megkezdő-
dött az új ültetésű fehérpapri-
kák értékesítése, paradicsom és 
hegyes csípős paprika kultúráink 
kiültetésre kerültek. A decembe-
ri napfénynek is köszönhetően 

2017-re is reménykedve várunk 
egy eredményes gazdasági esz-
tendőt. Ehhez a közös munká-
hoz kívánok a sajtón keresztül is 
minden Árpádos és kapcsolt vál-
lalkozásainkban dolgozó mun-
katársunknak és Szentes város 
valamennyi polgárának is sok jó 
egészséget, kitartást, békés, bol-
dog családi és örömteli munka-
helyi közösségeket.

(X)

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert friss, jó minőségű termékek 
közül választhatok.”
 – Sebestyén Adrián

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Jó eredmények a kertészetben és a szántóföldi 
növénytermesztésben, válságban a tejágazat

FELHÍVÁS
Szentes Város Önkormányzata

felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2017. január 1. éjféltől - 2017. január 31. éjfélig

a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30/708-7183-as
telefonszámon hívható! Az Orvosi Ügyeleti

ellátás a Mentőállomáson történik!
A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15.00-07.00, 

hétvégén és ünnepnapon 07.00-07.00
A gyermek ügyelet munkarendje: hétköznap 15.00-17.00, 

hétvégén és ünnepnapon: 09.00-11.00.
A fennmaradó ügyeleti időben

a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.

Szentes Város Önkormányzata
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Újév első napján a kora esti 
órákban rendezték meg 2017. 
első tűzijátékát Szentesen – 
erről egy internetes szavazá-
son döntöttek a városlakók. 
A Kossuth tér teljesen megtelt 
az óévbúcsúztató eseményre, 
amelynek rendhagyó időpont-
jával a kisgyerekeknek is ked-
vezni szerettek volna.

Sokan elégedetlenségüknek 
adtak hangot az interneten, 
hogy nem hagyományosan, szil-
veszter éjjel lövik fel a rakétá-
kat. A Kossuth teret azonban 
megtöltötte az ünneplő tömeg, 
amelyben sok kisgyermekes csa-
ládot lehetett látni. Az égi fény-
játék előtt zenés didergővel vár-
ták az érdeklődőket, majd újévi 
köszöntőt mondott Szirbik Imre 
polgármester a Kossuth téren iz-

gatottan várakozóknak. A város-
vezető úgy fogalmazott, fontos 
volt a családok számára, hogy az 
új esztendő első napjának kora 
estéjén legyen a tűzijáték. Kö-
szönetet mondott az internetes 
szavazással meghozott változ-
tatásért, mert a város mindig ar-
ról volt nevezetes, hogy őrzi ha-
gyományait, tiszteli elődjeit, de 
mindig korszerűen, előretekint-
ve gondolkozik. Ezután egy szil-
veszter éjjel kapott jókívánságot 
tolmácsolt az ünneplőknek. – 
Legyen előtted mindig út, hogy 
a céljaidat elérd. Legyen mögöt-
ted mindig szél, amely messzi-
re röpít. Legyenek melletted tár-
said, akikkel az utadat járhatod, 
céljaidat elérheted, örömeidet 
megoszthatod – fogalmazott, 
majd jó egészséget, sikereket 

– az egyéni életben és munká-
ban egyaránt –, és őszinte, segí-
tő, igaz barátokat kívánt a város 
lakosságának. A beszédet kö-

vetően kezdődött a mintegy 10 
perces, szemet gyönyörködte-
tő tűzijáték, amelyet tapssal kö-
szöntek meg a jelenlévők.

Tűzijátékkal indult az újév

Rozgonyi Ádám

Január 1-jén, 21 óra 16 perc-
kor, a Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórházban látta 
meg a napvilágot Kovács Lilien 
Anna. A kis újszülött Szarvas 
és Szentes első babája. Kovács 
Tímea és férje Mihály, a békés 
megyei városból érkezett a 

szentesi kórházba. A picit Szir-
bik Imre, a város polgármeste-
re, Hodálik Pál, Szarvas alpol-
gármestere és dr. Szilágyiné 
Kádár Irén, a kórház ápolási 
igazgatója köszöntötte janu-
ár 3-án.

Lili 3380 grammal és 50 centi-
méterrel született. Igaz, a vártnál 

kicsit hamarabb, de egészsége-
sen. Január 22-re, szülei házas-
sági évfordulójának napjára volt 
kiírva, ám már újév első napján 
örülhettek az új jövevény érkez-
tének. Nem apás szülés volt, de a 
családfőt mindössze egy ajtó vá-
lasztotta el a vajúdó anyától. Az 
újszülött a házaspár harmadik 
gyermeke, a másfél éves Natasa 
és az öt és féléves Noel mellett. A 
testvérek is a szentesi kórházban 
születtek. Egyrészt azért, mert 
Szarvason nincs kórház, és a Kur-
ca- parti gyógyintézmény a vá-
rostól 40 kilométeren belül talál-
ható. Másrészt, mint megtudtuk, 
az ellátással is elégedettek vol-
tak Kovácsék, kiemelték a helyi 
ápolók és orvosok kedvességét. 
– Földöntúli érzés, egy álom vált 
valóra ezzel. Mindig is nagycsa-
ládot szerettem volna. Mindent 
megadok majd neki, ami tőlem 
telik – mondta a kis Lilit karjában 
tartva a boldog apuka. Nevét az 
internetes böngészés után adták 
szülei. Második keresztnevét, az 
Annát, az egyik nagymama után 

kapta – tudtuk meg édesanyjá-
tól, Tímeától. Lapunkkal meg-
osztotta, bár a szülés nem volt 
könnyű, de amint meglátta ki-
csinyét, elmúlt minden fájdalma. 
Az új jövevényt Szirbik Imre pol-
gármester plüssmacival, anyuká-
ját virágcsokorral, dr. Szilágyiné 
Kádár Irén szintén játékmackó-
val köszöntötte, míg Hodálik Pál 
szarvasi alpolgármester pelen-
katortával, pezsgővel érkezett, 
amellett, hogy átadott egy 50 
ezer forint értékű babakötvényt 
is a Kovács családnak. A kezde-
ményezés tavaly ősszel indult 
Szarvason, amellyel a város új la-
kóit támogatják. A gratulációkat 
mosolyogva fogadták Lili szülei. 
– A második gyermekem itt szü-
letett, Szentesen. Nagyon tet-
szik a szülészet kialakítása, elsze-
parált szülőfülkék vannak. Nem 
zsúfolt, hanem kis, egy-két sze-
mélyes szobák találhatók az osz-
tályon. A személyzet mindent 
megtesz az anyukákért és a gye-
rekekért – osztotta meg lapunk-
kal Hodálik Pál. 

Most Te is hozzájárulhatsz 
Szentes következő 5 évre szóló 
ifjúságpolitikai irányvonalához

Készül a város új ifjúsági kon-
cepciója melyben a fiatalok szó-
rakozási, sportolási szokásait és 
igényeit kívánják összefoglal-

ni. Az a cél, hogy minél jobban 
tükrözze a fiatalok véleményét. 
Szentes valamennyi általános- 
és középiskolás tanulója már ki-
töltötte a papír alapú kérdőívet, 
csak egy korosztály (19-35 éves), 
a fiatal felnőtteké maradt ki. Az 

érintett korosztály elektroniku-
san tudja az alábbi kérdőív kitöl-
tésével véleményét elmondani!

Mivel a kérdőív önkéntes, va-
lamint anonim, és nem jár érte 
semmi nyeremény, nincs értel-
me többször kitölteni. A véle-
ményedet egy is jól tükrözi! A 
kérdőívek beküldésének pontos 
idejét rögzíti a rendszer.

Fontos, hogy nem csak a vá-
rosban élő fiatalok tölthetik ki a 
kérdőívet, hanem a városhoz va-
lamilyen formában kötődő fiatal 
felnőttek!

A kérdőív a 
QR kódot be-
olvasva tölt-
hető ki: 

Lilien az első Szentesen született baba

Számít a véleményed!
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Halupa Eszter

– Elég sok szociális támoga-
tás létezik Szentesen. Az állami 
támogatásokat az önkormány-
zat adja tovább a rászorulók szá-
mára. A helyi önkormányzatok-
nak kell, hogy legyen rálátása a 
rászorulókra. Az önkormányza-
ti támogatásoknak odaítélésé-
nek van egy kritériuma, felső jö-
vedelemhatára (általában 42.750 
Ft.). Akinek az egy főre jutó jöve-
delme túllépett ezen a határon, 
nem volt jogosult a támogatás-
ra, annak ellenére, hogy valóban 
rászorult – tudtuk meg dr. Cho-
miak Waldemartól. Az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság el-
nöke elmondta, hogy a testület 
úgy döntött, hogy megemeli ezt 
az értékhatárt (57.000 Ft/71.250 

Ft/85.500 Ft), ami alatt adható az 
önkormányzati támogatás. A bi-
zottság elnöke hozzátette, hogy 
gyakran szembesült azzal, hogy 
egyre több család, egyedülál-
ló, idős ember van, aki rászorul 
a segítségre. A szociális bizott-
ság elnöke szerint az alacsony 
jövedelemhatár miatt sokan ki-
estek a támogatási rendszerből 
annak ellenére, hogy segítségre 
szorulnak. Mindenkit arra bizta-
tok, hogy érdeklődjön az önkor-
mányzat szociális irodájában. A 
települési támogatás a legtöbb 
esetben gyógyszertámogatás, 
valamint rendkívüli települési tá-
mogatás (élelmiszerre, tüzelőre, 
gyermekétkeztetés térítési díjá-
ra) formájában került kifizetésre. 
– Nagyon sok esetben a rende-
letünkben meghatározott ala-

csony egy főre eső jövedelemha-
tár miatt kellett méltányosságot 
alkalmazni – meséli az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnö-
ke. Hozzátette, hogy gyermekes 
családok esetében tapasztalat, 
hogy ahol egy, vagy két iskolás 
gyermek van, és jövedelmük ke-
véssel, de meghaladja azt a jö-
vedelemhatárt, amely alapján 
ingyenes ellátásra lennének jo-
gosultak, komoly gondot okoz a 
teljes összegű térítési díj megfize-
tése. A jelenlegi szabályozás sze-
rint rendkívüli települési támo-
gatás családoknak akkor adható, 
ha jövedelmük nem haladja meg 
a nyugdíjminimum másfélszere-
sét, amely 42.750 Ft, egyedülálló 
esetén pedig a kétszeresét, amely 
57.000 Ft.  A testületi ülésen elfo-
gadott határozata szerint rendkí-
vüli települési támogatás akkor 
nyújtható, ha a kérelmező, illet-
ve a családja jövedelmi viszonyait 
figyelembe véve az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem halad-
ja meg a családok esetén 57.000 
forintot, és az egyedül élő, illetve 
gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetén 71.250 forintot. A temeté-
si költségek viseléséhez rendkí-
vüli települési támogatás annak 
állapítható meg, akinek a család-
jában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem éri el 85.500 forintot. 

A gyógyszertámogatás abban az 
esetben állapítható meg, ha a ké-
relmező gyógyszerköltsége eléri 
a 4275 forintot és a családok ese-
tében az egy főre eső havi jöve-
delem nem haladja meg 71.250 
forintot, az egyedül élő esetén az 
egy főre eső havi jövedelem nem 
haladja meg 85.500 forintot. A la-
kásfenntartási támogatás akkor 
adható, ha a háztartásban élők 
egy főre jutó jövedelme nem ha-
ladja meg 85.500 forintot. A nor-
matív lakásfenntartási támoga-
tás összege 2.500 forintról 3000 
forintra emelkedik. Adósságcsök-
kentési támogatásban részesül-
het az a család vagy egyedül élő 
személy, akinek közüzemi díjtar-
tozása nem éri el az 50.000 Ft-
ot, közüzemi díjtartozása miatt 
a szolgáltatást kikapcsolták, to-
vábbá, akinek a háztartásában 
az 1 főre eső havi nettó jövede-
lem nem haladja meg több sze-
mély együttélése esetén 57.000 
Ft-ot és a háztartás tagjai egyiké-
nek sincs vagyona, egyedül élő 
esetén 71.250 Ft-ot, és vagyona 
nincs.

Változnak az önkormányzati szociális támogatások

Majzik Attila

A legutóbbi rendes képvise-
lő ülésén döntött arról a testü-
let, hogy a főképp romák lak-
ta környéken álló Nádas Ház 
a város tulajdonába kerüljön. 
Az épület a Családsegítő Köz-
pont fenntartása alá kerül az-
zal a céllal, hogy egy közösségi 
teret biztosítson a környéken 
élőknek.

– Mindenféleképp egy olyan 
elgondolás volt a Nádas Házzal 
kapcsolatban, hogy a roma ha-
gyományokat követve egy olyan 
közösségi teret alakítsunk ki az 
ott élők számára, amely a roma 
kultúra ápolása, oktatási célok és 
kézműves foglalkozások teréül is 
szolgálhat – indokolta a döntést 
Hevesi-Tulipán Edit. A körzet ön-
kormányzati képviselője elmond-
ta, az épület felújítást igényel, va-
lamint a fenntartása is költséggel 
jár, ám mivel a roma önkormány-
zatnak nincs meg erre az anya-
gi forrása, ezért a Családsegítő 
Központ fog pályázati források 
bevonásával részt vállalni a fel-
újításban és a későbbi működte-
tésben.

A korábban magántulajdon-
ban lévő Nádas Ház eddig üresen 

állt, eredeti funkcióját nem töl-
tötte be; a város az ingatlan meg-
vásárlásával a roma közösségnek 
szeretné visszaadni az épületet.

– Ez a közösség itt méltó mó-
don fogja tudni ápolni a ha-
gyományaikat, egy kulturális 
biztonságot fog jelenteni mind 
a gyermekek, mind az idősek 
számára – mondta el Heve-
si-Tulipán Edit.

A körzetben élők pozitívan fo-
gadták az épület megvásárlását, 
erről is beszéltek a karácsonyi 
ételosztáskor a körzet képvise-
lőjével és Chomiak Waldemarral, 
valamint Antal Balázs Tiborral. He-
vesi-Tulipán Edit elmondta, ez az 
ételosztás volt az, amivel szimbo-
likusan megnyitotta kapuit a Ná-
das Ház.

– Bízunk abban, hogy azok a 
célok, amiért a város megvásá-
rolta, valamint a Családsegítő 
Központ működtetni fogja ezt az 
épületet, valóra válnak és a Nádas 
Ház betölti funkcióját. Elképze- 
léseink között szerepel az is, 
hogy egészségnapokat rende- 
zünk majd itt, a munkahelyterem-

tésben is szerepet játszik, hogy ne 
csak a kulturális és oktatási szem-
pontból vegyük hasznát. – fogal-
mazott Hevesi-Tulipán Edit. – El-
sősorban az volt a cél, hogy élet 
költözzön a Nádas Házba. Tuda-
tosan készültünk a közösség fej-
lesztésére, már korábban rendbe 
hoztuk az épület környékét a köz-
munkaprogram keretében, vala-
mint tavaly a képviselői keretem 
terhére vásároltunk alapanyago-
kat a tengopálya megépítésé-
hez és kültéri játszóeszközökre is 
pályáztunk. Bízom benne, hogy 
nem csak a Nádas Ház, de a kör-

nyéke is megtelik élettel, és így 
minden korosztály számára egy 
olyan lehetőséget biztosítunk ez-
zel, hogy jobban érezzék magu-
kat az itt élők – foglalta össze az 
eddigi eredményeket, céljait a 
képviselőnő.

A város tulajdonában és a Csa-
ládsegítő Központ fenntartásá-
ban a Nádas Ház lehet az a hely, 
amely közösségépítő térként 
élettel tölti meg a környéket, al-
kalmas helyet biztosítva a roma 
kultúra ápolására és termékeny 
időtöltésre, hasznos tevékenysé-
gek folytatására.

Élet költözik a Nádas Házba

A Szociális Iroda ügyfélfo-
gadási rendje egységesen: 
hétfő és csütörtök 8-12, va-
lamint 13-16 óra között.
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Karácsony előtt, a tárgyi 
ajándékok mellett, pénzado-
mányt is kapott a Hajléktalan 
Segítő Központ, Antal Balázs 
Tibor, a Fidesz frakcióvezető-
je, és Hevesi-Tulipán Edit ön-
kormányzati képviselő jóvol-
tából. A felajánlott összeg egy 
részéből televíziót vásárolt a 
hajléktalanszálló.

– Megegyeztünk, hogy olyan 
szükségletekre fordítjuk a pénz-
összeget, amely a gondozottak 
ünnepek környéki, illetve az ün-
nepekkel egybeeső szabadna-
pokon, munkaszüneti napokon 
történő ellátására vonatkozik. In-
tézményünk ebben az időszak-
ban nem tud élelmiszer-ellátást 
biztosítani – részletezte lapunk-
nak Berki András, aki a képvi-
selőkkel egyeztetve elhatároz-
ta, hogy az adomány nagyobb 
részéből tévét vásárol. A Hajlék-
talan Segítő Központ vezetője 
elmondta, a készülék a nappali 
melegedőbe került, ahol az ellá-
tottak a legtöbbet tartózkodnak. 
– Úgy gondolom, a mai világ-
ban elengedhetetlen, hogy lakó-
ink elfogadható módon értesül-
jenek a hírekről – hangsúlyozta. 
Az intézményvezető szerint or-
szágunkban az információ-felvé-

tel elsődleges eszköze az inter-
net mellett még mindig a tévé. A 
készülékre azért is szükség volt, 
mert a régi már nem működött 
megfelelően. A hajléktalanszál-
ló a mai kor igényeinek megfe-
lelő lapostévét vásárolt, amelyet 
a karácsonyi ünnepségen ad-
ták át ünnepélyesen. Megtud-
tuk, a gondozottak figyelemmel 
kísérik a délelőtti hírműsoro-
kat, szívesen néznek sorozato-
kat, illetve sportközvetítéseket. 
Hét csatorna kínálata közül vá-
logathatnak. A szállón töltött idő 
nem csak pihenéssel telik. A la-
kók a közfoglalkoztatás kerete-
in belül hasznos, értékteremtő 
munkát végeznek. Egyrészt az 
épület környékén végzik a ker-
tészeti, terepgondozási felada-
tokat, másrészt a telephely te-
rületén található faházakban 
kézműves termékeket állítanak 
elő. Szőnyegszövéssel és kerá-
mia tárgyak formázásával fog-
lalkoznak. A program külön ér-
dekessége – amely országosan 
is ritkaságnak számít –, hogy ke-
rámiából házszámokat is készí-
tenek. A fazekasfoglalkozásokat 
Bors Károly feketekerámia-készí-
tő mester tartja. Berki Andrástól 
arról is érdeklődtünk, hogy mire 
lenne még szükség az intéz-
ményben. Kérdésünkre válaszol-

va elmondta, az élelmiszerellátás 
problémát jelent a munkaszü-
neti napokon. – A legnagyobb 
szükséglet a tartós élelmiszerek-
re mutatkozik ezekben az idő-
szakokban. Az ilyen jellegű ado-
mányokat ilyenkor használjuk 
fel, közös sütések, főzések alkal-
mával – mondta. Munkanapo-
kon saját költségvetési forrásból 
biztosítanak egy tál meleg ételt 
a rászorulóknak, népkonyha for-
májában. A szolgáltatás nem-
csak a hajléktalan státuszban élő 
emberek, hanem bárki számára 

elérhető – fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy az újév céljainak egyi-
ke az ellátottak számának csök-
kentése. Ez azt jelentené, hogy 
a gondozottak kikerülnének eb-
ből az ellátási formából, és úgy 
folytatnák tovább életüket. Erre 
azonban kevés esély mutatkozik 
a Hajléktalan Segítő Központ ve-
zetője szerint. Szükség van a már 
szűkösnek bizonyuló nappali 
melegedő bővítésére, felújításá-
ra is, amely csak hathatós támo-
gatással, pályázati forrásból va-
lósulhat meg.

Tévé a hajléktalanoknak – képviselői segítséggel

Sebők Tamás

Számos országos médium-
ba is hírként került be az a 
buszbaleset, mely karácsony-
kor történt Szentes határában. 
A menetrend szerinti helyközi 
járat a várost elhagyva sodró-

dott az út melleti árokba. Az 
esetről a jármű egyetlen uta-
sa, valamint a sofőr fia is nyi-
latkozott.

„Horkolva aludt a sofőr, ezért 
sodródott árokba egy busz 
Szentesnél” hangzott el számos 

televízióadásban, vagy olvas-
hattuk a sajtóban annak a busz-
balesetnek a kapcsán, mely ka-
rácsony első napján történt. A 
jármű egyetlen utasa, Miskolczi 
Balázs Mihály sértetlenül úszta 
meg az esetet. – Arra lettem fi-
gyelmes, hogy a buszsofőr hor-
kol. Előre mentem, kiabáltam 
neki, próbáltam felrázni, feléb-
reszteni, de nem reagált semmi-
re. Nem sokkal később rábukott 
a kormányra és elkezdett gyorsí-
tani – részletezte a történteket 
az utas, majd hozzátette, leper-
gett előtte az egész élete. - Ezt 
úgy kell elképzelni, mint az ak-
ciófilmekben, hogy megijed a 
főhős és átgondolja az életét – 
mondta. 

A busz néhány útjelző táb-
la és bokor kidöntése után az út 
melletti árokban állt meg. A jár-
mű eleje és oldala összetört. A 
sofőrt a tűzoltók segítségével 
szabadították ki, és ellátása után 
a szentesi kórház Baleseti és 

helyreállító sebészeti osztályára 
szállították. A történtekről a fia is 
nyilatkozott lapunknak. – Jelen-
leg sem tudom, mi történt édes-
apámmal. Negyvennyolc éve 
dolgozik buszsofőrként, tapasz-
talt vezetőként ismeri mindenki. 
A volán mögötti elalvásnak van-
nak különböző fázisai, hosszabb 
előjelei – ablaknyitás, sűrű moz-
golódás, evés-ivás - márpedig a 
baleset helyszínét megelőzően 
több 90 fok körüli kanyar van, 
amit biztonságosan bevett a jár-
művel. Ebből az okból is kizár-
nám az elalvást és a horkolást. 
Valószínűleg rosszul lett.

A sofőrt jelenleg is a Csong-
rád Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház baleset-sebészeti osztályán 
ápolják. Fia elmondta, bokatö-
rése és agyrázkódása lett, de el-
kezdődött a rehabilitáció, már 
sétálhat is. A lapunk a kórháznál 
is érdeklődött, azonban nem ad-
hattak tájékoztatást a sofőr álla-
potáról.

Autóbuszbaleset: a család szerint rosszul lett a sofőr
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December az ünnepi ké-
szülődés jegyében telt a Ri-
gó-iskolában is. A gyermekek 
karácsonyi műsorral örven-
deztették meg szüleiket, a- 
melyre zsúfolásig megtelt a 
Művelődési és Ifjúsági Ház 
pódiumterme.

Valamennyi korosztály, óvo-
dások, általános és szakiskolá-
sok, sőt pedagógusok is sze-
repeltek a gyógypedagógiai 
intézmény ünnepi, a tél szép-
ségeit megidéző összeállításá-
ban. A hópelyhekkel díszített 
színpadon szereplőket izgatott 
szülők figyelték lélegzetvissza-
fojtva, a büszkeségtől megható-
dottan. A változatos műsorban 
versek, gondolatok és énekek 
egyaránt elhangoztak. – Hagyo-
mányosan, minden évben ké-
szülünk karácsonyi műsorral, 
ezzel is a gyerekek világát pró-
báljuk kerekebbé tenni. Ezen az 
iskola minden korosztálya részt 

vesz, képességeinek megfelelő-
en. Van, aki zenés műsorral, míg 
más verssel vagy tánccal készül 
– mondta lapunknak Pótári Tí-
mea. A tagintézmény-vezetőtől 
megtudtuk, a készülődés már 
egy hónappal az előadás előtt 
megkezdődött, amelyet mindig 
nagyon élveznek a gyerekek. 
Először kis csoportokban gya-
koroltak, majd közös próbákat 
tartottak. Az eredmény minden-
kit elkápráztatott. A szeretetről 
szóló szívmelengető gondola-
tok különösen szépek voltak a 
fiatalok tolmácsolásában. Nagy 
tapsot kapott a gyerekekkel és 
pedagógusokkal felálló kórus, 
amely elénekelte a Valaki mond-
ja meg, a Karácsonyi álom és a 
Bűvös éj című dalokat is. A mű-
sorban szereplő több kedves 
dalt is a 8. csoportos Fanni feje-
zett be – nagy boldogsággal az 
arcán –, egy lépéssel közelebb 
lépve a nézőközönséghez. „Ha 
az ünnep elérkezik az életed-
ben, akkor ünnepelj egészen” – 

mondta az előadást követően 
Pótári Tímea, Márai Sándor sza-
vait idézve. Az ünnep bensősé-
ges pillanatait kihangsúlyozva 
kívánt a jelenlévőknek szeretet-
teljes karácsonyt és nyugodt új 
esztendőt. Ezután meglepeté-
sek sorozata érte a kis fellépő-

ket, hiszen Lui bűvész lépett vá-
ratlanul a pódiumra, az Esély a 
Mosolyra Alapítvány jóvoltából 
ajándékcsomagokat osztottak; 
Bozóné Ágoston Máriától, az ala-
pítvány alapítójától belépőt ka-
pott az iskola a szarvasi Mini Ma-
gyarország makettparkba.

Karácsony üzenetéről is énekeltek

Palicska Irén

Az önbizalom hit saját ma-
gunkban, személyes meggyő- 
ződés saját képességeinkről, 
erőnkről, céljaink elérhető-
ségéről, amit nem feltétlenül 
tudunk igazolni, mégis bizo-
nyosnak tartunk. Ez fellépé-
sünkben és cselekedeteink-
ben is tükröződik. Hogyan 
tudjuk erősíteni, tréningezni? 
– kérdeztük Gergelyné Borsi 
Mónika önbizalom trénert.

– Az önbizalom mindig ösz-
szefügg az önismerettel, először 
egy önismereti munkával kezd-
jük a tanfolyamot. Elsőként be-
lülről kellene építkezünk, csak 
azt nem tudjuk, hogy hogyan? 
Nagyon sokszor felismerjük, 
hogy mit csinálunk rosszul, de 
nem tudjuk a következő lépést, 

és ebben ad segítséget a tanfo-
lyam. 

– Miből töltekezhetünk, merít-
hetünk? A munkából, magánélet-
ből, sikerélményekből?

– A tanfolyamon azt tanulják 
meg a résztvevők, hogyan tud-
nak magukra figyelni. Meg kell 
találni azt a forrást, amiből töl-
tekezhetünk. Kiderül, mi az, ami 
akadályoz bennünket abban, 
hogy az önbizalmunkhoz kap-
csolódjunk. Van egy önbizalom 
körünk, ez mindenkinél más és 
más: család, munka, egészség. 
Ki kell választani azt, hogy hol 
akadtam el, miben nincs önbi-
zalmam? Ha ezt tudom, akkor 
kérhetek segítséget. 

– Van-e olyan feladat, hogy so-
roljuk fel a pozitív külső és belső 
tulajdonságinkat? Találkoztam 
olyannal, aki egyetlen pozitív tu-
lajdonságot se tudott megemlíte-
ni magáról!

– Igen van ilyen feladat, ami-
kor megnézzük azokat a tulaj-
donságokat, amelyek az erős-
ségeink, és azokat, amelyek 
akadályozzák esetleg az önbi-
zalmunkat. Nagyon kevesen 
tudnak 10-15 pozitív tulajdon-
ságot említeni magukról. Eb-
ben segíthet a csoport, a többi-
ek is kiemelik a pozitívumokat, 
és rögtön kapok egy képet, hogy 
milyennek látnak mások, és se-
gítséget is a többi embertől. Így 
plusz önbizalommal megyek el, 
hogy nem csak én vagyok ne-
héz helyzetben. Mindig van egy 
mélypont feladat is, mert anél-
kül hogy nem megyünk a dol-
gok mélyére, nem tudunk a fel-
színre kerülni, csak kapargatjuk 
azt, és ennek nem sok értelme 
van. Tehát mindig a dolgok mé-
lyére kell nézni, és ha ezt egy-
szer megteszi az ember, utána 
nagyon sokáig tud ebből tölte-
kezni.

– Az igaz, hogy az önbizalom 
velünk születik, tehát már egy ba-

bának is van, és utána kopik meg, 
és kell újra tölteni?

– Pontosan így van, a gyerekek 
rendben vannak, jól érzik magu-
kat a világban, majd különbö-
ző impulzusok érik őket, és ezek 
hatására megváltoznak. A tan-
folyamot nagyon sokszor azzal 
kezdjük, hogy visszamegyünk 
a múltba, mit mondtak nekünk 
otthon, az iskolában, ki volt az 
ki biztatott, ki volt, aki visszahú-
zott? Láttam-e önbizalommal 
teli embert? Nagyon sokszor hi-
ányzik a kép, hogy mihez viszo-
nyítsunk. Akkor megalkotjuk ezt, 
hiszen az is nagyon fontos, hogy 
legyen egy képünk arról, hogy 
milyen a helyes önbizalom. 

– Milyen az, amikor rendben 
van az önbizalmunk?

– Akkor az ember képes dön-
téseket hozni az életében. Még 
ha rossz döntést hoz, akkor is 
beleáll abba, és utána javít rajta, 
nem sopánkodik. Két lábbal áll a 
földön, rendben van, bármi tör-
ténik is, de tud változtatni a dol-
gokon. Mindig rugalmas marad, 
attól függetlenül, hogy milyen 
döntéseket hoz. Nincs egyedül, 
mer kapcsolódni más emberek-
hez, hogyha van önbizalma, és 
mindenekelőtt úgy éli az életét, 
hogy jól érezze magát benne.

Önbizalom tréning
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Halupa Eszter

Dr. Zacher Gábor (képünkön), 
toxikológus főorvos „Drog-
helyzet 2016” címmel tartott 
előadást a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház ebéd-
lőjében, decemberben elején.

– Ezekről a szerekről egyetlen 
dolgot biztosan el lehet monda-
ni: megváltoztatnak bennünket, 
úgy, hogy nem tudunk beleszól-
ni – kezdte előadását a főorvos. 
A droghelyzet előtt azonban az 
alkoholproblémákat elemez-
te. – Az első két pohártól – indí-
totta mondatát –, amelytől még 
semmi bajunk nem lesz, esetleg 
többet látogatjuk a mellékhe-
lyiséget. A harmadik pohárnál 
jön a „nem érdekel” érzés. Attól 
kezdve, hogy bármilyen pszi-
choaktív szer bejutott a szerve-
zetébe – beszúrta, lenyelte, fel-
szippantotta –, a hatását nem 
tudjuk befolyásolni. A lemondás 
tudománya egyszerűnek tűnik, 
és a gyerektől is elvárjuk, hogy 
nemet tudjon mondani. És mi 
tudunk? – tette fel a kérdést Za-

cher Gábor. Véleménye szerint 
ez az egyik legnehezebb, hiszen 
azt várjuk el a gyerektől, amit 
magunk se tudunk teljesíteni. A 
toxigológus úgy gondolja, hogy 
az értékrend, a példakép, keret-
rendszer és a jövőkép mindig is 
döntően határozták meg a gye-
rekek életét. – Amikor a fiatal a 
drog közelébe kerül, azért lesz 
sajátos helyzet, mert mi nem le-
szünk ott. Szülőként abban tu-
dunk segíteni, hogy miket is ra-
kunk a puttonyába. Ezen múlik 
majd a döntése, amikor drog-
gal bekínálják: elhajtja e azt, aki 
droggal kínálja, vagy sem – tet-
te hozzá. 

Az utóbbi időben emelkedett 
a használók és a szerek száma. 
Az előadó kitért arra is, hogy 
a kábítószer ma már egy üz-
let. Egy piac pedig akkor mű-
ködik, ha van kereslet, és van 
kínálat. Mindaddig, amíg ez a 
rendszer fenn áll, addig nem fo-
gunk tudni előre lépni – folytat-
ja.  Az előadás során fény derült 
arra is, hogy a statisztikák sze-

rint az alkoholfogyasztás és do-
hányzás terén állunk a legjob-
ban, a környező országokhoz 
képest, negatív értelemben. Az 
elijesztő, felvilágosító kampá-
nyok nem igazán váltak be. – Ha 
az egész ország alkoholfogyasz-
tását vesszük górcső alá, ak-
kor büszkén elmondhatjuk azt, 
hogy évente 14 liter, 96 százalé-
kos alkohol fogy. Ezzel Európá-
ban 4. helyen állunk, nagyjából 
800.000 magyar alkoholista van. 
Amikor arról beszélünk, hogy a 
kábítószer gond, sokkal-sokkal 
gyakrabban hangzik el a nyil-
vánosság előtt, mint az, hogy 
mondjuk, a magyarországi al-
koholisták milyen problémá-
kat okoznak a családon belül, az 
egészségügyi ellátó rendszer-
ben, és így tovább. Csak a jöve-
déki adó – amit a legális alko-
holfogyasztás után befizetünk 
– háromszorosát költjük az al-
koholista betegek szociális és 
egészségügyi ellátására. Úgy 
gondolom, hogy az alkohol-
lal sokkal többet kellene foglal-
koznunk, mint a kábítószerrel. 
Ugye ezen szocializálódtunk: 
mit iszol? – hangzik el a kérdés, 
és nem feltétlen buborékos üdí-
tőre gondolunk – tette hozzá. 

Hogy állunk kábítószerrel? 
– tette fel a kérdést az előadá-
son. – Az idősebb korosztály je-
lentősen javítja a statisztikákat, 
hiszen 45 éves kor fölött már 
nem jellemző a drogfogyasz-
tás. Mire a mai fiatalok betöl-
tik a 18. életévüket, 40 százalé-
kuk már kipróbált valamilyen 
kábítószert. A szlovákoknál 45 
százalék, a cseheknél 60 száza-

lék, Dél-Európában is 60 száza-
lék körül van, a britek 70, az írek 
75-80 százalék, az oroszok 90 
százalék fölött vannak e tekin-
tetben – sorolta a megdöbben-
tő számadatokat. – Az eredmé-
nyek tehát nem olyan rosszak, 
de mégsem dőlhetünk hátra. 
A szennyvíz analitikai vizsgála-
ta kiválóan el tudja árulni a fo-
gyasztói szokásokat. A legma-
gasabb iskolai végzettség és a 
szerhasználat között is érdekes 
összefüggés van. Van egy popu-
láció, melyre büszkék lehetünk. 
Létezik olyan, hogy szegény-
ségi droghasználat. Anya napi 
4-5 órában nézi a szappanope-
rát, apa is sörrel a kezében. Mit 
várnak a gyerektől? – Amikor azt 
mondta nekem a fiatal, aki hoz-
zánk került, hogy végre jól érez-
tem magam. Erre nem tudok al-
ternatívát mondani. Egy hét tart 
168 órából, abból 150 óra ér va-
lamit? Semmit. Az otthoni min-
tákat borzasztóan nehéz törölni. 
Csak csodálkozunk, hogy a fiata-
lok droghoz nyúlnak, de miért 
nem nézünk egy kicsit lejjebb, 
hogy ennek milyen társadalmi 
gyökerei vannak? A szert hasz-
náló fiatalok számára ez jelenti 
a kitörést, hogy arra ez kis időre, 
amíg belövik magukat, minden 
happy – mesélte tapasztalatait.

Zacher Gábor 2014-től a Hon-
védkórház sürgősségi osztályát 
vezeti, több egyetemen oktat, 
illetve toxikológus igazságügyi 
szakértőként tevékenykedik. 
Határozott fellépése és nyíltsá-
ga miatt népszerűek megszóla-
lásai. Reméljük, hogy hamaro-
san ismét ellátogat Szentesre.

Dr. Zacher Gábor: Szülőként abban tudunk segíteni, 
hogy miket rakunk a gyerek puttonyába

Menü január 9-13.
Hétfő – Burgonya gombócleves,
A menü: Sült csirkecomb, rizibizi, 

joghurtos zöldségcsík
B menü: Csirkemáj pirítva, 

főtt burgonya, csemegeuborka
Kedd

A menü: Húsleves, főtt hússzelet, 
paradicsommártás, röszti burgonya
B menü: Csontleves, tésztabetéttel
Töltött cukkini, pirított burgonya

Szerda – Brokkolikrémleves,
A menü: Harcsapaprikás, 

nokedli, uborkasaláta
B menü: Párizsi csirkemell, 

vegyes zöldségköret, párolt rizs
Csütörtök – Zöldbableves,
A menü: Pulykamell roston, 

burgonyafőzelék
B menü: Milánói sertésborda

Péntek – Székelygulyás,
A menü: Mákos guba

Aranygaluska, vanília sodó
B menü: Fűszeres piskótában karaj, 

petrezselymes burgonya
Töltött paprika, főtt burgonya

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
január 9-13.

Hétfő
A menü: Csontleves házi tésztával,
Sült hurka, vagy kolbász, 
hagymás tört burgonya
B menü: Paradicsomleves,
Rántott csirkemell, finomfőzelék

Kedd
A menü: Korhelyleves,
Birkapörkölt tésztával, vagy chilis bab
B menü: Májgaluskaleves,
Milánói lasagne

Szerda
A menü: Lencseleves virslivel,
Húsgombóc, paradicsommártás, 
sós burgonya

B menü: Gombakrémleves,
Holstein csirkemell, spenót

Csütörtök
A menü: Lebbencsleves,

Karaj, sokmagvas bundában, rizibizi
B menü: Karfiolleves
Csirkepörkölt, nokedli

Péntek
A menü: Zöldborsóleves grízgaluskával,
Makói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkegulyás,
Túrós gombóc vaníliasodóval

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Palicska Irén

December 24. 6:52 Tompa 
puffanás és koccanások. Erre 
ébredtem. Rohanok a gyerek-
szobába, Gergő ül a kiságyá-
ban, és álmosan dörzsölgeti a 
szemét. Ha nála minden rend-
ben van, mi lehetett ez a zaj? 
Ráeszmélek, hogy Karácsony 
van, előző este állítottuk fel a 
karácsonyfát, ami megadta ma-
gát, és ledőlt. Kitápászkodtunk 
a gyerekkel a nappaliba, ahol a 
férjem már belekezdett a romel-
takarításba. Tűlevelek, üveg-
gömbök szerte-széjjel. Persze 
én választottam a gyönyörű, 
dús ezüstfenyőt, mert decem-
ber 23-án, a környékünkön csak 
egy helyen árultak, nem volt 
nagy választék. Ígéret: jövőre 
hamarabb beszerezzük a fenyő-
fát, kisebbet, vékonyabbat!

Gergő rácsodálkozik a li-
la-ezüstbe öltöztetett fenyőre, 
és nézi-nézi a sok csomagot a fa 
alatt. Miután kigyönyörködtük 
magunkat, jöhet a reggeli rutin: 
tápszer, bili, öltözés és kezdőd-
het a csomagbontás. Már két 
napja minden ajándékot becso-
magoltam, ezzel nem késtem el. 
Szigorúan csak két játékot vet-
tem neki, mert kiszámoltam, 
hogy ha mindenkitől kap a csa-
ládban, lassan kiszorulunk a la-

kásból. Az egyik könyvesbolt-
ban fantasztikus fajátékokat, 
készségfejlesztőket árulnak, itt 
vásároltam be – bocsánat, a Jé-
zuska – a gye-
rekeknek, így 
a fiamnak is. 
Gergő ünnep-
lőben játszott 
a karácsonyfa 
alatt, mi az Ap-
jával pizsiben 
asszisztáltunk 
hozzá, és ké-
szítettem né-
hány fotót is. A 
családi fényké-
pet későbbre 
halasztottam, 
mégse hálóru-
hában pózol-
junk a karácsonyi felvételeken. 
Reggeli után a gyerek elálmoso-
dott, el is aludt. Mire felébredt, 
indulhattunk a nagyszülőkhöz. 
A családi fotó elmaradt. Ebéd 
Kunszenten a Nagyinál, Keresz-
tapuval, és egy kedves bará-
tunkkal. Gergő mindig élvezi az 
együttléteket, ha sok ember ve-
szi körül. Talán az ajándékoknál 
is jobban tetszett neki a csillag-

szóró, nem győztük meggyúj-
tani őket. Este pedig szarvasi 
Mamához, Papához és Keresz-
tapuhoz érkezett meg a Jézus-

ka csengety-
tyűszóval. A 
kis csengő is 
kitűnő játék-
nak bizonyult. 
Másnap bő-
vebb családlá-
togatás, ahol 
Gergő nagyo-
kat hancúro-
zott a kétéves 
Ádámmal, az 
ötéves Dodó-
val és a hé-
téves Livivel. 
A matracon 
ugrándozott, 

kisautókat tologatott, vagy épp 
legújabb hobbijának hódol-
tunk: lépcsőztünk. Ha nem mi 
mentünk, akkor hozzánk jöttek 
rokonok ismerősök, így élmé-
nyekkel teli, sűrű programja volt 
a gyereknek a néhány nap alatt. 
Kellően el is fáradt. 

A Szilveszterünk már kevés-
bé sikerült jól, „köszönhetően” a 
petárdázásoknak, és a tűzijáté-

koknak. Mosolyogva olvasgat-
tam a közösségi oldalon azokat 
a kiírásokat, hogy hova is dug-
ják a petárdájukat a szórakoz-
ni vágyók. Most már én is ezen 
a véleményen vagyok. Érde-
kes módon, mindenki a kutyá-
ját féltette, a gyerekekről senki 
nem írta, hogy őket is ugyan-
úgy megviselhetik a hangos 
durranások.  Nem egyszerű do-
log elmagyarázni egy 15 hó-
naposnak, hogy nem kell fél-
nie! Este fél kilenctől hajnal 
egyig próbáltuk elaltatni Ger-
gőt, de ahogy álomba szende-
rült, újabb petárdahangokra ri-
adt fel, csak nézett rám ijedt 
szemekkel. 11 óra után végre el-
aludt a mi ágyunkban, majd éj-
félkor jött a nagyüzem! Ekkor 
már annyira fáradt volt, és félt, 
hogy szinte sírógörcsöt kapott. 
Se az Apja, se én nem tudtuk 
megnyugtatni. Már a karom-
ban ringattam, de ez sem segí-
tett. Végül visszakéredzkedett a 
kis ágyába, majd négy és fél óra 
után, szipogva merült álomba. 

Boldog Új Évet, Szentes!

Baba a fedélzeten

Kiskarácsony, nagykarácsony

Sebők Tamás

Az önkormányzat nevében 
dr. Demeter Attila alpolgár-
mester köszöntötte 90. szüle-
tésnapján Virág Jánosné Mari-
ka nénit, aki családja körében 
ünnepelte a jeles alkalmat.

Az alpolgármester egy cso-
kor virággal, valamint Orbán Vik-
tor miniszterelnök emléklapjával 
köszöntötte a szépkorút. Marika 
néni elmondta, sosem hagyta el 

Szentes városát. Ahogy mondja 
igen fiatalon hozzá kellett szok-
nia a munka világához, bár ta-
nulni is nagyon szeretett volna, 
ami jól is ment neki, kiemelke-
dően teljesített az iskolában. Az 
összegyűlteknek Tompa Mihály 
A gólyához című versét is elsza-
valta, amit még tízes évei ele-
jén tanult. A vasútnál, a Zsoldos-, 
és Weiss Manfréd derekegyhá-
zi téglagyárában, valamint csa-
ládoknál is dolgozott háztartás-

beliként. Kétszer házasodott, 
egy lánya, 2 unokája és 2 dédu-
nokája született, akikre mindig 
örömmel gondol. Térdműtéte 
óta a mozgás nehézkesen megy 
neki, 5 éve költözött a menyé-
ékhez. Születésnapjára kedvenc 
grillázstortáját készítették el neki 
Szegváron. A köszöntésén nosz-
talgikus hangulatban gondolt 
vissza a XX. század második felé-
re. Elmesélte, hogy a Horthy-kor-

szakban született, majd a Ráko-
si-korszak után a Kádár-rendszer 
nyugodtabb hétköznapjait is fe-
lelevenítette. Családtagjai el-
mondták, Marika néni minden 
reggel egy kupica szilva, vagy 
vegyes pálinkával indítja a na-
pot, ezek a kedvencei és a leg-
jobb orvosságnak tartja. Minde-
zek mellett elmondta, a hosszú 
élet titkának a fizikai munkát és 
a testmozgást tartja.

Kilencven évesen is szaval

Szombat (január 7.)
12:30 3D Állati nagy szökés
14:15 3D Énekelj!
16:15 3D Assassin's Creed
18:30 3D A nagy fal
20:30 3D A nagy fal
Vasárnap (január 8.)
12:30 Állati nagy szökés
14:15 3D Énekelj!
16:15 3D A nagy fal
18:15 3D A nagy fal
20:15 3D Assassin's Creed
Hétfő (január 9.)
14:30 3D Állati nagy szökés
16:15 3D Assassin's Creed
18:30 3D A nagy fal
20:30 3D A nagy fal
Kedd (január 10)
14:30 3D Állati nagy szökés

16:15 3D A nagy fal
18:15 3D Assassin's Creed
20:30 A nagy fal
Szerda (január 11.)
14:30 3D Állati nagy szökés
16:15 3D Assassin's Creed
18:30 3D A nagy fal
20:30 3D A nagy fal
Csütörtök (január 12.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 3D A nagy fal
18:15 3D Utazók
20:30 3D Utazók
Péntek (január 13.)
14:30 Vigyázz, kész, szörf 2.
16:15 Utazók
18:30 Kincs, ami nincs
20:30 3D Utazók

Moziműsor
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Rozgonyi Ádám

Ha december 31-e, akkor 
elmaradhatatlan színfolt a 
szilveszteri futás Szente-
sen. Az évzáró sportos prog-
ramot 2016-ban is megren-

dezték. Többen jelmezben 

vágtak neki a távnak, így ez 

alkalommal is jó hangulat-

ban mozogták le az ünne-

pek alatt felszaladt kilókat a 

résztvevők.

Az 55 fő regisztrált induló-
ból, 26-an teljesítették a hosz-
szabb (3,8 kilométeres), 29-en 
a rövidebb távot (2 kilométe-
res) a Szent Jupát Sportegye-
sület immáron hagyományos 
óévbúcsúztató futóversenyén. 
A rendezvény központja idén 
is, mint oly’ sok éve, a Közössé-
gi-tér - Dózsa-ház volt.

A mezőny délelőtt 11 órakor 
rajtolt el a Széchenyi-liget ka-
pujától, és tette meg a két tá-
vot futva, kocogva, gyalogolva. 
A reggeli csípős hideg senki-
nek sem szegte a kedvét: va-
laki cowboy ruhát viselve, míg 
a fiatalok közül akadt olyan is, 
aki kalóznak öltözve rótta a ki-
lométereket.

– Akik elindultak a rendezvé-
nyen, kivétel nélkül jól érezték 
magukat. Az időjárásunk ked-
vező volt, bár kicsit csípős, té-
lies, de szikrázó napsütés ara-

nyozta be az egész napot. Az 
is segített minket, hogy nem 
volt csúszós az út sem. A ke-
rékpárúton kellett kifelé fut-
ni a Tisza irányába, Csongrád 
felé. A résztvevők a fordítóban 
kaptak egy úgynevezett for-
dító cédulát, amit visszahoz-
tak magukkal, és befutáskor a 
liget kapuban adtak le. Ezzel 
bonyolítottuk le a Közösségi 
Tér - Dózsa-házban a sorsolást. 
Huszonöt darab, a rendezvény 
emblémájával ellátott pólót, 
és kétliteres natúrlevet nyer-
hettek a szerencsésebbek – 
mondta el lapunknak a szerve-
ző Szent Jupát Sportegyesület 
vezetője, Valkai Zsolt, aki hoz-
zátette, bízik abban, hogy idén 
ismét meg tudják rendezni a 
futóversenyt, kicsit nagyobb 
létszámmal, hiszen két évvel 
ezelőtt közel 200 ember húzott 
futócipőt.

Jelmezes indulók is voltak a szilveszteri futáson

Hering Viktor

Négyen sérültek meg, amikor 
összeütközött két személyautó 
és egy menetrend szerint közle-
kedő autóbusz Szentes határá-
ban december 21-én, szerdán, az 
esti órákban. A menetrend sze-
rint közlekedő autóbusz Szegvár 
felől közlekedett, amikor egy ka-
nyarban a szemből érkező Suzuki 
a síkos úton megcsúszott, a busz 
oldalának csapódott, majd ettől a 
Suzuki többször megpördült és 
frontálisan összeütközött egy Cit-
roen személygépkocsival. A bal-
eset következtében a személyau-
tók utasai közül négyen – 2 nő és 
2 férfi – sérült meg, őket a men-
tők a szentesi kórházba szállítot-
ták. A buszon húszan utaztak, kö-
zülük senki nem sérült meg. 

Ismeretlen tolvaj tört be egy 
berekháti magánlakásba kará-
csonykor. A tettes készpénzt és 
egyéb tárgyakat tulajdonított el a 
lakásból, a tulajdonos kára meg-
haladja a félmillió forintot.

Szintén a Berekháton történt 
az a bűncselekmény, amely so-
rán a tettes szerszámokat és réz-
vezetéket vitt magával 200 ezer 
forint értékben. A szentesi nyo-
mozók munkájának köszönhető-
en sikerült beazonosítani az elkö-
vetőt, aki ellen lopás bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás.

December 29-én érkezett a 
bejelentés a Szentesi Rendőrka-
pitányságra, hogy ismeretlenek 
másztak be az egykori ruhagyár 
területére. A kiérkező rendőrök 
három fiatalkorút fogtak el, akik 
különféle használati tárgyakat 
szerettek volna magukkal vinni.

Ismét falopás történt a Kertvá-
ros közelében lévő vendéglátó 
egységnél. A tolvaj ezúttal lebu-
kott, és kiderült, hogy korábban 
is ő volt az, aki innen vitt haza fát, 
tüzelőnek. 

Ismeretlen elkövető ellen in-
dult nyomozás, aki egy szentesi 
lakos folyószámla-adatait meg-
szerezve – a rendelkezésre álló 
adatok szerint – az Amerikai 
Egyesült Államokban bonyolított 
le vásárlást, 150 ezer forint érték-
ben. A csaló ellen informatikai 
rendszer felhasználásával elköve-
tett csalás miatt indult eljárás.

Bejelentés érkezett a városi 
rendőrkapitányságra, hogy a kö-
zelmúltban felavatott ’56-os em-
lékművet megrongálták. Az em-
lékművön található bronzdíszről 
törtek le egy darabot, amit a 
talapzatánál találtak meg. Az ed-
dig rendelkezésre álló adatok, és 
a kihallgatott szemtanúk szerint 
ez a darab már korábban, akár 
egy hónapja is letörhetett a szo-
borról. A rendőrség rongálás vét-
sége miatt indított vizsgálatot és 
vizsgálják az eset körülményeit.

Félmilliós lopás karácsonykor
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Rozgonyi Ádám

December 30-án rendezték 
meg a már hagyományos óév-
búcsúztató hangversenyt, a 
Szentesi Művelődési Központ 
szervezésében, a dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok-
ban. A lelátókon helyet fogla-
ló szépszámú nézőközönség 
ismét egy színvonalas koncer-
tet láthatott, hallhatott.

Az est kezdetén Szirbik Imre 
polgármester ünnepi köszöntőt 
mondott. A 2016-os év legfon-
tosabb történéseit elevenítet-
te fel. Kiemelte, hogy a célokat 
közös összefogással tudjuk elér-
ni. Szentes Város Fúvószeneka-
ra – amelyet Mihály Béla, Pakó 
Attila, Várkonyiné Mihály Erna és 
Lévai György vezényelt – válto-
zatos repertoárral, indulókkal, 
könnyűzenei átiratokkal készült. 
Jórészt magyar műveket hall-
hatott a közönség. Számos zene-
mű mellett elhangzott a Felme-

gyek hozzád című szerzemény 
és magyar dalcsokor is. A fúvó-
sok és a Szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola szol-
fézs csoportjaiból alakult kó-
rus előadásában mesefilmek ze-
néi csendültek fel. Az ismerős 
dallamok között a nagy ho-ho-
horgász, vagy a Kis Vuk rajzfilm 
betétdalát is felismerhette a hall-
gatóság. Bánvölgyi-Geréby Dóra 
énekművész musical részleteket 
énekelt, zongorán Horváth Hen-
rietta kísérte. A fúvószenekarral 
színpadra lépett a Bárdos Lajos 
Vegyeskar is. Az Ismerős Arcok 
zenekar Nélküled című dalát Tö-
mösi Tamás adta elő. A folytatás-
ban a csongrádi Alföld Néptánc-
együttes is fellépett, két modern 
koreográfiát bemutatva.

Az est folyamán Nagy János, 
a Szentesi Zenebarátok Egyesü-

letének elnöke és Mihály Béla, a 
városi fúvószenekar karnagya el-
ismeréseket adott át azoknak a 
zenészeknek, akik hosszabb ide-
je segítik az egyesület és a zene-
kar munkáját. Ajándékot kapott 

Balogh Csilla, Benkő Gabriella és 
Mészáros Dávid. A Majtényi And-
rás zenetanár konferálta hang-
versenyt hagyományosan id. Jo-
hann Strauss Radetzky-indulója 
zárta.

Zenével búcsúztatták az óévet

Darók József

Szép sikerrel szerepelt, 
újabb Aranypáva-díjat nyert 
a Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Margaréta Ci-
terazenekara a Mezőtúron 
rendezett országos minősí-
tő hangversenyen. A Penge-
tő Citerazenekar kapcsán már 
régóta hozzászokhattunk az 
Aranypáva-díjakhoz, de nincs 
ezzel másként a Margaré-
ta, gyerek citerásokból álló 
együttes sem, mely a „nagyok” 
utánpótlásának tekinthető. 

Mezőtúron 18. alkalommal 
rendezték meg a gyermek és 
ifjúsági citerások találkozóját, 
amely egyben a KÓTA (Kórusok 
Országos Tanácsa) 19. országos 
népzenei minősítő hangverse-
nye volt. Örömteli, hogy sok te-
hetséges, ügyes zenész, énekes 
fiatal mutatkozott be a közön-
ség és a szakmai, minősítő zsűri 
előtt. Birinyi József népzenész el-
nökletével a KÓTA országos nép-
zenei minősítés legmagasabb 

fokozatát, az Aranypáva díjat két 
együttes érdemelte ki, egyikük 
Szentesről a Margaréta Citeraze-
nekar. 

A Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei alkot-
ják a zenekart, melyet mintegy 
15 évvel ezelőtt alapított Mély-
kútiné Németh Kornélia. Az ezút-
tal már az ötödik Aranypáva-dí-
ját elhozó, s 2011 óta Aranypáva 
Nagydíjjal is büszkélkedő együt-
tes 9-20 év közötti fiatalokból 
áll, tudtuk meg a zenekarveze-
tőtől. Mélykútiné Németh Kor-
nélia hozzátette: úgy komplex a 
produkció, ha a a két éve műkö-
dő Csicsergő zenekarral közösen 
állnak színpadra, mint azt tették 
Mezőtúron is. A minősítő hang-
verseny második népdalcsokrát 
közösen pengette a 21 diák. A fi-
atalabbak két éve zenélnek, be-
lőlük lesz a Margaréta utánpót-
lása, akik pedig majd a Pengető 
tagjai lesznek - így biztosítva van 
a folytonosság a szentesi citera-
életben.

A gyerekzenészek: Bertus Eme-
se, Bíró Virág, Dombóvári Mir-
till, Felföldi Luca Klára, Gerendi 
Anna, Halmai Brigitta, Héjja Me-
linda, Hunyadi Virág, Koncz Réka, 
Lakatos Laura Blanka, Marton Já-

nos Nimród, Misku Péter, Németh 
Bence, Pintér János Dávid, Pus-
kás-Varga Lara, Süle Mihály, Szőke 
Anna, Urbán Gréta, Urbán Domi-
nik Zoltán, Vágvölgyi Péter, Veress 
Orsolya.

Aranypáva-díj a citerás gyerekeknek
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Labádi Lajos

Az idegen hangzású, nehe-
zen kimondható nevű személy 
városunk szülötte, mégpedig 
azok közül, akik korukban a 
legismertebbeknek számítot-
tak. Kevés olyan tisztviselő-
ről tudunk, aki a hivatali rang-
létrán oly gyorsan emelkedett 
volna, mint Cicatricis Lajos. 
Szorgalmának, tehetségének 
és nem kevésbé alkalmazko-
dó képességének köszönhe-
tően megyei szinten eljutott 
a legmagasabb posztra, több-
ször elnyerve az uralkodó el-
ismerését is. Pályafutását ma 
sikertörténetnek neveznénk, 
amely miatt sokan irigyked-
tek rá.     

Trencsén vármegyei kisneme-
si családból származott; a família 

1720-ban III. Károlytól nyerte ne-
meslevelét. Apja dezseri Cicat-
ricis Pál már a Nyitra vármegyei 
Andacson született 1827-ben, 
innen telepedett át 1857 körül 
a Csongrád vármegyei Szentes-
re, ahol előbb számvevő, majd 
aljegyző, 1868-tól pedig 1880-
ban bekövetkezett haláláig vá-
rosi főjegyző. Az egykori 48-as 
honvédfőhadnagynak és felesé-
gének – haraszti Koromzay Aloj-
ziának – nyolc gyermeke szüle-
tett; közülük Lajos 1862. január 
19-én látta meg a napvilágot. 

A jófejű gyerek az elemi tanul-
mányait és a gimnázium alsóbb 
osztályait Szentesen végez-
te (1875–1878), majd Szarva-
son fejezte be. Eredményei 
alapján felvételt nyert a buda-
pesti tudományegyetem állam- 
és jogtudományi karára, tanul-
mányinak folytatása azonban 
nehézségekbe ütközött a csa-
lád szerény anyagi lehetőségei 
miatt. Segítségére sietett a vár-
megye, amennyiben éveken át 
tanulmányi ösztöndíjat folyósí-
tottak számára a horgosi Kárász 
Anna-féle alapítványból.

Az egyetem sikeres elvégzése 
után a cs. kir. 1. sz. vártüzérzász-
lóaljnál egyéves önkéntesként 
eleget tett védkötelezettségé-
nek; 1888. december 1-jén pedig 
az államtudományok doktorá-

vá avatták. Még ugyanebben az 
évben Csongrád vármegye szol-
gálatába lépett, mint helyettes 
II. aljegyző. Ezzel kezdetét vet-
te köztisztviselői karrierje: 1889-
ben a csongrádi járás főszolga-
bírójává, 1892-ben vármegyei 
főjegyzővé, az 1901 decembe-
rében tartott általános tisztújí-
táson pedig Csongrád várme-
gye alispánjává választották. 
Az ő közreműködésével indult 
meg 1905-ben az a nagyszabású 
munkásház-építési akció, amely-
nek eredményeként az első vi-
lágháború kitöréséig kb. 2000 
munkáscsalád jutott saját ott-
honhoz Csongrád megyében. 
(Az irányító munkát dr. Csergő 
Károly, a későbbi alispán végez-
te.) A Csongrádon és Szentesen 
megkezdett építkezések utóbb 
országszerte mintául szolgáltak. 

Politikailag mindvégig a Sza-
badelvű Párthoz, majd pedig 
gróf Tisza István Nemzeti Mun-
kapártjához tartozott. Pártja 
1896-ban országgyűlési képvi-
selőjelöltként is felléptette, de 
alól maradt Sima Ferenc 48-as 
függetlenségi jelölttel szemben. 
1897-től 1944-ig folyamatosan 
tagja a városi képviselő-testület-
nek, ill. a megyei törvényhatósá-
gi bizottságnak. Kemény politi-
kai ellenfélnek számít; többször 
lovagias afférba keveredik. A ko-

rai és a későbbi helyi munkás-
mozgalmi szervezkedéseknek, 
és általában minden haladó esz-
mének ádáz ellensége. 

A bécsi udvar értékeli hűsé-
gét, hivatali buzgalmát: 1904-
ben királyi tanácsosi címmel ju-
talmazzák; 1908-ban audencián 
fogadja Ferenc József, 1910-ben 
Csongrád megye és Hódmező-
vásárhely Thj. Város főispánjá-
vá, majd 1914-ben Szeged főis-
pánjává is őt nevezi ki az idős 
uralkodó; IV. Károly pedig 1917 
tavaszán a Lipót Rend lovagke-
resztjével ismeri el szolgálatait.

Tisza István bukásával ő is tá-
vozott Csongrád megye élé-
ről, de a két világháború között 
mindvégig a megyei és váro-
si képviselő, s számos közéleti 
tisztséget visel: a Szentesi Ta-
karékpénztár igazgatója, a Kö-
rös-Tisza-Maros Ármentesítő Tár-
sulat, a Szentesi Torna Egylet, 
az Úri Kaszinó, a HÉV Rt., a Zsol-
dos Rt., a Revíziós Liga, a Római 
Katolikus Egyháztanács elnö-
ke…, és még hosszan sorolhat-
nánk társadalmi tisztségeit. Re-
génybe illő mozgalmas élete 91 
éves korában ért véget; Szente-
sen hunyt el 1953. február 26-án. 
Síremléke a Kálvária-temetőben 
található. 

Sebők Tamás

A földkerekség egyik legis-
mertebb amerikai írója Kurt 
Vonnegut, akinek számos re-
génye jelent meg az elmúlt 
időszakban a Helikon Kiadó ál-
tal új kiadásban. Köztük van az 
1969-ben készült egyik leghí-
resebb regénye is. Teljes címe: 
Az ötös számú vágóhíd, avagy 
A gyermekek keresztes hadjá-
rata, szolgálati tánc a halállal. 

A művet a megjelenés évé-
ben Nebula, egy évvel később 
pedig Hugo-díjra is jelölték. Egy 
megrázó életesemény minden 
író számára hatalmas alap lehet 
egy kiváló regény elkészítéséhez. 
Vonnegut közlegényként harcolt 
a II. világháborúban az európai 
hadszíntéren. Az ardenneki csatát 
követően hadifogolyként került 
Drezdába. A brit és amerikai légi-
erő ebben az időben bombázta 
porig a települést. Az Elba-parti 

városból (A műben „az Elba-par-
ti Firenze”) hazakerülve fogott a 
regény elkészítésébe, melynek 
főhőse egy elveszett, esetlen fiú, 
Billy Pilgrim. A főszereplő az „idő-
ből kiesve” életének különböző 
szakaszaiba ugrál, így a drezdai 
bombázáshoz, későbbi házas-
ságkötéséhez, meggazdagodá-
sához, repülőgépszerencsétlen-
ségéhez - amit csodával határos 
módon túlél - majd szén-mo-
noxid mérgezés okozta halálá-
hoz is eljutunk a műben. Ekkor 
eszmél rá arra a különleges vi-
lágra, amiben él.  Persze nem le-
het kijelenteni, hogy véglegesen 
meghal, hiszen életének bármely 
pontjára a másodperc töredéke 
alatt eljut. Rájön, hogy előzőleg 
a Tralfamador bolygón élt. Billy 
megtanulta a tralfamadoriak idő-
szemléletét miszerint életük nem 
egymást követő lineáris esemé-
nyek sorozata, ahogy mi normál 
emberek látjuk, hanem minden 

egyes pillanata egyszerre léte-
zik. Múlt, jelen és jövő egyszerre 
meghatározott, és mint eleve lé-
tező megváltozhatatlan. Az „idő-
ből való kieséshez” igazodik Von-
negut történetmesélése is, tehát 
folyamatosan váltakoznak a kü-
lönböző idősíkok: A harcmezőn 
az életéért küzdő Billy Pilgrim 
egyszerre húsz évvel későbbi há-
zassági évfordulóján, majd nem 

sokkal később már gyermekkorá-
ban találja magát…

Ebben a regényben tűnik fel 
először Vonnegut híressé vált 
szarkasztikus mondata a halál-
ról: „Így megy ez”, valamint regé-
nyeinek egyik állandó szereplője, 
Kilgore Trout is megjelenik a mű-
ben, melyet 1972-ben a Cannes-i 
Filmfesztiválra is megfilmesített 
George Roy Hill.

155 éve született dr. Cicatricis Lajos főispán

A konzervativizmus reprezentánsa

Kurt Vonnegut – Az ötös számú vágóhíd
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Az újévi fogadalmak sem 
maradhatnak ki az idei első 
lapszámunkból, azon belül 
pedig az életmódváltás haté-
kony betartásával foglalko-
zunk. Már biztosan sokan hal-
lották, hogy az egészséges 
testtömeg eléréséhez általá-
ban javítani kell a táplálkozá-
son, fokozni kell a mozgást és 
gyakran életvezetési változta-
tásra is szükség van. Hogyan 
kezdjünk hozzá? 

Az egyik módja a kalóriabevi-
tel mérséklésének, ha több nö-
vényi eredetű táplálékot, gyü-
mölcsöt, zöldséget és teljes 
kiőrlésű gabonát fogyasztunk, 
amelyek térfogatuknál fogva 
jóllakatnak, de tápanyagtartal-
muk kisebb és rosszabbul is szí-
vódnak fel. Ugyanakkor a növé-
nyek több rostot tartalmaznak, 
ami serkenti a bélmozgást anél-
kül, hogy komolyabb hasmenést 
okozna.

Fontos, hogy törekedjünk 
a változatos étkezésre, anél-
kül, hogy ételei ízetlenné, illet-
ve egészségtelenné válnának! A 
kalóriabevitel csökkentése köny-
nyebben megy, ha korlátozza a 
finomított szénhidrátok (cukor, 
édességek), illetve a telített zsí-
rok fogyasztását.

Mozogjunk többet!
A napi 250 kalóriával (kb. 14 g 

zsír energiatartalma) csökken-
tett étrend kb. fél kg fogyást 
eredményezhet hetente. De ha 
ehhez 30 perc tempós sétát is 
hozzáadunk hetente négy alka-
lommal, akkor a fogyás sebessé-
ge megduplázódhat. A mozgás 
célja, hogy ezzel kalóriát éges-
sünk el és alapanyagcserénk ne 
csökkenjen a kalóriamegszorítás 

ellenére, bár a mozgásnak emel-
lett még számos más jótékony 
hatása is van. Az elégetett kaló-
ria attól függ, hogy milyen gyak-
ran, milyen hosszan és mennyire 
intenzíven mozgunk. 

Az egyik legjobb módja a zsír-
szövet csökkentésének a folya-
matos aerob (légszomjhoz nem 
vezető) mozgás, pl. 30 perc gya-

loglás hetente legalább négy-
szer. A rendszeres aerob edzésen 
túl bármilyen többletmozgás se-
gít a kalóriák égetésében.

Akár hat évvel is hosszabb le-
het a várható élettartamuk azok-

nak a hetvenes éveikben járó 
embereknek, akik aktívak ma-
radnak és egészséges életvitelt 
folytatnak – állítják svéd kutatók.

Új év, új cél, új élet Tr e n d i

TAKARÍTÁST vállalok. Tel.: 
30/347-6622

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BONTATLAN chi gép eladó. 

Ár:15.000 ,- Akár ajándéknak is. Tel.: 
30/263-1625

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

KONYHASZEKRÉNY, konvekto- 
rok, gáztűzhely, mosdókagyló és ga-
rázs, vagy üzlethelyiség ajtajának 
megfelelő üvegajtó eladó.  Telefon: 
63/313-004

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

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

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

A felvételek a Kossuth tér dél-
keleti részét ábrázolják, a Kos-
suth utca és a Petőfi utca ke-
reszteződésével. A felső kép 
az 1920-as évek elején készült; 
balról az egykori Haris-ház sar-
ka, középen a Komor Marcell ál-
tal tervezett, 1898/99-ben épült 
magyaros szecessziós stílusú Pe-
tőfi Szálló és Színház, jobbról 
üzletek és a régi takarékpénz-
tár épülete látható. (A főtéren 
még az eredeti helyén találjuk 
Kossuth Lajos 1898-ban felállí-
tott mellszobrát, amely ma a Vá-
rosháza emeletén található.) Az 
alsó képet Tofán Sándor a kö-
zelmúltban készítette, amelyen 
már szerepel a volt Bankpalota 
sarki tömbje. Sorozatunk elején 
a Petőfi Szállóról már bővebben 
írtunk, s ígértük, hogy a vele át-
ellenben lévő legkorábbi pénz-
intézetünk székházáról majd ké-
sőbb szólunk.   

Szentesen az első pénzintézet 
1869-ben alakult Szentesi Taka-
rékpénztár néven. Induláskor ki-
bérelte Pollák Emánuel Fő utcai 
(ma Kossuth u.) házának egy ré-
szét a Zöldkoszorú Nagyvendég-
lő mellett. Az intézet 1875-ben a 
Piac téren lévő (ma Kossuth tér) 
Jurenák-féle házba költözött, 
amelyet 1880-ban székház cél-
jára megvásárolt. Anyagi erejé-
nek növelése érdekében 1920-
ban a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank érdekkörébe lépett, annak 
leányintézetévé vált. 1921-ben 
magába olvasztotta az 1911-es 
alapítású Szentesi Mezőgazda-
sági Ipari és Kereskedelmi Ban-
kot, 1928-ban pedig érdekkö-

rébe vonta a Kunszentmártoni 
Takarékpénztárt.

A megnőtt forgalom követ-
keztében a régi székházat az in-
tézet kinőtte, ezért elhatározták 
egy korszerű, díszes bankpalo-
ta építését. A nyomasztó gazda-
sági viszonyok ellenére a pesti 
anyaintézet támogatta az elkép-
zelést. A tervek elkészítésére Koz-
ma Lajos építészt kérték fel, aki 
a korábbi földszintes épület he-
lyére egy saroktornyos, kéteme-

letes, manzárdtetős épületet 
tervezett, amely méreteiben és 
saroktornyos kiképzésével har-
monizált a szomszédos, 1910/11-
ben épült városházával. Ez a vá-
ros első vasbetonvázas épülete, 
amelynek vasbeton elemeit Sal-
gótarjánból szállították Szentes-
re. Az impozáns építmény re- 
kordidő alatt készült el. A szakipa-
ri munkákra kiírt versenytárgya-
lás határideje 1929. május 29-én 
járt le. Az összes munkát Szabó 

László helybeli építőmester, mint 
fővállalkozó nyerte el, aki 9 alvál-
lalkozóval társult, valamennyi-
en szentesi iparosok: Szabó Ist-
ván ácsmunka, Urbán és Wottizt 
bádogos munka, Szathmáry Pál 
és Fiai asztalos-lakatosmunka, 
Szabó Imre mázolómunka, Klein 
Testvérek redőnyös munka, Lich-
tenstein és Grünstein üvegezés, 
Orosz István szobafestés, Blas-
kovich Testvérek villanyszerelés, 
Buzás és Lupták tűzhely munka. 
A művezetői teendőket Dobos 
István budapesti építőmester lát-
ta el. A tényleges építkezés június 
első napjaiban kezdődött, s no-
vember végére befejeződött. Át-
lagosan 180–200 munkást fog-
lalkoztattak, mely jelentősen 
csökkentette a helyi munkanél-
küliséget. A pénzintézet 1930 
márciusától már az új, tágas, kor-
szerűen berendezett, központi 
fűtéssel ellátott székházában fo-
gadhatta ügyfeleit. A Kossuth és 
Petőfi utcára néző saroképület 
bérházként is szolgált; az emele-
ti részein lakásokkal, a földszin-
ten gyógyszertárral és egyéb üz-
lethelyiségekkel. 

A Szentesi Takarékpénztár 
1949-ben történt államosítása 
után a Magyar Nemzeti Bank he-
lyi fiókja kapta meg a helyiségeit, 
amely 1983-ig működött az épü-
letben. Elköltözése után a Váro-
si Könyvtár foglalta el az épület 
Kossuth utcai szárnyát; amelyet 
1998 óta a Gyermekkönyvtár 
használ. Főtéri portálját – „SZT” 
monogramos, vasrácsos ajtaja 
mögött – kagylós motívumú, kő-
ből faragott kartus díszíti, utalva 
az épület eredeti rendeltetésére.

Szentes arculata régen és ma (20.)

A Szentesi Takarékpénztár reprezentatív székháza

Kocsis Györgyi

Egy műsor a beteljesült vagy 
csalódott szerelmekről, virtuóz 
dalok és hangszerszólók a XVII. 
századból. Válogatás Montever-
di, Sances, Corbetta és Molinaro 
ritkán hallható remekműveiből. 
Ezt ígéri Tokodi Gábor és Jäger 
Éva, akik a Zene-Világ-Zene kö-
vetkező koncertjének művészei. 
Tokodi Gábor gitár és lantmű-
vész főiskolás kora óta koncer-
tezik, magyarországi fellépések 
mellett szólistaként vagy kama-
raegyüttesekkel rendszeresen 
játszik külföldön is. Játszott már 
többek között Versailles-ban a 
királyi palota kápolnájában, a 

londoni St. James templomban 
vagy az indiai Delhiben is. Jäger 
Éva a reneszánsz és barokk zene 
megszólaltatásához különösen 
alkalmas, könnyedén és tisztán 
csengő, virtuóz szopránhang 
birtokosa. Több éve együtt kon-
certezik férjével Tokodi Gábor 
lantművésszel. Koncertjeiken a 
reneszánsz és barokk zene meg-
hitt hangulatú rétegét mutatják 
be, az énekhang és a korabeli 
pengetős hangszerek segítségé-
vel. Tudatosan törekszenek arra, 
hogy a régi korok muzsikáit hi-
telesen, a ma emberének is tar-
talmas módon közvetítsék. De, 
hogy mégse érezzük  túl régi-
nek e zenét, a Duo Venite együt-

teshez csatlakozik Kertész Ákos 
ütőhangszeres művész elektro-
mos ritmushangszerekkel, egy 
kis modern, mai „ízt” csempész- 
ve a régi zene mellé. Hogy ez 
mennyire lesz merész vagy pi-

káns, döntsék el önök, az újév 
első igen izgalmasnak ígérkező 
koncertjén. Január 12-én, csü-
törtökön este 7 órakor szeretet-
tel várunk mindenkit a szentesi 
hangversenyközpontba.

Barokkos szenvedélyek
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Múlt heti nyertesünk, Pataki Pálné 
(Mentő u.). Nyereménye egy hamburger 
menü a Fülke Burger felajánlásából. Ezen 
a héten a Zene-Világ-Zene programsoro-
zat újévi koncertjére, a Trio Venite előa-
dására sorsolunk ki egy páros belépőt. 
Megfejtéseiket küldjék a 6600 Szentes, 
Kossuth tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a 
szentesielet@gmail.com internetes cím-
re. 

Vízszintes: 1. Jókívánság az újesztendőre. 
(Folytatás a függőleges 47. számú sorban.) 11. 
Indíték. 12. Fohász. 13. A kés fontosabb ré-
sze. 14. Bosszús felkiáltás. 15. Az egri vár hős 
parancsnoka (István). 16. Folyócska. 19. Vég-
telen rakás! 20. Jegyzetel. 21. Római ötven-
öt. 23. Élettárs. 24. Kemence eleje! 25. Cipész 
szerszáma. 26. Kétszer öt. 28. Arra a helyre pa-

koló. 31. Birminghami brit popzenekar volt. 
32. Tüskés állatkád. 34. Színtér. 41. Asztag. 43. 
Réteg, lap. 45. … Szófia – székesegyház, me-
cset Isztambulban. 46. Alkalmazott, röviden. 
47. Feltételes kötőszó. 48. Számnév. 49. Bi-
otékában van! 51. Mare azonos hangzói. 52. 
Amerikai hírügynökség. 54. Emésztőnedv. 56. 
A földre. 57. Jelez a kezével. 59. Ilyen só is van. 
62. A szárazföldbe mélyen benyúló tengerö-
böl.64. Korai gyümölcs. 65. Pázsit. 67. Gyors, 
párosujjú patás. 68. …-tenger, más néven Ke-
leti-tenger Észak-Európában. 69. Véd. 71. Til-
tás. 72. Labdarúgó, edző, a magyar labda-
rúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya 
(József). 74. Hitbuzgóság. 78. Lépcső, lépcső-
fok.

Függőleges: 1. Csábító, vonzó. 2. Nagyon 
régi. 3. …ógia – élettan. 4. Idom fele! 5. Újság. 

6. Úrasztal. 7. Vágás a jégen. 8. Távolra. 9. Do-
logtalan méh. 10. Üvöltő vad a kutyafélék csa-
ládjában. 17. Csökken a szintje. 18. Tarol. 22. 
Vasúti járműve. 24. Szöulban él. 27. Zsana ele-
je! 29. Borul, leomlik. 30. Zöldségféle. 31. A 
máj termeli. 33. Kergető. 35. Ez a közelebbi. 
36. Macskafark! 37. Retten. 38. Éltető égitest. 
39. Sarokrész! 40. Küzdőfél. 41. Útforduló. 42. 
Folyó iszaptól való tisztítása. 44. Jeges sodró-
dás. 47. Az idézet folytatása. 49. Zamata. 50. 
Egyesületi egyed. 53. Visszafelé: közúti táb-
lajelzés. 55. Azonos magánhangzók. 58. Hő-
sök… (Budapest legnagyobb közösségi he-
lye). 60. Fafaj. 61. Nedve. 62. Hamis (ének). 63. 
Ijed, rémül. 66. Becézett Pamela. 68. Fél blen-
de! 69. Fül nélküli kosár! 70. Panasztétel. 73. 
Fél mérő! 75. Argon vegyjele. 76. Hangtalanul 
sír! 77. Gibraltár eleje!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 47. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!
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Városi Könyvtár
Január 9-én, hétfőn 18 órakor 

a Krúdy Gyula Baráti Kör Gogol: 
Kártyások című felolvasó est-
je lesz.

Január 10-én, kedden 18 óra-
kor Bene Zoltán Az érdemes, 
nemes Rózsasándor kalandjai 
című könyvének bemutatóján 
a szerzővel Diószegi Szabó Pál 
beszélget.

Január 11-én, szerdán,18 óra-
kor Magyarország a 20. század-
ban. A Kádár-rendszer az 1960-
as, 1970-es években címmel 
Poszler György tanár tart előa-
dást.

Január 12-én, csütörtökön 18 
órakor Dr. Szalay László főorvos 
Megújulás című előadását hall-
gathatják meg.

Január 13-án, pénteken 18 
órakor Aczél Péter László E.me-
seálma a Turulmadárral című 
könyvének bemutatója lesz. A 
kötetet bemutatja és a szerző-
vel beszélget Poszler György.

Január 14-én, szombaton 15 
órakor Ráfi Dénes fotóiból ren-
dezett „Fények földi mása” című 
kiállítását megnyitja: Cseh La-

jos tanár. Közreműködnek: Ráfi 
Anna Réka és Ráfi Balázs. Meg-
tekinthető: február 10.

Móricz Zsigmond Művelő-
dési Ház

Január 12-én 19 órától dísz-
madárbörzét tartanak.

Tokácsli Galéria
Január 5–28. között tekinthe-

tő meg a Szentesi tárlat című 
kiállítás Haller Andrea, Horváth 
Sándor, Oltyán Gyula, Sárréti 
Kriszta és Szabó Mariann mun-
káiból.

Lajtha László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Hangver-
senyközpont

Január 12-én, csütörtökön 
19 órai kezdettel újévi koncert 
a TrioVenite zenekarral. Közre-
működnek: Jäger Éva énekmű-
vész, Tokodi Gábor lantművész, 
Kertész Ákos ütőhangszeres 
művész.

SzeVASZ
A Szentes Városi Amatőr 

Színkör
Január 14-én, szombaton 18 

órai kezdettel a Dózsa-ház pad-
lásszínházában a Félreértések 
című kabaré estjét mutatja be.

P r o g r a m a j á n l ó
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Zöldséges spagetti
Hozzávalók:  paradicsomszósz, 1 fej vöröshagyma, 6 gerezd fok-

hagyma, 1 db répa, 4 fej gomba (nagyobb), 1 db cukkini (kisebb), 1 
db padlizsán (kisebb), 50 dkg spagetti tészta, olaj, só, őrölt kömény, 
kakukkfű, bazsalikom, rozmaring, 10 dkg sajt.

Elkészítés: A hagymát megpucoljuk, felaprítjuk, kevés olajon 
megpirítjuk. Hozzáadjuk a megpucolt, lereszelt répát és a felkoc-
kázott gombát, a megmosott, felkockázott cukkinit és padlizsánt. 
Ízlés szerint megsózzuk és megfűszerezzük, majd néhány percig 
pároljuk a zöldségeket. Amikor megpuhultak, ráöntjük a paradi-
csomszószt, és hozzáadjuk a lereszelt fokhagymát. Forrás után, né-
hány percig főzzük. A spagettit megfőzzük, és tálaláskor erre sze-
dünk a zöldséges paradicsomszószból. Friss bazsalikommal és 
kakukkfűvel és reszelt sajttal megszórva kínáljuk. 

Szentes családi ízei

Született
Szűcs Zoltán Lászlónak és Ko-

lompár Szimonettának (Magya-
ri I. u.1/3.) Zoltán, Borsos Kund-
nak és Hrncsjár Zitának (Rákóczi 
F. u. 77/A) Lana Titanilla, Bugyi 
Balázsnak és Miskolczi Ibolya 
Kittinek (Kökény u. 7.) Kitti (ké-
pünkön), Török Sándornak és 
Madarász Lídiának (Arany J. u. 
22/8.) Lilla Lídia nevű gyermeke.

Elhunyt
Pálfi Géza (Dózsa Gy. u. 10.), 

Csendes Bálintné (Dózsa Gy. u. 
181.), Bartha Ferencné (Nagyör-
vény u. 41/A.), Csákány Ignác-
né (Villogó u. 4.), Kállai Attiláné 
(Gógány u. 83.), Halász Sándorné 
(Kristó N. I. u. 6.)

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
Lelassulsz, és nem sok kedved lesz nyüzsögni. Az lenne a legjobb, ha a 
héten otthon maradnál.
BIKA
Ügyelj arra, hogy ne keverd össze a barátságot a szerelemmel! A hétvégét 
joggal várod, de nem csak a pihenés miatt, elemedben leszel...
IKREK
Érdemes a jövőddel foglalkoznod: álmodozz, tervezz! Most határtalan le-
hetőségek nyílnak meg számodra.
RÁK
Észnél kell lenned, hogy ne szakadj el teljesen a valóságtól. Már csak 
azért se, mert a hét közepén a munkahelyeden egy régi ügy „kiújulása” 
éberséget igényel tőled.
OROSZLÁN
Szerdától elemedben leszel. Elengedhetetlen, hogy a hétvégét pihenés-
sel és a családoddal töltsd.

SZŰZ
A szerelem és a párkapcsolat, vagy ezek hiánya fogja lekötni minden gondolato-
dat a héten. A hétvégéd békésnek ígérkezik.
MÉRLEG
A munkahelyeden káosz vár rád. Kapkodás helyett adj időt a helyzet kitisztu-
lásának! A hét közepén olyan emberrel lesz dolgod, aki nagy hatással lesz rád.
SKORPIÓ
A hét közepén meglepő hírt kapsz pénzzel kapcsolatosan: visszakaphatsz 
pénzt, vagy valami kevesebbe fog kerülni, mint amennyivel kalkuláltál.
NYILAS
Hét elején családi ügyek vonják el a figyelmedet a munkádtól. Ne hagyd, ha 
nem akarsz leszúrást a főnöködtől!
BAK
A hét elején zavaros híreket kaphatsz. Mielőtt véleményt alkotsz, döntesz, és 
lépéseket teszel, várj egy kicsit! Idővel kitisztul a kép.
VÍZÖNTŐ
A hét közepén egy régi barátod, vagy kollégád kerül elő a múltadból. Lehet, 
hogy segítségre szorul, vagy másképp keveri fel az álló vizet.
HALAK
A hét közepén a munkahelyedre visszajön egy régi kolléga vagy főnök. Nem 
leszel túl lelkes miatta.

Január 6-13.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: január 16-22.
Hétfő: Zöldborsóleves

A menü: Bakonyi sertésragu, tészta köret
B menü: Mustáros csirkemell pirított 

hagymával, petrezselymes rizs
C menü: Sertésborda burgonyás 
köntösben, petrezselymes rizs

Kedd: Daragaluska leves
A menü: Húsgombóc, paradicsommártás

B menü: Húsos káposzta
C menü: Szezámmagos rántott 

sertésszelet, tepsisburgonya
Szerda: Almaleves

A menü: Majorannás sertésragu, köles
B menü: Paprikás burgonya virslivel
C menü: Görög rántott csirkemell, 

párolt zöldség
Csütörtök: Lebbencsleves

A menü: Dubarry sertésszelet, 
burgonyapüré

B menü: Rántott csirkecomb, 
finomfőzelék

C menü: Rántott csirkeszárny, 
burgonyapüré

Péntek: Jókai bableves
A menü: Morzsás metélt

B menü: Burgonyás tészta
C menü: Rántott zöldségek, török rizs
Szombat: Csurgatott tésztaleves 
A menü: Töltött rántott szelet, rizibizi 

Vasárnap: Csirke aprólékleves
A menü: Tejfölös-gombás marhatokány, 

galuskaköret
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: január9-16. Pingvin Patika (Szentes, Rákóczi F. u. 12.) hét-
fő-kedd-szerda- péntek 7.30-18.30 óráig, csütörtökön7 órától18.30 óráig szombaton 7.30-
12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 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
A Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István Kórház és a Magyar 
Vöröskereszt Szentesi Vezető-
sége minden héten kedden és 
szerdán délelőtt 07.30-12 órá-
ig, és csütörtök délután 14-17 
óráig tart véradást a Vérellátó 
Állomáson.

További véradásokat tar-
tanak január 23-án, hétfőn 
10 órától 13 óráig, valamint 
17 órától 19 óráig a Legrand 
Zrt. faházában. Január 31-én, 
kedden Nagytőkén a Művelő-
dési Házban nyújthatják kar-
jukat a véradók 15 és 18 óra 
között.
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Sebők Tamás

Bár az év ezen időszaka a leg-

több sportágban a felkészülé-

sé, a Szentesi Delfin Egészség-

megőrző Sport Club a Magyar 

Szenior Úszók Országos Szö-
vetségével, valamint a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft.-
vel együttműködve nagysza-
bású, nemzetközi úszóverseny-
nyel indítja 2017-et.

Január 21-én, szombaton ren-
dezik meg immáron második al-
kalommal az Évindító Nemzet-
közi Szenior Úszóversenyt. – A 
verseny célja a felnőtt lakosság 
rendszeres testmozgásának elő-
segítése, az egészség fenntartá-
sa, megőrzése, az úszás népsze-
rűsítése, a hazai és nemzetközi 
kapcsolatok ápolása, elősegíté-
se, valamint versenyzési, felké-
szülési lehetőség biztosítása a 
szenior korú versenyzők számá-
ra – tudtuk meg Pólyáné Téli Évá-
tól, a verseny főszervezőjétől. 
Hozzátette, 10 versenyszám-
ban indulhatnak a jelentkezők 
15 korcsoportban, a 11. verseny-
számra, a 4x100 méteres mix vál-
tóra a nap utolsó programpont-
jaként kerül sor a fedett, 50 m-es 

uszodában, 10 pályán, elektro-
mos időméréssel (Colorado Time 
Systems). A nevezéseket decem-
ber 28-tól elektronikus úton le-
het leadni a http://szeniorob.hu 
oldalon január 10-ig. Az 50 mé-
teres egyéni számok: 600 Ft/
szám (helyszíni nevezés, vagy 
nevezési határidő után 800 Ft/
szám. A 70 év felettieknek két 
sprint szám ingyenes, a fogya-
tékkal élő versenyzők a sprint 
számokban nem fizetnek neve-
zési díjat! Az 1500 méteres gyor-
súszásban a nevezési díj 1200 
Ft/rajt minden induló versenyző 
részére. A nevezési díjat január 
21-én 11 órától 13 óráig a hely-
színen fizethetik be. A délelőtti 
versenyszámok 9, míg a délutá-
niak 14 órakor kezdődnek. 

Nemzetközi úszóversennyel indítják az évet

Sebők Tamás

Immáron 19. alkalommal 
rendezte meg a Sportközpont 
a Nyílt Palánkos Teremlabda-
rúgó Tornát. A háromnapos 
közkedvelt sporteseményre 
az igen szépszámú – közel 300 
fős – nézőközönség mellett NB 
I-es és NB II-es labdarúgók is 
ellátogattak. Szoros mérkő-
zéseket, pontos, fegyelmezett 
játékot láthattunk a csapatok-
tól, mely tovább emelte a ren-
dezvény színvonalát.

December 27 és 29 között a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nok adott otthont a Nyílt Palán-
kos Teremlabdarúgó Tornának. 
A megmérettetésre huszon-
egy csapat jelentkezett, a ha-
zaiak mellett többek között lát-
hattuk a Kecskemét, a Szarvas, 
a Szeged, vagy éppen az Oros-
háza játékosait. December 27-
én és 28-án az A, B, C és D cso-
portok selejtezőmérkőzéseire 
került sor. A torna utolsó nap-
ján reggel az E és az F jelű hár-
masban is megmérkőztek egy-
mással a csapatok, majd nem 
sokkal dél előtt elkezdődött 
az egyenes kieséses szakasz. 
Az eddig is magas színvonalon 
zajló mérkőzések innentől vál-
tak igazán küzdelmessé, láthat-
tunk viszonylag sima, sokgólos, 
és igen kiélezett küzdelmeket 
hozó szoros mérkőzéseket is. A 
torna regionális szinten egye-
dülállónak mondható, ebből 
az alkalomból látogatott el vá-
rosunkba Jova Levente, a Fe-
rencváros NB I-es kapusa is, aki 

a Szarvas csapatát támogatta. 
– Édesapám szarvasi születé-
sű, és sok barátom is van a he-
lyi csapatban, ezért gondoltam, 
hogy eljövök velük, és támoga-
tom őket, mert azt hallottam, 
hogy ez egy igen színvonalas 
torna. Rendszeresen nézek fut-
sal mérkőzéseket is, szóval kö-
tődöm a teremlabdarúgáshoz, 
emellett pedig kellemes időtöl-
tés ez nekem az ünnepekben – 
mondta el lapunknak a 24 éves 
hálóőr. Hasonló elismerő sza-
vakkal nyilatkozott Ádám Mar-
tin, az idei szezonban remek-
lő Vasas labdarúgója is, aki az 
orosházi Potenciál csapatát ve-
zette el a negyeddöntőig. – Ma-
darász Ádám barátom hívott el 
a csapatba, akivel már az aka-
démián is együtt játszottunk, 
és most a Vasasban is csapattár-
sam. Jól esik a szünetben is mo-
zogni, egy szabadabb játékot 
játszani, bár a palánkos jelleget 
még mindig szoknom kell, mon-
dom ezt úgy, hogy már tavaly 
is itt voltam – mondta el a csa-
tár, majd hozzátette, nagyon jól 
érzi itt magát, ahogy mondja, a 
színvonalas rendezvény, számos 
profi labdarúgót Szentesre von-
zott, ami mindig örömteli. 

A legjobb négy csapat között 
a Polyák Trans Kft. mellett a Bel-
városi Favágók csapata is haza-
iként volt jelen. A fiatalok am-
bíciózusan, igazi csapatként 
meneteltek előre, a döntőbe ju-

tásért az igen erős Szarvassal 
csaptak össze. A mérkőzés előtt 
a Szentesi Kinizsi SZITE fiatal já-
tékosát, Kis-Kása Konrádot kér-
deztük, hogyan látja a rendez-
vényt. – Nagyon színvonalas 
torna, ahol igen neves profi lab-
darúgók is játszanak, hatalmas 
élmény nekem, hogy ellenük 
léphetek pályára. Nagyon jól ér-
zem magam. A játék egyáltalán 
nem idegen számomra, hiszen 
sokáig futsaloztam. Helyi és sze-
gedi barátaimból állítottam ösz-
sze egy csapatot, és reméljük, 
hogy minél előkelőbb helyezést 
érünk el. 

Koni reményei beigazolód-
tak, hiszen a tavalyi bajnok, szin-
tén szentesi Csőszer Komplett 
Kft. után a Szarvast is legyőzték 
egy szoros mérkőzésen 3-2-re, 
majd a döntőben a szegedi Ran-
dom sem tudta legyőzni őket, 

így a 19. Nyílt Palánkos Terem-
labdarúgó Torna bajnoka a Bel-
városi Favágók csapata lett. A 
legjobb kapus címet Vasas Gá-
bor (Belvárosi Favágok) vihette 
haza, a legtechnikásabb játékos 
pedig a játékvezetők egyöntetű 
véleménye alapján Styecz Milán 
(Szarvas) lett. A torna gólkirá-
lyi címét a Csanytelek színeiben 
játszó Nagy István kapta.

– Örülünk, hogy ilyen szép 
számmal jelentkeztek csapatok 
a tornára, nagy öröm számom-
ra, hogy rengeteg fiatal játé-
kost tudhatnak a soraikban. Úgy 
gondolom, hogy a rendezvény 
színvonalát emelték a profi já-
tékosok, és fontos kiemelnem, 
hogy mindvégig sportszerű, fe-
gyelmezett játékot láthattunk. 
– értékelte az eseményt Lantos 
Sándor, a Sportközpont prog-
ramszervezője.

Nem találtak legyőzőre a fiatalok
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Darók József

Serleggel jutalmazták az 
egyesület legjobbjait, de min-
den gyerek kapott ajándékot 
és elismerő szavakat a Szen-
tes Városi Úszó Club hagyomá-
nyos évzáró ünnepségén. Ed-
digi legsikeresebb évüket még 
eredményesebb követheti.

Sok tehetséggel találkoznak 
már a kicsik között is, akik ké-

sőbb versenyzők is lehetnek. 
Arató Alíz és Dr. Rébeli-Szabóné 
Vincze Edit edzők szerint nincs 
baj a gyerekek hozzáállásával, 
hozzájuk és Horváth Sándor-
hoz szorgalmasan járnak edzés-
re, amiért a szülőknek is jár a di-
cséret hangzott el az úszóklub 
hagyományos évzáró rendezvé-
nyén. Az ifjúsági ház pódiumter-
mét megtöltötték a gyerekek és 

szüleik, hogy igazán vidám han-
gulatban búcsúztassák az évet. 
A jókedvre volt is ok bőven: szá-
mos arany-, ezüst- és bronzjel-
vényest, és sok más, kiváló tel-
jesítményt elérő versenyzőt 
köszönthettek az ünnepségen. 
Volt köztük, aki mögött még csak 
egyetlen verseny áll, másoktól 
már várható volt a jó szereplés. 
Szót érdemelt a klub lányváltó-
ja (Szaszkó Zorka, Kondorosi Gré-
ta, Csatlós Flóra, Batta Orsolya), s 
az edzők bíznak abban, legalább 
1-2 évig még együtt maradnak, 
öregbítve az egyesület hírnevét.

A tavalyi esztendő eredmény-
listáján kiemelt helyre került az 
utolsó megmérettetés, a cik-
luszáró Hód Kupa. A vásárhelyi 
uszodában 44 egyesület 664 ver-
senyzője között is sikerült szé-
pen helytállniuk decemberben 
a mieinknek. A fiúk és lányok 11 
arany-, 6 ezüst - és 5 bronzérem-
mel zártak, ami összességében a 
11. helyet érte. Batta Orsolya, aki 
tavaly 50 gyorson a serdülő baj-
nokság döntőse volt, ezen a ver-
senyen is kitett magáért: korcso-

portját nyerte, abszolútban az 
olimpikon Gyurinovits Fanni mö-
gött második lett.

Hagyomány az is, hogy ser-
leggel jutalmazza a klub vezeté-
se azokat a versenyzőket, akiket 
2016-os teljesítményük alapján 
erre érdemesnek találnak. Ezút-
tal hét fiatal úszó, Ágoston Máté, 
Kondorosi Gréta, Csatlós Fló-
ra, Batta Orsolya, Adorján Kende, 
Kanfi-Horváth Levente és Szabó 
Dániel vehette át a kupát.

Az sem először fordult elő, 
hogy a fiatal sportolók más olda-
lukról is bemutatkozzanak ezen 
az évzáró eseményen: fellépett 
szavalókórus a saját úszós ver-
sével, mások karácsonyi dalokat 
énekeltek, többen pedig zongo-
ráztak. 

Több MÚSZ-pontot szereztek 
az egyesület versenyzői a tava-
lyi évben, mint előtte bármikor, 
értékelt Paulovics Tamás edző. 
– Ígéretes tehetségeink vannak, 
ezért 2017-ben még jobb ered-
ményeket várunk, bennük van a 
lehetőség. Ez jó alap az előrelé-
péshez. 

Sebők Tamás

A két ünnep között a Szente-
si Vízilabda Klubnál is megtör-
tént az éves értékelés. Mind a 
női, mind a férfi szakosztályról 
elmondható, hogy az elvárá-
soknak megfelelően teljesítet-
tek a csapatok. Bujdosó Tamás 
elnök (képünkön balról, Ma-
gyar József tiszteletbeli elnök-
kel) arról is beszélt, hogy mi 
várható a szezon további ré-
szében.

– Átalakult csapattal vágott 
neki ennek a szezonnak, mind a 
női mind a férfi csapatunk, ami 
alatt azt értem, hogy megpróbá-
lunk a saját utánpótlásunkra tá-
maszkodni. Ez azért is nehéz fel-
adat, mert a férfiaknál a világ 
legerősebb bajnokságáról be-
szélünk, és a top csapatok meg-
engedhetik magunknak, hogy 
rendszeresen cseréljék játékosál-
lományukat.  – kezdte az értéke-
lést az elnök.

Hozzátette a Szentesi Vízi-
labda Klub is megpróbál érvé-
nyesülni ezen a piacon és sike-
res transzfereket lebonyolítani 

az eredményesebb játék érdeké-
ben. A férfiaknál a biztos benn-
maradás a cél, mely véleménye 
szerint teljesíthető.

A férfiaknál a jelenlegi 16 fős 
keretből 10 játékos a szentesi 
utánpótlásból került ki. Változá-
sokra is szükség volt, a szerb légi-
óstól, valamint Albert Barnabástól 
elköszönt a csapat, de leigazolták 
a 31 éves orosz ex-válogatott, Vik-
tor Vishnyakovot.

– A férfi csapat játékával meg 
van elégedve a vezetés, talán egy 
mérkőzést emelhetünk ki ahol 
pontokat hullajtottak el, viszont 
úgy érezzük, hogy nem most kell 
csúcsformát teljesíteniük a fiúk-
nak, hanem a rájátszásban – tet-
te hozzá az elnök.

A női csapat Brávik Fruzsina, 
valamint két idegenlégiós kivé-
telével is szentesi tagokkal játsz-
sza mérkőzéseit. – Úgy gondo-
lom, hogy már az nagyon szép 
teljesítmény volt, hogy a Magyar 
Kupa négyes döntőjéig jutottak a 
lányok, és hogy bronzérmet sze-
reztek – tért ki a női szakosztályra 
Bujdosó Tamás.

A lányoknál egy rettentően 
nehéz célt tűzött ki a vezetőség, 
ami a legjobb 4-be kerülés, a 4. 
hely megszerzése, amit nagy va-
lószínűséggel a Szeged gárdája 
elleni párharc fog eldönteni.

Az évzáró vacsorán az is el-
hangzott, hogy az erre a szezon-
ra kitűzött költségvetés 98 szá-
zalékát már lekötötte a klub, a 
fennmaradó részt pedig május 
legvégéig kell előteremteni, így 
elmondható hogy stabil gaz-

dasági helyzetben áll a Szente-
si VK.

Az utánpótlás csapatok a ju-
nior vb miatt január végén, va-
lamint februárban kezdik meg 
a bajnoki szezon második fel-
vonását, a felnőtt női csapatunk 
pedig már ezen a hétvégén 
megkezdi szereplését, először a 
Dunaújváros, majd a BVSC ellen 
ugranak medencébe a lányok, 
utóbbi párharcot az országos 
sportcsatorna is közvetíti.

Még sikeresebb folytatásban bíznak az úszók

A tervek szerint telt az év a vízilabda klubnál
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Sebők Tamás

Megfiatalított csapattal 
vágott neki az NB II-es ko-
sárlabda bajnokság keleti 
régiójának a Szentesi Kosár-
labda Klub felnőtt férfi csapa-
ta 2016-ban, mindezek mel-
lett mind a felkészülésben, az 
utánpótlásban, és a klubélet-
ben is pozitív változások men-
tek végbe. Aleksandar Preskar 
edző tekintett vissza erre az 
eseménydús évre.

Az idei szezonban indult el 
a felnőtt férfi csapat az NB II-es 
bajnokságban. Ennek tudatá-
ban Vejinovic Sasa, és Gajic Ne-
manja is a csapathoz érkezett, 
előbbi utánpótlás edzőként is 
kamatoztatja tudását. Tíz fordu-
lót követően jutottak el a szezon 
feléhez. Január 7-én rendezték 
volna a tízedik mérkőzést a Bé-
késcsaba gárdájával, azonban 
ezt a békésiek kérésére elnapol-
ták. Jelenleg 4 győzelemmel és 
5 vereséggel a tabella 7. helyén 
áll Aleksandar Preskar csapata.

– Mindenekelőtt szeretnék 
sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánni a Szentesi Élet ol-
vasóinak. Úgy gondolom, hogy 
ez egy jó eredmény. Ebből az 5 
vesztett mérkőzésből egy volt, 
ami több mint 30 pontos kü-
lönbséggel zajlott le, a fenn-
maradó meccseken igen szoros 

küzdelemben maradtunk alul. – 
mondta az edző.

Hozzátette, fiatal csapat-
tal álltak neki a bajnokságnak 
az igen rutinos játékosokat fel-
vonultató ellenfelekkel szem-
ben, így elősegítve az amúgy 
is ambiciózus és eltökélt fiatal-
ság további fejlődését. – A rutin 
hiányzik belőlük, ami első sze-
zonban teljesen érthető, de ér-
zem, hogy a második félévben 
jobbak leszünk – mondta. 

A fejlődés elősegítésé-
re nemrégiben a másodedző-
ként többszörös Euroliga, Orosz 
Kupa, orosz bajnokság, szerb 
bajnokság, ABA Liga és Szerb 
Kupa győztes Nedeljko Lazić se-
gítette a csapatot szakmai tu-
dásával, aki egykoron olyan já-
tékosokat is vezényelt, mint az 
amerikai ikon, Lisa Lesley.

Az edző köszönetet mondott 
a város vezetésének is, hiszen a 
klub a városatyák segítségével 
nyert egy nagy volumenű pá-
lyázatot, melynek keretében a 
Klauzál, és a Koszta iskola torna-
termét és öltözőit korszerűsítik, 
valamint a sportcsarnok parket-
táját újítják fel. 

– Az utánpótlás korosztá-

lyokban idén nincsenek olyan 
kiemelkedő teljesítmények, mi-
vel klubunk a páros korosztály-
ban erősebb. Kadett csapatunk 
a junior bajnokságban szere-
pel. Becsúsznak vereségek, de 
az utánpótlással a szentesi ko-
sárlabdasport jövőjét építjük. 
Mindezekben olyan nagysze-
rű munkát végző szakemberek 
vesznek részt, mint Laczkó Ró-
bert, Vujadinovic Vladimir, Veji-
novic Sasa, Kútvölgyi Csaba és 
Szabó Dénes – mondta el Alek-
sandar Preskar.  

A legkisebb növendékek lét-
száma is nőtt, így őket tavasztól 

saját rendezésű bajnokságban 
indítaná el a klub – Ezek mellett 
nagy öröm számomra, hogy a 
Horváth Mihály Gimnázium ko-
sárlabda csapata, 8 kosárlab-
dázónkat a keretben tudva az 
országos diákolimpia elődöntő-
jébe került. Nagy köszönet jár a 
felkészítőiknek, Kovács Évának 
és Kocsis Istvánnak.

A jövőre kitérve az edző el-
mondta, még legalább 3-4 
győztes mérkőzés a cél, a hazai 
szurkolósereg fellendítése, vala-
mint az újabb és újabb növen-
dékek bevonzása a cél a jövőre 
nézve.

Fényes jövő előtt áll a szentesi kosárlabda

Január 9-15.
Hétfő

Karalábéleves
A menü: Bolognai spagetti, 
reszelt sajt
B menü: zöldborsós 
csirkemáj, rizs
C menü: Aszalt szilvás töltött 
sertésborda, rizs köret

Kedd

Daragaluska leves
A menü: Sárgaborsó főzelék, 
sült virsli
B menü: Sertéssült, burgonya, 
párolt káposzta
C menü: Cigánypecsenye, 
rizs, savanyúság

Szerda
Lebbencsleves
A menü: Kukoricás, hagymás 
pulykaragu, rizs
B menü: Gombapaprikás 
galuska
C menü: Kassai töltött borda, 
vegyes köret, savanyúság

CSütörtöK

Brokkoli krémleves

A menü: Kapros túrós töltött 
borda, vegyes köret
B menü: Csőben sült zöldséges 
borda, vegyes köret
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás

PénteK

Legényfogó leves
A menü: Morzsás nudli
B menü: Krumplis tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya köret, savanyúság

Szombat

Almaleves
A menü: Sertéspaprikás

VaSárnaP

Húsleves
A menü: Sajtos, sonkás töltött 
csirkemell, héjasburgonya, 
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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