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Tájékozottnak lenni jó!

XLIX. évfolyam 49. szám   –   2017. december 8.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

„A pónik talán kicsit akaratosabbak, és így nehezebb 
őket hajtani is, de soha nem cserélném le őket nagy 
lovakra” – interjú Balla Evelin pónifogathajtóval
 8. oldal
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A Szentesi Élet 48., 49., és 50. számában találtok egy szavazócédulát. Vágjátok ki, írjátok fel a neveteket, az óvodátok nevét és címét, illet-
ve, hogy mire költenétek a nyereményt és küldjétek vissza címünkre. A jutalom sem marad el:

I. helyezett: 60 000 ft            II. helyezett: 50 000 Ft                III. helyezett: 40 000 Ft               Ti döntitek el, hogy mire költitek a nyereményt!



2  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. december 8.

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
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Halupa B. Eszter

December 3-án elkezdődött 
a négyhetes ünnepi készülő-
dés időszaka. Advent első va-
sárnapján nyílt meg a város 
karácsonyi vására, és gyul-
ladt meg a hitet jelképező első 
gyertya az adventi koszorún.

A vásárt Szirbik Imre nyitot-
ta meg. A polgármester advent 
első vasárnapját a készülődés 
első pillanatainak nevezte. – Lel-
ki megtisztulást, ráhangolódást, 
a karácsony gondolatvilágának 

magunkba plántálását jelenti.
Az advent hozza meg a csa-

lád békéjét, az egymásra találást 
– fogalmazott. Beszédét azzal a 
gondolattal fejezte be, hogy a 
szeretet annál többé válik, minél 
több részre osztjuk. A vásárban 
a SzeVASZ társulat tagjai korhű 
ruhákba öltözve varázsoltak ün-
nepi hangulatot. A gyertyagyúj-
tásnál Zsadányi József katolikus 
plébános osztotta meg gondo-
latait, s a katolikus egyházköz-
ség műsora színesítette a ren-
dezvényt.

Hófödte adventi koszorú
Idén a Holdvirág kreatív vi-

rágkötészet készítette el a vá-
ros adventi koszorúját. Szakít-
va a hagyományokkal, nem 
színesben, hanem fehér és na-
túr árnyalatokban álmodta 
meg Szentes karácsonyi díszét, 
amely a közkedvelt napernyős 
lány szobrát öleli körül. A vi-
rágüzlet tulajdonosa, Meszlényi 
György megtiszteltetésként éli 
meg, hogy csapatával tervez-
hette és építhette meg az el-
maradhatatlan karácsonyváró 
„kelléket”. Mint lapunknak el-
mondta, az első alkalommal 
mindig nehéz megtervezni az 
anyag mennyiségét és minősé-
gét, és azt, hogy mi szerepel-
jen a díszen. Mivel az adventi 
koszorú a Kossuth téren, a sza-
badban áll, figyelni kellett a tar-
tósságra is. Ezt szem előtt tart-
va választották ki a felhasznált 
anyagokat. – Fehér és natúr ár-
nyalatokat választottunk, ame-
lyek úgy gondolom, hogy letisz-
tult, nemes, egyszerű, de mégis 
ünnepélyes színek. A gyertyák a 
hagyományos színekben pom-
páznak, ezért nem használtunk 
más színeket – indokolta a szín-
választást az üzlettulajdonos, 

aki a véletleneknek is köszön-
hetően kapott inspirációt. El-
árulta, egy virágpiacon látta 
meg azokat a havas ágacská-
kat, amelyeket belefűzve a ko-
szorúalapba, meghatározta a 
dísz kinézetét. – Az egyik ked-
ves vásárlónktól pedig selyem-
fenyő tobozokat kaptunk. Nem 
is volt kérdés, hogy milyen lesz 
az adventi koszorú – tette hoz-
zá. Elkészítése – a szó nemes 
értelmében – kihívást jelen-
tett a virágkötőknek. – Az üzlet-
ben bármit használni tudunk, 
csak odanyúlunk a követke-
ző polchoz vagy ládába. Itt sok 
mindent improvizálni kellett, 
hoztunk egy készletet, abból 
kellett gazdálkodnunk. Minden 
feladat, eszköz újszerűen ha-
tott. Az volt a legérdekesebb ré-
sze, hogy miként és mennyi idő 
alatt tudjuk elkészíteni a koszo-
rút. Miután kezdett összeállni, 
megkönnyebbültünk, és szin-
te élveztük a feladatot – mond-
ta. Egyébként a főtéren látható 
karácsonyfát Molnár Zoltán és 
családja ajánlotta fel, de a város 
több pontjára, intézményébe 
kerülhetett még fenyőfa a lako-
sok önzetlen felajánlási kedvé-
nek köszönhetően.

Majzik Attila, Halupa B. Eszter

A szentesi mozi idén is – im-
már negyedik alkalommal 
–  egy jótékonysági vetítést 
szervezett nehéz anyagi kö-
rülmények között élő gyerme-
kek számára. A délutánra több 
mint 150 izgatott tekintetű, 
de nagyon boldog gyerkőc ér-
kezett, akik közül sokan még 
soha nem voltak moziban.

A hagyományokhoz híven idén 
is ingyenes vetítéssel lepte meg a 
Szentesi Mozi Mikulás alkalmából 
azokat a gyermekeket, akiknek csa-
ládja nem engedheti meg a mozi 
látogatást és ezért kimaradnak 
ebből a szórakozásból. Legutóbb 
159 gyerkőccel telt meg a Szente-
si Mozi vetítőterme a családsegítő 
központ segítségével.

A Mozaik Mozi ügyvezetője, 
Szabó Krisztián elmondta, az ország 
több városában működtetnek film-
színházat, így összesen több mint 
2000 gyermeket láttak vendégül a 
közelgő ünnepek alkalmával. Nem-
csak a filmvetítést adták ajándék-
ba, de hogy teljes legyen a mozi-
élmény, üdítőt és popcornt is. Az 
ügyvezető a négy éve indult kez-
deményezés kapcsán hozzátette, 
ez a legkevesebb, sőt természetes, 

hogy ilyenkor, aki tud, segít, pél-
dául így, hogy egy vidám délutánt 
szereznek a gyerekeknek.

– Minden évben Mikulás környé-
kén egy ingyenes 3D-s vetítésre, egy 
üdítőre és egy pattogatott kukoricá-
ra hívjuk meg a gyerekeket, hiszen a 
mozi egy varázslat, ezt mindenkinek 
át kell élni. Fontosnak tartom a tár-
sadalmi felelősségvállalást, egy jól 
működő vállalkozásnak kötelessé-
ge, hogy a rászorulókon segítsen. – 
mondta el lapunknak az ügyvezető, 

akinek Szirbik Imre polgármester is 
megköszönte ezt a lehetőséget.

A családsegítő központ részéről 
László Gyöngyi lapunknak elmond-
ta, nagyon jó érzés, hogy ennyi gye-
rek számára szerveztek egy ilyen él-
ményszerű programot. – A szentesi 
mozi már évek óta segít bennün-
ket, a gyerekek nagyon szeretik ezt a 
programot. Sok család gyermeke saj-
nos csak ilyen alkalmakkor jut el ide 
a filmszínházba – mondta el a csa-
ládsegítő munkatársa.

Karácsonyi készülődés a városban

Moziélmény ajándékba

Fogadónap
December 13-án, szerdán 

9.00-11.00 óra között
Dr. Demeter Attila

alpolgármester
hivatali helyiségében

fogadja az érdeklődőket.
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Idén utolsó ülését tartja a képviselő-testület, december 14-én, 
csütörtökön 11 órától a Polgármesteri Hivatalban. A napirendekről 
dr. Sztantics Csaba jegyzőt kérdeztük.

– Személyi kérdésekben dönt a testület az ülés elején. A Városfejlesz-
tési Bizottságban lesz változás, hiszen az egyik tag, Dévay István a külsős 
tagsági viszonyáról lemondott, és Tóthné Tóth Erzsébet fogja munkáját át-
venni, amennyiben a képviselő-testület támogatja. A költségvetési ren-
delet is módosul, a szokásos pénzmozgásokat kell lekövetnie a helyi ren-
deletnek. A munkatervnek megfelelően a testület tárgyalja a 2018. évi 
belső ellenőrzési tervet, és az önkormányzat gazdasági társaságainak – 
Szentes Városellátó NKft., Szentes Városi Szolgáltató Kft., Szentes Ener-
gia Kft., Szentesi Sport-és Üdülőközpont NKft. és Szentesi Élet Kft. – 2018-
as üzleti tervét. Az utóbbi, Szentesi Élet Kft.-t érintik a további napirendi 
pontban szereplő rendeletalkotás és rendeletmódosítás tette hozzá. – 
Még évekkel ezelőtt (2010-ben) az akkori képviselő-testület határozott 
arról, hogy a Szentesi Élet a városunk lapjának kiadásán túl a közterüle-
ti reklámok ügyvitelét is feladatául kapja, ezzel is csökkentve az önkor-
mányzati támogatás mértékét. Feltételezem, hogy az olvasók is emlékez-
nek arra, hogy a Szentesi Élet élesztette fel a reklámrendeletet, mely évek 
óta nem ment és kicsit megbolygatta a vállalkozó társadalmat. Váratlanul 
érte őket és teherként élik meg a rendelet betartását. Érdekes lesz, hogy a 
képviselő-testület hogyan foglal állást a kérdésben – egészítette ki a ren-
delet bemutatását dr. Sztantics Csaba. A város turisztikai referenseinek is 
szerepel egy előterjesztése, hogy a város csatlakozzon a Körös-menti Tu-
risztikai és Kulturális egyesülethez. Dr. Chomiak Waldemar önkormány-
zati képviselői indítványa is a testület elé kerül, melyben az Egészség a 
célkeresztben címmel a szentesi lakosság egészségi állapotának javítá-
sát célozza meg. Ingatlanértékesítés is szerepel még a napirendi pontok 
között. A Szentes Tv élőben közvetíti az ülést, december 14-én, 11 órától.

Majzik Attila, Halupa B. Eszter

Három lezárult pályázat-
nak köszönhetően újult meg a 
szentesi Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház. Ilyen lép-
tékű költségcsökkentő beruhá-
zás az utóbbi harminc éve nem 
történt az egészségügyi intéz-
ményben, az energetikai fej-
lesztéseknek köszönhetően je-
lentősen csökkennek majd a 
kórház kiadásai.

A Dr. Bugyi István Kórház három 
sikeres pályázatot is lezárt, nemrég 
egy projektzáró rendezvényen szá-
moltak be a fekvőbeteg ellátó in-
tézmény gazdaságilag hatékony 
struktúra-átalakításához kapcsoló-
dó szakmai és működési koncent-
rációt szolgáló fejlesztésekről.

A fejlesztések nagyjából egy idő-
ben, illetve egymás mellett zajlot-
tak, ez a három pályázat együtte-
sen nyújtotta a szükséges fedezetet 
az utóbbi harminc év legnagyobb 
energetikai kórházi beruházásához.

Az intézmény területén, több 
épületen napelemeket helyeztek 
el, valamint az orvos-nővér szálló 
külső homlokzatát szigetelték, eh-
hez uniós pályázatok jelentették a 
forrást.

Az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ pályázati forrásából ala-
kították át a központi kazánházat, 
megszüntetve a gázüzeműségét, 
a központi diagnosztikai tömb fű-
tését átállították termálvizesre és 
szabályozták a termálvíz kitermelé-
sét és elosztását, valamint ezentúl 
a Mosodát régiós együttműködés-
ben működtetik majd – most ennek 
teremtették meg az alapját.

Ezen beruházások mellett az or-
szágos vis major alapból finanszí-
rozták a kórház ivóvíz kútjainak ar-
zén-mentesítését.

A fejlesztések összességében 
593 millió forintba kerültek, vi-
szont ezeknek a beruházásoknak 
köszönhetően várhatóan évente 
140 millió forintot takaríthat meg a 
szentesi kórház.

A projektzárón Dr. Kalmár Mihály, 
a kórház főigazgatója részletesen 
beszámolt a jelenlévő országos, re-
gionális és helyi vezetők, illetve a 
kórház vezető szakemberei előtt a 
projektek megvalósulásáról.

Az igazgató elmondta, a felújí-
tások a tetőn, a pincében zajlot-
tak, így nem voltak annyira látvá-
nyosak, ám az eredmények annál 
inkább azok. Dr. Kalmár Mihály ki-
emelte, az utóbbi idők egyik leg-

nagyobb energetikai fejlesztését 
tudták megvalósítani. – Ekkora vo-
lumenű, a kórház jelenlegi kiadá-
sainak csökkentését célzó beru-
házás az utóbbi harminc évben 
nem történt a szentesi kórházban 
– hangsúlyozta az igazgató.

A projektzárón dr. Mészáros 
János, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egészségügyi ellá-
tórendszer működtetéséért felelős 
helyettes államtitkára többek kö-
zött az egymásra épülő, nagy meg-
takarításokkal járó beruházások 
fontosságát emelte ki, és elmondta 
a kórház 2012-es állami kézbe véte-
lekor az intézmény folyamatos fej-
lesztését tűzték ki célul. – Azt sze-
rettük, hogy az itt folytatott szakmai 
tevékenységnek legyen egy jövőbe 
mutató, egyértelmű íve. A most le-

zárt pályázatok is ezt igazolják. A 
fenntartó tulajdonos, azaz az állam 
egyértelműen az van, hogy a szen-
tesi Dr. Bugyi István Kórház fejlesz-
tése a jövőben is hasonló módon, 
tervezetten, egymásra épülve fo-
lyamatos tudjon lenni – szögezte le 
a helyettes államtitkár.

Farkas Sándor, a térség országy-
gyűlési képviselője kitért a mű-
ködés hatékonyságát szolgáló 
fejlesztések jelentőségére, megkö-
szönte a több mint félmilliárd fo-
rintos beruházások megvalósításá-
ban résztvevők munkáját. – Ezek a 
pillanatok arról szólnak, hogy igen, 
a Bugyi István kórháznak van jövő-
je. Ezek a beruházások azt az ala-
pot képezik, hogy a későbbiekben 
a kórház tovább tudjon fejlődni – 
mondta el a képviselő.

Terítéken a reklámrendelet

Évi 140 milliót spórolhat meg a kórház
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Palicska Irén

Hatalmas ováció fogadta a 
város új díszkivilágításának 
felkapcsolását december 4-én 
délután, a Mikulás előszobája 
című rendezvény keretében. 

Szirbik Imre polgármester 
mondta el ünnepi gondolatait, 
és a gyerekekkel együtt gyúj-
totta meg a karácsonyi fénye-
ket. Délután négy órakor kezdő-
dött az önkormányzat programja 
a Dr. Mátéffy Ferenc utcai óvo-
dások műsorával a Petőfi Szálló 

előtti téren, majd folytatódott 
a Szecessziós Házban a Kíván-
ságládában összegyűjtött kéré-
sek teljesítésével, a rajzverseny 
eredményhirdetésével, a Szent 
Erzsébet óvoda apróságainak 
műsorával. 

Torday Henriettát, a rendez-
vény ötletgazdáját a kezdetek-
ről kérdeztük. Amikor felmerült 
a gondolat egy Mikulás-váró buli 
szervezéséhez, igazodtak Szen-
tes két évvel ezelőtti jelmonda-
tához: Nyitott kapuk, nyitott vá-
ros. Így nyílt ki az önkormányzat 

ajtaja, és megtelt gyermekmo-
sollyal, kacajjal. Büszke arra, hogy 
az elmúlt két évben egy gyűjtést 
is szerveztek, játékokat, ruhá-
kat osztottak szét óvodákban és 
a családsegítő központban. Idén 
ez az ünnepség adott teret a vá-
ros új fényeinek kivilágítására. 

A Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvo-
da Mazsola csoportjából Dósai 
Molnár Kristóf kívánságát telje-
sítette az önkormányzat. Kristóf 
azt kérte, hogy beülhessen egy 
szirénázó rendőrautóba, és még 
repülni is elviszik. Kocsisné 
Szabó Katalin óvodapedagógus 
vette át az ajándékot. A Deák Fe-
renc Általános Iskola másodikos 
kisdiákjának, Dékány Dávidnak a 
kívánsága is teljesül. Ő egy men-
tőhelikoptert szeretett volna lát-
ni belülről, és felszállni vele. Édes-
anyja, Debreczeni Andrea találta 
ki a különleges kérést, csütörtö-
kön bedobták a ládába, és pénte-
ken már értesítették is őket. Dá-
vid nagyon szereti a repülőket, 
így esett erre a választás.

Munka, azaz lufihajtogatás 
közben zavartam meg a bohócot, 
Vörös Zoltánt, aki elmondta, hogy 

csak az első ezer lufi hajtogatása 
a nehéz. Sajnos nem tudtam ki-
zökkenteni a szerepéből, viccelő-
dött és rímekben beszélt. 

Bohócországból érkeztem, a ne-
vem Nem Vicc Elek. 

Ajándékot kap minden gyerek, 
aki nem kiabál, hanem előttem 
szépen sorban áll. 

Van lepke, maci, elefánt, zsiráf, 
papagáj, tigris, oroszlán, póniló, 
van még szívecske, viszont nincs 
kecske. 

A csongrád-bokrosi Kará-
csonyfalvát Andi Manó képvisel-
te. November 18. és december 
29. között a Télapó otthonában 
várja a kicsiket, Hóanyóval és a 
Manókkal együtt. Működik egy 
Manóposta is, ahol a gyerekek 
feladhatják a leveleket, kívánsá-
gaikkal. Idei újításuk a Manóexp-
ress, kisvonat az aprónépnek. A 
napokban Budapestről érkezett 
hozzájuk egy harmincas fiatal 
pár, meglepő módon gyerek nél-
kül. Kiderült, hogy nagyon rég-
óta vágynak babára, és eljöttek a 
Télapóhoz, hátha teljesül a kíván-
ságuk. Hiszen, mint tudjuk, kará-
csonykor a csodák valóra válnak.

Ünnepi fények és vidámság a Mikulás előszobájában

A közéleti klub következő vendége Korózs Lajos szakpolitikus, 
országgyűlési képviselő, az Országgyűlés népjóléti bizottságának 
szocialista alelnöke volt, december 6-án szerdán, a megyeháza vö-
rös termében. Az előadót Móra József, az MSZP Szentesi Szervezeté-
nek elnöke köszöntötte, majd megkezdődött az előadás a nyugdíja-
sok helyzetéről. – Gyakorlatilag minden ellenzéki párt egyetért abban, 
tarthatatlan, hogy ne legyen korkedvezményes nyugdíj azoknak, 
akik az egészségüket áldozták fel munkájuk során – emelte ki Korózs 
Lajos. Hangsúlyozta, hogy nincs rugalmasság a nyugdíjrendszerben. 
A nyugdíjkorhatár emelkedik, de senki nem mehet el korhatár előtt 
nyugdíjba, még ha 45 évet is dolgozott. Az öregségi nyugdíjminimum 
nem emelkedett, a másik oldalon pedig több millió forintos nyugdí-
jak vannak – tette hozzá. Elmondása szerint fontos lenne a kisnyugdí-
jasok felzárkóztatása.

Ismét közéleti klub
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A szentesi önkormányzat 
minden évben kiemelt figyel-
met fordít a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház gyer-
mekosztályán lévő gyerekek 
látogatására Mikulás alkalmá-
ból.

Így volt idén is, hiszen decem-
ber 5-én délelőtt dr. Demeter 
Attila alpolgármester és Antal 
Balázs Tibor, a Fidesz frakció- 

vezetője, önkormányzati kép-
viselő látogatta meg az osztály 
lakóit és dolgozóit (jobb olda-
li képünkön). Számukra kedves-
kedtek egy kis szaloncukorral és 
függönnyel, mely a váróterem-
ben kap majd helyet. Az osztály 
ezt írta meg levelében a Mikulás-
nak, és teljesült kérésük.

– Öröm volt hallani az óvodá-
sok műsorát a Mikulás előszo-
bájában, a Szecessziós Házban. 
Az önkormányzat gondol arra, 
hogy vannak gyermekek, akik 
nem részesülhettek ebben az 
élményben és a mai látogatás-
sal is az a célunk, hogy mosolyt 
csaljunk a gyerekek arcára, és 
ők is legyenek részesei a várako-
zás időszakának – foglalta össze 
gondolatait dr. Demeter Attila al-
polgármester, majd megköszön-
te az orvosok és ápolók munká-
ját, kellemes ünnepeket kívánva.

– A szeretetünkkel tudunk a 
legjobban gyógyítani. A decem-

ber szól arról is, hogy az ember 
jobban kinyitja a szívét, és tehet-
nénk ezt minden nap, nem csak 
az ünnepekkor. Figyeljünk job-
ban egymásra és kívánom, hogy 
gyógyuljatok meg minél hama-
rabb, hogy az ünnepeket már a 
családotokkal tölthessétek, hi-
szen azt nem pótolja semmi más 
– zárta gondolatait az ünnepsé-
gen Antal Balázs Tibor, a Fidesz 
frakcióvezetője, önkormányza-

ti képviselő. Emellett a Fidesz 
frakciójának tagjai szokásukhoz 
híven ebben az évben is végig-
járták az óvodákat, és a városi 
bölcsődét. Az óvodákat előze-
tesen megkérdezték, hogy mire 
lenne szükségük, és a képviselők 
igyekeztek eleget tenni a kíván-
ságoknak. A Farkas Antal Utcai 
Tagóvodában (bal oldali képün-
kön) a gyerekek diavetítőt kap-
tak Mikulásra.

Sebők Tamás

A közfoglalkoztatási progra-
mok megvalósításában nyúj- 
tott kiemelkedő szakmai te-
vékenységéért vehetett át mi-
nisztériumi elismerést Berki 
András, a Szentesi Hajléktalan 
Segítő Központ vezetője no-
vember 16-án, Budapesten a 
Belügyminisztériumban. 

– Elsősorban önkormányzatok 
kapják ezt a díjat, különösen ab-
ban az esetben, ha nem a hagyo-
mányos közfoglalkoztatási prog-
rammal készülnek, hanem olyan 
produktív programot valósítanak 
meg, mely a jövőben is fenntart-
ható. A Szentesi Hajléktalan Segí-
tő Központ másodmagával kapta 
ezt intézményként, tehát nem ön-
kormányzatként, így úgy vélem, az 

külön is emeli ennek az elismerés-
nek az értékét, hogy 75 díjazottból 
73 önkormányzat volt – nyilatkozta 
lapunknak Berki András.

A különdíj természetesen anyagi 
jutalommal is jár, ennek köszönhe-
tően az önkormányzati fenntartású 
intézmény 7 millió forintot fordít-
hat a jövőben a közfoglalkoztatási 
program fejlesztésére.

A téli időszak beköszöntével a ki-
emelten fontos feladatokról is kér-
deztük az intézmény vezetőjét. 

– Az otthontalan emberek ezek-
ben a hetekben a létformájukból 
adódóan eleve óriási veszélynek 
vannak kitéve, ezt az úgyneve-
zett krízisidőszak. Itt nem csak lel-
ki megpróbáltatásokról beszélünk, 
hanem a fizikairól is, hiszen a hideg 
által közvetlen életveszély elhárítá-
sa, a tél túlélése, ami elsődlegesen 
ilyenkor szemponttá válhat – han-
goztatta Berki András. 

A szociális szakember hozzátet-
te, fontos megemlíteni, hogy nem 
csak a tél időszak -5, -6 Celsius fo-

kos időjárásában kell fokozottan 
figyelniük – hiszen, ahogy mond-
ja kihűlni 15 fokban is ki lehet, bár-
mennyire is hihetetlen – hanem a 
hűvösök megjelenésével, a fűtési 
szezon elindulásával már figyelmet 
kell fordítani az idősebbekre és a 
hátrányos helyzetben élőkre.

– Ebben a város minden szociá-
lis intézménye érintett és egy jelző-
rendszer biztosítja a szakemberek 
számára azt, hogy ha valaki életve-
szélyes helyzetbe kerül, akkor ezt 
átmenetileg el lehessen hárítani 
egy fűtött száraz helyiségben. 

A vezető lapunknak azt is elárul-
ta, a kapacitásuk már közel más-
fél hónapja felette van az engedé-
lyezett létszámnak. – Ez azért nem 
probléma, mert ebben a krízisidő-
szakban egy rövid adminisztratív 
folyamat után van lehetőség lét-
számbővítésre. Fontos számunk-
ra hogy egyetlen olyan embert se 
hagyjunk magára, aki rászorul a tá-
mogatásunkra – zárta gondolatait 
Berki András.

Az önkormányzat együttérez a gyerekekkel

Minisztériumi elismerés a Hajléktalan Segítő Központnak

 

Postacímünk:
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
(Lépcső  a gyógyszertár mellett.)
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Palicska Irén

Nemrégiben számoltunk be 
arról, hogy két minisztériumi 
ösztöndíjat vehetett át a HSZC 
Zsoldos Ferenc Szakgimnázi-
um és Szakközépiskolájának 
két diákja, most pedig fodrász-
tanulóik tértek haza arany- és 
ezüstéremmel különböző ver-
senyekről. 

Kertész Vivien Judit (baloldali 
képünkön) a XXX. Regionális Fod-
rász és Kozmetikus tanulók verse-

nyén hajfonás kategóriában első 
helyezést ért el, emellett a legk-
reatívabb különdíjat is elhozta. 
Vivien és szaktanára, Medgyesi 
Arnoldné büszkén mutatta a re-
mekművet, amelyet 40 perc alatt 
kellett elkészíteni. A lány két hétig 
készült a megmérettetésre, akár 
napi nyolc órát is gyakorolt, élő 
modell helyett inkább a próbaba-
bát választotta. Ez egy komplex 
kategória, amelyben több tech-
nikát kell ötvözni. Valójában szep-
tember óta készült a versenyre, 
csak az utolsó két hét volt nagyon 
intenzív - tette hozzá a fodrászok-
tató. Vivien már több megméret-
tetésen is részt vett, ahol Marcell 
vízhullám kategóriában indult, 
most a hajfonásban is kipróbálta 
magát. Jelenleg a Szakma Kiváló 
Tanulója országos versenyre ké-
szül, és úgy érezte, hogy kell egy 
kis tapasztalatszerzés. 

Medgyesi Arnoldné büszkén 
mesél másik diákjáról is, aki Szé-
kesfehérváron az ÁRPÁD-KUPA 
országos fodrász és kozmetikus 
tanuló versenyen második lett 

Marcell vízhullám kategóriában. 
Kárai Fanni (jobboldali képün-
kön) szeptember óta tanulja ezt 
a szakmát, és három hónap fel-
készülés után hozta el a második 
helyet, 25 tanuló közül. Gyönyörű 
eredmény – mondja a fodrászok-
tató, aki elárulja, hogy ez egy vi-
zes technika, vizes hajon készül. A 
frizurát halloweeni stílusban kel-
lett elkészíteni, ami nem egy alap 
technika, volt egy kis plusz mun-
ka is vele, valami csavart kellett 
belevinni, egy kicsit megbolon-
dítani. 

– Mi szükséges, ahhoz, hogy 
valaki jó fodrász legyen, kitűnjön 
a többiek közül? – kérdezem. El-
hivatottnak kell lenni a szakma 
iránt – mondja a szaktanár, tudja 
ötvözni a különböző technikákat, 
kreativitás, előrelátás, és bármi-
lyen furcsa, a három dimenzióban 
való elképzelés is nagyon fontos. 

Vivien most végez, reméli, hogy 
a szakmában marad és megállja a 
helyét. Szeretne mestervizsgát is 
tenni, amihez kőkemény munká-
ra van szükség, és egy saját fod-

rászszalonról is álmodozik. A ta-
nárnő szerint a fiatal lány nagyon 
elhivatott, sok megpróbáltatáson 
ment keresztül, amióta őt ismeri, 
és mégis maradt. Kiskunfélegy-
házáról jár át minden nap, hajnali 
négykor kel, hogy beérjen az első 
órára, és még gyakorol is. A ver-
seny stressz helyzete a legjobbat 
hozta ki belőle, szárnyalt. Amikor 
dolgozik, akkor kikapcsol és al-
kot. A szakmának az elhivatottság 
mellett ez a lényege. Nagyon sze-
rény, de minden megvan benne 
ahhoz, hogy az elképzeléseit meg 
tudja valósítani, és megállja a he-
lyét az életben.

Darók József

Határon innen és túl is fi-
gyelemmel követhették az in-
ternetes közvetítésnek kö-
szönhetően a Horváth Mihály 
Gimnázium szalagavató ün-
nepségét. A nagy múltú intéz-
mény kezdte ebben a tanévben 
a középiskolai  szalagavatók 
sorát a városunkban.

A december 2-án a sportcsar-
nokban felsorakozott öt végzős 
osztály, a 2012-2018 között az in-
tézményben tanuló diákok előtt 
állva Tóth Tamás intézményve-
zető ünnepi beszédében azokat 

is köszöntötte, akik nem tudnak 
jelen lenni, de az élő internetes 
közvetítés segítségével mégis 
velük tudnak ünnepelni, határon 
innen és határon túl. Ezzel arra 
az újításra utalt, hogy a Faceboo-
kon keresztül élőben közvetítet-
ték az egész eseményt, s szép 
számú nézője is volt. – A refor-
máció 500. évfordulóján az ala-
pító református egyház alapel-
vét említette, semper reformari, 
állandóan megújulni, mely szel-
lemében adják át a tudást a gim-
náziumban is. Azután Sir Wins-
ton Churcill-t idézte: „A siker az, 
amikor egyik hibát a másik után 

követjük el, töretlen lelkesedés-
sel.” Vagyis a sikeres élethez óri-
ási kudarctűrő képességre van 
szükségünk, ugyanis nehézsé-
gek, problémák mindig jönnek. 
Bennünket, horváthmihályoso-
kat sok minden összeköt, pél-
dául az, hogy szeretjük az isko-
lánkat, közösségünket. A volt 
diákjaink sok esetben egész 
életük során empátiával van-
nak iskolánk iránt. Ennek egyik 
megnyilvánulása az a hagyo-
mányunk, hogy a szalagos diák-
jainknak üzenetet küld egy volt 
diák – mondta Tóth Tamás. 

Ezúttal Snell György római 
katolikus püspök, a Szent Ist-
ván-bazilika plébánosa, a Szent 
Jobb őrzője üzent, aki ötven év-
vel ezelőtt érettségizett a gim-
náziumban. Levelében, melyet 
az igazgató tolmácsolt a diákok-
nak, arra kéri őket, vegyék ko-
molyan az életet. „Hihetetlenül 
gyorsan eltelnek az évtizedek, 
észre sem vettük, mikor öreged-
tünk meg. Olyan jó tudni, hogy 
tisztességben és becsületben. 
Ennek pedig az alapja a HMG-
ben töltött évek alatt alakult 
ki… Mindannyian sok és sokféle 
talentumot kaptatok, ezeket az 

emberi közösség javára kell ka-
matoztatni” – írta többek között 
Snell György, s ehhez kívánt erőt, 
lelkesedést a  gimnáziumnak a 
névadó utáni második püspöke.

Farkas Sándor országgyűlé-
si képviselő is szólt a diákokhoz, 
s arra is kitért köszöntőjében, 
hogy ma már sokféle lehetőség-
gel élhetnek a fiatalok, akár to-
vábbtanulnak, akár a közszférá-
ban akarnak elhelyezkedni. Azt 
kívánta, legyenek erősek álmaik 
megvalósításához. 

 A fiatalok tele vannak sors-
fordító álmokkal, hiszen amikor 
18-20 éves az ember, úgy érzi, 
nincs lehetetlen, mondta Szirbik 
Imre polgármester. Azt tanácsol-
ta, írják le álmaikat, s évente, öt-
évente vegyék elő, adjon ez erőt, 
hogy képesek legyenek megva-
lósítani a célokat.

Az este folyamán egymást kö-
vették az egyéni és csoportos 
produkciók, melyekben egy-egy 
tehetséges diák is fellépett, va-
lamint az osztálytáncok, a kerin-
gők, talán legtöbbször Pásztor 
Anikó tánctanár neve hangzott 
el, aki a koreográfiákat betaní-
totta. A drámaisok osztálytánca 
nagy durranás volt, fergeteges 
balkáni hangulatot varázsoltak a 
sportcsarnokba, zárásként közös 
énekkel, egy-egy rózsaszállal a 
kezükben búcsúztak a végzősök.

Sikeresek a Zsoldos fodrásztanulói

Határtalan gimis szalagavató
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Hering Viktor

Elérkezett a karácsonyi nagy-
bevásárlások ideje, de nem árt 
elővigyázatosnak lennünk, hi-
szen ilyenkor a bűnözők is aktí-
vabban tevékenykednek. 

Fontos, hogy a gépjármű-
vek utasterében értéktárgyakat, 
ajándékokat pár percre se hagy-
junk őrizetlenül, mert a kará-
csonyfa alá szánt meglepetések 
idegenek kezébe kerülhetnek. 
A tolvajok ugyanis egy pillanat 
alatt képesek arra, hogy a szél-
védőt betörve ellopják értéke-
inket. A kerékpár kosarában sem 

tanácsos teli szatyrokat, táskákat 
hagyni, még akkor sem, ha csak 
egy pillanatra lépünk be az egyik 
üzletbe. Ahogy nyáron, úgy té-
len se hagyjunk kisgyereket a 
jármű utasterében, amíg a be-
vásárlóközpontokat végigjárjuk, 
hiszen történt már olyan eset, 
hogy a vásárlás ideje alatt az au-
tóban hagyott kisgyerek kihűlt a 
hidegtől.

Lehetőleg senki se posztolja 
ki az aktuális közösségi oldalra, 
hogy ha elutazik karácsonykor, 
mert a betörők előszeretettel lá-
togatják meg ilyenkor az üresen 
hagyott házakat, lakásokat. Ér-

demes tehát megkérni rokonun-
kat, barátainkat vagy a szomszé-
dokat, hogy ha elutazunk, akkor 
figyeljenek oda az ingatlanunk-
ra. Szinte minden esztendőben 
történik olyan tűzeset, amelyet a 
nem megfelelő égősor okozott. 
Fontos, hogy kizárólag bevizs-
gált, műszakilag kifogástalan ál-
lapotú égősorokkal díszítsük ott-
honunkat.

A megváltozott közlekedé-
si körülmények miatt jóval óva-
tosabban ajánlott autózni az 
utakon. Gépjárművünk legyen 
felkészítve a téli szezonra, hosz-
szabb utazásra mindig feltöl-
tött telefonnal, takaróval, havas 
időszakban néhány kilogramm 
bezacskózott homokkal a cso-
magtartóban érdemes nekiin-
dulni.

Vigyázzunk értékeinkre a bevásárlások során

HAGYATÉKOK eladók! Bútorok, 
szőnyegek, hímzővarrógép, Candy au-
tómata mosógép, hűtőgép, Robi mo-
tor. Telefon: 63/313-862, 30/238-1936

ÖT darab bronzpulyka eladó. Ér-
deklődni az esti órákban. Telefon: 
63/400-537

MALACOK, napraforgó és dióbél 
eladók. Telefon: 30/515-6033

JÓ állapotban lévő színes TV eladó. 
Telefon:63/890-677

ELEKTROMOS rokkantkocsi 0 
km-es eladó. Telefon: 20/933-6625

ELEKTROMOS műtrágyaszó-
ró 12 V, négyfejes eke tarlóhántoló, 
szárzúzó, 1,5 méter széles vízszintes 
tengelyű,lovas tárcsa, kb. 2 m széles 
1 sor tárcsa mögötte 3 tábla borona 
és traktor után függesztett 46-50 cm 
levelekkel, 4 soros kukorica vetőgép 
eladó. Telefon: 30/309-598

TÖBBGENERÁCIÓS, vagy nagy-
családosoknak is alkalmas két külön 
lakásból álló (2 szoba és 1 szoba ösz-
szkomfortos) családi ház kis kerttel 
eladó. A padlástér befejezésre vár. Te-
lefon: 70/610-6741 

ZSÁKOLÓ kocsi olcsón eladó. Te-
lefon:30/685-8866

NÉGY darab téli gumi 165” x 13” 
méretű újszerű állapotban eladó. Tele-
fon: 30/685-8866

SZÍNES TV olcsón eladó. Telefon: 
30/685-8866

ARISTON gázbojler 120 literes 
kéményes, új 150-es zománcos für-
dőkád, 80 cm-es kocsikeréklámpa 
eladó, vagy női kerékpárra cserélhető 
ár egyeztetéssel. Telefon: 30/948-7134

PALACKOS gáztűzhely, jó állapo-
tú egyszemélyes ágyneműtartós heve-
rő, alig használt mikrohullámú sütő, 
férfi Csepel kerékpár eladó. Telefon: 
30/710-4131

KÉTAJTÓS szekrény 3000 Ft, vitri-
nes szekrény 3000 Ft, ágyneműtartós 
kétszemélyes heverő 1000 Ft-ért eladó. 
Telefon: 30/441-4845, 70/515-3423

KÉTSZOBÁS szentesi ház garázs-
zsal, melléképülettel 9.5 M forintért 
eladó. Telefon: 30/340-0048

ROSSIGNOL síléc, 190cm-es és 
alig használt síbakancs 42-es méretű 
kedvező áron eladó. Telefon: 20/2144-
996

SZENTESI söröző (Jókai utca és 
sétálo utca) pultost és pohárszedőt 
keres! Jelentkezés fényképes rövid 
bemutatkozó levélben a gepjatek@fre-
email.hu e-mail címen, vagy a 70/884-
3541-es telefonszámon.

KÖZPONTBAN panel programos 
felújított 5. emeleti 2+1 fél szoba + 
étkezős, erkélyes, klímás lakás eladó. 
Telefon: 30/357-6317

SZENTESEN a városközpontban 
garázs eladó. Telefon: 63/890-544

MAGÁNJELLEGŰ, nem bálás, tel-
jes árukészlet eladó. Telefon: 70/605-
5252

70 éves özvegyasszony szenvedély-
mentes özvegy társat keres. Telefon: 
30/611-3679

FÜSTÖLÉSBŐL kimaradt 30 zsák 
nyárfa fűrészpor egyben eladó. Tele-
fon: 30/5213525

FŰTHETŐ fólia 8m x 60m-es ki-
adó Szentesen a város szélén. Telefon: 
30/350-5483

YAMAHA nagytestű robogó, vala-
mint 4 db Suzuki felni (14”) téli gumi-
val eladó. Telefon: 30/473-0311 

NAGYHEGYEN, 3000 m2 gyü-
mölcsös eladó. Villany, víz, fúrt kút, 
szivattyúház, 2 faház és egy tégla-
épület van. Az egész kert vízvezeték 
rendszerrel beépített. Irányár: 4.5 M 
Ft. Telefon: 70/405-6116

SZENTESEN a Vásárhelyi út mel-
lett 3500 m2 bekerített földterület el-
adó. Ipari áram, 220V, vezetékes víz, 2 
fúrt kút, szerszámos bódé. Irányár:2 m 
Ft. Tel: 70/619-8125,

JÓ állapotú, ágyazható ágynemű-
tartós 2-es kanapé eladó. Telefon: 
30/991-4671

TAKARÍTÁST, idős gondozást 
vállalok december 2-től hétfő, kedd 
és pénteken délelőtt. Csak hölgyek 
jelentkezését várom Szentes belterüle-
téről. Telefon: 70/5437-601

ELADÓ fehér zománcos román 
kályha, fa és szén tüzelésű. Szentes, 
Pólya u. 3/B. Telefon:63/311-27

KORTÁRS festőtől olajfestmény 
vásárlási lehetőség. Az alkotótól széles 
választékban vásárolhatók gyönyörű 
tájképek, csendéletek. Érdeklődni, 
időpontot egyeztetni az alábbi tele-
fonszámon lehet: 63/313-004, 20/318-
8059

SZÉP szürke és cirmos cicákat el-
ajándékoznék. Telefon:30/685-8866

ROBI 151-es rotakapa gyári pót-
kocsival, járókerekekkel eladó. Tele-
fon:20/596-9873

ANGOL tanítás 2000 Ft/óra, kezdő 
szinttől a haladóig. Telefon: 30/663-
6293

KÉTSZOBÁS, összkomfortos 
családi ház, melléképülettel, garázs-
zsal, nagy udvarral eladó. Ugyanitt 
kétfunkciós modern szoba WC eladó. 
Telefon: 30/876-6113.

TÖRPE-SNAUZER kiskutyák el-
adók. Telefon: 30/547-2341.

KIADÓ garázst keresek hosszú 
távra az Új utca környékén. Telefon: 
30/312-8472.

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

KÁVÉ - KUPON



VENDÉGÜNK EGY KÁVÉRA
ÚJ HELYEN A MÁTYÁS ITALDISZKONT!

November 27-től új üzletünkben közel 100 m2-en megszokott 
nyitva tartással várjuk szeretettel régi és új vásárlóinkat a Szen-
tes, Mátyás király u. 19/a. szám alatti volt Mátyás Söröző épüle-
tében. (A kupon beváltható december 31-ig!)

Tekintse meg új üzletünket!
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Palicska Irén

Egy esős, novemberi szom-
bat reggel beszélgetünk Bal-
la Evelinnel, Rocco, Bella és 
Rabló mellett, akik békésen 
reggeliznek az istállóban. Ők 
Evelin lovai, különlegességük, 
hogy az átlagnál egy kicsit ki-
sebbek: pónik. A 22 éves lány 
pedagógiai asszisztens az Ap-
ponyi téri Óvodában, munká-
ja mellett pedig hobbijának, a 
fogathajtásnak él. A lakásban, 
a lépcsőfeljáróban sorakoz-
nak az elmúlt kilenc év ered-
ményei, érmek, kupák. 

Evelin évekig szabadidős ka-
tegóriában indult, főként egyna-
pos versenyeken. Egy idő után 
azonban úgy érezte, hogy en-
nél többet tud, és jelentkezett 
a Talent Programra. Ebben nagy 
segítségére volt István Péter 
edző, akivel télen, munka után, 
sötétben, mínusz húsz fokban 
is edzettek napi szinten két-há-
rom órát. Márciusban sikeres zá-
róvizsgát tett, ami azt jelentette, 
hogy a Magyar Lovas Szövetség 
az idei évben két verseny neve-
zési és boksz- díját finanszírozta. 
Ettől kezdve már háromnapos 
versenyeken is elindult: pénte-
ken díjhajtás, szombaton mara-
ton-, vasárnap akadályhajtás. 

Az édesanya, Gránicz Edit, 
ahogy saját magát nevezi, a 
mindenes, ő etet, trágyáz, tart-
ja rendben az állatokat, amikor 
az ifjú fogathajtó ráér, akkor az ő 
segítségével. Ha csak etetni kell, 
az egy óra, ha jártatják is a lova-
kat, az már napi két óra elfoglalt-
ságot jelent a munka mellett. Se 
egy hangos nyerítés, se prüsz-
kölés, a pónilovak békésen hall-
gatják a beszélgetésünket. Az 
istállóból átmegyünk a kocsitá-
rolóba, ahol Edit büszkén mu-
tatja saját kezű munkáikat, a 
hintókat, amelyek milliós nagy-

ságrendű tételek, ezért amit le-
het, megpróbálnak házilag meg-
oldani. A párja hegeszt, ő fest, 
bőröz. Az első versenyre példá-
ul hajnal háromig kárpitozta az 
egyik kocsit, ötkor pedig már in-
dultak. Mióta Evelin A kategóriá-
ba lépett, már nem elég a család 
összetartó ereje, és ügyes keze, 
új hintókat kell beszerezniük. A 
ruhákat is ő varrja, ha kitalálunk 
egy új öltözéket, az is Ámenre 
készül el – teszi hozzá nevetve 
az édesanya. Kötelező kellékek 
a kosztüm, kesztyű, kalap, hajtó-
kötő, és a segédhajtónak is a fo-
gathoz kell öltöznie, mert díjhaj-
tásban erre nagyon sok pontot 
adnak. Számít még a lovak moz-
gása, a küllem, a betanult prog-
ram, az összhang a ló és a hajtó 
között. A hintó hátuljában a se-
gédhajtó áll, Evelin mellett, a ba-
kon pedig tacskója foglal helyet. 

Anya és lánya mesélt a kezde-
tekről is. Igazából nincs különb-
ség a nagy lovak és a pónik kö-
zött, talán kicsit akaratosabbak, 
és így nehezebb őket hajtani is 
– mondja Evelin. Nagyon sok-
szor ajánlották már neki, hogy 
váltson nagy lovakra, de soha 
nem fog, velük kezdett el fog-
lalkozni, és megszerette őket. Ti-

zenhárom évesen kapta meg az 
első két póniját. Megvették a lo-
vakat, befogták őket egy négyes 
fogatba, és két hét gyakorlás 
után elindult az első versenyén 
Szentesen, 2009-ben. A fiatal fo-
gathajtó nevelőapjának, Fülöp 
Róbertnek köszönhet mindent, a 
tudását, azt, hogy előre jutott, és 
jelenleg A kategóriában verse-
nyezhet. Maratonhajtásban a se-
gédhajtója Ternai Attila, a másik 
két versenyszámban pedig pár-
ja, Nagy Henrik. Evelin január óta 
tagja a mindszenti Lovas Klub-
nak, amelynek Csatordai Lajos az 
elnöke. Nagyon sokat segítenek 
neki, és támogatják. A legutóbbi 
versenyre például egy kisbusszal 
jöttek szurkolni. 

A fiatal lány jövőre megpróbál 
legalább hét-nyolc versenyen el-
indulni, mert 2018-ban Kisbé-
ren rendezik az Európa-bajnok-
ságot, és ehhez kvalifikálnia kell. 
A következő évben pedig világ-
bajnokság lesz Magyarországon. 
Sok meghívást kap külföldre is, 
ezeknek sajnos még nem tud 
eleget tenni, mert az anyagiak 
meggátolják ebben – teszi hoz-
zá édesanyja. Egy verseny mini-
mális költsége 200 ezer forint, 
ezért most szponzorokat keres-

nek. A föld alól is megpróbálják 
felkutatni őket, mert önerőből 
ezt már nem tudja finanszíroz-
ni a család. Bármilyen segítséget 
szívesen elfogadnak. 

És akkor vissza a lovakhoz. 
Mindszenten B kategóriás ver-
senyt rendeztek, ahol Evelin is 
elindult. A díjhajtást sikeresen 
teljesítette, a maratonhajtásban 
azonban a fogat elé fogott Rab-
ló nekiesett akkori párjának, ket-
ten se bírták őket szétszedni, 
ezért külső segítség kellett, a lo-
vak akkor már minden szerszá-
mot leszedtek egymásról. Lábon 
hazahajtották őket, kilométeren-
ként egymásnak mentek. Az eset 
után nehéz döntést hozott a csa-
lád, a 40 fokos melegben állator-
vost hívtak és kiheréltették a pó-
nit. Rabló azóta nagyon kezes, 
nyugodt, teljesen más ló lett be-
lőle. Kisebb-nagyobb sérülések 
elkerülhetetlenek a lovassport-
ban: lábtörés, harapások, betört 
fej. Evelint azonban nem riaszt-
ja vissza semmi. Amikor behajt 
a pályára, édesanyja addig resz-
ket, amíg a lány ki nem jön. 

– Ehhez nem lehet hozzászok-
ni – teszi hozzá Edit. – Nézni is el-
képesztő, féltem őt. Közben pe-
dig nagyon ügyes, és büszke 
vagyok rá, hogy idáig eljutott, 
és szeretném, ha még feljebb 
küzdené magát. Azt mondják, 
hogy a király kategóriában hajt, 
itt már a nagyok versenyeznek. 
Remélem, hogy lesz még jobb 
eredménye. Amennyit küzd érte, 
megérdemelné. 

Interjú Balla Evelin pónifogathajtóval

„Nem tántoríthat el semmi” 

Balla Evelin eredményei: 
Hetényegyháza: 1. hely
Mélykút -  Magyar Derby: 

3. hely
Gerjen: 1. hely
Mezőhegyes: 1. hely
Jászkarajenő: 1. hely

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

  











Több mint 10 éve! FENYŐFAVÁSÁR
Szentes, Csongrádi úti autó, utánfutó, lakókocsi kereskedés telephelyén, az OMW benzinkút mellett.

Újabbnál újabb termelői akciókkal várjuk vásárlóinkat. Luc-, fekete, ezüst, nordmann, douglas, concolor fenyőkből válogathat.
Nordmann fenyő - lucfenyő áron, a készlet erejéig 990 Ft/db ártól.

Továbbra is ingyenes csomagolás, ingyenes parkolás, több mint 50 autó részére, ingyenes talpba faragás, ingyenes
szentestéig való tárolás, ingyenes házhoz szállítás, ingyenes utánfutó kölcsönzés az itt vásárolt fenyő elszállításához.

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

Nyitva december 23-ig naponta 19 óráig, december 24-én 16 óráig.
(Az akció a készlet erejéig tart. Az akciók változtatási jogát fenntartjuk. Az akciók nem összevonhatók.)

A kupon
kitöltésével

visszanyerheti
karácsonyfája

árát! Infó: 70/424-7820
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„Hogy van az, hogy megütsz, 
pedig engem szeretsz a világon a 
legjobban?”

Bugyi Katalin

Tegnap nagyon kiakadtam, 
Anya. Tudom. Nem kellett volna a 
földön fetrengenem, de nem tud-
tam mást csinálni. Én is be akartam 
volna menni a pékségbe, mint a 
kis barátom, Peti. Anya, értsd meg, 
nem akartam semmit sem enni, 
nem kértelek volna arra, hogy ve-
gyél zabos túróst, tudom, hogy 
nem ehetek. Nem azért akartam 
bemenni. Csak látni akartam, hova 
megy Peti. Csak követni akartam. 
Ezért akartam átszaladni az úton. 
Te elkaptad a karomat, és mond-
tad, hogy ne menjek.  Annyira dü-
hös voltam, hogy nem engedsz 
be a pékségbe Peti után, hogy el-
kezdtem sírni és hangosan kiabál-
ni, és levetettem magamat a föld-
re. Tudom, hogy ezt nem viseled el, 
többször megtörtént már, és min-
dig kikaptam érte. Most is elfene-
keltél ezért. Igazából nem is érez-
tem, hogy égne a fájdalomtól a 
popsim, mert most legalább a vas-
tag sínadrág felfogta az ütéseket.

Igazából máshogy fájtak az üté-
sek. Akkor már nem is érdekelt a 
pékség és a Peti. Inkább azért or-
dítottam, mert megalázva érez-
tem magam. Hisz megütöttél, pe-
dig pont ma reggel mondtad, hogy 
engem szeretsz a világon a legjob-
ban. Akkor most becsaptál? Hazud-
tál? Hisz nem mondtál igazat, mert 
akkor hogy van az, hogy megütsz, 
pedig engem szeretsz a világon a 
legjobban? És mondd meg, hogy 
védekezzek, ha te sokkal nagyobb, 
és erősebb vagy? Esélyem sincs 
ellökni a kezed, mert én kicsi va-
gyok, és ráadásul figyelni se tud-
tam, hogy mit csinálsz, mert el vol-
tam foglalva a dühömmel. Azt sem 
értem, hogy mikor én mérges va-
gyok, és csapkodok, azonnal leállí-
tasz; te pedig, mikor úgy gondolod, 
hogy az megfelelő, a fenekem-
re vagy a kezemre csaphatsz? Ak-
kor ez azt jelenti, hogy te csapkod-
hatsz, megüthetsz engem, én meg 
nem? Tudom Anya, hogy nem va-
gyunk egyenlőek, ebben sem… 
Ne aggódj, tudom. De miért kell 
ennyire hangsúlyozni? Te szereted, 
ha mások hangsúlyozzák, hogy ki-
sebb és gyengébb vagy náluk?  

Egyébként meg te szó nélkül hagy-
nád, hogy mások megüssenek?

Aztán hazamentünk, és meg-
beszéltük, ami történt. Én bocsá-
natot kértem a viselkedésemért, 
de mi van a te részeddel? Az rend-
ben van, hogy te megütöttél en-
gem? Tudom, hogy bűntudatod 
van emiatt, tisztában vagyok vele, 
hogy azért kapok még egy sze-
let csokit, hogy a te lelkiismereted 
tiszta legyen. Tudom, hogy bánt té-
ged, amit tettél. Megértem. De ak-
kor miért kell ez?

Ha egyszer megkérdeznéd, hogy 
„Liza, mit csináljak olyankor, mi-
kor a nyílt utcán, szó nélkül elve-
ted magad, és üvöltve fetrengesz 
a földön?”, tudod, mit válaszolnék? 
Tudod, minek örülnék? Nem fo-
god elhinni… Bármilyen furcsán is 
hangzik: ölelj át! Szoríts magadhoz, 
hadd érezzem, hogy akármit csiná-
lok, akkor is szeretsz! Ne üss meg, 
mert attól csak még inkább dühös 
leszek, és nem tudok lenyugodni! 
Én leginkább a te ölelő karjaidban 
tudok megnyugvást találni! Te fel-
nőtt vagy, te sokszor tudod, hogy 
ilyenkor mit érzek, te ki tudod mon-
dani, mi bajom! Én nem tudom ki-

mondani, csak így mutatom ki, de 
ha te kimondanád, hogy dühös 
vagyok, miközben átölelsz, lehet, 
hogy el is múlna ez az érzés ben-
nem. Megnyugodnék, mert érez-
ném, hogy megértesz. Érezném va-
lójában, hogy szeretsz. Mert még 
nálam is jobban megértesz engem. 
És tudom, érzem, hogy csak olyan 
valaki tud így megérteni, aki na-
gyon szeret. Akkor érezném, hogy 
tényleg mindennél jobban szeretsz 
a világon. És akkor ígérgetés, meg-
beszélés, tanítás, vagy verés nélkül 
is igazodni fogok hozzád és a kéré-
seidhez! Kérlek, segíts nekem eb-
ben! 

Baba a fedélzeten

Nyílt levél a két éves Lizától

Több mint 10 éve! FENYŐFAVÁSÁR
Szentes, Csongrádi úti autó, utánfutó, lakókocsi kereskedés telephelyén, az OMW benzinkút mellett.

Újabbnál újabb termelői akciókkal várjuk vásárlóinkat. Luc-, fekete, ezüst, nordmann, douglas, concolor fenyőkből válogathat.
Nordmann fenyő - lucfenyő áron, a készlet erejéig 990 Ft/db ártól.

Továbbra is ingyenes csomagolás, ingyenes parkolás, több mint 50 autó részére, ingyenes talpba faragás, ingyenes
szentestéig való tárolás, ingyenes házhoz szállítás, ingyenes utánfutó kölcsönzés az itt vásárolt fenyő elszállításához.

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

Nyitva december 23-ig naponta 19 óráig, december 24-én 16 óráig.
(Az akció a készlet erejéig tart. Az akciók változtatási jogát fenntartjuk. Az akciók nem összevonhatók.)
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Szeretné Ön is csökkenteni otthona fűtésköltségeit? Az Európai 
Uniós forrásból finanszírozott, energetikai korszerűsítéseket 
támogató kölcsönnel megteheti! Hol juthat hozzá? Országszerte 
163 OTP MFB Ponton.

Az OTP bankfiókokban kialakított MFB Pontok azért jöttek létre, 
hogy Európai Uniós támogatásból, illetve az MFB saját forrásából 
igényelhető kölcsön segítségével országszerte minél több otthon 
energetika korszerűsítése megvalósulhasson.

„Az egész országot lefedő fiókhálózatunknak köszönhetően, 
az összesen 642 MFB Pontból, már 163 OTP MFB Ponton 
tettük elérhetővé, hogy az Európai Unió által biztosított forrás 
igénybevételével minél többen korszerűsíthessék otthonukat,  
és csökkenthessék fűtésköltségeiket.” – mondta Drahota-Szabóné 
Berényi Edit. 
Az OTP Bank szentesi fiókigazgatója hozzátette: „a nulla százalékos 
kamat egyedülálló és kihagyhatatlan lehetőséget biztosít a lakosság 
részére, hogy otthonuk működését energiahatékonyabbá tegyék.” 

Miért annyira jó lehetőség ez akár az Ön számára is?

A kölcsön összege magánszemély esetén 500 ezer forinttól 
10 millió forintig, míg társasház és lakásszövetkezet esetén 
lakásonként 500 ezertől 7 millió forintig terjedhet. A futamidő  
a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb húsz 
év lehet. A saját forrás elvárt mértéke a projekt elszámolható 
költségének minimum a 10%-a, de az önerő részét képezheti más 
vissza nem térítendő forrás (például az Otthon Melege Program 
keretében elnyert támogatás) is.
A kölcsönhöz további költségek (pl. kezelési költség) nem 

kapcsolódnak, nincs kamat és árfolyamkockázat, így a futamidő 
alatt csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget kell 
törleszteni. A kölcsönből finanszírozható a beruházás járulékos 
költségeinek egy jelentős része, például az értékbecslési díj,  
illetve az energetikai tanúsítvány díja is.

„Az MFB Pontokon keresztül elérhető uniós visszatérítendő 
források iránt folyamatosan növekszik az érdeklődés. Emiatt 
is érezzük kulcsfontosságúnak, hogy bankunk – mint hazánk 
legnagyobb fiókhálózattal rendelkező kereskedelmi bankja,  
az érdeklődők számára szakértő segítséget nyújtva járuljon hozzá  
a források sikeres lehívásához és felhasználásához.” – 
hangsúlyozta a fiókigazgató.

Az OTP Bank segítséget nyújt az esetlegesen hiányzó önerő 
előteremtésében is. 

Ha Ön is szeretné az EU-s források igénybevételével otthona 
fűtésköltségeit csökkenteni, látogasson el az OTP Bank szentesi 
fiókjába, hogy Önnek is segíthessünk!

További részleteket talál az OTP Bank valamint  
a Magyar Fejlesztési Bank honlapján is.

Jön a tél! Korszerűsítse otthonát Uniós források segítségével!

Palicska Irén

A Gyerkőcökkel Suttogó 
program 2015 tavaszán indult, 
egyetlen céllal: segíteni, hogy 
a felcseperedő generációkban 
minél több kiegyensúlyozott, 
magabiztos, önbizalommal és 
tudásvággyal rendelkező fi-
atal nézzen szembe világunk 
kihívásaival és szépségei-
vel. Pribránszki Marianna eb-
ben szeretne segítségére len-
ni a szülőknek, mivel hitvallása: 
Minden gyerkőc tehetséges va-
lamiben! 

A boldogságról, az életről, az 
egészségről volt szó, főszerep-
ben a NŐvel, november 24-én, a 
megyeháza dísztermében. Aki el-
ment a péntek délutáni rendez-
vényre, informálódhatott, szó-
rakozhatott, töltődhetett. Az 
eseményről készült összefogla-
lónkat lapunk múlt heti számában 
találják, most pedig a fő program-
ról, Pribránszki Marianna viselke-
déspszichológus Helyesen szeret-
ni című előadásáról olvashatnak. 

Boldog gyermek csak boldog 
anyától lehet. Amikor apukákat 
megkérdez, hogy mitől boldog 
a feleségük, nem is tudják iga-
zán– kezdte előadását a nevelé-
si tanácsadó. Gyermeket nevelni 
14 éves korig lehet, utána követ-
kezik a túlélés időszaka, amikor 
kiderül, hogy elrontottunk-e va-

lamit. A legnagyobb problémát 
Marianna abban látja, hogy part-
nerként szeretnénk kezelni a 3, 4, 
5 éves gyereket, ezt viszont elfe-
lejtjük megtenni 18 éves korában. 
Ő például összeírta, hogy mit bánt 
meg, amikor a fia kicsi volt, és bo-
csánatot kérte tőle. Egyenrangú 
partnerként kezelte a gyermekét 
18 éves korától, azt mondta, ha 
segítségre lenne szüksége, bármi-
kor jöhet. 

Miért olyan rettentő nehéz ma, 
a 21. században gyermeket ne-
velni? – tette fel a kérdést a visel-
kedéspszichológus. Azért, mert 
olyan mérhetetlen információára-
dat jön a társadalom, a szomszéd, 

az iskola felől, hogy nem tudjuk, 
melyiknek is feleljünk meg. Az el-
múlt 15 évben technikai robba-
nás vette kezdetét, ami miatt már 
nem tudunk hagyatkozni az elő-
ző generációkra. Húsz éve csak 
elvétve láttunk az utcán egy-egy 
hisztiző gyereket, ma azonban 
már mindennapos látvány. Egy-
re több a figyelemzavaros, hiper-
aktív gyermek, a szülők fáradtak, 
bár sok édesapa segít a háztartás-
ban és a gyermeknevelésben, az 
anyákra még mindig sokkal több 
feladat hárul. 

A viselkedéspszichológus a 
legnagyobb gondot abban lát-
ja, hogy a szülők nem tudnak ne-

met mondani. Legyen következe-
tesség, rend, rendszer és fegyelem 
egy család életében – ajánlja. A 
szülő manapság már nem neve-
lő, hanem szórakoztató személy-
zet. Kötelezően be kellene iktatni, 
hogy unatkozzon a gyerek, nem 
kell mindig programot kitalálni. 
Az édesapának heti egyszer is elég 
játszani a gyerekeivel – menti fel a 
családfőt a nevelési tanácsadó. Az 
édesanyák gyakran panaszkod-
nak arra, hogy nincs elég idejük 
saját magukra (én-idő). Hasznos 
tanácsot is kapunk tőle, hogyan 
szorítsunk időt magunknak pél-
dául este. Az altatást szabjuk rö-
vidre: fürdés, vacsora, hancúrozás, 
majd jön a lefekvés ideje, előtte 
megkérdezzük a gyerkőcöt, hogy 
ivott, pisilt, adott-e puszit apá-
nak? Nem ülünk az ágya szélére, 
nem fekszünk be mellé – mond-
ja szigorúan Pribránszki Marianna. 
A mese időtartama mindössze 
6-8 perc legyen, majd jó éjt pu-
szit adunk csemeténknek és kijö-
vünk tőle. Nem kell a vég nélkü-
li altatás, és ezután lesz én-időnk. 
Miért nem tudunk nemet mon-
dani a gyereknek? Többek között 
a lelkiismeret-furdalás miatt, mert 
nem vagyunk eleget vele, és fé-
lünk, hogy nem fog szeretni. Ez 
soha nem történhet meg, mert 
egy gyerek mindig szeretni fog-
ja az édesanyját. A szabályokat vi-
szont nekünk kell meghoznunk.

Gyerkőcökkel Suttogó
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Szentest képviselte a 
Fölszállott a páva népzenei és 
néptánc tehetségkutató ver-
seny ötödik szériájának har-
madik elődöntőjében a cite-
rás Debreczeni-Kis Helga, aki 
hangszeres előadó kategóri-
ában magabiztosan jutott to-
vább a középdöntőbe.

Mint a Duna TV péntek esti 
élő műsorában látható volt, a 20 

éves szentesi lány Magda Imre 
röszkei citerás hagyományőr-
ző mester előadásmódja sze-
rint adta elő produkcióját, a 
zsűrit pedig lenyűgözte játéka. 
Mint a grémium elnöke, Sebő 
Ferenc előadóművész megje-
gyezte, itt mutatkozik meg az, 
hogy nem a hangszeren, nem 
csak a technikán múlik, hanem 
valami ezen felüli képességre 
is utal az, hogy az ember odafi-
gyel egy ilyen produkcióra. – Ez 

a te esetedben a minden tago-
dat átjáró zeneiség. Olyan vagy, 
mint egy gyöngyházfényű szi-
vacs, amiből árad a muzsika. Azt 
látjuk, nemcsak játszol a hang-
szeren, hanem játszol is vele, fo-
galmazott a népzenész, aki szí-
vesen venné, ha Helga másik 
hangszerén, a hegedűn is be-
mutatkozna a műsorban. Agócs 
Gergely zenész, etnográfus szak-
mailag elemezte, és stílusosnak 
nevezte a lány játékát. Sebestyén 
Márta előadóművész azzal kezd-
te: Fölszállott a Helga! Vélemé-
nye szerint Helga nagyon ma-
gasra helyezte a lécet sodró 
erejű, csodálatos muzsikájával.

Ez a bizonyos „magasság” a 
pontszámokban azt jelentet-
te, hogy a lány négy zsűritagtól 
a maximális 10-es pontszámot, 
egyiküktől 9-est érdemelt ki, így 
összességben 49 pontjával biz-
tosan jutott a középdöntőbe. – 
A középdöntőben, december 
15-én Gáspár Lajos játékmód-
ja alapján kunszállási dallamo-
kat adok elő, s szeretném meg-
mutatni, hogy nemcsak ujjal, de 
nyomóval is lehet virtuózan ját-
szani – fogalmazott Debreczeni- 
Kis Helga. 

Sebők Tamás 

November utolsó péntekén 
látogatott a szentesi Hangver-
senyközpontba a Zűrös Ban-
da a Zene-Világ-Zene kon-
certsorozat keretein belül. Az 
etno-folk világában jeleske-
dő csapat Balogh Kálmán cim-
balomművésszel kiegészülve 
kápráztatta el a közönséget, 
és egy ismerős arc, Kertész 
Ákos ütőhangszeres művész 
is feltűnt a zenészek soraiban.

A hazai világzenei super- 
groupként is jellemezhető 
együttes, a Fonó Budai Zeneház 
gondozásában megjelent első 

lemezét hozta Szentesre, mely 
főleg bolgár és makedón nép-
dalokból áll. Branka Básits egye-
di hangja koronaként szolgált 
Bede Péter, Szlobodán Wertetics 
és Balogh Kálmán szólódallama-
ira, melynek Kertész Ákos, Boros 
Attila és Varga Kornél hármasa 
biztosított halálpontos alapot. A 
csemegék sem maradhattak el a 
közönség ámulattal tekintett az 
ének és a harmonika összefonó-
dására, valamint Kertész Ákos és 
Balogh Kálmán közös duó pro-
dukciójára. 

A művelődési központ ze-
nei sorozata a következő hetek-

ben is tartogat meglepetéseket. 
December 15-én egy jazz kaval-
kádot hallhat a közönség, mi-
kor Nagy János, jazz-zongoris-
ta, Frankie Látó hegedűművész, 
valamint Joubert Flóra ütőhang-
szeres triója varázsolja el a hall-
gatóságot. A rendhagyó felállás 
napjaink jazz színterének egyik 
ékessége. Stílusuk a jazz szabad-
ságát öleli fel, így dallamaik kö-
zött a folk és a swing stílusjegyek 
is felfedezhetők. 

Nem maradhat el a Zene-Vi-
lág-Zene könnyűzenei sorozata, 
a Graffiti sem, ebben a hónap-
ban. December 16-án az ifjúsági 
ház várja a metal zene kedvelő-
it. A Köteles Leander vezette Le-
ander Kills az idei évben a köz-
szolgálati csatornákon is feltűnt, 
ugyanis A Dal című műsorban 
láthattuk az ötöst. A zenekar gi-
tárosa, Bodor Máté nemrégiben 
a népszerű angol folk-metal csa-
pathoz, az Alestormhoz igazolt, 
így Szentesre már az új gitáros-
sal, Vermes Andrással érkezik a 
gárda. A magyar szövegekkel és 
dallamos, de kőkemény zenei 
elemekkel megtűzdelt szerze-
ményei méltán népszerűek a mai 
ifjúság körében.

Fölszállott a Helga!

Balkáni zene járta be a hangversenyközpontot

10. The Biebers

Rakjuk Össze!

9. Maroon 5 feat. SZA

What Lovers Do

8. Caramel

Használd A Szívedet

7. Sam Smith

Too Good At 
       Goodbyes

6. Axwell & Ingrosso

More Than You Know

5. Portugal. The Man

Feel It Still

4. Camila Cabello

Havana

3. P!nk

What About Us

2. Ed Sheeran 

Perfect

1. Zayn feat. Sia

Dusk Till Dawn

HETI

A Rádió 451 Charter legnépszerűbb dalait 

szombaton 18 órától hallhatják a 106.1 MHz 

frekvencián. Töltse le applikációnkat, vagy 

hallgasson minket online!
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Az első világháború emberi 
oldalát és a mára is vonatkoz-
tatható üzenetét is fontosnak 
tartja Hegyi Endre vásárhelyi 
fotográfus, aki több száz dara-
bos gyűjteménnyel rendelke-
zik korabeli üveglemezekből 
és egyéb relikviákból. Gyűjte-
ményéből nyílt meg a könyv-
tárban az első világháborús 
emlék-és fotókiállítás.

A Doberdótól Ferrari Violettáig 
című időszaki kiállítás rendhagyó 
címének magyarázatára is választ 
kaphatott a közönség decem-

ber 1-jén a könyvtárban, mely a 
37. II. Rákóczi Ferenc műszaki ez-
reddel közös szervezésben való-
sult meg. Azonban elsőként az 
első világégés szentesi emlékei-
ről beszélt Tímár Ferenc informa-
tikus-könyvtáros az évforduló 
kapcsán, az Erzsébet téri hősi em-
lékműtől a Hősök Erdejének léte-
sítésétől az egyházi emléktáblá-
kig. Vetítéses előadását követően 
a háború borzalmai helyett – bár 
fronton készült képekről volt szó 
– annak emberi oldaláról mesélt 
Hegyi Endre vásárhelyi fényké-
pész. A férfi családjában is nyo-
mokat hagyott az első világhábo-

rú, otthon is sok anyaghoz jutott 
hozzá, s mivel mindig is érdekel-
te e történelem, korabeli fotók és 
tárgyak gyűjtésébe kezdett. Mint 
lélekemelő előadásában több-
ször is kitért rá, számára a ké-
pek nem a borzalmakat, a vérál-
dozatokat jelentik elsősorban, a 
diákoknak sem ezeket részlete-
zi rendhagyó történelemóráin, 
hanem a frontot túlélő katonák 
visszatérése, a sok szenvedés, 
nehézség leküzdése a példamu-
tató. Milyen erősnek is kellett len-
nie akkoriban egy férfinak! – mu-
tatott rá a fotográfus. Az általa 
gyűjtött és a könyvtárban posz-
tereken bemutatott képek nem 
propagandafotók, hiszen a rajtuk 
lévő bakák egymást fényképez-
ték mindennapi élethelyzeteik-
ben. Minden kép külön történet, 
főleg, ha írás is szerepel rajtuk. 
Több megható emléke közül az 
egyik leginkább megindító az 
volt, amikor egy kisbabát ábrázo-
ló fotón magára ismert egy idős 
néni. – Azzal ugrott a nyakamba 
90 évesen, hogy „az a baba én va-
gyok, édesanyámmal, aki három 
éves koromban meghalt TBC-
ben” – na, férfiasan bevallom, ak-
kor elbőgtem magam – vallotta 
be a gyűjtő.

Egy olasz katonát Vásárhelyen 
befogadtak, s egy ottani lánnyal 
kialakult szerelemből született a 
későbbi híres színésznő, Ferrari 
Violetta. Róla is őriz képes emlé-
keket Hegyi Endre, ezekből is be-
mutatott néhányat, legkedve-
sebb filmszerepeiből részleteket 
is vetítve. Az üzenet pedig a fény-
képész számára ebből az, hogy 
tiszteletre méltó volt az akkori vi-
lágban más nemzetek elfogadá-
sa, ez így száz év távlatából hihe-
tetlennek látszik.

A könyvtári kiállításon szá-
mos első világháborús emlék-
tárgy látható, mind Hegyi Endre 
gyűjteményének része. A leglát-
ványosabb egy tábori ágy, me-
lyet vásárhelyi ipari tanulók se-
gítségével reprodukált egy kép 
alapján. Lapunknak elárulta, sok-
kal több tárgy maradt fenn abból 
a világháborúból, mint a máso-
dikból, hiszen rengeteg emléket 
megsemmisítettek politikai ül-
dözésektől félve. Most színesítet-
te kollekcióját egy akkori időkből 
való gramofonnal, s vannak 100 
éves lemezei is. A kiállításmeg-
nyitón Szirbik Imre polgármester 
részvételével mécsesekkel, s egy-
perces néma felállással adóztak a 
hősök emlékének.

Ferrari Violetta és az első világháború

Balatoni József, azaz Jocó bácsi, a televíziós vetélkedőből és a mé-
dia különböző felületeiről jól ismert tetkós töritanár. Szakmai celeb-
ként már sokan találkoztak vele országszerte – írói pályáján azon-
ban most indul el. A Kamaszharc, bár fikció, a tanárként nap, mint 
nap megtapasztalt élethelyzeteket, azok tanulságait és olykor meg-
lepő ,,megoldóképleteit" dolgozza fel.

Dr. Horolovszky Tamás harmincegy éves jogtanácsos egy szerel-
mi szakítás után beköltözik élete első önálló lakásába. Kezébe kerül 
egy kopott kis doboz, rajta felirat: Emlékek. A dobozban a gimná-

ziumi ellenőrző könyvek mellett egy meg-
sárgult füzetet talál - kamaszkori naplóját. 
Felüti, elkezdi olvasni, és nem győz csodál-
kozni. Ezt valóban ő írta?

Nem, nem ő írta. Hanem a tizenhét éves, 
jófiúságot megelégelő, szülők ellen lá-
zadó, világmegváltó terveket dédelgető, 
őszinte szerelemre és fergeteges szexre 
vágyó Hori. Akinek ő már a nevét is kitöröl-
te az emlékezetéből... Ám a szembesülés 
kamaszkori énjével kérdések sorát indítja 
el benne. Másnap reggel beteget jelent, és 
párbeszédbe kezd egykori önmagával.

Vajon mit tenne máshogy, mint akkor? 
És most mit kellene másképpen tennie, 
hogy ne egy önmagával és az életével elé-
gedetlen, kiégett felnőtt találkozzon a haj-
dani fiatalemberrel? Hogy saját magára is-
merjen. Dr. Horolovszky Tamás emlékezik, 
és újra él szerelmet, csalódást, barátságot... 
Melyik az igazi élete? Melyik az igazi énje?

Kamaszharc
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Mesevilág és érzékiség 
fogadja a látogatót Rádóczy 
Gyarmathy Gábor grafikusmű- 
vész kiállításán, mely a Tokácsli 

Galéria idei utolsó tárlata. Fe-
lesége, dr. Rusz Edit könyveit is 
ő illusztrálja, a képekhez a kli-
nikai szakpszichológus mon-
dott sajátos hangvételű beve-
zetőt.

A művelődési központ kiállí-
tóhelyén látható alkotások a dr. 
Rusz Edit által jegyzett köny-
veket illusztrálják, a szexuál-
pszichológiából doktorált szak-
ember nagy-nagy szeretettel 
mesélt egymáshoz, családjuk-
hoz és a művészetekhez fűző-
dő kapcsolatukról. Így még 
közelebb kerülhet a néző a ké-
pekhez, melyek között érzé-
ki grafikákat és színes mesevi-
lágot egyaránt találni. Dr. Rusz 
Edit elmesélte, főleg férje hatá-
sára szerette meg a művésze-
tet, míg Gábornak a komoly-
zenei műveltségét csiszolta. 
– Az első nagy kitüntetés a be-
lenézés a lelkébe az volt, ami-
kor először megengedte, hogy 
nézhetem, festés közben. Kö-
zös pont az életünkben az iro-

dalom, a könyvek szeretete, 
s sokszor olvastam neki, míg 
festett – emlékezett ezekre a 
meghitt „együttlétekre”, aho-
gyan ő fogalmazott. A grafikus 
mondhatni az anyatejjel szívta 
magába a művészetet, hiszen 
művészcsaládba született, bár  
stílusában nem követte apja, 
a Kossuth-díjas festőművész 
nonfiguratív képeit. Rádóczy 
Gyarmathy Gábor a mesevilág-
ban merült el, az egész lelkivi-
lágát tükrözi, mondta férjéről. 
A művész immár 50 éve szere-
pel hazai és külföldi tárlatokon, 
szürreális hangvételű. többnyi-
re szimbolikus célzatú mun-
káiban a modern ember sors-
kérdéseit feszegeti. A „közös” 
kiállítás december 23-ig tekint-
hető meg.

Kettesben alkotnak – különleges együttlétek

Minden karácsony különle-
ges. Azoknak nyújtunk segít-
séget, akik szeretnének a kará-
csonyi terítés területén is újat 
alkotni, hogy fokozzuk az élve-

zeteket. Annyira jó ötleteket ta-
láltunk. Igazából csak valami ki-
csi karácsonyosat szeretnék az 
asztalra, úgy, hogy a sok finom-
ság odaférjen az asztalra. Bár 

lenne egy zsúrkocsink, igaz? Et-
től függetlenül mégis jól esik a 
szemnek nézni ezeket a kreatív 
karácsonyi vacsorához terített 
asztalokat, feldíszített konyhá-

kat és étkezőket, és közben ki 
lehet kapni egy két ötletet, le-
het inspirációt gyűjteni, hogy a 
saját ízlésünknek megfelelően 
teríthessünk.

Trendi Karácsony
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Babfőzelék
Hozzávalók:
30 dkg fejtett száraz tarkabab, 

30 dkg füstölt oldalas, 1 közepes 
fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 tk só,3 púpozott ek. 
finomliszt, 5 dkg sertészsír, 2 ek 
tejföl.

Elkészítés:
A babot előző este beáztatjuk. 

A beáztatott babot és a füstölt 
oldalast kb 1,5 liter vízben fel-
tesszük főni.

Beleteszünk 1 fej vöröshagy-
mát egészben, amit később, 
mielőtt szétfő eltávolítunk. 
Hozzáadjuk a sót és a zúzott fok-
hagymát.

Amikor a bab és az oldalas is megfőtt, kivesszük belőle a füstölt 
húst és berántjuk a főzeléket. A rántáshoz: a lisztet a zsíron zsemle-
színűre pirítjuk, kb. 3 dl hideg vízzel felengedjük, és szűrőn keresz-
tül hozzáöntjük a babhoz, amit közben állandóan kevergetünk. Be-
lekeverjük a tejfölt és összeforraljuk. Feltétnek olyan hús illik hozzá, 
aminek van némi szaftja, ezért jó hozzá a pörkölt, de szokták sült 
hagymával is tálalni, akkor a hagymát félbevágjuk, vékony cikkekre 
szeljük, és 1 kanál oliva olajon arany barnára pirítjuk, sózzuk, és a fő-
zelék tetejére halmozva tálaljuk.

Született:
Sprok Péternek és Sárközi Er-

zsébetnek (Szentes, Cseuz B. u. 1. 
3/7.) Péter (képünkön), Tóth Csa-
bának és Krizsán Dórának (Szen-
tes, Balogh J. u. 1.) Adrienn, Gu-
lyás Tamásnak és Nagy Diánának 
(Szentes, Apponyi tér B. épület 

2/2.) Kamilla, Bálint Andrásnak 
és Kormányos Máriának (Csong-
rád, Bartók B. u. 15.) Ede András 
nevű gyermeke.

Elhunyt:
Balog Andrásné (Csongrád, 

Vasvári P. u. 24.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi út 
30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje: 15 órától 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyele-
ti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: december 11-18-ig a  Dr. Bugyi 
István Gyógyszertár  (Szentes, Kossuth tér 5.) hétfőtől-péntekig 8-19 
óráig, szombat- pihenőnap 8-12 óráig, vasárnap és munkaszüneti nap 
zárva. Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 
óráig.(ha vasárnap után ünnepnap következik, vagy ünnepnap után 
vasárnap, akkor 9 óráig tart a készenlét) Ünnepnap 20 órától másnap 
7.30 óráig, ha ünnepnap után vasárnap következik akkor 9 óráig.

Adventi vasárnapokon 20 órától másnap reggel 7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet

Családi események

KOS Figyelmed jobb, ha 
a héten elsősorban emberi 
kapcsolatai felé fordítod, de 
kedden és pénteken a karri-
eredben is számíthatsz kedvező fordula-
tokra.

BIKA Olyan lehetőségek 
keresztezik az utadat, melyek-
re régóta áhítoztál, - s bár nem 
vártad, hogy épp most érkez-
nek, de fogadj örömmel mindent.

IKREK Csaknem kicsat-
tansz az energiától, és alig 
várod, hogy a szakmádban 
is bebizonyítsd, hogy mire is 
vagy képes valójában. Most végre elkáp-
ráztathatod a főnököd.

RÁK Összpontosíts arra, 
amiért megdolgoztál, és nem 
csak pénzben kifejezve! Az 
is fontos, hogyan tekintenek 
rád, és hogyan értékeled önmagad. Légy 
büszke arra, amit elértél!

OROSZLÁN Ez egy ideá-
lis időszak arra, hogy meg-
szabadulj régi szokásaidtól, 
és új életstílust vegyél fel. 
Zárd le az eddigi életed!

SZŰZ A következő hét nem 
mondható éppen zökkenő-
mentesnek. Ne idegesítsd ma-
gad ezen, mert az türelmetlen-
né tesz, aminek semmi értelme.

MÉRLEG A Neptunusz 
kedvez a pénzügyeidnek. Ez 
az ünnepek előtt pont jókor 
jön. Szerdától átveszi az irá-
nyítást a tűz, ami a kommu-
nikációban és a tanulásban jó hír a szá-
modra.

SKORPIÓ Sajnos a gyor-
san haladó bolygók nem 
nagyon kedveznek neked. 
Ne ígérj többet annál, mint 
amennyit be is tudsz tartani.

NYILAS Munka, munka, 
munka… Sok a dolgod, de 
tehetsz valamit azért, hogy 
amennyire lehet, könnyeb-
bé tedd a munkafolyamatokat.

BAK Az egészséged több 
odafigyelést igényel. Ha ter-
vezel többet mozogni a jö-
vőben, elkezdenél egy új 
sportot, vagy rendszeresen eljárnál torna-
terembe, akkor ennek itt az ideje.

VÍZÖNTŐ Nagyszerű ötle-
tekkel látnak el az égiek, amik 
segítenek a munkádban. A ma-
gánéletében is minden rend-
ben lesz.

HALAK Viszontagságos 
napok köszönthetnek rád, de 
a lelkierőd elegendő lesz ah-
hoz, hogy legyőzd a folyama-
tos problémákat. A hét második fele már 
lényegesen jobban alakul.

HOROSZKÓP
December 8-14.

Alma 200-250 Ft/kg, banán 250-480 
Ft/kg, birsalma 250-350 Ft/kg, burgonya 
100-120 Ft/kg, cékla 200-250 Ft/kg, 
citrom 350-450 Ft/kg, csíramálé 220 Ft, 
dióbél 2500 Ft/kg, fehér káposzta 150-
200 Ft/kg, fehér paprika 350-400 Ft/kg, 
fekete retek 200-250 Ft/cs, fokhagyma 
1800-2000 Ft/kg, narancs 300 Ft/Kg, 
gomba 450-550 Ft/kg, gyökér 450-600 
Ft/kg, hegyes erős paprika 80 Ft/db, 
kapor 100 Ft/cs, karalábé 150-200 Ft/
db, karfiol 250-350 Ft/kg, kelkáposzta 
250-350 Ft/kg, kígyóuborka 450-500 Ft/
kg, körte 350-650 Ft/kg, lilahagyma 350 
Ft/kg, lilakáposzta 350 Ft/kg, mák 1500 
Ft/kg, mandarin 350 Ft/kg, paradicsom 
550-600 Ft/kg, Kivi 300 Ft/dob, 
petrezselyem 50 Ft/csomó, piros retek 
100-150 Ft/cs, saláta 200 Ft/db, sült tök 
550 Ft/kg, sütőtök 100 Ft/kg, szőlő 600-
700 Ft/kg, tojás 50-60 Ft/db, tök 380-450 
Ft/kg, répa 150-200 Ft/cs, vöröshagyma 
150-250 Ft/kg, zeller 100-200 Ft/db.

PIAC

HETI MENÜ:
December 11-15.

Hétfő
A menü: Orjaleves

Disznótoros hurka-kolbász, 
hagymás tört burgonya

B menü: Csirkebecsinált leves
Olaszos csirkemell, rizibizi

Napi desszert: Csíkos palacsinta
Kedd 

A menü: Csülkös babgulyás
Kolozsvári rakott palacsinta
B menü: Málnakrémleves

Rántott csirkecombfilé, zöldborsófőzelék
Napi desszert: Gyümölcsrizs

Szerda
A menü: Zelleres paradicsomleves

sajtimádó karaj, burgonyapüré
B menü: Vegyes zöldségleves

Marinált húsgombóc, zöldfűszeres tészta
Napi desszert: Gesztenyekrémes palacsinta

Csütörtök
A menü: Makói vágottas,

Chilis bab
B menü: Zöldborsóleves csirkeaprólékkal 
Csirkemell bacon pólyában, kukoricás rizs

Napi desszert: Gesztenyekrémes palacsinta
Péntek

A menü: Marhahúsleves
Bakonyi tokány, tészta

B menü: Meleg gyümölcsleves
Paprikáslisztben sült hekk

Napi desszert: Meggyes-mákos, 
vagy almás rétes

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.; 
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
INFO@GALERIAKAVEHAZ.HU
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Labádi Lajos

Az előző részben utaltunk rá, 
hogy a 48-as pártvezér – Sima Fe-
renc – ellen valóságos hajsza in-
dult politikai ellenfelei részéről. 
Az anyagi tönkretételére irányu-
ló nyílt és alattomos akciók egy 
percig sem szüneteltek. Vadnay 
Andor főispán összevásároltatta 
Sima Ferenc váltóit, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy kezde-
ményezhesse a csődeljárás meg-
indítását. Sima hívei készek voltak 
kifizetni a váltókon szereplő össze-
geket, de a hitelezők kijelentették, 
hogy nekik nem a pénz, hanem a 
csőd kimondása kell! Megtörtént, 
hogy egy kifizetetlen bírság mi-
att a fővárosban tartózkodó Sima 
Ferenc szentesi ingóságait elár-
verezték anélkül, hogy őt az árve-
rés kitűzéséről értesítették volna. 
Ez utóbbi eset miatt Sima párbaj-
ra hívta ki Vadnay főispánt, aki köz-
tudomás szerint a Sima elleni haj-
szát irányította. Végül a Szegedi 
Törvényszék kimondta a csődöt a 
pártvezérre, amelynek következ-
tében vagyonát (köztük az újság-
ját és nyomdáját) zár alá helyezték, 
s törölték a megyei és a városi kép-
viselők sorából. 1899 decemberé-
ben a parlamenti mandátumától 
is megfosztották.  

1900 januárjára kitűzték az idő-
közi választást, amelyen a széte-
sett 48-as függetlenségi párt há-
rom különböző árnyalata és a 
szocialisták állítottak jelöltet. Sima 
Ferenc kezdeményezésére a hiva-
talos jelölt dr. Molnár Jenő ügy-
véd, a fővárosi függetlenségi párt 
elnöke lett. A megszokottnál he-
vesebb korteskedés indult. A Si-
ma-párt jelöltje ellen a kampány-
ba személyesen bekapcsolódott 
Kossuth Ferenc országos pártel-

nök is, nem sok sikerrel. Őt ma-
gát a kampánya során többször ki-
fütyülték Szentesen.

Az izzó légkörű választási csa-
tározások miatt dr. Szánthó Lajos 
választási elnök szigorú intézke-
déseket hozott a rend fenntartása 
érdekében. A karhatalmi teendők 
ellátására két század katonát vezé-
nyeltetett Szentesre, s megtiltotta 
a tereken és utcákon való csopor-
tosulást. A választásra jogosultak 
részére igazolási jegyet készítte-
tett, ennek segítségével igyekezve 
távol tartani a szavazás színhelyé-
től a választójoggal nem rendel-
kezők tömegeit. A főtéren katonai 
kordont vonatott, amelyen csak 
az igazolvánnyal ellátott válasz-
tók juthattak át. A pártoknak 15 
fős turnusokban kellett felvezet-
ni választóikat a szavazatszedő bi-
zottság elé. Nyílt szavazás lévén, 
mindenkinek egyenként kellett 
kinyilatkoznia, kire adja a voksát. 
A vasárnapi istentiszteletre hivat-
kozva a Kossuth téren megtiltotta 
a zenélést és az éljenzést.

A szokatlan rendszabályok mi-
att a szavazás rendkívül lassan 
haladt, éjfélkor még több százan 
várták, hogy a bizottság elé járul-
hassanak. Ennek ellenére a válasz-
tási elnök a záróra kitűzése mellett 
döntött. A szavazatok összeszá-
molása után kitűnt, hogy az ab-
szolút többséget egyik jelöltnek 
sem sikerült megszereznie, vagy-
is 1900. február 4-re újabb pótvá-
lasztást kellett kiírni a két legtöbb 
szavazatot kapott jelölt között. A 
szavazás ezúttal is lassan folyt, s 
a választási elnök most is kísérle-
tet tett a záróra idő előtti kitűzé-
sére. Ebben Széll Kálmán minisz-
terelnök-belügyminiszter szigorú 
távirata akadályozta meg. A pót-
választás végül a Sima-párt győ-
zelmével végződött, és Molnár 
Jenőt kiáltották ki Szentes város 
országgyűlési képviselőjének.

Szánthó Lajos választási el-
nök túlhajtott intézkedései és ha-
talmaskodásai megihlették a to-
vábbra is Nagyváradon működő 
Ady Endrét. A szokatlan szente-
si választások után megírta máso-
dik, településünket érintő versét. 
Az erősen ironizáló alkalmi költe-
mény címe „A legnagyobb”. Meg-
tudhatjuk, hogy a lezáruló XIX. 
század nagy tetteket és nagy férfi-
úkat szült, de még nem dőlt el, 
hogy közülük ki volt a legeslegna-
gyobb?! Talán Napóleon, Edison 
vagy Wagner? Az utolsó strófából 
kitűnik, hogy Ady szerint ki viheti 
el a pálmát: „… Elő, elő tehát a pál-
mát./Közel hozzánk az érdemes,/Ő 
az erős, ő a hatalmas,/Az óriás, a 
nagy, nemes./A szentesi választá-
si-elnök,/Ha azóta még nem ha-
lott/S lezárhatja a jegyzőköny-
vet,/Ő lesz a legeslegnagyobb,/A 
legnagyobb, a legnagyobb!!!...”

140 éve született Ady Endre költő, publicista (II.)

A hivatali hatalmaskodás megvetése

Sima Ferenc

Kossuth tér
December 9-én, szomba-

ton 19 órai kezdettel az adven-
ti vásárban fellép a Kalungu ütő 
együttes.

Városi Könyvtár
December 11-én, hétfőn 17 

órakor Gondolkodók klubja tart 
összejövetelt, beszélgessünk 
Gárdos Péter Hajnali láz című 
könyvéről címmel. 

December 12-én, kedden 18 
órakor Dr. Janes Zoltán katolikus 
pap, Zákányszék plébánosa A já-
szol szegénysége, az ember gaz-
dagsága című előadására várják 
az érdeklődőket.

December 13-án, szerdán 18 
órakor a Különös esetek a ma-
gyar történelemben című soro-
zat következő részében,Trónhar-
cok az Árpád ház kihalása után. 

December 14-én, csütörtökön 
18 órakor Prof. Dr. Homoki-Nagy 
Mária egyetemi tanár, Szentes 
díszpolgára, A szokásjog meg-
jelenése Arany János költészeté-
ben címmel az Együtt Szentesért 
Egyesület és a városi könyvtár 
közös rendezvénye lesz.

December 15-én, pénteken 15 
órától a Magyar Örökség díjas, a 
magyar írói szótárak "csúcstar-
tója" Beke József tanár úr Arany 
szótár című kiadványát ismerteti 
és a Gondolatok Arany Jánostól 
című Major Anna Edit grafikáiból 
készült kiállítást megnyitja: Kari-
kó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola igazgató-
ja. Közreműködik: Csák László, 
Varga Zsuzsanna és Vörös János.

Petőfi Café
December 13-án, szerdán 18 

órai kezdettel „Ahol a neved ott 
a kincsed” címmel Kiss Viktória 
zenést estje lesz.

Program-
ajánló

12
.11

-1
2.1

5.

Hétfő50.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Burgonyagombóc leves
Sültcsirkecomb,rizibizi

Húsleves
Paradicsommártás, röszti 

burgonya, párolt sertésszelet

Kelbimbókrémleves
Harcsapaprikás, nokedli, 

csemegeuborka

Zöldbableves
Pulykavagdalt, burgonyafőzelék

Tárkonyos burgonyaleves
Sertéspaprikás, orsótészta, 
almapaprika, csokis szelet

Lencseleves
Velőropogós, Róbertmártás, 

vajasburgonya,muffin

Görög gyümölcsleves
Tengerihalfilé roston, rákmár-
tás, tavasziköret, burgonyhab

Csirkekrémleves
Milánói sertésszelet

Székelygulyás
Mákos guba

Nádasdy húsgombócleves
Sonkás palacsinta rántva, 

burgonyapüré,piskótatekercs 
borhabbal

Kaprostökleves
Gödöllői töltött csirkecomb, pá-
rolt alma, párolt rizs,diópuding

Karalábéleves
Csáky rostélyos, vajas galuska, 
uborkasaláta, gyümölcskrémes

Erőleves rántott borsóval
Hagymás rostélyos, angolos 

zöldköret, sült burgonya

Spárgakrémleves
Citromos-vajas sertésszelet, 

petrezselymes burgonya, 
barackbefőtt

Libaraguleves
Bevert tojás Hadik módra, 

szalmaburgonya, uborkasaláta

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „Ha netán kétkedné-
tek a Mikulás létezésében, legyen eszetek-
ben: akit szeretnek, az van”. (Zeke László)

Múlt heti nyerteseink: Lénárt Lajos, Kasik 
Antal, Almási Ágnes, Illés Máté József. Nye-
reményeik 1-1 db Mikuláscsomag az Éden 
édességbolt felajánlásából. Ezen a héten 
a Zene-Világ-Zene következő előadására: 
Nagy János, Frankie Látó és Joubert Flóra 
triójának decemberi koncertjére sorsolunk 
ki 2 db páros belépőt.

Vízszintes: 1. Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem, I. Gábor néven megválasztott magyar ki-
rály, a 17. századi magyar történelem egyik 
legjelentősebb személyiségétől idézünk (foly-
tatás a vízszintes 66. és 76. számú sorokban). 
13. Alumínium rövid neve. 14. Másnéven 
babérrózsa. 15. Farmermárka. 16. Felsőtest-
részem. 18. Mélázik. 20. Ilyen véna is van. 21. 

Növény és női keresztnév is. 24. Hiteget. 25. 
Felemás guru! 26. Hangtalan köz. 28. Kiásó 
egynemű hangzói. 29. Kétharmad áfa! 30. 
Sportegyesület, röviden. 31. Befelé fordul, 
zárkózott lesz. 38. Kültéri alkotást. 41. Jód és 
cink vegyjele. 42. Rangjelző előtag. 43. Egy-
fajta tüzelővel. 44. Cukormázas. 46. Szép, 
idilli (táj). 48. Kecskeméti Torna Club névbe-
tűi. 50. Európai szigetország. 52. Visszafelé: 
hegedű tartozéka. 54. Angol grófi rang. 55. 
Leír egynemű hangzói. 56. Az egyik legis-
mertebb osztrák fociklub Grazból. 58. Pufog, 
dübörög. 60. Párosan vigalmi! 62. Asszonyok 
számára valót. 64. Eszmény. 66. Az idézet má-
sodik sora. 71. Pest megyei nagyközség. 73. 
Belga hipermarket-hálózat márkaneve. 74. 
Nála lentebbről. 75. Angol hosszmérték. 76. 
Az idézet harmadik sora.

Függőleges: 1. Vezényelt, koordinált. 2. 
Cserbenhagy, besúg. 3. Tovatűnő, illanó. 4. 
Becézett Ilona. 5. Kérdőívek gyakori rova-

ta. 6. Orosz igen. 7. A Föld második legné-
pesebb országába. 8. Grönland határai! 9. 
A közepén belemaró! 10. Vércsatornája. 11. 
Zsebtelep. 12. Ütővel játszott labdajáték. 17. 
Lyuk, népiesen. 19. Vaspánt. 22. Folyó, spa-
nyol nyelven. 23. Éra. 27. Ifjúkori mű, pró-
bálkozás. 29. Átmásolni, tisztázni. 31. Ma-
ros-parti városból valót. 32. Női énekhang. 
33. Páros sámfa! 34. Legeltetem a szemem. 
35. Névelővel: erőd. 36. Gabonaszár. 37. Fo-
lyadék, nedv. 39. Becézett Zsóka. 40. Orosz 
folyam. 41. Szintén. 45. …yar - a magyar ki-
rályi 2. honvéd hadsereg csatáinak egyik 
színtere. 47. Fórja. 49. Váltás. 51. Névelő-
vel: csonthéjú gyümölcsöt. 53. Evőeszköz. 
54. Magasra tartja. 55. Becézett Etelkára vo-
natkoztatva. 57. …ál – ütlegel. 59. Négynél 
többre! 61. Átnyújtom. 63. Fordítva: hábo-
rús. 65. Szarvasféle. 67. Római ezeregyszáz-
ötven. 68. Oldalai, a végefelé! 69. Marokkói 
és thaiföldi gépkocsik jelzése. 70. Páratlan 
Gödi-tó! 72. Fecskefark!

Beküldendő sorrendben a vízszintes 1., 
66. és 76. számú sorok megfejtése.

Megfejtéseiket szerda délig várjuk!

Nyerjen a Szentesi Életben!
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December 11-17.
Hétfő – Zellerleves
A menü:  Sonkás kukoricás 

penne, reszelt sajt
B menü:  Édes-savanyú 

csirkemellcsík, rizs 
köret

C menü:  Sajtos-sonkás töltött 
borda, rizs köret, 
savanyúság

Kedd – Csontleves
A menü:  Zöldbabfőzelék, 

fasírozott
B menü:  Disznótoros, 

burgonya, párolt 
káposzta

C menü:  Zöldséges töltött 
borda, burgonya, 

savanyúság
Szerda – Zöldborsóleves
A menü:  Paprikásburgonya, 

füstölt kolbász, 
csemege uborka

B menü:  Sertéspörkölt, galuska, 
savanyúság

C menü:  Kolbászos töltött 
borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – 
Brokkolikrémleves
A menü:  Párizsi szelet, vegyes 

köret, savanyúság

B menü:  Rántott sajt, kukoricás 
rizs, tartármártás

C menü:  Gesztenyével töltött 
borda, rizs köret

PénteK – Legényfogóleves
A menü:  Mákos nudli
B menü:  Sonkás tészta
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Gyümölcsleves
Bakonyi sertésszelet, rizs 
köret, savanyúság

VaSárnaP – Húsleves

Görögös töltött csirkemell, 

héjas burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 

ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 

aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 

csak 520 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 

70/942-6658, 06-70/414-7446
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Az elmúlt napokban zajlott 
Paraguayban a dél-amerikai 
ITF tenisz versenysorozat, me-
lyen a szentesi Drahota-Szabó 
Dorka is elindult és eredmé-
nyesen szerepelt, 3 éremmel 
zárt. 

– Közel 3 hetet töltött Draho-
ta-Szabó Dorka Dél-Ameriká-
ban, azon belül Paraguayban. 
Az európai U16-os korosztályos 
szintén nagyon sikeres 2017-
es esztendő végén úgy dön-
töttünk, hogy megkezdjük az 
ITF versenysorozatot. Ez azért 
is nagy váltás, mert az ITF ju-
nior versenyeken 18 év a fel-
ső korhatár, tehát lényegesen 
nehezebb ellenfelek vannak 
már az indulók között, tudtuk 
meg Dorka édesapjától, Draho-
ta-Szabó Józseftől.

Dorka párosban az argentin 
Natalia Aruj-val az oldalán torna-

győzelemig jutott. Egyéniben is 
a legjobb négy között szerepelt. 
Itt előbb a torna 2. kiemeltjével, 
az orosz Anfisa Danilichenkóval 
kellett megmérkőznie. Az első 
szett még nehézkesen indult és 
el is veszítette azt, de a máso-

dik szettben már újra megtalál-
ta magabiztos játékát, és a dön-
tő játszmában győzelmet aratott 
3/6-6/1-6-2 arányban. A legjobb 
négy között azonban 3/6-6/4-
6/4-es verséget szenvedett, így 
bronzérmes lett. 

Ezen a sorozaton keresztül ve-
zethet az út a profi karrier irá-
nyába, ennek a sorozatnak az él-
mezőnye játszhat junior Grand 
Slam-eken, mint például a Ro-
land Garroson. A dél-amerikai 
két ITF tornán való indulás Dor-
ka számára azért is volt fon-
tos, mert a jó szereplés renge-
teg pontot jelentetett számára, 
így ezzel jelenleg a 829. helyen 
áll világranglistán. 2018-ban az 
egyértelmű cél a legjobb 300-ba 
jutni és egyre közelebb kerülni a 
junior Grand Slam-ek felé veze-
tő úton!

Dorka felkészülésének és sike-
res versenyzésének az egyetlen 
szentesi támogatója a HUNOR 
COOP Zrt, amely nélkül nem si-
kerülhetne ezen álmok megva-
lósítása.

Törökszentmiklóson vett részt 
a régiós csapatbajnokságon a 
Dr. Papp László Birkózó Egyesü-
let fiatal gárdája. A viadal cél-
ja az volt, hogy eldőljön: mely 
egyesületek vehetnek részt az 
országos döntőben. – Foghíjas 
kis csapatunk sajnos pár ponttal 
lemaradva lecsúszott a döntő-
ről, de nagyon megküzdöt-
tünk az előkelő hatodik helyért 
– mondta lapunknak Mazula 
Erik, az egyesület vezetőedzője. 
– Pár nappal később viszont Bó-
csán vigasztalódhattunk, ahol 

a Mikulás-kupán szerepeltek 
versenyzőink. Míg Cseh Balázs 
megint nem talált legyőzőre, pe-
dig egy korosztállyal feljebb in-
dult, addig a kicsiknek elég ne-
héz dolguk akadt. Felföldi Máté 
és Bence az előkelő negyedik 
helyen végeztek, Dóczi Gergő 
pedig az első igazi nagy verse-
nyén a harmadik helyet szerezte 
meg. Gila Nóri kis hercegnőként 
ragyogott a rettenetes fiúk kö-
zött, egyedüli lányként a hato-
dik helyen végzett – tudtuk meg 
a szentesi szakvezetőtől.

Hering Viktor

Aranyérmet szerzett a Me-
xikóvárosban megrendezett 
parafekvenyomó világbajnok-
ságon Sztanó György. A szen-
tesi versenyző az 59 kilogram-
mosok mezőnyében, a junior 
korosztályban szerezte meg 
az első helyet, 124 kg-os meg-
emelt súllyal.

Gyuri célja az volt, hogy biz-
tosan legyen érvényes kitolása a 
versenyen, így biztonsági fogás-
sal kezdett, 113 kg-mal indította 
a viadalt. – Nem szerettem vol-
na kiesni az elején, ezért döntöt-
tünk a 113-as indítás mellett, ami 
jó elhatározás volt – nyilatkoz-
ta lapunknak a junior világbaj-
nok sportoló. – 117 kg-mal foly-
tattam, majd ezt követte a 124 
kg-os súly, ami szintén sikerült. 
Ez elég is volt a győzelemhez, rá-
adásul új országos csúcsot is je-
lent ebben a korosztályban. 

Gyuri a verseny helyszínén 
a kiutazást követően már nem 

edzett, mivel az időeltolódás mi-
att az átállással problémái voltak, 
arról nem is beszélve, hogy csü-
törtökön éjszaka érkeztek, szom-
baton pedig már versenyeznie 
is kellett. – A szállásunk kiváló, 
tényleg odafigyelnek a mozgás-
korlátozottakra, a verseny hely-
színe viszont messze van, fél órát 
kell buszozni a sportcsarnokig. 
Éppen ezért a reggelit a szállá-
son fogyasztjuk el, az ebédet és 
vacsorát pedig a verseny helyszí-
nén kapjuk meg – mondta Szta-
nó György.

Gyuri versenye tehát már vé-
get ért, de a hazautazásig ő is ott 
szurkol a magyar csapat tagjai-
nak a versenyhelyszíneken. – Az 
erőemelőkhöz és az úszókhoz lá-
togattam ki, eddig remekül helyt 
álltak a mieink, hiszen az úszók is 
begyűjtöttek egy arany és két 
bronzérmet, az erőemelők pe-

dig egy aranyat – újságolta a ju-
nior világbajnok. – Azt még fel-
tétlenül szeretném hozzátenni, 
hogy köszönetet mondok ezért 
a győzelemért edzőmnek, Szabó 
Ozornak és Faragó Péter szövet-
ségi kapitánynak, akik segítették 
versenyzésemet, és kiválóan tak-
tikáztak a versenyen. Köszönöm 
csapatomnak, a Powerstation 

SE-nek, a Magyar Paralimpiai Bi-
zottságnak és a Magyar Erőeme-
lő Szövetségnek a segítséget, de 
hálás vagyok a családomnak, az 
otthoniaknak, és a páromnak, 
Anikónak a segítséget, akik a fel-
készülésemben, edzéseimben 
támogattak és mellettem álltak.

A magyar csapat december 
10-én érkezik vissza Budapestre. 

Tornagyőzelem Dél-Amerikában

A Mikulás hozta az érmeket

Sztanó György junior világbajnok!

Drahota-Szabó Dorka és edzője, Hajnal István
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Páros fordulót játszott az el-
múlt hétvégén a Szentesi KK 
felnőtt kosárlabda csapata ha-
zai pályán. Pénteken a rutinos 
miskolci MEAFC II, vasárnap a 
debreceni Prima SE II. csapatát 
látták vendégül. 

Az első félidőben meglepő-
en jó játékot mutattak Aleksan-
dar Preskar tanítványai a rutinos 
miskolci MEAFC II. csapata ellen 
pénteken a Dr. Papp László Váro-
si Sportcsarnokban. Az első ne-
gyed kiegyenlített játéka után a 
félidőben csupán 3 ponttal ve-
zettek a vendégek úgy, hogy a 
hazai csapat is vezetéshez jutott 
a játékrész során. Ezután azon-
ban elfáradni látszott a gépezet 
és a végén 21 pontos hátrány 
gyűlt össze.

– Az első félidőben Nikola Mi-
lenkovic vezetésével szépen tar-
tottuk magunkat, azonban a 
harmadik negyed első percei a 
vendég csapatnak kedveztek. 
Drávai, Vujadinovic és Marossy 

is Nikola segítségére igyekezett 
a pontgyártásban, azonban ez 
is kevés volt a szoros végered-
mény kialakításához. Egy nálunk 
jóval idősebb és tapasztaltabb 
csapat ellen maradtunk alul, 
ahol sajnos nem sikerült kihasz-
nálnunk fiatal játékosaink für-
geségét, gyorsaságát – értékelt 
Aleksandar Preskar. 

– A szezon eddigi legjobb já-
tékát mutatta a csapat. Ha ezt 
a formát hozzuk a Miskolc el-
len, akkor megnyerjük a pénte-
ki meccset – kezdte értékelését 
Aleksandar Preskar a vasárna-
pi debreceni Prima SE II. csapa-
tával vívott találkozót követően. 
– Élvezhető, izgalmas mérkőzést 
játszottunk. 37 percen át bíztunk 
benne, hogy akár az eredmény 

megfordítására is képesek va-
gyunk, harcoltunk érte. Az utol-
só 3 percben azonban renge-
teg hibát vétettünk, túlságosan 
akartuk a felzárkózást, ami játé-
kunk rovására ment. Ezt a vég-
játékot elveszítettük, de az ilyen 
végkimenetek sokasága kell ah-
hoz, hogy egyszer győztesen 
tudjunk elhagyni a parkettát. 
Hatalmas gratuláció illeti a csa-

patot, az ilyen mérkőzések mi-
att érdemes meccsekre járniuk 
a szentesieknek – fogalmazott a 
vezetőedző.

Az évad eddigi legjobb kosármeccsét vívták

Hering Viktor

Hat esztendősen kezdett 
úszni, 12 évesen már vízilab-
dázott, jelenleg pedig a fia-
tal generáció képviselőjeként 
a magyar női vízilabda válo-
gatott egyik kapusa Lekrinsz-
ki Gina, a Hungerit Szentesi VK 
sportolója. Dr. Faragó Tamás 
szerint a tehetsége alapján 
a válogatottban a helye, no-
vemberben pedig Bíró Attila, a 
jelenlegi szövetségi kapitány 
– hasonló megfontolásból – 
a hollandok elleni Világliga 
mérkőzésre meghívta a nem-

zeti együttesbe a szentesi ki-
válóságot. 

– Kezdjük az elején, hogyan 
kezdődött a kapcsolata a vízilab-
dával?

– Hat évesen kezdtem el úsz-
ni Kovács Brigittánál, majd Vincze 
Editnél, tizenkét esztendősen vi-
szont már vízilabdáztam, a Győri 
Eszter edzette csapathoz kerül-
tem. Később Tóth Gyula, majd 
Oltyán Gyula lettek az edzőim, 
Dunaújvárosban Mihók Attila irá-
nyítása alatt készülhettem. 

– Ha jól tudom, nem kapusként 
kezdte…

– Ez valóban így történt, me-

zőnyjátékos voltam egy éven 
keresztül, amikor az egyik alka-
lommal kapus nélkül maradt a 
csapatunk. Győri Eszter szólt, 
hogy be kellene állnom, így is 
történt, és végül ott ragadtam a 
kapuban. 

– Egy esztendőt töltött Dunaúj-
városban, aztán mégis hazajött 
Szentesre. Miért döntött így?

– A Bakuban megrendezett 
ifjúsági Európa-bajnokságot kö-
vetően Mihók Attila hívott a csa-
patához, és mivel Szentesen 
nem volt annyi lehetőségem a 
játékra – Bolonyai Flóra és Gundl 
Diana mögött – elfogadtam az 
újvárosi invitálást. Kasó Orsolya 
mögött védhettem a felnőttek-
nél, illetve az ifjúsági együttes 
kapuját is őrizhettem. Amikor 
Szentesen a két kapus távozott 
úgy döntöttem, hogy – bár jól 
éreztem magam Dunaújváros-
ban – hazatérek. Az idei szezon 
előtt voltak ajánlataim más ma-
gyar csapatoktól is, sőt, külföldre 
is mehettem volna, de most nem 
szerettem volna váltani. 

– Mikor mutatkozott be a válo-
gatottban?

– Tavaly a franciák elleni mér-
kőzésen védhettem két negye-
det, Gangl Edina mellett, és a be-

mutatkozás jól sikerült, hiszen 
győztes összecsapáson debü-
tálhattam. Idén aztán újra meg-
hívást kaptam Bíró Attilától, két 
keretedzésen vehettem részt, 
majd a válogatottal utazhat-
tam a hollandok elleni Világliga 
mérkőzésre. Sajnos itt nem én 
álltam a kapuba, de mivel a fi-
atalokban hosszú távban gon-
dolkodik a szakvezetés, bízom 
abban, hogy kapok még lehető-
séget. Csak a saját teljesítménye-
men múlik, hogy meg tudom-e 
győzni edzőimet arról, hogy he-
lyem lehet a jövő válogatottjá-
ban. December 16-17-én újabb 
válogatott edzések lesznek, bí-
zom benne, hogy ismét meg-
hívást kapok, de ha nem, akkor 
sem leszek elkeseredve, dolgo-
zom tovább, hiszen célom a vá-
logatottság. 

– Az ifjúsági válogatott és a fel-
nőtt válogatott között azonban 
jelentős a különbség…

– Mondhatni óriási, éppen 
ezért igyekszem minél több dol-
got elsajátítani abból, amit ka-
pusedzőimtől megtanulhatok. 
Áts Bertalannal a válogatottban, 
Horváth Tamással Szentesen dol-
gozunk azon, hogy minél jobb 
legyek a posztomon. Nagyon 
sok technikai elemet gyakoro-
lunk, de hiszem azt, hogy a ren-
geteg elvégzett munkának meg 
lesz a gyümölcse.

Szentesi kapus a válogatottban

Szentesi KK – MEAFC II 75:96 
(16:16, 22:25, 18:28, 19:27)

A szentesi pontszerzők: Vujadi-
novic (12), Marossy (10), Drávai 
(13), Milenkovic (32) Visinka (6), 

Blaskovics (2).

Szentesi KK – Prima SE II 70:96 
(20:22, 19:26, 15:21, 16:27)

A szentesi pontszerzők: Vujadi-
novic (15), Antal (2), Marossy (8), 
Drávai (7), Milenkovic (26) Visin-
ka (5), Mácsai (5), Blaskovics (2).
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A tabella tizedik helyén 
zárta a Csongrád Megyei I. 
osztályú Labdarúgó Bajnok-
ság  2017-2018-as szezonjá-
nak őszi fordulóit a Szentesi 
Kinizsi SZITE. A kék-pirosak 
a pontverseny utolsó fordu-
lóiban jó teljesítményt mu-
tattak, de Némethy László 
további elvárásokat állított 
fel csapatának. A vezető-
edző értékelte lapunknak az 
őszi fordulókat.

– Már az elején érezhető 
volt, hogy nem lesz egyszerű 
félév, mert kevesen voltunk, 
nem tudtunk igazolni. Szeret-
tem volna, ha 24-25 fővel tu-
dunk nekivágni a szezonnak, 
de ez sajnos nem sikerült. Az 
alapozást becsülettel csinál-
ta a társaság, de idő kérdése 
volt, hogy mikor kerülünk ne-
héz helyzetbe egy-egy játé-
kos sérülések, eltiltások, vagy 
munkából kifolyólagos távol-
léte miatt. Ez sajnos jött is, 

soha nem tudtam úgy bele-
nyúlni a csapatba, ahogy azt 
kellett, vagy szerettem volna. 
Szezon közben Gömöri Zoltán 
is elhagyott minket, Juhász 
Csaba is „eltűnt” egy hónapra, 
Páger György pedig kiképzés 
miatt nem állt rendelkezésem-
re. A 19 főre csökkent csa-
patból 3 játékost ugyancsak 
nélkülözni kellett. Úgy gondo-
lom, akik rendesen látogatták 
az edzéseket, azok teljesítmé-
nyére nem lehetett panasz – 
kezdte a vezetőedző.

Némethy László rámutatott: 
az ifjúsági csapatból egy, más-
fél éve a felnőtt csapatba ke-
rült játékosok felé is nőttek az 
elvárások.

– Ezek a srácok már túl van-
nak a megyei szinthez való 
hozzászokáson, úgy érzem, 
többet kellene hozzátenni-
ük, hiszen már nem kiegészítő 
emberekként tekintek rájuk, 
hanem lehetőséghez jutot-
tak, bizalmat kaptak, többen 
végigjátszottak mérkőzése-

ket, és azt is meg kell említeni, 
hogy bizony az ellenfél csapa-
taiban is játszanak 17-18 éves 
srácok. 

A fent említett létszám 
problémákra visszatérve eset-
leges téli igazolásokról is kér-
deztük a vezetőedzőt.

– A nyolcadik hely volt a cé-
lom a szezon kezdete előtt. 
Most tizedikek vagyunk, 7 
pont a lemaradásunk a nyol-
cadik helyezett Kiskundo-
rozsmától, ami azt gondolom, 
teljesen hozható a tavaszi for-
dulókban, főleg úgy, ha tu-
dunk erősíteni. Bordás László 
visszatér a csapatba és továb-
bi két játékossal is folynak a 
tárgyalások. Ha a szünet befe-
jeztével 5 új ember állna ren-
delkezésemre, akkor úgy gon-
dolom, nem lenne probléma a 
kitűzött cél teljesítése. 

A csapatvezető elárulta, a 
bajnokság felénél egyfajta ön-
értékelést is felállított, úgy véli 
voltak játékosok, akikkel nem 
volt elég szigorú, akiktől töb-

bet vár a folytatásban. 
A bajnoki szezon folytatása 

február végén, március elején 
startol, a Kinizsi a felkészülési 
időszakban néhány edzőmér-
kőzést is játszik majd köny-
nyebb és erősebb ellenfelek-
kel egyaránt. 

Hering Viktor

Az elmúlt héten rendezték 
a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség területi integrált 
floorball versenyét Homokon. 
A szövetség első alkalom-
mal rendezett ilyen viadalt, 
hiszen a floorball vadonatúj 
szakágként most debütált a 
gyerekek körében.

A verseny integrált volt, ami 
azt jelenti, hogy a csapatokban 
a fogyatékkal élők ép társaikkal 
közösen, úgynevezett partner-
játékosokkal együtt küzdöttek a 
győzelemért. A Rigó Alajos Álta-
lános Iskola és Szakiskola alapít-
ványának, az Esély a Mosolyra 
Alapítványnak a csapata (Hor-
váth Zsolt, Lévai Dávid, Csomán 

János Dávid, Remzső Viktor, Pin-
dzsulya Arnold), a Horváth Mi-
hály Gimnázium partner spor-
tolóival (Csikós Sándor Dániel, 
Drahota-Szabó Zsolt, Gergely 
Dávid és Grósz Bence Erik) egé-
szült ki. A képességek felmérése 
után a szentesi csapat a B divízi-
óba került, ahol a szolnokiak el-
len 3-3-as, a hódmezővásárhe-
lyiek ellen 0-0-ás döntetlent ért 
el, a Tiszaföldvár-Homok együt-
tesét viszont 3-0-ra verték a fia-
talok, így a csoportban az első 
helyért a Szolnokkal csatázhat-
tak. A találkozó vége előtt két 
másodperccel szerzett góllal – 
0-1-ről fordítva – végül a mieink 
örülhettek, így az első floorball 
viadal aranyéremmel zárult a 
Rigó-HMG közös csapata szá-
mára. A gárdát Nikov Fórián Eri-
ka készítette fel, a gimnázium 
részéről pedig köszönet Tóth 
Tamás igazgató úrnak a köl-
csönjátékosok szerepeltetésé-
nek engedélyezéséért, Tomcsá-
nyi Ferenc testnevelőnek pedig 
a játékosok kiválasztásáért. Az 
integrált floorball-bajnokság 
tavasszal folytatódik.

Sebők Tamás

Idén is lehetőségük lesz a 
sportok, a futás szerelmesei-
nek, hogy segítsék a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kór-
ház egyik osztályát.

December 9-én, szombaton 
a Magyar Vöröskereszt Szente-
si Szervezete a Napernyős lány 
szobránál tart jótékonysági ak-
ciót. Az eseményhez a Honvéd 
Rákóczi SE is csatlakozott egy 
jótékonysági futás keretében. A 
rendezvény 14 óra 15 perckor 
indul a helyszínről. Első állomás 
a Széchenyi liget, ahol minden 
sportolni vágyó a számára ideá-
lis távot teljesítheti futva, kocog-
va, vagy sétálva. Ezt követően a 
HRSE szervezői minden részt-
vevőt várnak egy baráti össze-
jövetelre a Dózsa-ház, Közössé-
gi térben. A jótékonysági futás 
részvételi díja 500 Ft, mellyel a 
szentesi kórházat támogatják a 
sportolók.

Rigó - HMG közös siker floorballban Jótékonysági 
futás

Féléves értékelő Némethy Lászlóval, a Szentesi Kinizsi SZITE vezetőedzőjével

Erősítés kell céljaink eléréséhez



Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával 
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve 
a készülék-készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak 
a kiemelt csomagok mellé vásárolható meg, ez digitális kábel és 
FTTH területen a Tripla XL, VDSL és rezes területen a Tripla M.

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG, NET ÉS TELEFON 
EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

   LÁTTAD?


