
szentesiélet
Tájékozottnak lenni jó!

XLIX. évfolyam 50. szám   –   2017. december 15.   –   Városi hetilap   –   Ára: 195 Ft (elõfizetve 150 Ft)

Szelfizz a város ünnepi fényeivel!
Nyerj éves Szentesi Élet előfizetést  fotóddal!
Küldd el a szentesielet@gmail.com e-mail címre vagy  
üzenetben a Facebook oldalunkra! Sorsolás 2018. január 10-én!
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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!
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Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com

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

Nyomtatás: COLOR Reklámstúdió, 6640 Csongrád, Fő u. 50.

Darók József

Szalagavató egy előreho-
zott érettségi találkozóval, la-
kodalommal, ráadásul még 
a szerelemdoktor is megjele-
nik? Igen, létezik! Ötletes osz-
tálytáncokkal, a most még vi-
dáman a rájuk váró feladatok 
előtt álló végzős diákokkal és 
meghatott szülőkkel lehetett 
találkozni a HSZC Boros Sámu-
el Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája ünnepségén.

Három végzős osztály tanulói 
sorakoztak fel december 9-én, 
szombaton délután a Dr. Papp 

László Városi Sportcsarnokban. 
A Boros-szakközépiskola szala-
gavató ünnepségén Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő, 
majd Szirbik Imre polgármester is 
köszöntötte a diákokat és az iga-
zán most induló életükhöz adtak 
szívből jövő jókívánságokat. Ezt 
követően Somosné Puskás Krisz-
tina igazgató szólt bensőséges 
szavakkal a diákokhoz, akiket az 
elmúlt négy évben formálhat-
tak az intézményben. A végző-
söknek a 11.-es tanulók tűzték 
fel a szalagot, majd az esemény 
főszereplői keringőt táncoltak, s 

pár percre találkozhattak szüle-
ikkel, rokonaikkal, ismerőseikkel 
néhány emlékezetes fotó elké-
szültéig, hogy aztán felkészülje-
nek az este folyamán még rájuk 
váró szereplésekre. 

Színvonalas vendégproduk-
ciók is színesítették az ünnep-
séget, elsőként a Szentesi Kiss 
Bálint Kötélugró Egyesület Eu-
rópában is elismert tudású, ki-
emelkedő sportolói. 

A várva-várt osztálytáncok el-
maradhatatlan színfoltjai egy-
egy szalagavató bálnak, a diákok 
verejtékes munkával, több he-
tes gyakorlással készülnek ezek-
re a műsorszámokra, a vendégek 
mégis egy örömteli, vidámságot 
tükröző, néhol szertelenül laza 
szereplést láthatnak tőlük. S per-
sze, tanulmányaik is paródia ál-
dozatául esnek. Elsőként a 12. 
C osztály Szerelemdoktor című 
tánca nevettette meg a szép-
számú közönséget, Kósa And-
rás tánctanár betanításában. Az 
összetartó osztály egyik oszlo-
pos tagja, a különböző rendez-
vényekről már ismerős Kiss Vik-
tória a csoportos táncok között 
szólóénekével csillogtatta meg 
tehetségét. Énekelt Miley Cyrus-
tól és Whitney Houstontól is slá-
gereket.

A jövőjüket idézték meg a 

12. B osztályosok, egy érettsé-
gi találkozó is megelevenedett a 
csarnokban, Pásztor Anikó tánc-
tanár koreográfiájára.

Végül a 12. A mutatta be tán-
cát, saját ötlet alapján. A Liberális 
lakodalom esküvővel indult, lag-
zi lett belőle. A záró keringő előtt 
a Dobbantó Néptáncegyüttes 
és a Forray Máté Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény néptánc tagozatosai 
közösen léptek fel.

Az immár a hozzátartozók-
kal lejtett keringők forgatagá-
ban Somosné Puskás Krisztina 
lapunknak elmondta, az ese-
mény a felnőtté válás első lépé-
se a végzősök számára, s nagyon 
örülnek, hogy az elmúlt négy év 
alatt velük voltak, s hogy sze-
rethették, terelgethették, ne-
velhették őket. A három osz-
tályban 73 diák kapott szalagot, 
őket egyébként négy ágazat-
ban iskolázták be: közgazdaság-
tan, logisztikai, egészségügyi és 
ügyviteli szakon. – A mai napon 
minden csínytevésüket megbo-
csátjuk – fogalmazott az igaz-
gatónő. Elárulta, ő itt „szembe-
sült” az osztálytáncokkal, hiszen 
azokat az osztályfőnökök koor-
dinálták, de úgy látja, mindenki 
nagyon ügyes volt, a tantestület 
gratulál nekik. 

Hering Viktor

Az elmúlt napokban több halá-
los közlekedési baleset történt az or-
szágban, amelyek során gyalogoso-
kat gázoltak el. Ebben az időszakban 
az időjárási, a látási és az útviszonyok 
egyaránt kedvezőtlenül változnak. 
A gyalogos balesetek magas szá-
mához nagymértékben hozzájárul, 
hogy ilyenkor jóval nehezebb ész-
lelni őket, mint más évszakokban. 
A nappali világosság időtartama je-
lentősen lecsökken, gyakran felhős 
ég, és a sűrű téli csapadékok (hó, 
ónos eső stb.) is megnehezítik a jár-
műből való kilátást. A sötétebb kör-
nyezet, a csapadéktól csillogó útbur-
kolat, a szemből érkező járművek 
fényszórói, valamint a csapadékos 

időben működő ablaktörlők is nehe-
zebbé teszik a gyalogos jelenlétének 
észlelését. Tovább nehezíti a helyze-
tet, ha a gyalogosok nem feltűnő, a 
környezetből kirívó, hanem szürke, 
vagy sötét tónusú ruházatot visel-
nek. Tartsuk mindig tisztán a gép-
jármű fényszóróit, világító eszköze-
it, valamint szélvédőit és cseréljük le 
az elöregedett ablaktörlő lapátot! A 
belső párásodás megszüntetése nél-
kül soha ne induljunk útnak! 

Legyünk türelmesebbek az úttes-
ten lassabban haladó gyalogosok-
kal szemben,biztosítsuk biztonságos 
átkelésüket, és véletlenül se próbál-
junk meg az előttünk áthaladó gya-
logos mögött közvetlenül áthaladni. 
A gyerekek (akik az átlagosnál óvat-
lanabbak és kevésbé kiszámítható-

an közlekednek), valamint a több-
nyire lassabban, bizonytalanabbul 
haladó idősebbek különös odafigye-
lést igényelnek. A fokozott óvatos-
ságra különösen nagy szükség van a 
nagyobb belterületi csomópontok-
nál, a bevásárló központok, vasúti és 
autóbusz pályaudvarok környezeté-
ben, a gyalogos átkelőhelyek meg-
közelítése során, valamint a gyer-
mekek, a fiatalok és az idősek által 
látogatott intézmények (tanintéze-
tek, sportlétesítmények, nyugdíjas 
otthonok) közelében. A KRESZ a gya-
logosok részére előírja, hogy „lakott 
területen kívül éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között a láthatósá-
gi mellény (vagy ruházat) használa-
ta kötelező!” 

Az egyik helyi állatvédő egyesület 
munkatársa lopta meg munkaadóját 
néhány nappal ezelőtt. Az egyesület 
raktárából összesen félmillió forint 
értékben lopott el kutyatápot az ille-

tő, amihez két áramfejlesztőt is „hoz-
zácsapott”. A szentesi nyomozók a 
két berendezést megtalálták, és a 
táp nagy része is előkerült. A férfi és 
társa ellen lopás miatt folyik bünte-
tőeljárás.

Otthonában bántalmazta élettár-
sát egy szentesi férfi. A bántalmazás 
során a nő nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. A ve-
rekedő ellen könnyű testi sértés mi-
att indult vizsgálat.

Feljelentést tett az egyik he-
lyi pénzintézet az egyik ügyfele el-
len, aki azt a látszatot keltette, hogy 
megfelelő jövedelmi háttérrel ren-
delkezik, ám kiderült, hogy az ille-
tő semmilyen olyan bevétellel nem 
rendelkezik, aminek a segítségé-
vel törleszteni tudta volna az igé-
nyelt hitelkártyáról levett összeget. 
A férfi 800 ezer forintos kárt okozott 
a banknak. 

Vidáman tekintettek a jövőbe a Boros szalagavatóján

Veszélyben a gyalogosok
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Halupa B. Eszter

Partnertalálkozót rende-
zett a fábiánsebestyéni Kinizsi 
2000 Zrt. A rendezvényt meg-
előző sajtótájékoztatón töb-
bek között arról is szó volt, 
milyen kihasználatlan lehe-
tőségei vannak az ágazatnak. 
Magyar Levente, a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára elmond-
ta, sokkal többet tudnánk 
termelni, ha fejlesztenénk az 
öntözési kultúrát.

– A térségben az agrárium a 
meghatározó. Nagyon fontos 
ennek az ágazatnak a jövője, a 
vidéki lakosság megtartásának 
szempontjából is – fogalma-
zott Farkas Sándor. A térség or-
szággyűlési képviselője hozzá-
tette, ezért egy olyan találkozót 
szerveztek, ahol külgazdasá-
gi szempontból is megvizsgál-
ták az agrárium helyzetét. – A 
2020 utáni uniós agrártámoga-
tási rendszerben komoly szere-
pet kap a külügy is. Egy hosszú 
távú programnak, és a vidéken 
élő gazdálkodóknak létkérdés, 
hogy milyen közös agrárprog-
ramban gondolkozhatunk – tet-
te hozzá. Kiemelte, hogy az erre 
való felkészülés jegyében fontos 
szerepet kap a precíziós gazdál-
kodás, a modern, korszerű tech-
nológia. Hangsúlyozta, hogy 
meg kell találni a mezőgazda-
ság hatékonyságnövelő pontjait, 
amellyel javítani lehet annak jö-
vedelmezőségét. Arról is beszélt, 
hogy az is fontos, milyen erőfor-
rásokkal rendelkezünk. Úgy fo-
galmazott, hogy a Dél-Alföldön 
is egyre égetőbb kérdéssé vá-

lik a munkaerőhiány, ami főleg 
a kézi munkaerőt igénylő terü-
letekre, például a kertészetekre 
jellemző. – Az elkövetkezendő 
időszak egyik legkritikusabb kér-
dése, hogy erre hogyan reagá-
lunk, milyen megoldásokat talá-
lunk – mondta a képviselő. 

– Magyarország egészére, mi 
több, a Kárpát-medence ma-
gyarlakta részének összessé-
gére jellemző az, hogy a mező-
gazdaság nemcsak, hogy 1000 
éven keresztül fő megtartó ere-
je volt, hanem az az ágazat, 
amely az következő időszakban 
is a legfontosabb szerepet játsz-
sza a magyar életben gazdasági 
szempontból – vélekedett Ma-
gyar Levente. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára közölte, az utóbbi 
években dinamikus külgazdasá-
gi fejlődést láthatunk az orszá-
gon, a magyar kivitel idén el-
éri a mintegy 100 milliárd eurós 
nagyságrendet. A magyar nagy-
vállalatok egyre tőkeerősebbek, 
munkahelyek tízezrei létesülnek. 
Nőnek a munkabérek, csökken 
a munkanélküliség. Ugyanak-
kor hozzátette: a számok mö-
gött nem rajzolódik ki, hogy a 
magyar mezőgazdaságnak mi-
lyen kihasználatlan potenciáljai 
lehetnek. Szerinte sokkal többet 
tudnánk termelni, ha például az 
öntözési kultúrát fejlesztenénk. 
– Csongrád megyében nagy le-
hetőséget jelent a termálvizes 
fűtés. Magyarország minden té-
len 200 ezer tonna paradicso-
mot importál saját szükségletre, 
miközben itt ülünk a termálva-
gyonon, és egy kihasználatlan 
lehetőségen, hogy saját magunk 

termeljük meg a téli időszakban 
is a paradicsomot és paprikát, il-
letve más zöldségeket – fejtette 
ki. Példaként említette, hogy Ma-
gyarország nagyjából kétszer ak-
kora, mint Hollandia. A holland 
mezőgazdasági kivitel viszont 
közel tizenötszöröse a magyar-
nak. Megállapítható, hogy Hol-
landia harmincszor annyi kivite-
li terméket állít elő, mint hazánk. 

 – A mezőgazdaság nemzet-
gazdaságban betöltött szere-
pe, a mintegy 20-25 százaléknyi 
nemzetgazdasági hozzáadott 
érték, amely a mezőgazdaság-

hoz kötődik, jelentősen növel-
hető – emelte ki. Ezért a térség 
polgármestereivel és az ország- 
gyűlési képviselőjével vizsgálják 
egy mezőgazdasági mintaprog-
ram elindításának lehetőségét, 
feltételeit, különösen a fóliás 
kultúrák elterjesztése érdeké-
ben. A következő hónapokban 
kidolgoznak erre egy stratégi-
át. Felmérik, honnan lehet tőkét 
bevonni az ágazatba, azzal a cél-
lal, hogy minél többen, akár ez-
rek visszatérjenek ehhez a meg-
élhetési lehetőséghez – mondta 
el Magyar Levente.

Mezőgazdasági mintaprogram elindításán dolgoznak
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Majzik Attila

A Demokratikus Koalíció 
egyik „nagyágyújával”, Vadai 
Ágnessel tartott lakossági fó-
rumot a párt helyi szerveze-
te. Az összejövetel témája az 
volt, miért is fontos megfosz-
tani szavazati jogaiktól szülő-
hazájukat vesztett nemzettár-
sainkat.

Az összejövetelt frappánsan 
sikerült időzíteni, két nappal a 

2004-es kettős állampolgárság-
ról szóló népszavazás évfordu-
lója utánra. Tizenhárom évvel ez-
előtt még sikeresen szították a 
gyűlöletet és riogattak 23 millió 
románnal, a kettős állampolgár-
ság ügye akkor elbukott.

Ezt a csorbát köszörülte ki és 
gyakorolt gesztust a határon 
túl élő magyarokkal a kormány 
2012 novemberében, amikor a 
választójogi törvény módosítá-

sával megadta a jogot, hogy a 
környező országokban élők le-
vélben vagy az interneten re-
gisztrálhatnak a választásokra.

Az alaptörvényben rögzített 
szabályok szerint azok, akiknek 
nincs magyarországi lakcíme, 
csak pártlistára szavazhatnak, 
egyéni jelöltre nem. Így a hatá-
ron túliak voksa – mivel nem sza-
vazhatnak egyéni jelöltre és így 
töredékszavazat sem keletkezik 
– negyed annyit nyom a latban, 
mint egy magyarországi válasz-
tóé, azaz ezek a szavazatok nem 
befolyásolnak komolyan egy vá-
lasztást, sokkal inkább szimboli-
kus jelentőségük van.

A DK politikusai ettől a lehető-
ségtől is megfosztanák azokat a 
határainkon túlra kényszerített 
magyarokat, akik sokszor nehéz 
körülmények között, nemegy-
szer elnyomásban sem adták fel 
magyar identitásukat, hűek ma-
radtak anyanyelvükhöz és szülő-
földjükhöz.

Kiss Csaba, a Demokratikus 
Koalíció helyi képviselője la-

punknak elmondta, a fórum fő 
gondolata az volt, hogy ne sza-
vazhasson, aki soha nem élt Ma-
gyarországon. – A DK úgy gon-
dolja, hogy ne szavazhasson, aki 
nem vállalja a döntései követ-
kezményeit. Aki nem Magyar-
országon adózik, az ne szóljon 
bele a mi dolgainkba – fogalma-
zott Kiss Csaba. A baloldali poli-
tikus hangsúlyozta, nagyon fon-
tos az ellenzéki összefogás.

A kérdés már csak az, hogy ki 
tud összefogni, egy platformra 
helyezkedni azokkal, akik nem 
segítő kezet nyújtanak az or-
szághatáron túl élő magyarok-
nak, inkább a bakancsuk talpát 
mutatják feléjük.

Szintén ugyanerre a napra hir-
detett meg szabadtéri fórumot 
Vona Gábor vendégszereplésé-
vel a Jobbik, ám azt pár órával 
az esemény előtt lemondták. A 
Napernyős lány szobrához szer-
vezett rendezvényen ennek el-
lenére tucatnyian megjelentek, 
majd rövid várakozás után tá-
voztak.

A DK továbbra sem tekint magyarként 
a határon túli magyarságra

Licsicsányi Bogi és ikertestvére, Viki 14 évesek. Viki születése óta nem lát, 
és értelmileg is sérült. Bogi lábát pedig 3 napos korában kellett amputál-
ni és a látása is enyhén sérült. Idén februárban kinőtte művégtagját, de a 
Lapcom Média Alapítvány sikeres gyűjtésének köszönhetően új műlábat 
kapott. A kislány sorsa Bozó Zoltánt, a metALCOM Távközlési és Rendszer-
integrációs Zrt. elnökét is megérintette, és eldöntötte, hogy segíti Boglár-
kát mindaddig, amíg az iskolai tanulmányait be nem fejezi. Mikulás napja 
alkalmából egy új ágyat adott át jelképesen Boginak a metALCOM Zrt. ve-
zérigazgatója Rákosa Gábor Gergely, valamint Vigh-Iglódi Katalin PR vezető 
és a cég munkatársai. Licsicsányi Boglárka Csenge és családja hamarosan 
új lakásba költözhet a jelenlegi albérletükből és lesz saját szobája, ahova 
kerülni fog az új ágya. A szentesi cégnek köszönhetően szeptemberben 
Boglárka kapott egy új laptopot, ami a tanulását segíti, valamint pénzbe-
li támogatást, amelyből speciális szemüveget, cipőt, ruhát, iskolaszereket 
vásárolhatott. Nem utolsó sorban ebben együttműködést vállalt a Látás-
sérültek Délalföldi Egyesülete civil szervezete, melynek elnöke Csontos- 
Dér Veronika Tiflo- Gyógypedagógus, a LÁTDE elnöke.

A metALCOM jótékonykodik

Kis segítség, hatalmas öröm
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A Hungerit Zrt. Márton napi 
rajzversenyt hirdetett a szen-
tesi óvodáknak. Több mint 
300 alkotás érkezett a gyere-
kektől. A rajzokat zsűrizték, a 
fiatal alkotók között három fő-
díjast és tíz különdíjast válasz-
tottak. A díjazottak alkotásai 
lapunk 12-13. oldalán tekint-
hetők meg.

Az alkotások a legkülönfélébb 
technikákkal készültek. Rajzot, 
színezőt, kollázst, tollrajzot is ké-
szítettek a kicsik, amelyhez filc-
tollat, só-lisztgyurmát, zsenília 
drótot is használtak, de vízfes-
tékkel és ragasztásos technikával 
is dolgoztak. Voltak, akik libatol-
lat és vattát is a kezükbe vettek. 
A versenyen résztvevő óvodák 
között 100 ezer forintot sorsol-
tak ki. A pénzjutalmat a Damja-
nich utcai Tagóvoda nyerte, a dí-
jakat Líbor Lilla és Kóbor Klaudia 
adták át a cég képviseletében. – 
Nagyon nehéz dolga volt a zsű-
rinek, hogy megtalálja a három 
legkülönlegesebb rajzot. Tíz kü-
löndíjast is választottunk, mert 
a sok rajz közül nehéz volt kivá-
lasztani a legjobbakat – hang-
zott el az eredményhirdetésen, 

az óvodában. A gyerekek őszinte 
lelkesedéssel tapsolták meg a dí-
jazottakat, ahogy az óvodapeda-
gógusok is. – A gyerekek nagyon 
szeretnek vizuális tevékenysé-
get végezni. Nem volt probléma 
leülni velük dolgozni. Feleleve-
nítettük a Mártoni napi hagyo-
mányokat. Jó ötlet volt a Hun-

gerit részéről, hogy színezőket is 
adott, amelyeket nagy örömmel 
színezgettek a kicsik – mondta 
lapunknak Ágostonné Szabó Tün-
de. A tagóvoda-vezető nem gon-
dolta, hogy megnyerik a fődíjat. 
Jó érzéssel, örömmel fogadták a 
jó hírt. Megtudtuk, a nyeremény-
ből a fővárosi állatkertbe kirán-
dulnak. Persze a Mikulás is ho-

zott már ajándékot az ovisoknak, 
karácsonyra hangolódva pedig 
szép ünnepi díszek, finom mé-
zeskalácsok, az anyukáknak és 
apukáknak külön ajándékok ké-
szülnek. A barkács-napon szülők 
és gyerekek közösen készítenek 
dekorációt, mondta lapunknak 
Ágostonné Szabó Tünde.

Sebők Tamás

A Szentesi Vasutas SC ha-
gyományos módon 4-5 évente 
összejövetelt szervez egyko-
ri sportolóinak. Múlt csütörtö-
kön a sportegyesület egykori 
kiváló kézilabdásai és labda-
rúgói találkoztak a Loki Sörö-
zőben Makra Zoltán vezető 
meghívására. A baráti hangu-
latú összejövetelen nem ma-
radhatott el a közös múlt feli-
dézése sem. 

Szépen megterített asztal, ba-

ráti üdvözlések, és két, stílusosan 
bekeretezett sportolói tabló várta 
az egykori sportolókat. Makra Zol-
tán vezető lapunkkal megosztotta, 
hagyomány hogy 4-5 évente ösz-
szegyűlnek és felidézik a múltbéli 
sikereket, közös táborozásokat, si-
kereket, emlékeket. – Sajnos egyre 
kevesebben vagyunk a 70-es siker-
csapataiból, így ezeken az össze-
jöveteleken megemlékezünk el-
hunyt társainkról is – mondta. 

Kovács János, a Művelődési-, Ifjú-
sági és Sportbizottság elnöke, nyi-
latkozatában említette, hogy bár 

gyermekként még nem követte 
igazán figyelemmel Szentes sport-
életét, így nem tudja felidézni az 
eseményen elhangzott történe-
teket, de úgy fogalmazott, Mak-
ra Zoltán Szentes sportegyesüle-
teinek vezetői közöl az egyetlen, 
aki a legfontosabbnak tartja a ha-
gyományok őrzését, a régi sport-
társakról való megemlékezést. Ko-
vács János hozzátette, példaértékű 
munkát végeztek, és hálás köszö-
netet mondott a sportbizottság 
nevében is.

Nagyné Horváth Katalin (képün-
kön elöl) Krám Lehel testnevelő-
tanár munkájának köszönhetően 
csöppent bele a kézilabda világába 
általános iskolás korában. Később 
a Szentesi Vasutas SC, a Kontak-
ta SE, majd a nyolcvanas években 
az Eger kézilabdázója volt. – Tizen-
három évesen kerültem a Vasutas 
SC-hez. Balkezesként a jobb olda-
lon játszottam. Abban az időben a 
városnak három kézilabda-csapa-
ta volt, a Fáklya a Kinizsi és a Vas-
utas. Örömmel emlékszem vissza 
azokra az időkre. Vasutas sporto-
lóként ingyen és bérmentve utaz-
tunk. Szívesen emlékszem vissza a 
Fradinál és más budapesti klubok-

nál eltöltött tornákra, az egri edző-
táborokra, ahová jöttek velünk a 
labdarúgók is. A későbbi sikerek 
is élénken élnek bennem, amikor 
Kőteleki Zoltánnével, Fekete Gézá-
né Gajda Máriával, Takács Eszterrel, 
vagy Furján Erikával az NB I/b-ben 
játszottunk. Örülök ezeknek a ta-
lálkozóknak, kicsit sajnálom, hogy 
csak ennyien tudtunk összejönni, 
de ezekhez sajnos hozzátartozik, 
hogy itt hagynak bennünket a csa-
pattársaink. Nemrégiben Kádárné 
Vecseri Márta és Kőteleki Zoltánné 
hagyott itt minket nagyon fiatalon.  

Makra Zoltán egykori csapattár-
saival emlékezett vissza a régi szép 
időkre. A salakos kézilabdapályá-
ra, és ahogy fogalmazott, a hihe-
tetlen jó minőségű labdarúgó pá-
lyára. Felidézték a csekély létszámú 
foci szurkolókat és megemlítet-
ték, hogy a hölgyek pályáján ezzel 
szemben 150-200 ember szurkolt. 
Az egyesület vezetője elmondta, 
tovább folytatják a hagyományt és 
idővel szeretnék újra megtartani 
ezt az ünnepi eseményt. 

Ovisoknak hirdetett rajzversenyt a Hungerit

Közös múlt, közös jelen, közös jövő
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Bárkai Nóra, Sebők Tamás

Bizonyára mindenki elcsí-
pett már egy részt az egyik 
kereskedelmi televíziócsator-
na népszerű sportos vetélke-
dő-sorozatból, a Nagy Vagy!-
ból. Az elmúlt hétvégén a 
szentesi diákok, pedagógusa-
ik és szüleik is belecsöppen-
hettek a műsor világába, a 
Klauzál Gábor Általános Isko-
la tornatermében.

Az eseményről Szöllősi Ferenc 
testnevelő tanár úgy nyilatko-
zott lapunknak, hogy  ez egy 
helyi Nagy Vagy!, melynek célja, 
hogy a gyermekek helyi szinten 
is megismerkedjenek ezzel a 
sportos vetélkedővel, valamint 
a sportolás és a mozgás örö-
mével. – Ez egy rendhagyó ese-
mény, az őszi sorozat első ízben 
valósul meg úgy, hogy az orszá-
gos médiumtól rekreátorok és 
testnevelő kollégák kitelepül-
nek egy-egy helyszínre és bizto-

sítják a zavartalan lebonyolítást. 
Mi ennek a turnénak a negyedik 
állomása vagyunk – tudtuk meg 
a pedagógustól, aki a feladatok-
ról is beszélt lapunknak.

Kimondottan sportágspecifi-
kus versenyszámok nincsenek, 
itt inkább könnyedebb, mókás 
feladatokat kapnak a versenyző 
csapatok. Egyik legnépszerűbb 
ezek közül, amikor egy hatal-
mas nadrágba áll bele két ver-
senyző és úgy kell focizniuk, ezt 
azért nem hívhatjuk labdarú-
gásnak, de a sportág készségeit 
fejleszti. Emellett több akadályt 
építettek bele a sorversenybe. 

Dévay István intézményve-
zető rámutatott, a Klauzál Gá-
bor Általános Iskola rendsze-
resen részt vett Nagy Vagy! 
vetélkedőkön, így jó kapcsola-
tot ápolnak a műsor stábjával, 
de hozzátette, az iskola felújí-
tott tornaterme is előnyt jelen-
tett  a helyszín kiválasztásában. 

– A programot közösen tervez-
tük meg, mégpedig úgy, hogy 
az alsósoknak és felsősöknek 
külön lesz egy 60 perces fog-
lalkozás, magára a vetélkedő-
re ezek után kerül sor. A mi in-
tézményünkből 350 gyermek 
vesz részt az eseményen, de 
természetesen más iskolák ta-

nulói is érkeznek a vetélkedőre, 
szülőkkel, pedagógusokkal, így 
nyugodtan mondhatom, hogy 
közel 500 főt megmozgató ren-
dezvényen veszünk ma részt, 
mely a közös időtöltésről, moz-
gásról és az örömről szól – zárta 
gondolatait Dévay István. 

Palicska Irén

Egy hónapja kezdte meg 
működését az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér. 2018 végéig a hagyomá-
nyos papír alapú receptet fel-
váltja a felírási igazolás. En-
nek minimálisak a lakosságot 
érintő változásai. A központi 
adatbázis összeköti az egész-
ségügyi intézményeket, a ke-
zelőorvosnak rálátása lesz a 
beteg összes adatára, kórtör-
ténetére, milyen gyógyszert 
szed, azt is látja, hogy mit vál-
tunk ki az általa felírt gyógy-
szerekből. A közelmúltban két 
háziorvos mondta el vélemé-

nyét az új rendszerről, most 
két gyógyszertár-vezetőt kér-
deztünk meg arról, hogyan is 
működik az e-recept. 

Dr. Varga Eszter szakgyógy-
szerész, a Patika Plus gyógyszer-
tár vezetője elmondta, novem-
ber 1-től annyi változás történt, 
hogy nem probléma, ha a beteg 
otthon felejti a papír alapú re-
ceptjét, azaz a felírási igazolást, 
mert a TAJ szám alapján, illetve a 
személyi igazolvánnyal is kivált-
hatja a gyógyszerét. A gyakor-
latban ez még egyelőre semmi 
változást nem jelentett, a bete-
gek észre sem vették, hogy tör-
tént valami. A patika november 
elsején már készen állt az indu-
lásra, amely azonban nem volt 
zökkenőmentes, ezért haladékot 
kaptak december 15-ig. A társa-
dalombiztosító hagyományos 
módon is elszámolja a recepte-
ket, mert nem mindig elérhető 
az egészségügyi tér, sokszor le-
állt a rendszer frissítések és kar-
bantartások miatt. Egyelőre még 
a régi és az új rendszer együtt fut. 
Az új felírási igazoláson van egy 
plusz, harmadik vonalkód. Még 
ritka az e-recepttel érkező beteg, 
az orvosok most kezdik használ-
ni, jócskán akad régebbi vény is. 
Ha nem saját magunknak vált-
juk ki a receptet, bárkinek át-

adhatjuk a felírási igazolást, az-
zal feljogosítjuk, hogy kiváltsa 
a gyógyszert. Az orvos 2018 vé-
géig köteles a felírási igazolást 
is kiállítani, utána már csak a be-
teg kérésére. Megmarad a pati-
kaválasztási jog, nem vagyunk 
gyógyszertárhoz kötve, bárhová 
bemegyünk, az e-recept megta-
lálható az egészségügyi szolgál-
tatási térben, TAJ szám alapján 
lehívják, és a továbbiakban nem 
kell a papír se. 

Dr. Kovács Gabriella szak-
gyógyszerész, a Kertvárosi Patika 
vezetője fontosnak tartja, hogy a 
betegnek ugyanúgy kell gyógy-
szert felíratni, mint eddig. Sem-
mi újabb teendője nincs. Az or-
vos felküldi a felhőbe a páciens 
vényét, és minden esetben kiál-
lít egy felírási igazolást. Ez 2018. 
december 31-ig a régi, megszo-
kott recept. Ezt kell a betegnek 
a patikába hozni, amelyet a hoz-
zátartozó is kiválthat. Ha a vényt 
esetleg nem hozná magával, és 
az orvos e-receptet írt, akkor a 
patikában személyi igazolvány 
és TAJ-kártya együttes hasz-
nálatával a beteg a saját maga 
gyógyszerét kiválthatja. Ilyenkor 
a gyógyszertár kiadási igazolást 
nyomtat, amelyet a betegnek 
alá kell írnia. Minden esetben jó, 
ha a felírási igazolást magunkkal 

hozzuk, mert ha a felhő átmene-
tileg nem elérhető - és ez még a 
kezdeti időszakban gyakran elő-
fordul – akkor a recept gond nél-
kül kiváltható. Nagyon fontos 
az is, hogy a magánorvosi ren-
deléseknek még nem kötelező 
a csatlakozás az új rendszerhez, 
tehát itt mindenképpen szük-
ségünk van a receptre. A Kert-
városi Patika szerencsés hely-
zetben van, mert jó kapcsolatot 
ápolnak mind a háziorvosokkal, 
mind a gyermekorvosokkal. Ha 
bármilyen probléma felmerülne 
a vény kiadásával, azonnal ösz-
szeköttetésbe tudnak lépni az 
orvossal. A gyógyszerész szerint 
a betegek nem sokat vesznek 
észre a változásból, mert ugyan-
olyan zökkenőmentesen zajlik 
minden, mint eddig. 

Közel ötszázan voltak Nagyok

Hogyan működik az e-recept?
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Sebők Tamás

Idén májusban, öt év után 
újra Suzuki márkakereske-
dés nyílt Szentesen, mellyel 
egyidőben az egyik legsike-
resebb modell, a Swift idei új 
modelljének bemutatója is 
megtörtént városunkban. Mu-
csi Judit értékesítési tanács-
adóval tekintettünk vissza az 
elmúlt időszakra.

Május 15-én nyitotta meg ka-
puit régi-új helyén a szentesi 
Suzuki autószalon, azzal a cél-
lal, hogy a Suzuki teljes modell-
palettáját felvonultassa a város-
nak. – Az ötlet elsősorban onnan 
jött, hogy a térségben 30-40 ki-
lométeres körzetben nincs Su-
zuki kereskedés, így mondhatni 
a piac igényéből fakadóan nyílt 
meg a szentesi márkaképviselet. 
Bemutatjuk a Suzuki teljes mo-
dellpalettáját így a Celerio-t, a 
Baleno-t, az Ignist, az SX4 S-Cro-
sst, a Vitara-t és a Swiftet. Utóbbi 
tesztnapját egybekötöttük a sza-
lon megnyitásával, így az érdek-
lődők kipróbálhatták a legújabb 
Japánban gyártott fél-hibrid 
Swift modellt. Magyarországon 

a két hazai gyártású modell, a Vi-
tara és az SX4 S-Cross vált a ve-
zérmodellé. Nagyon jó ár-érték 
arányú autók és ebből is adódik, 
hogy nagyon népszerűek a vá-
sárlók körében – tudtuk meg az 
értékesítési tanácsadótól.  

A Vitara egy vérbeli családi 
SUV modell, mely történetesen 

a JATO Dynamics adatai alapján 
2016-ban Magyarország legke-
lendőbb autója volt 6538 pél-
dányszámmal. Az autóipar egyik 
legkifinomultabb összkerékhaj-
tási rendszerével, az AllGrip 4x4 
technológiával látták el mely, 
nem csak terepen hasznos, de 
növeli a vezetés élményét és biz-
tonságát a dinamikusabb kanya-
rokban és nagyobb sebességnél 
is. A Vitara 1.6 literes benzines 
és dízel, valamint a sportos, di-
namikus vezetés híveinek 1.4 li-
teres BoosterJet motorral érhe-
tő el. Fogyasztást tekintve a dízel 
a kedvezőbb, 4.2 literes átlagfo-
gyasztást adtak meg, míg benzi-
nes testvérérénél ez a szám egé-
szen 5.3 literig kúszik fel. Szokták 
mondani, hogy a Vitara már elő-
re figyel, biztonságos vezetést 
teremtve az autó elejébe integ-
rált radarrendszer segítségével. 
Az eszköz érzékeli az előtte hala-
dó járművek távolságát, akadá-
lyokat, akár nagy sebességnél, 
sötétben, esőben és egyéb ked-
vezőtlen időjárási körülmények 
között is. 

Az SX4 S-Cross szintén a ma-

gasabb építésű (SUV) modell, 
amely megkönnyíti az autóba 
való ki és beszállást. Az All Grip 
Technológia 4x4 technológia 
ebben a modellben is megjele-
nik. Négy - Auto, Sport, Snow és 
Lock üzemmód közül választhat 
a vezető. A biztonságra is nagy 

hangsúlyt fektettek, ESP motor-
vezérlés a jármű feletti uralom 
megtartását segíti, ezen túl a be-
épített az abroncsnyomást figye-
lő rendszer (TPMS) is figyelmez-
tet, ha az értékek nem ideálisak. 
Így talán érthető a szlogen is: „A 
világ végére is eljuthatsz vele”. 
Akárcsak a Vitara, az SX4 S-Cro-

ss is három féle motorral gördült 
le a gyártósorról, így 1.0 és 1.4 li-
teres BoosterJet, valamint 1.6 li-
teres dízel erőforrással választha-
tó. Fogyasztásra 5.0, 5.4, valamint 
4.1 litert jósolt a Suzuki.   

Mucsi Judit lapunknak el-
mondta sikeresnek bizonyult a 

kereskedés bemutatkozása, sok 
vásárló kereste fel kérdéseivel, 
igényeivel a Vásárhelyi út 116. 
számot. Az értékesítési tanács-
adó bízik a további sikerekben, 
és ezúton kíván boldog békés 
ünnepeket és sikerekben gaz-
dag boldog új évet vásárlóinak. 

(x)

Sikeresen indult a Suzuki Márkaképviselet
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Palicska Irén

1950 óta folyik gyógype-
dagógiai képzés Szentesen. 
Hogyan működik ez napja-
inkban, milyen alapvető mód-
szerekkel dolgoznak, ezt mu-
tatták meg szakmai nyílt nap 
keretében, december 7-én, a 
Rigó Alajos Intézményben. A 

szakmai munkát Pótári Tímea 
tagintézmény-vezető ismer-
tette, majd óvodai és általános 
iskolai foglalkozásokra láto-
gathattak az érdeklődő peda-
gógusok, és megtekinthették 
a szakiskola gyakorlati tanmű-
helyeiben folyó oktatást is. 

Egy nagyon sajátos kis világ a 

miénk – emelte ki a Pótári Tímea. 
Nem mindenki tudja, hogy mi-
lyen élet zajlik nálunk. Az egyik 
tanárát idézte, aki azt mondta, 
hogy csak akkor tudják elfogad-
tatni magukat, ha ebből a speci-
ális közegből leengedik a hidat, 
beengednek másokat. Megmu-
tatják, hogy ők hogyan élik meg 
a mindennapokat. A szakmai 
napnak az a célja, hogy ide jöjje-
nek azok a kollégák, akik a nor-
mál képző iskolákban tanítanak. 
Lássák, azt, hogy hogyan dol-
goznak, és miként tudnak ered-
ményeket elérni a gyógypeda-
gógiai módszerekkel, a sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel 

Mint azt a tagintézmény-ve-
zetőtől megtudtuk, nagy jelen-
tősége van az egyéni fejlett-
ségnek. A munkát alapvetően 
meghatározza, hogy egy kisgye-
rek mire képes, és mit várhat-
nak el tőle reálisan. Ha őt e sze-
rint segítik, kiválasztják számára 
a személyre szóló eszközöket és 
módszereket, akkor eredménye-

sen tud fejlődni. Fontos, hogy kis 
lépésekben haladnak. Míg egy 
normál iskolában az első félév 
vége felé a gyerekek minden be-
tűt ismernek, tudnak írni-olvas-
ni, addig ez náluk csak második 
év végére valósul meg. Változa-
tos formában gyakoroltatnak, 
sokszor ismételnek, rendszere-
zik a tudást. A tanórát gyógype-
dagógusok tartják kis létszámú 
osztályokban, alsó tagozaton 
pedig gyógypedagógiai asszisz-
tensek segítik a munkájukat. 

Nagyon sajátos a gyerekné-
pességük – hangsúlyozta Pótá-
ri Tímea. A pici három éves óvo-
dástól a 23 éves szakiskolásig 
mindenki előfordul, és ez a 98 kis 
tücsök más és más. A nyugalmas 
környezet, az elfogadásra sarkal-
ló nevelői attitűd, amit a kezde-
tektől fogva biztosítanak, a gye-
rekek között is kialakul, nagyon 
szépen elfogadják a kicsik a na-
gyokat és fordítva. Megtanulják, 
hogy segítsenek a náluk nehe-
zebb helyzetben lévőknek.

„Leengedjük a hidat, és megmutatjuk, hogyan éljük meg a mindennapokat”

Szakmai nyílt nap a Rigóban

Sebők Tamás

Egy élő legenda, a legsi-
keresebb hazai vitorlázó, az 
első magyar, aki saját kezű-
leg épített hajójával körbe-
kerülte a Földet, és Magad, 
uram címmel könyvet írt.

Fa Nándor 2016-ban harmad-
szor vágott neki a Vendée Glo-
be  Földkerülő szólóvitorlás 
versenynek és legidősebb ver-
senyzőként 93 nap, 22 óra, 52 
perc, 9 másodperces idővel a 8. 
helyen ért célba, ami után be-

jelentette visszavonulását. 
Fa Nándor mindig az ár ellen 

hajózott – keményen dolgozó 
szülők negyedik gyermekeként 
határozta el, hogy megvalósít-
ja álmát, és a körülmények da-
cára a világ legjobb vitorlázó-
ival küzd meg az óceánokon. 
Ez a keményfejűség tette aztán 
eredményes sportolóvá, min-
den kudarcon túllépő hajóssá, 
sikeres üzletemberré – a maga 
urává. Saját szavaival elme-
sélt története követendő példa 
mindazoknak, akik úgy dönte-
nek: soha nem adják fel.

,,Amikor közvetlenül az el-
hajózás előtt beszélgettem 
Anyámmal, azt mondta nekem: 
Ide figyelj, fiam! Tudom, hogy 
téged nem lehet megváltoz-
tatni, visszatartani nem is akar-
lak, nem is tudlak. Nem értem, 
miért és hova mész, de remé-
lem, te legalább tudod. Nekem 
ez olyan, mint amikor annak 
idején a testvéreim és Apám 
elmentek a háborúba. Úgy 
voltunk vele, hogy vagy meg-
jönnek, vagy nem. Most veled 
is így vagyok: vagy megjössz, 
vagy nem.”

Magad, uram



2017. december 15. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 9

Resz Anita

Szülinapom van. A konyhában 
állok és törölgetem Adrienn ar-
cáról, kezéről a zöldséges rizses 
borjúhús maradványait. Ahogy 
elnézem, a ruháit is kimoshat-
nám, az etetőszékét és másfél 
méteres körzetét le- és felmos-
hatnám. Hiába, ha ő egyszer 
eszik, akkor kő kövön nem ma-
rad.  Azért megvárhatott volna 
minket. A tűzhelyen három fa-
zékban rotyog az ebéd, pont-
ban délre kész lesz. Az órára 
san dítok. Mindjárt jön Apuka a 
tortámmal, addig össze kellene 
magam kapnom. Ja és a kony-
hát, no meg a gyerekeket. Hir-
telen Eszter hangja hallatszik a 
fürdőből: Anyuciiii!!! Késsz! Kaki 
bili, pisi bili. Naagy kaki. Jön 
enni pipihusi. Hurrá. Popót tör-
lünk, öltözünk, érzékeny búcsút 
veszünk attól a bizonyos tarta-
lomtól. Pápá kaki! – örvendezik 
Eszter. Én nem kevésbé.

A wc-ből visszafelé jövet el-
követem a végzetes hibát, futó-
lag belenézek a tükörbe. Ha ülne 
az egyik vállamon egy angyal-
ka, a másikon egy kisördög, vala-
hogy így duruzsolnának a fülem-
be: Nézz már magadra, tisztára 
igénytelen a hajad – hangzik bal-
ról. Ugyan drágám, még a nővé-
red esküvőjére sem akartál egy 
értelmes frizurát – jön jobbról. 
De tényleg, régen sem jártam 
hetente fodrászhoz, mit vagyok 

fennakadva. Konkrétan Eszter 
születése óta nem voltam hajat 
vágatni, akkor ShineadO’Con-
nor kinézetű voltam, most Ircsi 
barátnőm szerint konszolidált 
anyuka fejem van. Tehát a két 
gyerek igazából javított rajtam. 
Majd kötök lófarkat. Az ördög: 
A ruhád vállalhatatlan, meg tu-
dod számolni hány büfifolt van 
rajta? Szánalmas! Az angyal: De 
Szívem, sohasem érdekeltek a 
csinos ruhák, mindig inkább a 
kényelemre utaztál. Hm, ahogy 
jobban belegondolok, a szok-
nya-magassarkú tényleg nem 
tükrözné az énemet. Tulajdon-
képpen csak felhúzok egy hosz-
szú pulóvert, és nem is látszik, 
hogy Eszter beletörölte a kezét a 
farmeromba.

Pár perc alatt átlendülök a sa-
ját látványom okozta erős önsaj-
nálaton. Feldobom a hajamat és 
Eszter göndör fürtjeit egy fésü-
léssel. Átcserélem a felsőt, amit 
Adrienn egyből összenyálaz a 
vállánál, nem baj, nem látszik. 
Kezemben a picikével terítek, tá-
lalok. Közben bevillan, miért va-
gyok igazából morcos. Régen ez 
a nap rólam szólt. Az elmúlt két 
évben egyetlen napon sem én 
voltam a reflektorfényben. Ez az 
anyaság? Nos, igen. Évi 365 nap, 

kizárólag a gyerekekről szól. Na, 
mégis mit vártam? Ma kivéte-
lesen a lányaim teszik elém az 
ételt? A 2 éves ül a székén, kana-
lazza a levest, mosolyog. A 7 hó-
napos terpeszkedik az ölemben, 
elégedetten cuppogja a rágó-
kát. Felhorkantok, és elhessege-
tem az egómat. Ha szingli len-
nél, akkor sem mennél bulizni, 
sose mentél. Ne nyavalyogj már! 
Egyébként a legjobb a családdal 
ünnepelni. Amúgy is, aki 40 felé 
vánszorog, egyáltalán ne öröm-
ködjön a szülinapján. Pont.

Mire Apuka megérkezik, mind 
a hárman vidámak vagyunk. 
Csokitortát rendelt, abból Eszter 
is szívesen eszik. A legnagyobb 
tűzijáték van rajta, mert a csajok-
nak úgy tetszett a két héttel ez-
előtti, ami Eszter tortáján volt. 
Azért Mickey egér nem került rá, 
hiába szerette volna a drágám. 
Hogy nézne ki a 31-es gyertyá-
val? Apuka elénekli a klasszikus 
Boldog Szülinapot számot, Esz-
ter táncol, Adrienn nyáladzik a 
pulcsimra. Mennyire szeretem 
őket! Egy mesekönyvet kaptam 
ajándékba, hogy könnyebben 
menjen az altatás. Ó, a frappáns 
Apuka. Minden napra egy mese. 
Na, a címétől azért felszaladt a 
szemöldököm. A picike általá-

ban mesélés nélkül kidől, Eszter 
a harmincadik történetnél is tág-
ra nyílt szemmel figyel, mutogat 
a lapokra, megnevezi az állato-
kat. Nem baj, én nagyon szeret-
tem és szeretek olvasni. Szuper 
ajándék. 

Este van. A lányaim egy szép, 
csendes, nyugodt napot ajándé-
koztak nekem. Szeretnek, számí-
tanak rám, mindig velem van-
nak. Amikor bebújok Apuka 
mellé az ágyba, ezekkel a sza-
vakkal hat meg: Jó anyuka vagy. 
Szeretlek. Csinos vagy. Röpkö-
dök a boldogságtól. Hiányzik 
a régi életem? Dehogy. Szük-
ségem van ennél többre, más-
ra? Egyáltalán nem. Na, és az 
ÉNIDŐ? Ugyan, ugyan a 31 éves 
anyukák ezzel már nem foglal-
koznak.

Baba a fedélzeten

Hol az ÉN?

EGY éves magyar tarka bikaborjú el-
adó. Telefon: 30/238-1936

MINDEN termékre 10% kedvezmény 
a Horváth M.u.13/A szám alatti garázs-
börzében.

JÓ állapotú kemping kerékpár felsze-
relve, jutányos áron, 14.000 Ft-os irányá-
ron eladó. Telefon: 70543-7601

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

ÖT darab bronzpulyka eladó. Érdek-
lődni az esti órákban. Telefon: 63/400-
537

MALACOK, napraforgó és dióbél el-
adók. 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 műtrágyaszóró 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 ve-
tőgép eladó. Telefon: 30/309-598

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

ZSÁKOLÓ kocsi olcsón eladó. Tele-
fon:30/685-8866

NÉGY darab téli gumi 165” x 13” mé-
retű újszerű állapotban eladó. Telefon: 
30/685-8866 

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

PALACKOS gáztűzhely, jó állapotú 
egyszemélyes ágyneműtartós heverő, alig 
használt mikrohullámú sütő, férfi Csepel 
kerékpár eladó. Telefon: 30/710-4131

KÉTAJTÓS szekrény 3000 Ft, vitrines 
szekrény 3000 Ft, ágyneműtartós kétsze-
mélyes heverő 1000 Ft-ért eladó. Telefon: 
30/441-4845, 70/515-3423

KÉTSZOBÁS szentesi ház garázzsal, 
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 sé-
tálo utca) pultost és pohárszedőt keres! 
Jelentkezés fényképes rövid bemutatkozó 
levélben a gepjatek@freemail.hu e-mail 
címen, vagy a 70/884-3541-es telefon-
számon.

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

MAGÁNJELLEGŰ, nem bálás, teljes 
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. Telefon: 
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 gumival 

eladó. Telefon: 30/473-0311 

NAGYHEGYEN, 3000 m2 gyümöl-
csös eladó. Villany, víz, fúrt kút, szivaty-
tyúház, 2 faház és egy téglaépület van. Az 
egész kert vízvezeték rendszerrel beépí-
tett. Irányár: 4.5 M Ft.  Telefon: 70/405-
6116

SZENTESEN a Vásárhelyi út mellett 
3500 m2 bekerített földterület eladó. Ipa-
ri áram, 220V, vezetékes víz, 2 fúrt kút, 
szerszámos bódé. Irányár:2 m Ft. Tel: 
70/619-8125,

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

TAKARÍTÁST, idős gondozást válla-
lok december 2-től hétfő, kedd és pénte-
ken délelőtt. Csak hölgyek jelentkezését 
várom Szentes belterületéről. Telefon: 
70/5437-601

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

KORTÁRS festőtől olajfestmény vá-
sárlási lehetőség. Az alkotótól széles vá-
lasztékban vásárolhatók gyönyörű tájké-
pek, csendéletek. Érdeklődni, időpontot 
egyeztetni az alábbi telefonszámon lehet: 
63/313-004, 20/318-8059

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Sebők Tamás – Palicska Irén

A paradicsom az utóbbi 70–
80 esztendőben egyre jelen-
tősebb helyet foglal el a hazai 
táplálkozásban. Előbb csupán 
ételízesítésre és sűrített, kon-
zervált állapotban használ-
ták, az I. világháborút követő 
évektől nyersen, salátának is 
fogyasztják. 

Nagyon sok fajtája van és sok-
féleképpen használható fel. Igen 
munkaigényes növény, a palán-
tanevelés és az ültetés mellett 
fejtrágyázást, öntözést, kacso-
lást, kötözést és gyomirtást igé-

nyel. Manapság a paradicsomot 
egyre nagyobb területen ter-
mesztik különféle termesztő be-
rendezésekben. Hazánkban a 
fűtött üvegházakban meghosz-
szabbítható a szüret ideje. Szem-
ben a gyümölcsökkel, amelyek 
nyersen a magasabb C-vita-
min tartalom miatt egészsége-
sebbek, a paradicsomnak főz-
ve nagyobb a tápértéke, mert a 
likopin így könnyebben ki tud 
szabadulni a növényi rostok kö-
zül. A vitaminok közül legjelen-
tősebb a C-vitamin tartalma, de 
még 11-12 féle vitamin találha-
tó benne, közöttük az A, B1, B2, 
ezek mellett jelentős mennyi-
ségben tartalmaz karotint. 

A térség egyik legnagyobb és 
legmodernebb üvegház komp-
lexumát építette meg a Profi-
Tom Zöldségtermelő Kft., mely-
nek ügyvezetője, Labádi Zsolt 
(bal alsó képen) mutatja be cé-
güket. Zsolt felesége révén ke-
rült be a kertész családba. A 
környéken korábban sokan fog-
lalkoztak paradicsomtermesz-
téssel, apósa is, így adott volt a 
lehetőség a család számára. Az ő 
támogatásával és szakmai segít-
ségével tudtak elindulni. Először 
másodállásban kezdtek fóliában 
fürtös paradicsomot termesz-
teni feleségével, sógornőivel 
és sógorával együtt. A vállalko-
zás szép lassan főállássá nőtte 
ki magát. Ő az ügyvezető, egyik 
sógornője az üzemvezető, másik 
pedig a termelésvezető. Egyelő-
re Magyarországon igény van a 
paradicsomra, és jól eladható – 
mondja Labádi Zsolt. 

Felgyőt elhagyva Csanytelek 
irányába félúton fekszik az üveg-

ház - komplexum, amelynek az 
építése a múlt évben kezdő-
dött, és 2017. elején fejeződött 
be. Az első ütemben kb. három 
hektár nagyságú üvegház ké-

szült el, amelyhez kétezer négy-
zetméter kiszolgáló csarnok tar-
tozik. Próbálták a legmodernebb 
üvegházat kialakítani, minden 
számítógépes vezérléssel tör-
ténik. Ez egy hidrokultúrás füg-
gesztett technológia, előnye, 

hogy a növény kb. egy méter 
magasságban kezdődik, ezáltal 
a munkásoknak nem kell hajol-
ni, magasra nyúlni, a munkafo-
lyamatok megfelelő magasság-
ba esnek, hiszen a paradicsom 
a termesztési év végére akár 15 
méter hosszú is lehet. Biológiai 
növényvédelmet alkalmaznak, 
és ha nem muszáj, nem használ-
nak vegyszereket. 

Ebben a térségben nem küz-
denek munkaerőhiánnyal, 18 
állandó dolgozójuk van. Sze-
rencsére olyan jó volt az idei ter-
méshozam, hogy mezőgazda-
sági idénymunkásokkal kellett 
kiegészíteniük a munkásokat. A 
paradicsom termést az egyik he-
lyi termelői értékesítő szervezet-
nek (TÉSZ) adják el. Saját termál-
kúttal rendelkeznek, a 82 fokos 
víz 1900 méter mélyről érkezik. A 
kiszolgáló egység, a termálkút, a 
fűtés, a víz és az infrastruktúra 6 

hektárhoz tartozik. A közeljövő-
ben szeretnének bővülni, a má-
sodik ütemben megdupláznák 
a terület nagyságát, jelenleg pá-
lyázati lehetőségre várnak. 

(X)

Profi paradicsomtermesztés

Bemutatkozik a Profi-Tom Zöldségtermelő Kft.
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Sebők Tamás 

December 8-án, öt évvel a 
szentesi ifjúsági házban adott 
koncert után ismét a város-
ban, közel ezer fő előtt lépett 
fel a Lukács – Fejes – Sidi trió. 
Az előadás előtt szakítottak 
időt arra, hogy lapunknak nyi-
latkozzanak. 

– A zenekar megalakulása óta 
rajta van a radarotokon Szentes, 
milyen élmények kötnek bennete-
ket ehhez a városhoz.

Lukács: – A zenekar életének 
első néhány éve értelemszerű-
en ideköt, hiszen, ahogy roman-
tikusan említik, ide udvaroltam, 
de a Tankcsapda okán renge-
teg jó koncertélmény is Szen-
teshez köt, valamint egy kevés-
bé pozitív élmény is, hiszen itt 
játszottunk azon a napon, ami-
kor értesültem édesapám halá-
láról. Igazából elég sok érzelmi 
és zenekari élmény köt ide. Ezzel 
együtt már 5 éve nem jártunk a 
városban, éppen emiatt örülök, 
hogy újra itt vagyunk. 

- Három évtizede vagytok jelen 
a magyar rockzenei színtéren. Vál-
toznak az idők, a helyszínek. Vál-
tozott a közönség is? 

Sidi: – Ez egy érdekes téma, 
mert, ahogy mondtad min-
den változik, én úgy gondolom, 
hogy a közönség nem. A tinik 
mindig az első sorban vannak, 
mögöttük püfölik egymást a ke-
mény magban a srácok, hátul az 
idősebbek és a nagyon fiatalok. 
Ez mindenhol így van.

Fejes: – Szerintem változnak, 
méghozzá egyre szebbek lesz-
nek. Komolyra fordítva a szót, én 
azt gondolom, az emberek átáll-
nak más sorba, idővel más szem-
üvegen keresztül látják a zene-
kart. Általában nem veszik észre, 
hogy ők állnak más sorban, nem 
pedig a zenekar. Az idő azon-
ban nagyon kedvez, hiszen eldi-
csekedhetünk, a 28 év alatt egy-
re csak nő a rajongótáborunk és 
szélesedik egy-egy réteg.

– Lassan végére érünk ennek az 
évnek, ha visszatekintetek, milyen 
volt a 2017-es esztendő a Tank-
csapda életében?

Fejes: – Rettentő sűrű! Még 
annál is sűrűbb. Úgy tudnánk 
normálisan kiértékelni, ha leve-
zetnénk papíron. Pont ma be-
szélgettünk Sidivel, hogy vol-
tunk nemrég Ausztráliában. 
Nekem le sem esett, hogy ez 
idén volt. Nagyon sok minden 
történik velünk és nagyon gyor-
san, elképesztő sebességgel 
élünk. Egy normális életritmus-
ban élő ember ezt fel sem tudja 
fogni. Minden nagyon tömény. 
„Ez volt életem eddigi legjobb 
éve” – írja Laci az egyik dalunk-
ban. Ezt ’89 óta minden év vé-
gén el tudjuk mondani, és ez jó. 

– Nem könnyű felvenni a rit-
must, főleg ha ilyen szélsebes. 
Ezektől függetlenül a színpadon 
oda kell tennie magát a csapat-
nak. Hogyan tartjátok formában 
magatokat? 

Sidi: – Az köztudott, hogy Laci 
aktívan fut, én nem túl aktívan 
szoktam mozogni, Tomi pedig 
egyáltalán nem (nevetés). Emel-
lett fontos, hogy – bár ma pont 
nem – de nagyon sokszor bér-
lünk egy szállodai szobát. Nem 
azért, mert mi akkora ászok va-
gyunk és megtehetjük, hanem 
mert csak 40 felett vagyunk 
mindannyian. Az, hogy nem 
egy fapadon ücsörögsz koncert 
előtt 5 órával, hanem egy szál-
lodai szobában és esetleg alszol 
egyet, letusolsz a koncert előtt 
és felkészülsz fejben, vagy eszel 
egy jó meleg levest, az mind a 
koncert minőségét szolgálja. És 
ezt meg kellett tanulni és meg 
kell minden zenekarnak. 

– Vannak terveitek a jövőre néz-
ve is, beavattok ebbe? 

Lukács: – A jövő héten jelenik 
meg az Aréna koncert DVD-je, 
ez a legközelebbi fontos dátum. 
Februárban egy nagy különle-
gességgel rukkolunk elő, ami-
nek B-oldal Turné a neve. Itt 
olyan Tankcsapda dalokat ját-
szunk, amiket eddig nem vagy 
nagyon ritkán játszunk koncer-
teken. Összeállítottunk egy 50 
dalt tartalmazó listát, ezt még 
idővel leredukáljuk 30-40-re és 
ezzel indítjuk a tavaszt. A követ-
kező jeles esemény pedig a Lu-
kács fél évszázad, az 50. születés-
napi partim a Budapest Parkban.

Közel három évtized után is 
a koncert az első

10. The Biebers

Rakjuk Össze!

9. Maroon 5 feat. SZA

What Lovers Do

8. Caramel

Használd A Szívedet

7. Axwell & Ingrosso

More Than You Know

6. Sam Smith

Too Good At Good-
byes

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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A HUNGERIT ZRT. ÁLTAL HIRDETETT MÁRTON NAPI RAJZVERSENY DÍJAZOTT ALKOTÁSAI

Dékány Bence
Damjanich Utcai Óvoda (fődíj) Szappanos Kincső

Szent Erzsébet Óvoda (fődíj)

Harmath Boglárka
Szent Anna Utcai Óvoda (fődíj)

Hankó Bertalan
Damjanich Utcai Óvoda (különdíj)

Vidovics Bence
Damjanich Utcai Óvoda (különdíj)

Bende Boróka Anna
Damjanich Utcai Óvoda (különdíj) Magyar József

Szent Anna Utcai Óvoda (különdíj)

Finta Luca
Rákóczi Utcai Óvoda (különdíj)

Bányai Balázs
Szent Erzsébet Óvoda (különdíj)

Tibrik Adrián
Szent Erzsébet Óvoda (különdíj)

Deák Hanna
Farkas Antal Utcai Óvoda (különdíj)

Csomány Vivien
Nagytőkei Óvoda (különdíj)

Bari Nikol Cintia
Szent Anna Utcai Óvoda (különdíj)
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A budapesti székhelyű Du-
na-R Kft. 2014-ben választot-
ta a szentesi Ipari Parkot az in-
duló fejlesztéseihez, majd a 
következő évben hat fóliasá-
torral és egy kiszolgáló csar-
nokkal indult a Kísérleti Kert. 
A telep azóta is folyamatosan 
bővül, most épp egy új üveg-
házat vettek használatba.

Az idén huszonegy éves, hang-
súlyozottan magyar családi cég 
az évek során tudatos munkával 
vált a legváltozatosabb paprika 
hibrid szortimenttel rendelkező 
vetőmag vállalattá Magyarorszá-
gon.

Ennek a filozófiának részeként 
épült meg a szentesi Kísérleti és 

Bemutató Kert is, ahol megfele-
lő színvonalon lehet bemutatni a 
cég fajtáit, és korszerű körülmé-
nyek között folyhat a nemesítés 
és válhat még precízebbé a hib-
rid fajták kiválasztása.

A hazai termesztésből szárma-
zó vetőmagjaikat a legkorsze-
rűbb eszközökkel és eljárásokkal 
készítik fel arra, hogy azokból a 
lehető legtöbbet ki tudják hozni 
a kertészek.

A szentesi telep is folyamato-
san fejlődik: míg tavaly két tel-
ket vásároltak az önkormányzat-
tól, és újabb négy, egyenként 344 
négyezetméteres, alagút rend-
szerű fóliasátorral bővítették a te-
vékenységüket, addig idén egy új 
üvegházzal gyarapodtak.

– Tavaly terveztettük meg és 
idén tavasszal kezdődtek meg a 
kivitelezési munkálatok. – tájé-
koztatta lapunkat Lacházi Pál, a 
Duna-R Kft. kertészeti igazgatója. 
– Egy 525 négyzetméteres üveg-
házat kezdtünk el építeni, ami 
önmagában nem egy hatalmas 
terület, de mi nem termesztőház-
nak építettük, hanem ez a neme-
sítő munkát támogatja.

A cég korábban is használt már 
ilyen célra egy üvegházat, ám az 
már elavult, ezért bővítettek itt 
egy újabbal Szentesen. Az új, kor-
szerű üvegház energiaernyővel 
felszerelt, pótmegvilágítás, párá-

sítás és elektromos rovarcsapda 
is van benne, valamint hidrokul-
túrás termesztésre van beállítva, 
azaz kiválóan alkalmas nemesí-
tésre. A blokkok szellőzését oldal-
só, úgynevezett guillotine-abla-
kok segítik.

A szentesi telepen keresztezé-
seket végeznek, emellett egy pa-
lántanevelő blokkrész is van, ez 
szintén a nemesítési munkát tá-
mogatja.

Az igazgató elmondta, az új 
épület egyik legnagyobb előnye, 
hogy gyakorlatilag egész évben 
használható. A fűtését nem ter-
málvízzel oldották meg, hanem 
az egyszerűbben kivitelező rend-
szert választva két gázkazánnal 
biztosítják a megfelelő hőellátást. 
A kazánház viszont nem csak ezt 
az üvegházat látja el, hanem a 
meglévő tíz fóliás berendezésü-
ket is, így ott is egész évben tud-
nak termelni.

– Most is vannak olyan veté-
seink, amit már elvetettünk a fó-
liába, a legkorábbiakat január 
végén, február elején fogjuk ki-
ültetni, így egy kicsit „szélesebb” 
lesz a szezon. Nem csak tavasztól 
őszig tudunk dolgozni, hanem 
télen is. Ez azt vonzza magával, 
hogy egész évben nagyobb, tíz 
fő körüli létszámmal tudunk dol-
gozni. – mondta el Lacházi Pál.

A Duna-R Kft. kertészeti igaz-
gatója kiemelte, csak paprikával 

foglalkoznak, most a céljuk az, 
hogy felgyorsítsák a nemesítést, 
hogy újabb fajtákat tudjanak rö-
videbb idő alatt előállítani. Az új 
üvegházban folyamatosan két-, 
két és fél kultúrát tudnak nevel-
ni egy év alatt.                                (x)

Új üvegház alatt nemesedik a paprika

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Duna-R Kft.!
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Darók József

A Szentesi Deák Ferenc Ál-
talános Iskola advent idején 
hagyományosan szép, tema-
tikus kiállítással mutatkozik 
be. Gyerekkezek, az iskola 
rajztagozatosai által készített 
művek sorakoznak most is a 
Felsőpárti Református Temp-
lomban. Az idei téma a vihar 
ábrázolása, mely többféle for-
mában jelen lehet életünkben.

A sok éve megrendezett Ta-
vaszváró kiállításuk után az 
utóbbi esztendőkben az ad-
venti időszakban is bemutatko-
zik a Damjanich és a Deák isko-
lák egyesülése óta a Deákban 
tovább élő iskola rajztagozata, 
Döme Zoltán szaktanár vezeté-
sével. Választottak már mottó-
nak felhőket, téli álmokat, most 
a vihar következett. Ahogyan 
az iskola, úgy a Felsőpárti Re-
formátus Templomban Gilicze  
Andrásné lelkész asszony is meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy újra 
gyönyörű munkákat kaphattak, 
amelyekben gyönyörködhetnek. 
E gondolatokkal indította az ad-

venti kiállítás megnyitóját. Ami-
kor rendezte a képeket, hívó-
szavak jutottak eszébe. Komor, 
sötét, szomorú, erős, pusztító, 
ami látszik a viharból. Aztán to-
vábbi fogalmak: horizont, kom-
ponálás, dinamika, fókusz, de 
kereste néha a mélységélessé-
get, a színátmeneteket, s közben 
eszébe jutott Óz, a nagy varázs-
ló története, mely egy viharral 
kezdődik, s bonyodalmak jön-
nek egymás után. Hatalmas erők 
feszülnek a viharfelhőkben, ve-
szélyeztetik épített örökséget, 
az emberi életet is, káosz, zűr-
zavar marad utána. Nem tudjuk 
emberileg megakadályozni, s ta-
lán éppen ezért félünk tőle. De 
jó a szél, a vihar, amikor szmogot 
kell kiűzni egy városból. Vihar le-
het az ember lelkében is. Ami-
kor nagyon dühös egy gyerek, 
micsoda erő feszül benne. A fé-
lelem, az önzés, az irigység ilyen 
viharban jelentkeznek a lelkünk-
ben. Pusztítja az emberek közöt-
ti kapcsolatokat, az örömünket, 
a jóindulatunkat, szeretetet, so-
rolta a lelkész asszony. A termé-

szeti erőt híres festők is vászon-
ra vitték, s viharba keveredett 
Jézus is a tanítványaival. Jézus 
nyugodt, mert le tudja csendesí-
teni a vihart. Az adventi készülő-
désben is fontos tudnunk, hogy 
van valaki, aki megszólítható: 
adj nekünk békességet, nyugal-
mat. Ahol ő ott van, ott van bé-
kesség, öröm, nekünk most az az 
öröm, hogy szép képeket hoz-
tatok – zárta gondolatait Gilicze 
Andrásné. 

Szép képek mellett ünne-

pi műsorral is készültek az isko-
la tanulói. A templom nyitva tar-
tása illetve az istentiszteleteken 
január 4-ig megtekinthető mű-
veket az alábbi diákok készítet-
ték: Apró Veronika, Buza Barbara, 
Czibolya Bence, Csorba Éva, Gás-
pár Jázmin, Góg Nikoletta, Grá-
nicz Imre, Gulyás Adél, Lévai Bog-
lárka, Magyar Beatrix, Murányi 
Nóra, Nagy Adrienn, Oláh Móni-
ka, Pálesz Fanni, Szűcs Patrik, Tor-
dai László, Varga Bertalan.

Adventi kiállítás a Deák iskola rajztagozatától

II. Rákóczi Ferenc fejedelem, 
Erzsébet királyné, azaz Sisi és 
Ferenc József magyar király és 
osztrák császár egészalakos, 
nagyméretű portréját követi a 
szentesi múzeum kiállítási bejá-
ratánál IV.Károly.

A két és fél méter magas fest-
mény idén áprilisban került 
szakértő kézbe, Fazekas Gyöngyi 
főrestaurátor lelte meg a műhe-
lyének polcán. Egy feltekercselt 
térképnek hitték, de kiderült: 
1917-ben készült IV. Károlyról, 
az utolsó magyar uralkodóról, 
vélhetően az 1916. december 
30-i megkoronázása tiszteleté-
re. Az alkotója Endrey Sándor 
budapesti művész. A festmény 
viszonylag jó állapotban ma-
radt meg, mint lapunkban is be-
számoltunk róla nemrég, a fő-

restaurátornak csak a tárolás 
módjából, azaz a feltekercse-
lésből adódó kipergéseket kel-
lett eltüntetnie, a töréseket el-
tömíteni, továbbá az elsárgult 
védőlakkot eltávolítani, s a vá-
szon díszkeretbe kerülhetett. 
Fazekas Gyöngyi az ünnepé-
lyes leleplezés előtt előadásá-
ban szemléltette a munkafolya-
matokat. 

A lepellel takart festmény 
előtt dr. Béres Mária múze-
umigazgató ismertette IV. Ká-
roly életútját, beszélt a mű je-
lentőségéről, s hogy szeretné, 
ha a későbbiekben még bővít-
hetnék a múzeum történelmi 
arcképcsarnokát. Tóth Tamás, 
a Horváth Mihály Gimnázium 
igazgatója felidézte, hogy évek-
kel ezelőtt az iskola egyik raktár-
helyiségéből került a múzeum-
ba a festmény, s örömét fejezte 
ki, hogy ettől a naptól teljes 
szépségében megcsodálhatják. 
Azt kívánta, az ország is ugyan-
így újuljon meg, és a magyarság 
is nyerje el egykori fényét, majd 
leleplezte a festményt.

Királyi portréval bővült az arcképcsarnok
Darók József

Az utolsó magyar király, egyben Habsburg uralkodó nagymé-
retű, egészalakos portréja is bekerült a Koszta József Múzeum 
történelmi arcképcsarnokába. A 100 esztendeje készült fest-
mény a Horváth Mihály Gimnáziumban észrevétlenül vészelte 
át a 20. század történelmi korszakait, mígnem a múzeumban 
restaurálták, s újjávarázsolt formájában december elején meg-
történt a leleplezése.

Városi Könyvtár
December 19-én, kedden a filmklubban  

A nap, széna, eper-című csehszlovák filmet 
vetítik.

Szent Anna templom
December 17-én, vasárnap 15 órakor Ka-

rácsonyi Jótékonysági Hangverseny az egy-
h ázak és a Vöröskereszt Szentesi Szervezete 
szervezésében. 

Művelődési és Ifjúsági Ház
December 16-án, szombaton 20 órai kez-

dettel fellép a Leander Kills zenekar a Ze-
ne-Világ-Zene programsorozat keretein be-
lül.

Szecessziós Ház
December 19-én, kedden 18 órakor Mese 

estet tartanak Varga János előadásában.
Dr. Papp László Városi Sport-

csarnok
December 30-án, szombaton óév búcsúz-

tató koncertet rendeznek. Közreműködnek: 
Bárdos Lajos Vegyeskar, Horváth Henrietta 
zongoraművész, Jövőnkért Néptáncegyüt-
tes, Nagy Johanna opera-énekművész, 
Szentes Város Fúvószenekara. Az est házi-
gazdája Majtényi András.

Szent Anna templom
December 17-én, vasárnap 15 órai kez-

dettel Jótékonysági Karácsonyi Hangver-
senyt rendeznek.

Program-
ajánló
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Postacímünk:
Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép.
(Lépcső  a gyógyszertár mellett.)

Bánfiné Erika

Ha ragyogó, szép tiszta a tálcánk, 
először önmagunk elfogadása a fel-
adat,  olyannak, amilyenek vagyunk.  
Ehhez Luise Hay: „Tíz út önmagunk 
szeretetéhez” ad segítséget:

Az első és egyben legfontosabb 
dolog, hogy ne becsméreld magad!

Fedezzük fel egyéniségünket, be-
csüljük meg azokat a tulajdonsága-
inkat, amelyek megkülönböztetnek 
másoktól. Óriási szükség van rá, hogy 
felépítsük és megerősítsük magunk-
ban értékességünk tudatát!

Fel kell hagynunk önmagunk rio
gatásával!

Sokunkat ijesztő gondolatok tarta-
nak rettegésben és sötétebbnek lát-
juk a dolgokat, mint valójában. 

Egy erre szolgáló idézet nagyon 
helytáll: „Életemben sok szörnyű dol-
gon mentem keresztül és ezek kö-
zül néhány meg is valósult!” A nega-
tív gondolatokat számodra kellemes 
képpel helyettesítsd!

Légy gyöngéd, kedves és türel
mes magadhoz!

Oren Arnold szellemesen így fo-
galmaz: „Édes Istenem – adj nekem 
türelmet! De most azonnal!” Mind-
nyájan hibázunk, ez rendjén van, 
amíg tanul az ember. Hibák nélkül 
nem léphetünk előre. Ne büntetsd 
magad, amiért hibáztál. Ha kész vagy 
leszűrni a tanulságot és okulni a hibá-
idból, akkor maradéktalanul fejlődé-
sed szolgálatába állíthatod.

Muszáj megtanulnunk gyöngé
den bánni elménkkel!

Ne gyűlöljük, hibáztassuk ma-
gunkat, amiért negatív gondolata-

ink, élményeink vannak. Ezekből az 
élményekből gyűjthetjük a legtöbb 
tapasztalatot. Belső erőink kiaknázá-
sában sokat segít a relaxáció, a me-
ditáció, az optimista vizualizáció. Vi-
zualizáció során tiszta, pozitív képet 
festünk elvárásainkról, így fokozva 
megerősítéseink hatékonyságát.

Dicsérd magad!
A dicséret szárnyakat ad! Kezdd 

apró dolgokkal! Mondd azt magad-
nak, hogy „Csodálatos vagy!” 

Légy büszke magadra! Ünnepeld 
meg sikereidet! Fogadd akkor is ke-
gyesen a jót, ha úgy érzed, nem il-
let meg. Céljaink elérésében érdem-
telenségünk helytelen gondolata a 
gátló tényező.

Ha szereted önmagad, jót akarsz 
magadnak!

Fordulj barátaidhoz és engedd, 
hogy segítsenek! Akkor vagy igazán 
erős, ha mersz segítséget kérni! Ke-
ress szakembert, klubot vagy csopor-
tot vagy alakíts egyet!

Szeresd a rossz tulajdonságaidat!
Meg kell értsük, hogy bármilyen 

nehézségünk vagy gondunk támad, 
mi magunk hívtuk létre azt, mi tu-
dunk rajta változtatni. A humor fel-
oldja a feszültséget és jókedvre derít. 
Ha életünket színpadi előadásként 
fogjuk fel, akkor jobb rálátásunk nyí-
lik a dolgokra és a gyógyulás útjára 
lépünk!

Viseld gondját a testednek!
Ügyelj arra, hogy mit juttatsz a 

szervezetedbe! Figyeld meg, mely 
ételek tesznek élénkké és melyek 
emésztése  gyengít le. Keress olyan 
mozgásformát, amelyet élvezel, szó-
rakoztat! Bízzál annak hatékonysá-
gában! Légy nyitott az ősi gyógymó-
dokra!

Tükör előtt végzett  gyakorlatok 
fontossága

Szeretlek! Mit tehetek ma érted? 
Hogyan tehetnélek boldoggá? Fi-
gyelj a belső hangodra! Ha vala-
mi kellemes dolog történik,köszönd 
meg a tükörben! Légy hálás magad-
nak! Ismételd  meg minden nap:

„Most megérdemlek minden jót. Ha-
gyom, hogy szép élmények gazdagít-
sák a napjaimat!”

Szeresd önmagad most!
Ha elégedett tudsz lenni magad-

dal, akkor képes leszel a jó dolgokat 
élvezni! Nem szerezhetsz mások he-

lyett élettapasztalatot! Mindenkinek 
magának kell megtanulnia a számá-
ra kijelölt leckéket! Egyetlen dolog, 
amit magaddal viszel az életed vé-
gén: a képességedet a szeretetre!

És most jöhetnek  az adventi ki-
hívások, hogy jól érezzük magunkat 
(az ötletek felcserélhetők, ismételhe-
tők, beépíthetők az életünkbe)
1. Mosolyindex: mennyit mosolyog-

tam ma, hány mosolyt tudtam 
begyűjteni? (Tipp: mosoly önma-
gunknak a tükörbe, de éjszaka az 
ágyban is, nagyon jó hatású!)

2. Ma nagyon kedves és türelmes le-
szek mindenkivel!

3. Ma mindenben és mindenkiben 
meglátom a szépet, a jót és a hasz-
nosat, ennek hangot is adok, kife-
jezem elismerésemet és dicsérek!

4. Ma mindenkinek jót kívánok, akkor 
is, ha messziről, akkor is hátulról 
látom, mindegy, hogy fiatal vagy 
idős. Jókívánság ötletek: Légy bol-
dog! Szeress jobban! Kitartás! Légy 
türelmes! Sok erőt! Mosolygós na-
pot! Érezd jól magad! Valósítsd 
meg az álmod! Minden jót! Szár-
nyald túl magad! Szerencsés utat! 
Béke, szeretet legyen utadon! 

5. Ma ölelésnapot tartok, (4 ölelés a 
túlélés, 8 ölelés a szinten tartás, 
12 ölelés a gyarapodás), de a tes-
ti érintés bármely más formáját is 
gyakorlom (simogatás, puszi stb.)

6. Ma főleg azt figyelem, hogy hol 
tudok segíteni, hasznosnak lenni 
(egy jó szóval, gesztussal, bátorí-
tással, udvariassággal, megfogha-
tó és nem megfogható dolgokkal)

7. Ma a lehető legderűsebben állok a 
dolgokhoz, meglátom a vicceset, 
a humort, célom, hogy felvidítsak 
másokat!

8. Ma átgondolom, hogy miért szere-
tem a páromat/gyerekeimet/csa-
ládtagjaimat, miért lehetek nekik 
hálás, mit tanultam tőlük, miért 
vagy rájuk büszke. (Ha van ked-
ved, le is írhatod és a karácsonyfa 
alá is teheted!)!

9. Ma csak a szép dolgokat látom 
meg!

10. Ma csak a  jó hírekre koncentrá-
lok!

11. Ma úgy étkezem, hogy csak az 
ételre figyelek, minden falatot él-
vezek és alaposan megrágom!

12. Ma finom karácsonyi illatfelhőbe 

burkolózom (narancs, szegfűszeg, 
fahéj stb.) és előveszem a kreatív 
énemet, alkotok valami szépet (le-
het karácsonyi dekoráció, manda-
laszínezés, kötés, horgolás)

13. Ma kerülővel megyek haza és 
megkeresem a legszebb kültéri 
karácsonyi dekorációt! Este kará-
csonyi mesét vagy verset olvasok!

14. Ma átgondolom, hogy miért va-
gyok szerencsés és mik a jó dol-
gok az életemben!

15. Ma „áramszünetet” tartok a nap 
folyamán valamikor  és ellazulok. 
A tökéletes ellazuláshoz először 
megfeszítem az izmaimat, utána 
elernyesztem. A légzésemre össz-
pontosítok, mert a légzés képes-
sége életünk legdrágább kincse, 
képes arra, hogy felszabadítsa a 
belső erőnket! (Vizualizálhatok a 
céljaimról, nosztalgiázhatok szép 
emlékeken, pozitív élményeken)

16. Ma mindenkit úgy fogadok el, 
ahogy van, mert ismerem a mon-
dást: „Tökéletes a szereteted, ha 
a tökéletlent is el tudod fogad-
ni.” „Az embereket nem megérte-
ni, nem megváltoztatni, csak sze-
retni kell.”

17. Ma bármilyen problémát a Hoo-
ponopono módszerével kezelek: 
„Sajnálom! Kérlek, bocsáss meg, 
Köszönöm! Szeretlek!

18. Ma Dr. Bagdy Emőke pszichofit-
ness javaslatait építem be az éle-
tembe: Szeress! Kacagj! Kocogj! 
Lazíts! Érints! Segíts!

19. Ma mindenért hálás leszek és le is 
írom! (Ki tud 100-as listát írni?)

20.  „Mit tehetek érted, hogy szebb le-
gyen a napod?” kérdés párunkhoz, 
szeretteinkhez!

21. Ma kedves üzenetet rejtek a csa-
ládtagok/munkatársak/barátok 
zsebébe!

22. Negatív helyzetben kérdés: „Mi a 
legrosszabb, ami megtörténhet?” 

23. Egyszerű mantra: Köszönöm, kö-
szönöm, köszönöm….. 

24. Örömre születtünk - Örömolim-
pia: ki tud a mai napon több örö-
met begyűjteni? (lehet versenyez-
ni is!)
Három alapörömünk: a létezés/

légzés öröme, a mozgás öröme, a 
táplálkozás öröme! 

„Minden napunk ajándék! Ha 
megvan mindkét kezed, lábad, el tu-
dod látni magad és nincsenek elvi-
selhetetlen fájdalmaid, Te vagy a vi-
lág legboldogabb embere! Ezt ne 
felejtsd el!”

Adventi boldogságrecept (2. - 3. rész)
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Itt az új magyar pezsgő, amit nem értékesítenek az ünnepek alatt 

Új, prémium minőségű, magyar 
pezsgőmárka érkezett a hazai pi-
acra, amelyet tudatosan nem ér-
tékesítenek az ital legnépszerűbb 
időszakában: december közepé-
től január elejéig. Az éves hazai 
pezsgőfogyasztás 70-80 százaléka 
ugyanis több éve változatlanul eb-
ben az időszakban történik, közel 
felét pedig konkrétan az év utolsó 
napján fogyasztjuk el. Ezen a fo-
gyasztói magatartáson változtat-
na a legújabb magyar pezsgőmár-
ka tulajdonosa, Bárány Péter, 
akinek célja, hogy minél több hét-
köznapi élethelyzetben is megje-
lenjen egy-egy pohár pezsgő.

A pezsgő nem csupán alkal-

mi, és nem csupán üveggel kér-
hető ital – hangsúlyozzák a Bre-
bisnél, ami bár épp a napokban 
került forgalomba, néhány hét 
múlva felfüggesztik a terjeszté-
sét, hogy az ünnepek alatt senki 
ne juthasson hozzá a termékhez. 
A szokatlan döntés hátterében 
komoly szándék áll, mégpedig a 
hazai pezsgőkultúra megváltoz-
tatása. Ugyanis míg a legtöbb eu-
rópai országban évről évre több 
pezsgőt fogyasztanak, hazánk-
ban még mindig szezonális, alkal-
mi italnak számít. 

„A pezsgőpiacon ugyanaz a fo-
lyamat zajlik most, mint tíz éve a 
pálinkánál. Akkor a fogyasztók azt 
hitték, hogy pálinkáznak, pedig a 
többségük aromás szeszes italt fo-
gyasztott. Magyarországon a pezs-
gőnek egyáltalán nincs kultúrája. 
A fogyasztók többsége maximum 
szilveszterkor és akkor is csupán 
koccintáskor találkozik pezsgő-
vel. Erre a célra teljesen felesleges 
lenne minőségi pezsgőt készíteni. 
Amíg a pálinkánál részben a pá-
linkafesztiválok segítettek abban, 
hogy az emberek megismerjék a 
jó pálinkát, és megtanulják helye-

sen fogyasztani, a pezsgő esetében 
a Brebis minősége és a pohárban 
való szervírozása hozhatja a nagy 
áttörést – mondta a tulajdonos, 
Bárány Péter, aki a Rézangyal pá-
linka egykori kereskedelmi igaz-
gatójaként, illetve a Márton és Lá-
nyai pálinka társtulajdonosaként 
személyesen is végigkísérte az 
említett folyamatot.

A pezsgö trendi

Palicska Irén

Advent a karácsonyi készü-
lődés, a várakozás, a befelé fi-
gyelés időszaka. Ez nagyon 
fontos a családok és a párok 
szempontjából is. Decembe-
ri rovatunkban, az ünnep kö-
zeledtével az intimitás jelen-
tőségéről kérdeztük állandó 
szakértőnket, dr. Gyovai Gab-
riella szülész-nőgyógyászt. 

- Olvastam néhány pároknak 
szóló aranyszabályról. Minden 
nap öleljük és csókoljuk meg egy-
mást, bújjunk egymáshoz, beszél-
gessünk! Hiszen, mint tudjuk, az 
intimitás növeli az ellenálló képes-
ségünket. Ez mit jelent a szerveze-
tünknek és a párkapcsolatunknak?

- Úgy tűnik, hogy a szerveze-
tünk szeretetre van hangolva, és 
ez nem csak gyermekkorban van 
így. Akkor vagyunk egészsége-
sek, hogyha a gyermek odabúj-
hat az édesanyjához, később a 
társához. Ilyenkor endorfinok sza-
badulnak fel, amitől az ember pi-
hentebb, egészségesebb. Lehet-e 
ezt erőltetni? Előírjuk például, 
hogy Józsi és Marcsi ölelje meg 
egymást naponta tízszer, ami-

kor nem biztos, hogy már annyira 
szeretik egymást. 18 éve házasok, 
és rengeteg sérelmet hordoznak 
magukban. Egy nagyon érdekes 
élményem van ezzel kapcsolat-
ban. Már tíz éve voltunk házasok, 
és éppen nem voltunk jóban a 
férjemmel, úgy gondoltam, hogy 
nem foglalkozik velem. Részt vet-
tem egy meditáción, ahol az volt 
a feladat, hogy gondoljunk arra, 
aki a legfontosabb számunkra. 
Éber állapotban a szüleimet em-
lítettem volna, de mély meditáci-
óban láttam egy kályhát, és egyre 
közelebb húzódtam a kályha me-
legéhez, és az a férjem volt. Tehát 
a lelkem mélyén mégis azt gon-
doltam, hogy mi összetartozunk. 
Kicsit szégyenkezve elmondtam 
neki, és ő átölelt. Jó lenne, ha az 
ember gyakrabban meditálna, 
kicsit tisztába kerülne önmagá-
val. Olyan sokszor emlegetjük a 
régi sérelmeinket, eltűnik az iga-
zán fontos összetartozás, és ezt 
nem tudjuk közölni egymással. 
Nagyon sok párnak szüksége len-
ne erre. Csináltak egy vizsgálatot 
olyan gyerekeknél, akiknek a szü-
lei válófélben voltak, és elmond-
ták, tudták, hogy apa és anya el 

fog válni. Honnan? Onnan, hogy 
nem néztek egymásra. Erre is job-
ban oda kellene figyelni és tuda-
tosítani. 

- Létezik egy olyan jelenség, hogy 
intimitás-szorongás. Mit jelent ez? 

- Talán a férfiakra jellemzőbb, 
hogy éppen karácsonykor, amikor 
minden meghittebb és intimebb, 
akkor az illető elmegy a kocsmá-
ba. Ez éppen akkor váltódik ki, 
amikor más tökéletesen érezné 
magát. Ha tudnánk róla, lenne 
rá receptorunk, akkor figyelnénk 
a párunkra, amikor ezt felfedez-
zük nála. Egy vizsgálat alkalmá-
val különböző intimitást ábrázoló 
képeket mutattak embereknek: 
anya gyermekével, Teréz anya be-
tegeket segít. És a szájban figyel-
ték az immunoglobulin emel-
kedését, amely az immunitással 
kapcsolatos ellenanyag. Ezeknek 
a képeknek a hatására a legtöbb 
embernek emelkedett az ellen-
anyag szintje. Ez is azt bizonyít-
ja, hogy a szeretet adása és elfo-
gadása egészségesebbé tesz, és 
érdemes „erőltetni” annak is, aki-
nek először kényelmetlen érzései 
vannak tőle.

- Az egyedülálló embereknél eb-

ben az időszakban gyakoribb az 
öngyilkosság. Mire figyeljünk oda 
a környezetünkben, hogyan segít-
sünk egymásnak?

- Az egyedülálló embereknek 
életmentő lehet, ha beugrunk 
hozzájuk, elbeszélgetünk velük, 
vagy csak felhívjuk őket. Érezzék, 
hogy ők is fontosak. Nagyon szo-
morú sorsok vannak, és ez pont 
karácsonykor kiütközik. Örüljünk 
egymásnak, és segítsünk annak, 
akinek nem adatott meg egy ösz-
szetartó család. 

Nőkről, nemcsak nőknek

Szeretet, szerelem, intimitás

Dr. Gyovai Gabriella
szülész-nőgyógyász szakorvos

Magánrendelés: kedden
és csütörtökön 16-18 óráig.
• Szentes, Ady Endre u. 18.
• gyovaigabi@gmail.com
• www.gyovaigabriella.com
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Töltött pulykamell
Hozzávalók: A pulykához 20 dkg 

rozskenyér, 30 dkg darált pulyka-
hús, 1 kg pulykamell, 12 dkg aszalt 
szilva, 10 dkg gesztenye, 2.5 dkg 
vaj, 6 db zsálya, só ízlés szerint, bor-
sízlés szerint, 1 db közepes vörös-
hagyma, 15 dkg bacon, 1 db tojás.

Elkészítés: A kenyeret kocká-
ra vágjuk, és száraz serpenyőben 
megpirítjuk, majd egy nagy keverőtálba tesszük. A vajat serpenyőben 
felolvasztjuk, és beledobjuk a zsályaleveleket. 2-3 percig pirítjuk benne, 
majd hozzáadjuk az apró kockára vágott hagymát, és üvegesre pároljuk. 
Ha kész, hozzáadjuk a kenyérkockákhoz. A tisztított, egész gesztenyét ro-
botgépbe tesszük, és apróra daráljuk, majd mehet ez is a kenyérhez. Hoz-
záadjuk a felaprított szilvát, a darált pulykahúst, sózzuk-borsozzuk. Végül 
hozzáütünk egy egész tojást, és összekeverjük a tölteléket. A pulykamel-
let nagy szeletekre vágjuk, hogy fel lehessen göngyölni. A közepére rak-
juk a tölteléket, majd feltekerjük. Baconnel betekerjük, majd vajjal kikent 
tepsire tesszük. 190 fokos sütőben egy órát sütjük.

Született:
Gyovai Józsefnek és Pataki Eri-

kának (Szentes, Nagyhegy 41.) 
Honor, Szénási Ferencnek és 
Tóth Viviennek (Szentes, Mikecz 
u. 19.) Szilvia Dóri, Bene József-
nek és Kapás Anitának (Szentes, 
Alsórét tanya 153.) Gábor, Czom-
bos Csabának és Gyurász Ange-
likának (Csongrád, Petneházy u. 

14/1.) Hanna nevű gyermeke.
Házasságot kötött:
Islam Nart és Őze Mónika (Né-

metország) – képünkön.
Elhunyt:
Lénárt Ferencné (Szentes, Ger-

gely u. 67.), Pádár Zoltán (Szen-
tes, Munkás u. 16.), Szabó László 
(Szentes, Kossuth L. u. 19.), Gaál 
Gyula (Csongrád, Zrínyi u. 14.)

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, hét-
végén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti idő-
ben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja 
el a kis betegeket.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: december 18-25-ig a Dr. Weiss Pa-
tika Gyógyszertár  (Szentes, Rákóczi F. u. 71.) hétfőtől-péntekig 7.30-19 
óráig, szombat- pihenőnap 7.30-12 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 va-
sárnap, 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 Változékony lesz ez 
a hét, nehezen fogod tudni 
követni az eseményeket, sőt, 
néha még önmagadat sem 
tudod követni. Ne kapkodj, ne rohanj se-
hová, lassan járj, így tovább érsz.

BIKA Emberi kapcsolataid 
kiemelt szerepet kapnak ezek-
ben a napokban, komolyan 
befolyásolhatják mindennap-
jaidat, ezáltal pedig eredmé-
nyességedet, sikereidet.

IKREK Egészen csütörtö-
kig óriási ambíció jellemez, 
törekszel a céljaid felé, vala-
mi egészen látványos dol-
got akarsz alkotni, s úgy tűnik, minden 
körülmény adott ehhez.

RÁK Már-már ijesztően sok 
fölös energia tobzódik ben-
ned, így nem véletlen, hogy 
fantasztikus teljesítményre le-
szel képes, még támogatókat 
is szerzel álmaid megvalósításához.

OROSZLÁN Az egész heted meglepő-
en jól alakul, nem kell kudar-
coktól tartanod, sőt, inkább 
az lesz furcsa, hogy egy lé-
péssel akár két sikert is bez-
sebelhetsz.

SZŰZ Számos váratlan, ám pozitív töl-
tetű esemény követi egymást 
a napokban, egyszerűen csak 
hagyd, hogy a dolgok megtör-
ténjenek, jó az, ha picit hagyod 
magad sodortatni az árral.

MÉRLEG Kellemes energiák lenge-
nek körbe a napokban, s bár 
adódhat pár nehéz, vagy 
épp leterhelő pillanat, de 
összességében jó dolgok-
ban lesz részed, és elégedetten zárod 
majd a hetet.

SKORPIÓ Semmi és senki nem tud-
ja megnehezíteni a dolgo-
dat, minden könnyedén 
halad előre, s ha netán el is 
akadnál, gyorsan fogsz talál-
ni magadnak valakit, aki tá-
maszod lesz.

NYILAS Akadályok vár-
hatók a munkádban, való-
színűleg azért, mert valame-
lyik kollégád lebetegedett. 
Személyes kapcsolataid várhatóan heves, 
mély és talán csodálatos élményekben ré-
szesítenek.

BAK Közvetlen környeze-
ted most meglepően sokat 
segíthet neked abban, hogy 
tisztán láss minden üggyel 
összefüggésben, s emellett új és friss cé-
lokat tűzz ki magad elé.

VÍZÖNTŐ Nincs okod aggo-
dalmaskodásra, félelemre, elke-
seredésre vagy szomorkodásra! 
Minden rendben van, legfel-
jebb most akad egy-két felhő a 
fejed felett.

HALAK Kedélyállapotod 
folyamatosan emelkedik, s ez 
bizony nagy örömöt fog okoz-
ni, ráadásul sokaknak tetszeni 
fog közvetlen környezetedben.

HOROSZKÓP
December 15-21.

Alma 200-250 Ft/kg, banán 380-
450 Ft/kg, burgonya 100-120 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, citrom 490-550 Ft/
kg, csíramálé 150-280 Ft, dióbél 2500 
Ft/kg, fehér káposzta 150-200 Ft/kg, 
fehér paprika 420-550 Ft/kg, fekete 
retek 250 Ft/cs, fokhagyma 1500-
2000 Ft/kg, narancs 250-300 Ft/Kg, 
gomba 450-600 Ft/kg, gyökér 400-
550 Ft/kg, hegyes erős paprika 100 Ft/
db, kapor 100 Ft/cs, karalábé 150-200 
Ft/db, karfiol 450 Ft/kg, kelkáposzta 
250-390 Ft/kg, kígyóuborka 550 Ft/
kg, körte 450-600 Ft/kg, lilahagyma 
350 Ft/kg, lilakáposzta 350 Ft/kg, mák 
1600 Ft/kg, mandarin 250-380 Ft/kg, 
paradicsom 550 Ft/kg, Kivi 300-600 Ft/
dob, petrezselyem 50-100 Ft/csomó, 
piros retek 150 Ft/cs, saláta 150 Ft/db, 
sült tök 500-550 Ft/kg, sütőtök 150 Ft/
kg, szőlő 420-700 Ft/kg, tojás 50-60 Ft/
db, savanyúkáposzta 350 Ft/kg, répa 
150-200 Ft/cs, vöröshagyma 150-200 
Ft/kg, zeller 150-200 Ft/db, datolya 450 
Ft/csm, füge 450 Ft/csm.

PIAC

HETI MENÜ:
December 18-22.

Hétfő
A menü: Sárgaborsóleves

Krumplipaprikás, debreceni kolbásszal
B menü: Karalábéleves

Görögös csirkemell, fetával,zöldséges rizs
Napi desszert: Mákos guba

Kedd 
A menü: Húsleves

Temesvári sertésszelet, tészta
B menü: Zellerkrémleves

Gyros, sült burgonya, saláta
Napi desszert: Gundel palacsinta

Szerda
A menü: Korhelyleves

Karaj sokmagvas bundában, gombás rizs
B menü: Zöldbableves

Csirkepörkölt, köményes burgonya
Napi desszert: Gesztenyepüré

Csütörtök
A menü: Lencsegulyás

Stefánia vagdalt, tökfőzelék
B menü: Májgaluskaleves 

Savanyú vetrece pulykából, tészta
Napi desszert: Vargabéles

Péntek
A menü: Serteésragu leves

Lecsós sertésszelet, sós burgonya
B menü: Frankfurtileves

Rántott csibemáj, vegyes gyümölcsszósz
Napi desszert: Sült alma karamell öntettel

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

Városunk nagy múltú gimnázi-
uma küzdelmes utat járt be, mire 
a szerény létszámú református 
középtanodából nyilvános jel-
legű, érettségiztető joggal fel-
ruházott, nyolcosztályú főgim-
náziummá vált. Az intézmény 
folyamatos fejlődése olyan jeles 
tanáregyéniségeknek köszön-
hető, mint Zolnay Károly, Csu-
kás Benjámin, Dósa Elek, Balázso-
vits Norbert, Frank Ármin, Szívós 
Béla, Derzsi Kovács Ferenc… és 
még lehetne folytatni a sort. A le-
gendás hírű tanárok közül ezúttal 
Balázsovits Norbertről emléke-
zünk meg, aki 1871-ben a Felvi-
dékről érkezett városunkba, és itt 
kamatoztatta sokoldalú tehetsé-
gét egészen 1913-ban bekövet-
kezett haláláig.

A Bars vármegyei Zsarnóca-Ko-
hón született 1847. november 
21-én, ahol apja kincstári kohó-
tiszt volt. Középiskolai tanulmá-
nyait Selmecbányán kezdte, és 
Besztercebányán, a püspöki pap-
neveldében fejezte be. Itt ala-
pozta meg latin, görög és német 
nyelvismeretét. 1868-ban meg-
vált a teológiai tanulmányoktól, 
és a tanári pályára készülve, a bu-
dapesti egyetemen klasszika-filo-
lógiát hallgatott.    

Szentesen 1871-ben kezd-
te meg működését a város által 
fenntartott négyosztályú, gim-
náziumi tanfolyammal egybekö-
tött polgári fiúiskolában, amely-
ből utóbb kinőtt a nyolcosztályú 
főgimnázium. Balázsovits rajz-
tanárként kezdte pályáját, majd 

az osztályok számának szapo-
rodásával párhuzamosan előbb 
rábízták a testnevelés, a szám-
tan és mértan, utóbb pedig a vi-
lágtörténelem, alkotmánytan és 
a német nyelv tanítását is. Heti 
óraszáma olykor elérte a 36–38 
órát. Emellett éveken át ő vezet-
te a tanári értekezletek jegyző-
könyveit, ő a tornaszertár őre, 
és 1875–1899 között ő volt a ta-
nári könyvtár kezelője is. Rend-
kívüli munkabírását az egyik ta-
nártársa így jellemezte: „Ő maga 
zömök termetű, erős, tagbasza-
kadt, egészséges ember volt, aki 
egészségét testi munkával, ker-
tészkedéssel és egyéb házi mun-
kálkodással igyekezett fenntar-
tani. Ereje, egészsége, kitartása, 
munkabírása szinte példabeszéd 
volt.” 1873-ban nőül vette Schlei-
er István városi tanácsnok lányát, 
Karolinát, akitől négy gyermeke 
született.

A tanítás mellett rendkívül 
élénk társadalmi életet élt: tagja a 
városi és megyei képviselő-testü-
leteknek, elnöke az Ipartanodai 
Bizottságnak; 1880-ban megala-
pítója és hosszú időn át elnöke 
a Szentesi Iparos Ifjak Képző és 
Segélyegyletének, alapító-igaz-
gatója a Szentesi Kölcsönös Se-
gélyező Szövetkezetnek (1885). 
Sokat fáradozott a Szentesi Ipar-
testület megalakításán, amely-
nek 1886-ban elnökévé, később 
pedig örökös tiszteletbeli díszel-
nökévé választották. (A székház 
részére 1891-ben Zoó Jánossal 
megfestették arcképét, amely 
sajnos utóbb elkallódott. Ez lett 

a sorsa egy másik portréjának is.) 
Előbb külső munkatársa, majd 
1884–89 között felelős szerkesz-
tője a Szentes és Vidéke c. he-
lyi újságnak. Tanügyi cikkei mel-
lett számos műfordítása jelent 
meg németről és szlovákról ma-
gyarra. Ekkoriban ő a Polgári Ol-
vasókör elnöke, tagja a Kaszinó 
választmányának, a Szentesi Ró-
mai Katolikus Egyháztanácsnak. 
1897-ben részt vett a Csongrád 
Vármegyei Történelmi és Régé-
szeti Társulat megszervezésében, 
amely választmányi elnökévé vá-
lasztotta.

1888 őszén a gimnázium be-
költözhetett új, reprezentatív 
épületébe. Ezt megelőzően Balá-
zsovits megszerezte az egyetemi 
diplomát latin és görög nyelvek-
ből, így végre teljes óraszámban 
taníthatta kedvenc tárgyait. 1896 
februárjában ünnepelték meg ta-
nári működésének 25 éves jubile-
umát, mely alkalomból a volt és 
akkori tanítványai ösztöndíj-ala-
pítványt hoztak létre a nevével; 
az iparosság pedig egy míves dí-
szalbummal kedveskedett örö-
kös elnökének.

Amikor Zolnay Károly 1899-
ben nyugalomba vonult, Balá-
zsovits Norbert követte őt az 
igazgatói székben. A gimnázium 
vezetését 1911 őszéig látta el; ek-
kor tartóssá vált betegségei mi-
att kérte nyugdíjazását. Hosszas 
szenvedés után, 1913. február 
1-jén hunyt el. A város lakóinak 
és köztestületeinek nagy részvé-
te mellett a Kálvária-temetőben 
helyezték örök nyugalomra.

A kortárs így jellemezte az el-
távozott jeles férfiút: „Büszkén 
gondolunk rá vissza. Hótisz-
ta lelkét nem fedte soha semmi  
szenny. Kristálytiszta jellemét 
sem a gyanúsítás, sem a rágalom, 
sem a megfélemlítés nem tud-
ta elhomályosítani. Felfelé, lefelé 
egész életében ugyanaz maradt. 
Egy sajátságos, különös, másokat 
nem utánzó speciális egyéniség 
volt egész életében, s önmaga 
alkotta meg: a Balázsovits karak-
tert. Bár lennének sokan követői!” 
Felkészültsége, hivatásszerete-
te, iskolája iránti elkötelezettsé-
ge, szilárd jelleme, szorgalma és 
munkabírása talán ma is példa-
ként szolgálhatna!

170 éve született Balázsovits Norbert gimnáziumi igazgató-tanár

Hivatásszeretete, szilárd jelleme példaként szolgált

Balázsovits Norbert
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Hétfő51.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Karalábéleves
Paprikás sertésszelet, galuska 

köret

Hamisgulyásleves
Zöldbabfőzelék, grill csirkecomb

Citromos zöldségleves
Rakott karfiol

Eperkrémleves
Rántott hal, petrezselymes rizs

Lencsekrémleves
Pulykacombpóréhagyma 

mártásban, zöldséges rizs, fejes 
saláta, gyümölcskrémes

Húsleves,
Tejfölös párolt marhaszelet 

burgonyapüré, csemegeuborka, 
kókusz kocka

Almaleves
Hortobágyi palacsinta, paprikás 

mártás, csemege uborka

Karfiolleves
Csirkeszányak szezámmagos 
bundában, steak burgonya, 
csípős paradicsommártás

Frankfurtileves
Csokis gombóc

Zöldbableves
Töltött libanyak, petrezselymes 
burgonya, házi vegyessaláta, 

gránátalmás kocka

Gombaleves
Csirkemell vajban párolva, 
tavaszi köret, csokis fánk

Májgaluskaleves
Békési húsostál, házi vegyes 

saláta, ízes palacsinta

Szárnyasaprólék leves
Töltött paprika, főtt burgonya

Csirágkrém leves
Sertésszelet Budapest módra, 
vegyes köret,káposzta saláta

Fokhagymakrémleves
Székelykáposzta

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: „Nem mindig lehet 
megtenni, amit kell, de mindig meg kell 
tenni, amit lehet”. (Bethlen Gábor)

Múlt heti nyerteseink: Szabó Sándor Ró-
bert és Deák Albert. Nyereményeik 1-1 db 
páros belépő a Zene-Világ-Zene követke-
ző előadására: Nagy János, Frankie Látó és 
Joubert Flóra triójának decemberi koncert-
jére. Ezen a héten a Bolt az Egészséghez üz-
let 2db 3000 Ft értékű ajándékutalványát  
sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Herman Hesse (írói álneve: Emil 
Sinclair) irodalmi Nobel-díjas német-svájci író, 
költő és festő gondolatát idézzük (folytatás 
sorrendben a vízszintes 49. és függőleges 22. 
számú sorokban). 15. Pekingben él. 16. Gyor-
suló tempójú balkáni népi körtánc. 17. Formál, 
képez. 18. Le… (a rendőr leinti az autóst). 20. 
Indonéz sziget. 21. Csuk és …, Gajdar rossz-

csontjai. 22. Vércsoport. 23. Báj, sikk, régiesen. 
24. Római kettes. 25. Menyasszony. 27. Kiejtett 
mássalhangzó. 28. Kemény, csillogó, ezüstszür-
ke fém (CO). 30. Juttat. 31. Te és ők. 32. Tétel 
eleje. 34. Becézett Izolda. 35. Valódi, igazi. 38. 
Gazdasági társaságod. 40. Aki következik. 42. 
Hóbortos. 44. …ni, privát, személyes. 45. Indi-
um vegyjele. 46. Az utcára. 47. Házőrző. 48. Mi-
kael …, Mika Waltari regényhőse.  49. Az idézet 
második sora. 54. Steven Spielberg űrmanója. 
56. Árpád-házi királyunk (Sámuel). 58. Párat-
lan Duna! 59. Állóvízi. 60. …n, repülőgép. 61. 
Félig rezzen! 63. Becézett Attila. 64. Mendegél. 
66. Aramis testőrtársa. 67. A Nagy-tavak egyi-
ke. 69. Sorrendje. 71. Az olasz fővárosban él. 73. 
Határtalan pornép! 74. Arany vegyjele.

Függőleges: 1. Középen lakó! 2. Rügyező. 3. 
Egy, angolul. 4. Gombafajta. 5. Nem benzines! 
6. Ghánai és lesothói gépkocsik jelzése. 7. Ás-
ványi anyagai a konyhában. 8. Özönvíz. 9. Be-
cézett Gábor. 10. Dunántúli megyénkből való. 

11. Betűt vét. 12. Középen maradó! 13. Elekt-
rokardiogram – névbetűi. 14. Tulajdonod. 19. 
Ecuadori és török gépkocsik jelzése. 22. Az idé-
zet harmadik sora. 24. Ismeretlen. 26. Görög 
mitológiai alak, a rosszra csábítás istennője. 29. 
Dél-Olaszország második legnagyobb váro-
sa az Adriai-tenger partján. 30. Állami bevétel. 
31. Kamionfelirat. 33. A Földközi-tenger egyik 
nyúlványa, mely a görög félsziget és Anató-
lia között helyezkedik el (-tenger). 36. Békapo-
ronty (hal). 37. Somogy megyei város. 38. Teke-
rő. 39. Én, egyedül. 41. …-bóna – a ringlóhoz 
hasonló gyümölcs. 43. Névelővel: sereg. 46. 
Negatív elektród. 50. Becézett Erika. 51. Haj-
tómű. 52. Máltai, portugál és horvát gépko-
csik jelzése. 53. Női név. 55. A tea alkaloidja. 57. 
Mongol kán volt. 58. Ék. 59. Visszafelé: ősi pen-
getős hangszer. 62. Kalamajka (szleng). 64. Ro-
mán kisteherautó. 65. Megkevert meó! 68. Ele-
fántcsontpart határai! 70. Orosz folyam. 72. 
Hiba a közepén!

Beküldendő sorrendben a vízszintes 1. és 
49., valamint a függőleges 22. számú sorok 
megfejtése.

Megfejtéseiket szerda délig várjuk!

Nyerjen a Szentesi Életben!

December 18-24
Hétfő – Gombaleves
A menü:  Erdélyi rakott 

káposzta
B menü:  Csopaki aprópecsenye, 

rizs köret
C menü:  Fűszersajtos töltött 

borda, rizs köret, 
savanyúság

Kedd – Daragaluska leves
A menü:  Paradicsomos 

húsgombóc
B menü:  Magyaros sertéssült, 

burgonya
C menü:  Borzas szelet, 

burgonya, savanyúság

Szerda – Pirított tésztaleves
A menü:  Zúzapörkölt, tarhonya
B menü:  Sobri pulykatokány, 

galuska
C menü:  Tanyasi töltött 

borda, vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü:  Brassói aprópecsenye, 

savanyúság
B menü:  Sajtos-sonkás töltött 

borda,tavaszi rizs, 

savanyúság
C menü:  Rántott sajt, rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Lencsegulyás

A menü:  Diós tészta

B menü:  Sajtos pogácsa

C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Zöldségleves

Cigánypecsenye, rizs köret, 

savanyúság

VaSárnaP – Húsleves
Gesztenyés töltött csirkemell, 
hasábburgonya, 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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Hering Viktor

Hazaérkezett Sztanó György. A 
Mexikóvárosban megrendezett 
para-fekvenyomó világbajnok-
ságon a juniorok között a +59 
kg-os kategóriában aranyérmet 
szerző szentesi sportolót hét-
főn a Kossuth téren köszöntöt-
ték a sportbarátok és Szirbik Imre 
polgármester. Gyuri elmondta, 
hogy hétvégén már ismét ver-
senyez, ezúttal a magyar bajnok-
ságon szeretne aranyérmet be-
gyűjteni. A verseny után pihenő 
következik, majd januárban foly-
tatódnak az edzések, hiszen má-

jusban, Párizsban rendeznek Eu-
rópa-bajnokságot, ahol – immár 
a felnőttek között – újra bizo-
nyítani szeretne. A feladat azért 
sem lesz egyszerű, mert Gyuri a 
+54 kg-os mezőnyben szeret-
ne minél előkelőbb helyezést el-
érni, amihez tervei szerint a 130 
kg-os vagy annál nehezebb súlyt 
kell megmozdítania. A hazaérke-
zését követően a szentesi világ-
bajnok újabb jó hírt kapott, hi-
szen idén ismét őt választották 
Csongrád megyében az Év pa-
rasportolójának. 

Hering Viktor

Bár két negyeden keresztül 
jól tartotta magát a Szeged, a 
második félidőben nyújtott ki-
váló teljesítményének köszön-
hetően 11-3-ra megnyerte a 
megyei rangadót a Hungerit 
Szentesi VK női vízilabda csa-
pata.

Volt miért visszavágnia me-
gyei riválisának a Hungeritnek, 
hiszen a szegediek hazai meden-
cében tréfálták meg a mieinket 
a Magyar Kupa csoportmérkő-
zésén. Akkor a vendégek 7-6-ra 
győzték le Vidumanszky László 
együttesét, és most sem lehetett 
könnyebb összecsapásra számí-
taniuk a szentesi szurkolóknak. A 
találkozó két „légiós – góllal” kez-
dődött, hiszen Mirshina és Guan-
nan is bevette az ellenfél kapuját, 
és bár néhány másodperccel az 
első negyed vége előtt szépítet-
tek a vendégek, előnnyel vágha-
tott a következő nyolc percnek a 
Hungerit. Fej-fej mellett halad-
tak a csapatok 4-3-ig, és a nagy-
szünetig, a fordulást követően 
viszont alaposan beragadt a Sze-
ged, olyannyira, hogy a követke-
ző tizenhat percben már nem is 
szereztek gólt Molnár Péter játé-
kosai, a mieink viszont – az ösz-

szeállt védekezés és a kiváló ka-
pusteljesítmény mellett – remek 
támadás-befejezésekkel rukkol-
tak elő, és hétszer mattolták Tess 
Hosking kapust, így nagyon sima 
győzelem lett a vége. Külön em-
lítést kell tennünk az egyre jobb 
formába lendülő Szabó Kriszti-
náról, aki a legfontosabb pilla-
natokban szerezte három gólját, 
és ezzel – Guannan mellett – a 
mezőny legeredményesebbje 
tudott lenni. – Arra készültünk, 
hogy a Szentes kőkemény, szo-
ros, agresszív emberfogást ját-
szik majd – értékelte a találkozó 
történéseit Molnár Péter, a ven-
dégek szakvezetője. – Így is tör-
tént, de miután egyetlen cen-
terünket elvesztettük, már nem 
volt visszaút, a Szentes megérde-
melten nyert. Vidumanszky Lász-
ló, a Hungerit vezetőedzője ért-
hetően örült, hogy itthon tudták 
tartani a pontokat. – Tanultunk 
az elvesztett kupamérkőzésből, 
és nagyon készültünk a vissza-
vágásra. Köszönöm a lányoknak 
az elvégzett munkát, mert reme-
kül védekeztek, három gólt kap-
ni szép teljesítmény, mint ahogy 

a tizenegy lőtt találat is az. 
Hevesi Anita is a győzelem fon-

tosságáról beszélt, talán túlságo-
san is görcsösen akarták a sikert 
a találkozó elején. – Kapkod-
tunk és türelmetlenek voltunk 
– mondta Anita, majd hozzátet-
te: - Miután megnyugodtunk, 
belőttük a helyzeteinket, és el-
döntöttük a mérkőzést. Mi is be-
lementünk felesleges verekedé-
sekbe, amibe nem lenne szabad, 
erre is oda kell figyelnünk majd a 
következő mérkőzésen.

A Hungerit Szentesi VK együt-
tesére ebben a hónapban még 
két találkozó vár, az egyiket szer-

dán játszották a lányok az UVSE 
Margitsziget vendégeként, az 
esztendő utolsó összecsapását 
pedig – egy elhalasztott mérkő-
zés pótlását – pénteken 19 órá-
tól rendezik a ligeti uszodában, 
amikor is a bajnok – és vasárnap 
a Magyar Kupa-győzelmet ismé-
telten besöprő - UVSE vendéges-
kedik Szentesen.

Itthon a világbajnok

Évzáró pénteken a bajnokcsapat ellen

Hungerit Szentesi VK 
– Szeged 11-3 (2-1, 2-2, 4-0, 3-0)
A szentesi gólszerzők: Guannan 

(3), Szabó K. (3), Rybanska (2), 
Mirshina (2), Hevesi
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Sebők Tamás

Újabb fordulót rendeztek 
a férfi kézilabda megyei első 
osztályú bajnokságban, ahol 
a Szentesi FKC a Makói KC III. – 
Onion City gárdáját látta ven-
dégül vasárnap délelőtt a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban. A mieink, bár nem 
vezettek a mérkőzésen, tar-
tották magukat, a végén elfo-
gytak és 14 gólos vereséget 
szenvedtek el rutinosabb el-
lenfelüktől. 

A kézilabda az egyik legpör-
gősebb csapatjáték, ezért lepőd-
hetett meg az, aki a kezdő sípszó 
után a cserepadra nézett, ugyan-
is egy-egy kapus árválkodott 
mindkét oldalon a cserék sorai-
ban. Már ekkor lehetett tudni, az 
edzettség, az állóképesség lesz a 
döntő tényező. Az első percek-
ben elhúzott a tabella harma-
dik helyét uraló Makó, a szentesi 

születésű, a végére 25 gólig jutó 
Hegyi Noel vezetésével. Hamar 
felébredtek azonban Orosz Ti-
bor tanítványai és szépítettek az 
eredményen, 2-3 gólon tartották 
a hagymavárosiakat. A 15-19-
es félidei eredményt követően 
6 gólos sorozatot produkáltak 

a vendégek. Később beindult a 
szentesi gépezet is. Szabó Bene-
dek és Farsang Zoltán góljaival, 
Mészáros Sándor védéseivel tap-
soltatta meg a közönséget. Az 
utolsó öt perc már izgalmaktól 
mentesen telt, a Makó őrizte az 
előnyét, emellett látszott, hogy 

sokat vett ki a mérkőzés a csere 
nélkül játszó csapatokból.

Orosz Tibor értékelésében rá-
mutatott, hogy rutinosabb csa-
pattal álltak szemben, ahol 
NBII-es játékosok is szerephez ju-
tottak, így egyáltalán nem meg-
lepő az eredmény. A vezető edző 
úgy fogalmazott, folytatniuk kell 
az edzést és a kemény munkát a 
jövőbeni sikerek érdekében.

A Makó a szentesi győzelem-
mel a tabella második helyére 
ugrott fel, a Farkasok pont nélkül 
a 7. helyről várhatják a követke-
ző, Csongrád elleni mérkőzést.

Cserék nélküli kézimeccsen nyert a Makó 

Sebők Tamás

Mint a heteken át tartó nyá-
ri hőséget felváltó frissítő zápor, 
olyan szüksége volt erre a győze-
lemre a Szentesi KK férfi csapatá-

nak az NB II-es bajnokság 9. for-
dulójában. Aleksandar Preskar 
tanítványai az idei újonc Cson-
grád csapatát látták vendégül a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban vasárnap este. 

Egy percig sem volt veszély-
ben a szentesi előny, a kezdő 
pillanatoktól vezettek Milenko-
vicék. Az első játékrészben szer-
zett 39 pontot 29-cel egészítet-
ték ki a félidőt megelőzően, így 
egy igen megnyugtató 40 pon-
tos előnnyel fordultak. A mér-
kőzés második felében tovább 
növelte az előnyt a szentesi ala-
kulat. Nagyon jó napot fogott ki 
a fent említett szerb center, ko-
losszális játékkal 75 pontig ju-
tott. A mérkőzés végére el is fo-
gyott a vendég Csongrád, így 
a fiatalok is szerephez jutottak, 
akiknek a rangidős, Mácsai ké-
szített elő ziccereket, melyekkel 
éltek is a növendékek. 

Aleksandar Preskar vezető-
edző elégedett volt a kapott és 
a dobott pontok számával, és a 

mutatott játékkal egyaránt. La-
punknak elmondta új taktikát is 
gyakoroltak a mérkőzésen. Ki-
emelte a 22 éves Milenkovic já-
tékát, és úgy fogalmazott, egy-
re inkább kezd összeszokni a 
csapat, és reméli, hogy a szezon 
második felében más együt-
teseket is képesek lesznek le-
győzni.

A Szentesi KK idei utolsó mér-
kőzősét december 17-én, vasár-
nap játssza hazai pályán, ahol a 
tabellán 6. Mezőberény csapata 
lesz Marossyék vendége.

Megvan az idei első győzelem

Szentesi Farkasok KC. – 
Makói KC III. – Onion City 

29 – 43 (15-19)
A szentesi gólszerzők: 

Farsang Zoltán (9), Szabó 
Benedek (9), Molnár István (5), 

Orosz Péter (2), Gardalits 
Marcell (2), Potocska Tamás (2).

Szentesi KK – 
BKG DSE Csongrád 117:61 
(39:12, 29:16, 30:16, 19:17)

A szentesi pontszerzők: 
Vujadinovic (2), Antal (4), 
Dawud (5), Marossy (6), 

Milenkovic (75), Gémes (8), 
Visinka (7), Bodzsár (2), 

Blaskovics (2), Péntek (2), 
Drávai (4).

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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Az elmúlt hétvégén több 
helyszínen is bizonyították te-
hetségüket a Szilver TSE pá-
rosai. A nagykanizsai Eraklin 
Kupa mellett Szlovákiában, 
Romániában és Olaszország-
ban is parkettre léptek a szen-
tesi táncosok. Eredményeikről 
az alábbiakban olvashatnak. 

A VII. Eraklin Kupa: Junior I C 
Standard: - Balázs Dominik-Kon-
dacs Jázmin Bíborka 1. helye-
zés, Junior I C Latin: Balázs Do-
minik-Kondacs Jázmin Bíborka 
3. helyezés. Meghívásos Tíz-
tánc verseny: Temesvári Bá-

lint-Haddad Sabrina 2. helyezés, 
Schwartz Péter-Lengyel Helga 3. 
helyezés (képünkön)

Szlovák Ranglista verseny 
Nagyszombat SLP Junior Latin: 
Papp Ádám István–Gál Dalma 8. 
helyezés, SLP Junior Standard 
Papp Ádám István–Gál Dalma 4. 
helyezés.

Bucarest Open Románia: 
WDSF Open Standard Hegyes 
Bertalan-Farkas Boglárka 5. he-
lyezés, WDSF Open Latin: He-
gyes Bertalan-Farkas Boglárka 6. 
helyezés

WDSF International Open Jesi 
Olaszország: WDSF International 
Open Latin: Hidi Balázs-Kis Violet-
ta 4. helyezés.

Európa-szerte sikeres a Szilver TSE 

Majzik Attila, Sebők Tamás

Mint minden évben, a közel-
múltban is megtartotta évérté-
kelő gyűlését a Honvéd Rákó-
czi SE triatlon szakosztálya. A 
2017-es sikerekről az egyesü-
lettől Lőrincz Gábor nyilatkozott 
lapunknak. 

Szép eredményeket ért el eb-
ben az évben a HRSE triatlon szak-
osztálya, és bár létszámuk csupán 
15 fő, azért így is több országos 
bajnoki címmel, és országos színtű 
kiváló eredménnyel öregbítették 

a város hírnevét. Az év folyamán 
duatlon, triatlon és hosszútávfu-
tó versenyeken mérették meg ma-
gukat. Dutalonban korosztályos 
bajnoki címeket és dobogós he-
lyezéseket szereztek az egyesület 
tagjai. Triatlonban sprint távon, rö-
vid és féltávon mérettették meg 
magukat versenyzők és Lenti Pé-
ter hatodik alkalommal teljesítette 
az Ironmant is, így a legmagasabb 
kategóriában is volt szentesi siker. 

Három személy kapott külön-
díjat. Vakhal György Baján egyé-

ni és csapat első helyezést szer-
zett sprint triatlon versenyen és 
Fadd-Domboriból a ranglista 
sprintversenyről is aranyéremmel 
tért haza. Héjja Imre Baján szin-
tén tagja volt az aranyérmes csa-
patnak, illetve több negyedik he-
lyet is szerzett az év folyamán. 
Dósai Molnár Szilvia korosztályá-
ban duatlon és triatlon versenye-
ken szerzett számos harmadik he-
lyet, illetve hosszútávfutásban 
félmaratonon és maratonon is a 
legjobb 3-ban teljesített, nyugod-

tan mondhatom, hogy Szentes 
legjobb női hosszútávfutója – szá-
molt be a sikerekről a HRSE ver-
senyzője, aki maga is sikeres évet 
zárt. Triatlonban a bajai csapatver-
senyben a szentesi alakulat har-
madik tagjaként első helyezést, 
Fadd-Domboriban pedig  korosz-
tályos egyéni első helyezést szer-
zett.

A HRSE sportolói a jövő évben 
sem tétlenkednek, számos ese-
mény áll az egyesület versenyzői 
előtt. 

Idén is eredményes a Honvéd Rákóczi SE

Sebők Tamás

December 2-án a szerbiai Ma-
gyarkanizsán rendezték meg 
a Mikulás Kupa nemzetközi 
dzsúdó versenyt. A megméret-
tetésen horvát, román szerb és 

magyar klubok vettek részt és 
közöttük voltak a szentesi Pollák 
DSE versenyzői is. Eredményeik-
ről az egyesület elnöke, Kalydy 
Zoltán nyilatkozott lapunknak. 

– Nem volt nagy a létszám, 
150 versenyző vett részt, de 
annál erősebb volt a verseny, 
minden sportolónak kemé-
nyen meg kellett küzdenie. Ki-
magasló teljesítményt nyújtott 
Kun-Szabó Éda, ő +49 kg-os súly-
csoportban első lett. A 35 kg-os 
súlycsoportban Szokodi Brigitta 
második helyezést szerzett, szin-
tén második lett Varga Botond 
(-50 kg), és Berkes Szabolcs (+50 
kg) is nagyot küzdött, ő bronzé-
remmel térhetett haza. A 2009-
es 2010-es születésűek között 
Szokodi Márk (38 kg) és Gyermán 

Olivér (41 kg) egyaránt a harma-
dik helyet szerezte meg – ismer-
tette az eredményeket az elnök. 

Kiemelkedő teljesítmény volt 
a serdülő A korosztályos Né-
meth Bernadett 7. azaz pont-
szerző helye, amivel a Magyar 
Judo Szövetség támogatását is 
kiharcolta.

Kalydy Zoltán rámutatott, 

a fábiáni fiatalok első komoly 
megmérettetése volt a Mikulás 
Kupa, értékelésében elmond-
ta, minden versenyző nagyot 
küzdött, dicséret illeti őket. Re-
méli, hogy a jövőbeni sikereket 
alapozta meg ez a verseny. Kö-
szönetet mondott a szülők, vala-
mint a Coala Soft Hungery Kft ki-
emelkedő támogatásáért.

Érmek a Mikulás Kupáról

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 sporthírek támogatója 



Kellemes 
Ünnepeket 
Kívánunk!


