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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!

„Azt a tudást, a sok szépséget,  
amit a zenétől kaptam, szeretném továbbadni”  
– interjú Nagy János zenetanár - karnaggyal 8. oldal
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Halupa-B. Eszter

Ebéddel köszönte meg az Ár-
pád-Agrár Zrt. dolgozóinak az 
egész éves munkát. A szentlászlói 
telephelyen mintegy 400 munka-
társat vendégeltek meg decem-
ber 15-én. A cég véradó munka-
hely, ezért két nappal korábban 
vacsorával és pénzjutalommal is 
elismerte az önzetlen kollégákat. 

– Sok szó esik mindennapok-
ban arról, hogy milyen a vagyoni 
helyzet, mit mutat a mérlegered-
mény. A közgyűléseken elmon-
dom, hogy ezek mind nagy ér-
tékek, amit létrehozunk.  Idén is 
milliárdos beruházásaink van-
nak, de ez egy történet. A mö-
götte álló ember teszi igazán 
értékké az eszközt, a növényt, 

az állatállományt – mondta la-
punknak dr. Csikai Miklós. Az el-
nök-vezérigazgató meggyőző-
déssel állítja, hogy minden cég 
menedzsmentjének, tulajdono-
sának kötelezettsége, hogy meg-
köszönje a munkát. – Ez nemcsak 
év végén aktuális. A jó munkát 
többet kellene elismerni egy kö-
szönömmel az év közben is. A jó 
szót nem szabad elfelejteni. Azt 
hiszem, ebben a cégcsoportnak 
nincs szégyellni valója – emelte 
ki.  Hozzátette, hogy a sok beru-
házás – az állat-, növénytermesz-
tés és kiemelt nagyságrendben a 

kertészet – hozzák az eredményt. 
Úgy véli, ebből részesíteni kell a 
kétkezi munkából élő embereket 
is. – Nemcsak azt, aki szedi a pap-
rikát és a paradicsomot, hanem 
azokat is, aki targoncázza, kar-
bantartja, védi; aki éjszaka ügyel 
rá, hogy menjen a szivattyú, aki 
arról gondoskodik, hogy időben 
induljon a kiválogatott, osztályo-
zott áruval az autó az áruházlán-
cok központi parkolójába. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy nemcsak 
a termeléshez kötött év végi ki-
egészítéseket adunk, hanem az 
eredmény függvényében kiter-
jesztjük ezt valamennyi dolgozó-
ra – fogalmazott dr. Csikai Miklós. 
Az idei eredmények ugyanis le-
hetővé teszik azt, hogy a dolgo-
zók 13. havi fizetést kapjanak. Eb-
ből ugyan most a vezetőség nem 
részesül, de a vezérigazgató re-
méli, hogy hamarosan ez is lehe-

tővé válik. Az év végi céges ebé-
den örömét fejezte ki, hogy sok 
munkatárssal tudtak fehér asztal-
nál is találkozni. – Ez ritka. Mind-
annyian tudjuk, hogy akit várunk, 
azt megtiszteljük. Valamennyi 
munkatársunkat meghívtuk, 450 
fő a cégcsoport létszáma, ebből 
legalább 400-an itt voltunk. Azt 
mondtam a munkatársaimnak, 
hogy az elkövetkezendő napok-
ban a napi munka mellett for-
dítsanak időt a pihenésre, a csa-
ládok összetartására, mert nem 
titkolom, nagyon sok célunk, fela-
datunk van jövőre, amiben számí-

tunk a kollégákra és a családtag-
jaikra is – utalt a jövőbe mutató 
fejlesztésekre a cégvezető.

Más eredményekre is büszke 
lehet az Árpád-Agrár Zrt. Csepre-
gi Mária 32 éve dolgozik a cégnél, 
hat éve szervezi a véradásokat. El-
mondható, hogy a dolgozók kö-
zül több mint 100-an adnak vért 
évente. A cégcsoport könyvelő-
je lapunkkal megosztotta, min-
dig felhívja az irodai dolgozók fi-
gyelmét is, hogy ne maradjon el 
az adakozás. Erre háromhavon-
ta sort kerítenek, még a naptár-
ba is be van írva. – 1997-ben ad-
tam először vért, most már túl 
vagyok a 76. alkalmon. Érzem is, 
hogy mennem kell, és adnom. 
Amikor felhasználják az adott 
vért, SMS értesítést kapunk. Re-
mélem, hogy az az ember is olyan 
boldog, mint amilyen én vagyok 
– mondta.

Majzik Attila

A nemzeti konzultáció kap-
csán tartott sajtótájékozta-
tót Farkas Sándor. Az esemé-
nyen elhangzott, az emberek 
egyértelműen, párttól függet-
lenül nyilvánították ki a véle-
ményüket. Ez kellő felhatal-
mazást jelent a kormánynak, 
hogy a magyar emberek aka-
ratát képviseljék Brüsszelben.

Több mint 2,3 millió választó vett 
részt a legutóbbi nemzeti konzultá-
ción, melynek témája az úgyneve-
zett Soros-terv volt. A válaszadók el-
söprő többsége nemet mondott a 
konzultációban megfogalmazott ál-
lításokra, elutasítva a bevándorlók 
kötelező betelepítését.

Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő a sajtótájékoztatón meg-
köszönte a Csongrád megyeiek 
részvételét, és hogy elmondták vé-
leményüket.

– A magas részvételből is látszik, 
hogy a magyarok elutasítják az eről-
tetett betelepítést. Az emberek nem 
párthoz tartozás, hanem a nemze-
ti érzés alapján döntöttek úgy, hogy 
elutasítják a Soros-tervet – fogalma-

zott Farkas Sándor.
Térségünk országgyűlési képvi-

selője leszögezte, a sikeres nemzeti 
konzultáció egy komoly erő, egy fel-
hatalmazás, hogy a kormány ez alap-
ján képviselje a magyar emberek vé-
leményét.

– Nincs még egy olyan ország, 
ahol ki merték kérni az emberek vé-
leményét. Más európai országokban 
nem igen merik feltenni ezeket a kér-
déseket a választópolgároknak. A la-
kosság körében egyértelmű a mig-
ránsok kényszerű betelepítésének 
elutasítottsága – hangsúlyozta Far-
kas Sándor, aki kiemelte, az ellenzék 
ezzel szemben egyértelműen támo-
gatja a Soros-tervet.

Megbecsülik az Árpád-Agrár Zrt. dolgozóit

Fontos a jó szó

„A nemzeti érzés alapján 
döntöttek az emberek”
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– Nézzétek, gyerekek ki jött! 
Mindjárt megtudjuk, hogy há-
nyadik helyezést értünk el! – így 
hívta fel a gyerekek figyelmét 
Jánosi Andrea. Az Apponyi Téri 
Tagóvoda vezetője nagy mo-
sollyal fogadott minket, és csak 
annyit tudott, hogy szeret-
nénk vele az óvodában talál-
kozni. Bizonyára sokan látták a 
Szentesi Élet felhívását, misze-
rint három héten keresztül le-
hetett szavazni Szentes legösz-
szetartóbb óvodája címért. A 
város hetilapjában a szavazó-
cédulák kitöltésével, kivágásá-
val lehetett versenyezni. Min-
den óvoda eldönthette, hogy 
mire költenék a nyereményt. A 
készségfejlesztő és udvari játé-
kokon keresztül a párakapun át 

a családi kirándulásig ért a lista. 
A Szentesi Élet szerkesztősége 
a szavazás összegzésénél figye-
lembe vette az óvodák létszá-
mát, hogy a verseny igazságos 
és átlátható legyen. Több intéz-
ményben szavazóládát hoztak 
létre a céduláknak, és erős ösz-
szetartásról tettek tanúbizony-
ságot, melyre minden szentesi 
büszke lehet. Az első három he-
lyezett nyert nagyobb jutalmat, 
a többi hat óvodát pedig szer-
kesztőségünk látogatja meg ja-
nuárban, és minden óvoda kap 
egy játékcsomagot, akik részt 
vettek a versenyben – meséli 
Halupa-Bogyó Eszter. A Szente-
si Élet Kft. ügyvezetője hozzátet-
te: – Úgy gondoltuk, hogy idén 
a szentesi gyerekek arcára sze-
retnénk még több mosolyt csal-
ni, és persze az óvodában töltött 
éveiket szebbé és élménytelib-
bé tenni. A társadalmi szerep-
vállalás a Szentesi Élet Kft-nél is 
elengedhetetlen és ezért dön-
töttünk a szentesi óvodák ver-
senye mellett. Minden óvoda 
eldöntheti, hogy mire költené 
a nyereményt. Az összefogásra 
szükség van az élet minden te-
rületén. Reméljük, hogy ezzel a 
versennyel, egy olyan ajándé-

kot tudunk adni az óvodáknak, 
mellyel a jövő év boldogab-
ban kezdődik. Olyan érzés volt, 
mintha az átadás pillanatában 
az óvodák vezetői is gyerekek-
ké váltak volna, majdnem ugrál-

tak boldogságukban. Hihetetle-
nül nagy öröm volt számunkra, 
hogy ennyi lelkes szülőt, nagy-
szülőt, óvónőt, barátot sikerül 
megmozgatnunk egy nemes 
ügy érdekében – mesélte nagy 
örömmel Halupa-Bogyó Eszter, 
a Szentesi Élet ügyvezetője.

Palicska Irén

Közösségi összefogással sikerült megvalósítani, hogy a Rákóczi utcai 
Óvoda karácsonyfája alá egy laptop kerüljön. Nagygyörgy Zsolt, a Szentes 
Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője és dr. Rébeli-Szabó Tamás önkormányza-
ti képviselő december 15-én, pénteken délután adták át a hordozható szá-
mítógépet. Erről a kezdeményezésről nyilatkozott lapunknak Nagygyörgy 
Zsolt. Nagyon sokan keresték meg az utóbbi időben azzal, hogy ha tud, se-
gítsen, akár eszközbeszerzés kapcsán, akár pénzügyi tanáccsal. Korábban 
már támogattak különböző intézményeket. A kapcsolatai révén be tud von-
ni olyan embereket, jellemzően ők most nem szentesiek, akiknek megvan a 
lehetőségük arra, hogy bizonyos célok mellé álljanak. Jelen esetben az óvo-
da kereste meg őt, hogy szükségük lenne egy laptopra, ami a nevelést, ok-
tatást szolgálja. Pénzügyi szakemberként is úgy gondolja, hogy a legjobb 
befektetés a gyermek. Pár telefon és egyéb kapcsolatok útján hamar sike-
rült beszerezni egy nagyon jó állapotú laptopot. Mivel egyre több megke-
resés érkezik hozzájuk, az ügyvezető úgy véli, hogy ennek szervezettebb 
kereteket kellene biztosítani a jövőben. A részletek még kidolgozás alatt 
vannak, de a lényege az, hogy összefogással bármit el lehet érni.

Laptop a Rákóczi ovinak

A DAMO ovi Szentes legösszetartóbb óvodája

I. helyezett: Damjanich 
Utcai Tagóvoda – Családi ki-
rándulás 60 000 ft támoga-
tással

II. helyezett: Dr. Mátéffy 
Utcai Tagóvoda – Udvari já-
tékok és párakapu támoga-
tása 50 000 Ft értékben

II. helyezett: Apponyi Téri 
Tagóvoda – Képességfejlesz-
tő játékok 40 000 Ft értékben
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Majzik Attila

Három szentesi intézmény 
számítógépparkja bővült a 
héten a Fidesz-frakció adomá-
nyainak köszönhetően.

Idén is folytatta hagyomá-
nyos karácsonyi adományozását 
a szentesi Fidesz-frakció. A hét 
elején három intézményen tud-
tak segíteni számítógépekkel.

A használt, de kifogástalan ál-
lapotú gépek a Hajléktalan Segí-
tő Központba, az önkormányzat 
szociális osztályára és a közfog-

lalkoztatottakhoz kerültek.
Antal Balázs Tibor lapunknak 

elmondta, több évre visszame-
nő hagyománya van a karácso-
nyi adományozásuknak. – Ez 
régi kezdeményezésünk, min-
den évben adtunk eszközöket 
az intézményeknek. Úgy gon-
doltuk, hogy ezt a hagyományt 
idén is folytatnunk kell. Az intéz-
mények eszközparkja elavult, mi 
pedig ezekkel a használt számí-
tógépekkel tudunk most segíte-
ni – mondta el a frakcióvezető.

Halupa B. Eszter

1989-ben szervezték meg először a Szeretetakció a szegények ka-
rácsonyáért elnevezésű jótékonysági akciót, azóta igyekeznek foly-
tatni a hagyományokat - nyilatkozta lapunknak Krausz Jánosné ön-
kormányzati képviselő, az Árpád Szabadidős Sportklub elnöke. Egy 
nagyon szép gálaműsor keretében adták át az utalványokat a rászo-
ruló családoknak, ezeken szerepelt, hogy melyik időpontban vehe-
tik át a csomagokat. A hátrányos helyzetűekről elsősorban a szociá-
lis irodától értesültek, ahonnan most 130 nevet kaptak, de mivel 200 
csomagot osztottak szét az idén, a családsegítő szolgálat, a gondo-
zási központ, a vakok és gyengénlátók szervezete és a mozgáskorlá-
tozottak csoportja is ajánlott rászoruló személyeket.  Önként jelent-
kezők is akadtak, így végül 210-re bővítették az adományok számát. 
Szombaton és vasárnap volt a csomagosztás, amit pedig nem vet-
tek át, azokat hétfőn az önként jelentkező hátrányos helyzetű csa-
ládok kapták meg. Nagyon gazdag csomagokat állítottak össze, a 
nagycsaládosoknak kb. 15 ezer forint értékűt, akiknél pedig már 
nincs gyermek, 5-6 ezer forint értékű ajándékot kaptak. Köszönet 
érte azoknak a vállalkozóknak, akik támogatták a kezdeményezést.

Számítógépeket kaptak Szeretetakció a szegényekért

Hering Viktor

Az elmúlt hét sem múlt el anél-
kül, hogy ne igazoltattak volna a 
helyi rendőrök olyan gépjárműve-
zetőt, aki alkoholos állapotban ült 
a volán mögé. A férfi december 12-
én, a kora délutáni órákban vezette 
személygépkocsiját Szentes belte-
rületén, amikor igazoltatták, ekkor 
derült ki, hogy korában szeszesi-
talt fogyasztott. A közelgő ünne-
pek és a szilveszter miatt érdemes 
tudni, hogy ebben az időszakban 
is – csakúgy, mint az év valameny-
nyi részében – az ittas vezetőkkel 
szemben zéró tolerancia van ér-
vényben. Se a magunk, se mások 
érdekében ne üljön volán mögé az, 
aki korábban alkoholt fogyasztott.

Továbbra is veszélyt jelentenek a 
vásárlókra azok az internetes web-
oldalak, melyek kizárólag a vásár-

lók átverésére szakosodtak. Egy-
re többen rendelnek ajándékot a 
világhálón üzemelő áruházakból, 
de mialatt a rendelést véglegesít-
jük, érdemes alaposan utánajárni, 
hogy az adott oldal mennyire meg-
bízható, milyen referenciái vannak, 
milyen vásárlói kritikákat kapott. 
A fizetési módoknál az utánvéte-
les fizetést érdemes alkalmazni, így 
nem kell előre elutalni a vásárlási 
végösszeget. Fontos, hogy lehető-
leg magyar oldalakon adjuk le ren-
delésünket.

Büntetőeljárás indult egy szen-
tesi férfi ellen, akiről a közúti igazol-
tatása során kiderült, hogy a vele 
azonos lakcímen lakó személy se-
gédmotor-kerékpárját annak tudta 
nélkül elvette, és ráadásul azt érvé-
nyes vezetői engedély nélkül ve-
zette. A férfi ellen jármű önkényes 

elvétele, az okiratok hiánya miatt 
pedig szabálysértés miatt indult el-
járás. 

November 26-át megelőző idő-
szakban történt, hogy az egyik he-
lyi vállalat által gyártott cserép-
kályha-elemek tűntek el a vállalat 
telephelyéről. A kályhaelemeket 
meg is hirdették az egyik reklámúj-
ságban, így bukkantak rá a tulajdo-
nosok. A szentesi rendőröknek si-
került felgöngyölíteniük az ügyet, 
és lefoglalták az eltulajdonított ele-
meket, a feltételezett tolvajt pedig 
elfogták. Kiderült, hogy az az illető, 
aki eladásra kínálta az újságban az 
áruját, nem is tudott arról, hogy a 
termék, amit ő is csak átvett, lopott 
volt. A gyanúsított személy – aki 
korábban a vállalat alkalmazottja 
volt – 240 ezer forintos kárt okozott 
a cégnek. 

Végül pedig a szilveszteri tűzijá-
tékokról. Minden ilyen jellegű tár-
gyat kizárólag hivatalos értékesítő-
nél vásároljanak meg, tartsák be a 
használati utasításban foglaltakat, 
és kizárólag az engedélyezett idő-
tartam alatt használhatóak fel. Bi-
zonyos pirotechnikai eszközöket 
csakis nagykorú személyek vásárol-
hatnak december 28-a és 31-e kö-
zött. Használatuk december 31-én 
18 órától engedélyezett a követke-
ző naptári év január 1-jén 6 óráig.

Cserépkályhát is lopnak

Két hete talált kb. 1-2 év kö-
rüli kislány pumi keveréknek 
keresünk egy szerető gazdit!

Rendkívül kedves kutya, szo-
batiszta, pórázon és anélkül is 
szépen sétál, mindenkivel na-
gyon kedves, más kutyákkal és 
cicákkal is jól kijön!

Megkapott minden szüksé-
ges kezelést (kullancs-bolha el-
leni szert, féreghajtó, veszett-
ség elleni oltás, chip).

Elérhetőség: Boros Dóra 
6600 Szentes Petőfi utca 3. 1/1, 
Tel: +36-30/466-8009

E-mail: borosdori89@gmail.com

GAZDIT KERES
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Halupa B. Eszter – Palicska Irén

Harmadik alkalommal tar-
tott meleg étel osztást a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-
lat szentesi csoportja. 150 
adag gulyást osztottak szét 
december 19-én, 15 órától a 
csoport tagjai és segítői, akik 
között ott volt Antal Balázs 
Tibor a Fidesz frakcióvezető-
je, Tulipán Edit és dr. Chomi-
ak Waldemar önkormányzati 
képviselők.

Évről évre egyre nagyobb az 
érdeklődés az ételosztás iránt, 
ahol hagyományosan gulyást 
készítenek. Felmerült olyan ké-
rés, hogy ne csak helyben le-
hessen elfogyasztani, hiszen sok 
mozgáskorlátozott és idős em-
ber nem tudott eljönni. Termé-
szetesen ezt is megoldották. A 
hozzátartozókat, a munkájuk 
iránt érdeklődőket is szeretettel 
várták a Kossuth téren – nyilat-
kozta lapunknak Bozóné Ágoston 
Mária, a szentesi csoport veze-
tője hozzátéve, hogy az idén is 
sikeres évet zárt a helyi szerve-
zet. Közel 1500 kilogramm élel-
miszert gyűjtöttek össze egy 
hét alatt az Interspar üzletek-
ben és a különböző adományok-

ból, amit a közeljövőben oszta-
nak szét. 150 értékes csomagot 
állítottak össze, amelyek olyan 
alapvető élelmiszereket tartal-
maznak, mint a liszt, cukor, rizs, 
étolaj. Ezen felül pedig a kisgyer-
mekes családoknak szeretnének 
kedveskedni szaloncukorral, te-
ával, édességgel, és így mosolyt 
csalni a gyerekek arcára. A DM-
től is kaptak adományt: 15 cso-
magban fogkefét, kifestőt, tisz-
tálkodási szereket ajánlott fel a 
gyerekeknek a drogéria. Ez volt 
az első ilyen támogatás a cso-
port életében – tudtuk meg a 
vezetőtől. Előző nap a hajlékta-
lan szállóra juttattak kb. 100 ki-
logramm tartós élelmiszert, lisz-
tet, cukrot, tésztát, konzerveket. 
Nagymágocsra is kerültek ado-
mányok, ők is nagyon sokat se-
gítettek a gyűjtésben, valamint a 
gondozási központnak is szeret-
nének ajándékozni. A felajánlá-
sok között nagy mennyiségű ga-
bonapelyhet is kaptak, amelyet 
szívesen fogadott a Rákóczi ut-
cai Óvoda. Másnap a Szent Anna 
templomban áldották meg a 
csomagokat, amelyeket ezután 
az aktivisták házhoz visznek. Így 
több idő jut a személyes találko-

zásra, a problémák meghallgatá-
sára, a beszélgetésre. Sok munka 
van mögötte, hiszen minden-
ki a szabadidejét áldozta rá, de 
mindannyian örömmel tették, 
mert megvan az eredménye – 
értékelte az akciót Bozóné Ágos-
ton Mária.

Sipos Antal önkormányzati 
képviselő is tevékeny részt vál-
lal a szentesi csoport működé-

sében. Elmondta, hogy az idén 
sokkal több bútort és ruhát ad-
tak rászorulóknak, mint eddig. A 
gyűjtéseken is sok adományhoz 
jutottak. A fideszes képviselők 
nagy része tagja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat szentesi cso-
portjának, a keretükből 50-50 
ezer forintot adtak be, amelyből 
csomagokat készítettek a hátrá-
nyos helyzetű családoknak.

Majzik Attila

Két éve még apró talpak za-
jától volt hangos a Vásárhelyi 
úti óvoda, manapság azonban a 
közmunkások bakancsa csattog 
a folyosókon. A csökkenő gye-
reklétszám miatt bezárt óvo-
da adott lehetőséget arra, hogy 
egy központra találjanak a köz-
munkaprogram résztvevői.

Idén merült fel a lehetősége, 
hogy a Vásárhelyi úti volt óvoda 

épülete adjon otthont a közcélú 
foglalkoztatottaknak, ahol kultu-
rált körülmények között tudnak 
melegedni, tudnak honnan in-
dulni, hová érkezni.

– Ez a második otthonuk, érez-
ni azt, hogy magukénak tekintik 
az épületet. A fűtést is korszerű-
sítették, bebútorozták. Egy mél-
tóbb munkahely lett a közfoglal-
koztatottak számára – mondta 
el lapunknak Tulipán Edit önkor-

mányzati képviselő.
A közfoglalkoztatási program-

ban 2017-ben körülbelül 150 
embert dolgozott Farkas Nikolet-
ta koordinálása mellett. Tulipán 
Edit kiemelte, mindig lehetett 
számítani a közmunkásokra, a 
körzetében is számos munkában 
segítettek. – A Nagyvölgy-csa-
torna, a Nádas ház és a mezőgaz-
dasági utak rendbetétele során 
is számíthattunk rájuk, ezt mind-
mind nekik köszönhetjük. Látvá-

nyos és értékteremtő a munká-
juk, amiért köszönettel tartozunk 
nekik. Én bízom benne, hogy 
számukra a közmunkaprogram 
nem végső megoldás, és előbb-
utóbb visszakerülnek a munka 
világába – beszélt a közmunká-
sok munkájáról a képviselő.

Megköszönve a program 
résztvevőinek egész éves mun-
káját, a képviselők egy ebédre 
hívták meg a közmunkásokat a 
Vásárhelyi úti épületben.

150 adag gulyás, 150 ajándékcsomag, 1500 kilogramm élelmiszer
Sikeres évet zárt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi csoportja

A közfoglalkoztatottak költöztek az egykori óvodába
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Palicska Irén

Szívet melengető karácso-
nyi szeretet-akciót szervezett 
idén is a Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola, 240 cso-
magot küldtek Szőlősgyulára. 
Advent idején szorgos gyer-
mekkezek töltötték meg és 
csomagolták szülői segítség-
gel azokat a cipősdobozokat, 
amelyek december 18-án kel-
tek útra és kárpátaljai gyer-
mekek arcára csalnak majd 
mosolyt karácsonykor. 

A történet a 2000-es évek ele-
jére nyúlik vissza, amikor még 
a szentesi diákok kaptak aján-
dékcsomagokat Nyugat-Euró-
pából, amelyeket Hollandiában 
és Németországban állítottak 
össze gyerekek – mondta el la-

punknak Karikó-Tóth Tibor, a 
Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola igazgatója. Akkor fo-
galmazódott meg a gondolat, 
hogy miért ne segíthetnének 
ők is másokon. Mivel a fenntar-
tó egyházközségnek több éves 
kapcsolata van egy kárpátaljai 
református gyülekezettel, egy 
szín magyar településről van 
szó, Szőlősgyuláról, így adta ma-
gát, hogy az iskola diákjai nekik 
állítanak össze ajándék-dobo-
zokat. Már tavaly is több, mint 
150, idén pedig 240 csomag te-
szi szebbé az ottani gyerekek ka-
rácsonyát. 

Az előzmény elsősorban a se-
gíteni akarás és az a testvéri ér-
zület, amely összeköt magyart 
és magyart államhatároktól füg-

getlenül. Ezek a dobozok nem 
a legnagyobb csomagok, de 
ami belefér, sokszorosan fontos 
azoknak, akik kapják őket – nyi-
latkozta Laskoti Zoltán szőlős-
gyulai református lelkipásztor. 
Az üzenete és ajándéka elsősor-
ban a szeretet, amivel összeállí-
tották őket. Szőlősgyula refor-
mátus hitoktatásban részesülő 
gyermekei kapják őket. 1400 fős 
a község, a gyülekezet lélekszá-
ma 1350, tehát gyakorlatilag 
minden egyes gyermek, 3 éves 
kortól 14 éves korig kap ezek-
ből a csomagokból. A reformá-
tus lelkipásztor is meglepődött, 

hogy 240 doboz gyűlt össze, 
ezért idén a szomszédos feke-
teardói, királyházi, tekeházi gyü-
lekezetek gyermekeinek is jut az 
ajándékokból. 

Az egész iskola részt vett eb-
ben a szeretet-akcióban, amit 8 
éve szerveznek, és minden idők 
legtöbb ajándékát gyűjtötték 
most össze–hangsúlyozta Nagy-
pál Julianna tanárnő, aki a kará-
csonyi cipősdoboz akciót koor-
dinálta. Óvodás kortól tinédzser 
korig állították össze a csoma-
gokat a gyerekek, egy videó se-
gítségével, hogy hogyan kell 
elkészíteni és miket kell belehe-
lyezni. Került bele játék, élelmi-
szer, kabala, ruházat, íróeszköz, 
sok kis apróság, minden, ami-
nek a gyerekek örülnek. 

Török Zétény radírokat, szí-
nes ceruzákat és zsírkrétát, Cza-
kó Péter csokit és ceruzát tett a 
dobozba. Szalai Sára édességet, 
karkötőt és nyakláncokat, Szé-
kely Levente csokoládét, radírt, 
ceruzát és könyveket, Kukovecz 
Péter játékokat küldött. Mikecz 
Attila és családja hét karácsonyi 
csomagot, ruhákat és játékokat 
ajándékozott a kárpátaljai gye-
rekeknek.

240 csomagot küldtek Kárpátaljára a református iskola diákjai

A szeretet-lánc körbeér

Darók József

Újrameséli az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc esemé-
nyeit új könyvében Nyáry Kriszti-
án. Az egykor a szentesi Horváth 
Mihály Gimnáziumban tanult író, 
könyvkiadó a Fölébredett a föld 
című kötetében magánlevelezé-
sek alapján rekonstruálja, hogyan 
élték meg a kortársak a történel-
münknek ezt az időszakát. Egy 
éve, amikor a Festői szerelmek 
című könyvének bemutatóján 
városunkban járt, arról beszélt la-
punknak, tervezi összegyűjteni a 
19. és a 20. század száz legfonto-
sabb levelét, legyen az szerelmes, 
feljelentő vagy bármi egyéb, s 
maga is kíváncsi, kötetté érhet-e 
ez az elgondolása. Nos, a Föléb-
redett a föld igaz, hogy „csak” az 
1800-as évek közepén íródott le-
velezésekből nyújt olvasmányt, 
de abból a korból, amelyből nem 
győzzük idézni a magyar törté-
nelem heroikus alakjait, forradal-
márait, nagy íróit, bölcseit, jeles 
politikusait. Ám Nyáry Krisztián 
minden könyvében kicsit a da-
rázsfészket kerülgeti, hiszen mi-
nél legendásabb egy alak, egy 
régi történet, annál nehezebb a 
dolga, hogy ne romboljon míto-
szokat, vagy ha már rombol is, 

úgy tegye, hogy rábólintson a 
mai olvasó, a „hálás” utókor: a régi 
hősök bizony esendőek voltak.

Az író megtalálta azt a han-
got, amivel és úgy elmesélhető-
ek azok a történetek, amelyek 
és ahogy eddig nem voltak el-
mesélhetőek. A szerző kutatá-
sai nyomán izgalmas levéltémák-
kal találkozott, részleteket árul el 
például arról, Jókai hogyan buj-
dokolt a világosi fegyverletétel 
után, vagy arról, Petőfi után má-
sodikként ki adta elő nyilvános-
ság előtt a Nemzeti dal című köl-
teményt.

Fölébredett a föld
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Halupa B. Eszter

Karácsonyi műsorral örven-
deztették meg a gondozási köz-
pont II. számú idősek klubjának 
ellátottjait. A Farkas Antal ut-
cai Óvoda kicsinyei, de a klub 
munkatársai is felléptek. Szir-
bik Imre polgármester, Antal Ba-
lázs Tibor, a körzet képviselője 
és dr. Chomiak Waldemar önkor-
mányzati képviselő köszöntötte 
a megjelenteket. 

A körzet képviselője rövid kö-
szöntőjében elsőként azt kívánta, 
hogy mindenki családja körében 
élje meg az ünnepet. Olyan embe-
rekkel, akik közel állnak a szívéhez. 
Antal Balázs Tibor kiemelte, hogy 
számára is a család a legfontosabb, 
amely támogatást és egészséges 
életet biztosít. A jelenlévőket arra 
kérte, hogy gondolják át, milyen 
volt az elmúlt évük, majd sikeres 
újesztendőt kívánt. 

Szirbik Imre úgy fogalmazott, 

hogy ne csak december 24-ig, ha-
nem az év további napjaiban is le-
gyen minél több szeretetből, meg-
becsülésből és odafigyelésből. 
– Legyen mindehhez jó egészség 
és társak – üzente. Boldog kará-
csonyt és egészségben gazdag, 
eredményes újévet kívánt. – Azok-
nak a hétköznapi angyaloknak is, 
akik segítenek. Higgyék el, lehet, 
hogy otthon, hasonló gondokat 

hagynak maguk után, mint amilye-
nek felvesznek – utalt a klub dol-
gozóinak áldozatos munkájára.

–  Adni mindig öröm – mond-
ta dr. Chomiak Waldemar. Bejelen-
tette, hogy a testület is készült egy 
ajándékkal. Megszavazta az idő-
sek számára a tüdőgyulladás elle-
ni ingyenes védőoltás biztosítását. 
Reményét fejezte ki, hogy a vá-
ros költségvetése is engedi, hogy 
márciustól igénybe tudják venni. A 
megjelenteknek boldog és áldott 
karácsonyt kívánt.

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

a szentesi Fidesz-frakció!

Műsorral kedveskedtek az időseknek
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Darók József

Sokoldalú zenei szakember, 
zongoratanár, orgonaművész, 
sikeres kórusok elismert kar-
nagya, a zeneiskola címzetes 
igazgatója, a város díszpol-
gára, a Magyar Lovagrend ki-
tüntetettje Nagy János. A ze-
neiskola az első és egyetlen 
munkahelye, ahol 55 év után 
is fáradhatatlanul oktat to-
vább, fontosnak tartja, hogy 
a komolyzenei kultúrát a legfi-
atalabbak is magukénak érez-
zék. A szegvári születésű pe-
dagógus orgonával kezdte 
zenei művelését.

– A szegvári templom akkor 
nagyon gazdag énekes liturgiá-
jában én is részt vettem, a kán-
tor, Béres László felajánlotta, 
hogy tanít orgonálni, ez 13 éves 
koromban történt. Szentesről a 
zeneoktató munkaközösségből 
kijártak a környező falvakba, s 
így kerültem be ide, s kezdtem 
meg igazából az orgona tanul-
mányaimat – kezdett bele sok-
rétű zenei pályája kezdeteinek 
felidézésbe Nagy János. - Kö-
zépiskolába a Horváth Mihály 
Gimnáziumba jártam, s csak az 
utolsó félévben jöttem be a ze-
neiskolába, ahol dr. Blancke-
instein János kiváló zongora-
tanár hozta helyre a technikai 
hiányosságaimat. Felvételiztem 
Szegedre a konzervatóriumba. 
Szüleim nagyon szerény körül-
mények között éltek, édesapám 
orosz fogságban volt, 47-ben ke-
rült haza. Édesanyám pedig a 3-4 
hold földünkön dolgozott, illet-
ve később tsz-ben. Én is már fel-
ső tagozatos koromtól, s még a 
konzervatórium első évében is 
nyaranta kemény fizikai munkát 
végeztem, különböző útfenn-
tartó vállalatoknál, tsz-ben, két 
nap szabadságom volt az egész 
nyáron. A körülményeink elle-
nére a szüleim minden támoga-
tást megadtak zongoratanulá-
somhoz, vásároltak egy használt 
hangszert.

Szegeden már zongora és 
szolfézs szakon fejezte be tanul-
mányait. 1963-ban került a szen-
tesi zeneiskolába. – Az 54. tané-
vemet taposom ebben az évben 
– mondta büszkén. 

Orgonatanulmányait intéz-
ményesen csak rövid ideig és 
nehezen folytathatta, inkább 
magánúton, először Budapesten 
Virág Endrénél. – Budapesten a 

konzervatóriumba nem vehet-
tek fel, mert már volt egy diplo-
mám, a minisztériumból is azt 
a választ kaptam a kérvényem-
re, nekem nincs szükségem arra, 
hogy orgonát is tanuljak – idéz-
te fel a megmosolyogtató em-
lékeket Nagy János. Abban az 
időben az orgonát a nem támo-
gatott hangszerek közé sorolták, 
templomi szerepe miatt. Aztán 
kicsit más szelek fújtak. A 70-es 
években a városban elkezdődött 
a társadalmi ünnepségeken az 
orgonálás, így Nagy János is gya-
korta kísérte muzsikájával az es-
küvőket, névadókat. Ráadásul az 
orgonistáknak kiírt első orszá-

gos versenyt is ő nyerte, ezután 
a Bartók-szakiskolában Lehotka 
Gábor tanítványa lehetett, vala-
mint Weimarban egy nyári kur-
zuson is sok hasznos ismerettel 
gazdagodott.

A zeneiskolában a fő profilja 
zongoratanítás volt, de az énekes 
műfajokhoz, vallási neveltetésé-
nek köszönhetően megmaradt 
a kötődése. Középiskolai kórust 
szervezett és közel húsz évig ve-
zetett a Közgazdasági és Egész-
ségügyi szakközépiskolában. Ezt 
követően merült fel igény részé-
ről és a kollégái részéről egy vá-
rosi vegyeskar elindítására. – 
Nem volt problémamentes az 
indulás az én politikai-ideológi-
ai beállítottságom miatt. Nevel-
tetésemből adódóan hitemet 
megtartottam, vasárnaponként 
templomban is megfordultam, 
de a legnagyobb baj az volt, hogy 
ott szerepet is vállaltam – idézte 
fel az orgonálásra visszavezethe-
tő konfliktusait. Rövidesen meg-
oldódott, és 1977-ben megala-
pították az Áfész-kórust, mely 
Bárdos Lajos halála után felvette 
a tanár úr nevét.

Komoly sikerek fémjelezték 
a vegyeskar 40 évét. – Sokfelé 
megfordultunk, országos és kül-
földi kapcsolatokat is szereztünk. 
Az első nemzetközi kapcsolat 
Szlovéniában, Celjében kötte-
tett egy vegyeskarral, legalább 
ötször voltak cserelátogatások. 
Fesztiválkórus és hangverseny-
kórus minősítéseket értünk el. 

Nagy János szívesen beszélt 
az iskolai kórusokról is, melyek 
irányítása alatt szintén eredmé-
nyesek voltak, többek között 
a gimnázium és a Petőfi iskola 
énekkarairól, utóbbival az Év kó-
rusa címet is elnyerték. A Bárdos 
Lajos Vegyeskarhoz kapcsolód-

va említi a karnagy, hogy jövő-
re már a 25. egyházzenei találko-
zót szervezik. Nagy János hosszú 
ideje vezeti a Szent Anna-temp-
lom szkóláját is.

A zeneiskolához vissza kell ka-
nyarodnunk, hiszen 21 évig volt 
igazgatója az intézménynek. Ez 
alatt számos vívmányt, fejlesz-
tést hajtottak végre. Büszkesé-
gére több növendéke is zenei 
pályára került, öten zongoramű-
vészi diplomát szereztek, egyi-
kük, Horváth Henrietta itt is tanít. 
– A felvételik után mindenki-
hez kerültek gyerekek, az vélet-
lenszerű volt, hogy kinek jutott 
ügyesebb, tehetségesebb nö-
vendék, aki zenei pályára kerül-
het.

A kórusban felnőtt civileket 
dirigálni teljesen más feladat. – 
A meghallgatáson a jó hang az 
egyetlen feltétel, amit lehet for-
málni. Ének-zenei általános is-
kolában sokkal egyszerűbb volt, 
míg itt a kórusban hallás után ta-
nuljuk meg a műveket, komp-
romisszumot kell kötni. Vannak 
köztük kottaolvasók, s régi ta-
gok, akik erősségei a kórusnak. 

A lényeg, hogy megtanuljuk és 
szépen elő tudjuk adni a műve-
ket.

Hogy mitől jó egy karnagy? 
Nagy János szerint először is 
nagy elhatározás kell, hogy szí-
vesen foglalkozzon emberek-
kel. 

– A karnagynak a kórussal 
kell olyan kontaktust teremte-
ni, hogy a tudásuk legjavát tud-
ják kihozni. A kórustagok számí-
tanak a karnagy segítségére. A 
nézőtérnek háttal állva is lehet 
érezni, hogy a közönség vevő-e 
az előadásra - fejtette ki.

Nagy János hálás, hogy még 
ma is kap heti 10 órát a zeneis-
kolában, amit nagy örömmel vé-
gez, hiszen most is sok ügyes és 
aranyos gyerekekkel foglalkoz-
hat.

S még mivel foglalkozik nyug-
díjas éveiben? – Igyekszem napi 
rendszerességgel gyakorolni az 
orgonán. Van egy 360 négyszö-
göl kertem a Tisza-szigetben, 
azt művelem, nagyszerű kikap-
csolódás, fizikailag ezzel próbá-
lom karban tartani magam - vá-
laszolta.

Három fia közül a középső kö-
vette a pályán, Amerikában szer-
zett zongoraművész diplomát, 
de már nem ezzel foglalkozik. A 
legidősebb orvos, a legfiatalabb 
vállalkozást vezet. Feleségét 
a zeneiskolában ismerte meg, 
szolfézst tanított. – Az ő támoga-
tása nélkül nem tudtam volna el-
végezni ezt a munkát. Nemcsak 
otthon, de a zenei munkában is 
partnerem, a kórusnak is alapító 
tagja, az orgonahangversenye-
imen is ő segít, ő a regisztráló, 
vagyis aki a hangszíneket kap-
csolgatja, ő lapoz, ő biztat a da-
rabok között, hogy jól ez jól si-
került – sorolta Nagy János, akit 
unokái is büszkeséggel és öröm-
mel töltenek el.

– Igyekszem nem csak a saját 
hasznomra, hanem mások javá-
ra is élni. Azt a tudást, a sok szép-
séget, amit a zenétől kaptam, 
szeretném továbbadni, fiatalok-
nak, avagy ahol szívesen látnak. 
A mostani értékválságot élő ko-
runkban is azt vallom, a klasz-
szikus zene terjesztése nagyon 
fontos, mert hatással van a lé-
lek alakulására, a személyiség-
fejlődésre. A mai gyerekek éle-
téből ez sajnos kimarad, de én 
ezt a zenekultúrát tovább aka-
rom vinni, fejleszteni, amennyi-
re lehetőségem van – fogalmaz-
ta meg Nagy János.

Továbbra is tenni akarok az értékválság ellen
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Csernákné Bába Eszter

Itthon „ülő”, kisgyermekes 
anyaként a világhálón számos 
cikket olvashatok az anyaság-
gal kapcsolatban. Elhalmoznak 
minket sok tanáccsal, tapaszta-
lattal, nevelési trenddel, pszi-
chológiai útmutatásokkal. Ezen 
információhalmaz némelyike 
segít minket anyaként, nőként, 
némelyike pedig elbizonytala-
nít. De egy biztos: nagy részük 
nekünk, nőknek, rólunk, nőkről, 
anyákról szól. Pedig szerencsés 
esetben az anya mellett ott egy 
apa is. Még szerencsésebb eset-
ben nem csak ott van, de igen 
tevékeny szülő-társ. 

Utóbbit saját bőrömön ta-
pasztalom, hisz férjem igazán 
klassz apuka. Őt és a hozzá ha-
sonlókat nevezem én első ge-
nerációs apukáknak. Ezzel nem 
az előttük lévő édesapákat aka-
rom leminősíteni, hiszen nekem 
is nagyszerű van. Inkább a társa-
dalomban egyre inkább elfoga-
dott újfajta szemléletet méltat-
ni. Persze nem én találtam fel a 
spanyolviaszt, valószínűleg már 
jó pár éve így mehet. Ám mivel 
szülőként „gyerekcipőben já-
rok”, korábban nem gondolkod-
tam el róla. Szóval, miért is első 
generációsak ezek az apák?

Gyerekkorunkból szívesen 
idézzük fel azokat a pillanatokat, 
amikor Apu Fekete István regé-
nyeiből mesélt esti mesét. Vagy 

amikor iskolába menet besze-
reztük az azóta már „retró em-
léknek” számító bordás kifliket. 
Arról már, hogy fürdetett vol-
na, nincs emlékünk. (Bár Anyu-
ci szerint az első apai fürdetések 
egyike, még Bátyámnál, majd-
nem fullasztásba torkollt, így 
inkább az ő feladata maradt. A 
pelenkázásról már ne is beszél-
jünk. Büszkén emlegeti vejének 
– némi kárörvendéssel –, hogy 
neki három gyerekkel sikerült 
megúszni a pelenkázást. És a 
házi munkába való besegítésről, 
a férfi-női szerepek éles meg-
osztásáról még szó sem esett. 

S ezután jönnek a számom-
ra első generációs apukák: akik 
pelenkáznak, öltöztetnek, sé-
táltatnak, fürdetnek, sőt hor-
doznak is!  Mindezt büszkén 
felvállalva! – legalábbis az ese-
tek többségében. Azért minap, 
másodszülött fiúnk teli pelen-
káját kicserélve a „mi apukánk” 
is elmerengett azon, vajon mi-
ért nem közlik a lelkes leendő 
apákkal, mi vár majd rájuk egy-
szer? Az öltöztetést és fürdetést 
is megúszná néha, de szerintem 

ezzel mi, anyák is így vagyunk, 
nem igaz? 

Ha arról van szó, a mosás, mo-
sogatás, takarítás témakörben 
sem hátrál meg az én drága pá-
rom. S ezt a példát Sanci is köve-
ti. Szívesen segít, sőt ajánlkozik 
porszívózásra, feltörlésre. Sokan 
sajnálkoztak, hogy három pasi 
mellett majd lesz dolgom bő-
ven, de itt „feleség-anya-kényez-
tetés”folyik, kérem szépen! Pa-
naszra semmi ok! Annál inkább 
hálára! 

Kedves Apukák és Leendő 
Apák! Most sok anya és fele-
ség nevében szólok: Köszönet-
tel tartozunk Nektek! Hála, ami-
ért ennyire kiveszitek a részetek 
a gyermeknevelés hétköznapi 
dolgaiból is! Hogy segítségetek-
kel könnyebben, boldogabban, 
kiegyensúlyozottabban élhet-
jük meg anyaságunkat, s nem 
szakadunk szét a társadalom és 
magunk által ránk rótt ezer sze-
repben. Köszönjük, hogy példát 
mutattok fiainknak, hogy maj-
dan fantasztikus apává váljanak. 
Higgyétek el, nagyon nagyra ér-
tékeljük minden igyekezetete-

ket. S ezt a szemléletmódbeli 
változást figyelve, igazán remé-
lem, hogy mire gyerekeink fel-
nőnek, az apai segítségnyújtás 
nem hálás feladat lesz, hanem 
természetes szülői munkameg-
osztás.

Baba a fedélzeten

Első generációs apák, avagy 
„kettőn áll a vásár”

THOMSON színes TV jó állapotú  
53 cm-es 8000 Ft-ért eladó. Telefon: 
63/444-648

SZÍNES TV kis hibával ingyen el-
vihető. Telefon: 30/685-8866

200 darab samottégla kisméretű 
téglával azonos nagyságú eladó (egy-
ben) telefon: 30/473-0311

SZENTESEN, az Ady E. utca ele-
jén üzlethelyiség kiadó. Telefon: 20/9-
731-732

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

MINDEN termékre 10% kedvez-
mény a Horváth M.u.13/A szám alatti 
garázsbörzében.

JÓ állapotú kemping kerékpár fel-
szerelve, jutányos áron, 14.000 Ft-os 
irányáron eladó. Telefon: 70543-7601

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZENTESI söröző (Jókai utca és 
sétálo utca) pultost és pohárszedőt 

keres! Jelentkezés fényképes rövid 
bemutatkozó levélben a gepjatek@fre-
email.hu e-mail címen, vagy a 70/884-
3541-es telefonszámon.

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

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

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

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

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

Áldott Karácsonyt  és
Boldog Új Évet Kívánok

Dr. Demeter Attila
alpolgármester
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 Sebők Tamás
A tavaly bemutatott Ko-

diaq kistestvéreként a Škoda 
idén dobta piacra a Karoqot, 
egy 5 személyes kompakt csa-
ládi autót, mely egy fricska az 
egyszerű kombiknak és szá-
mos ötletes újítással felvértez-
ve kiemelkedik közülük. Az új 
modellt a Skoda Vass Autóház 
értékesítési vezetője, Szabó 
Zoltán mutatta be lapunknak. 

A Škoda ezúttal az Alaszká-
ig „utazott”, és az alutiiq indián 
törzs nyelvéből kölcsönzött két 
szót: Kaa'raq-ot (autó) és Ruq 
(nyíl). Majd megszületett a Ka-
roq, mely finom formájú, mint 
egy csiszolt gyémánt, elegáns és 
egyben innovatív. Magabiztos 
kinézetét az élesen metszett első 
LED fényszórók és ködfényszórók 

hangsúlyozzák. A hossza: 4,3 mé-
ter, hasmagassága 183 millimé-
ter. Tengelytávolsága 2,6 méter, 
melynek köszönhetően a belső 
térkínálat meglehetősen bősé-
ges. A hátsó ülések (3 darab) a 
VarioFlex rendszert életre hívva 
hosszirányban 15 centit mozgat-
hatók, és 13 fokban dönthetők.

Lássuk az erőforrásokat! A vá-
sárlók 1.0 és 1.5 literes benzines, 
valamint 1.6 és 2.0 literes dízel-
motorral vásárolhatják meg. Az 
ACT erőforrással felszerelt mo-
dellekben, ha a fedélzeti elekt-
ronika úgy ítéli meg, hogy nincs 
szükség mind a négy henger 
működésére, kettőt észrevétle-
nül lekapcsol. A gyár tájékozta-
tása szerint ezzel fél liter üzem-
anyagot lehet megspórolni 100 
kilométerenként. Amúgy a hen-

gerlekapcsolás 1250-4000 per-
cenkénti fordulattartományban, 
25 és 100 Nm nyomatéktarto-
mányban és maximum 130 kilo-
méter/óráig aktív.

A műszerfalra tekintve legin-
kább egy pilótafülke jut az em-
ber eszébe szép, mégis prakti-
kus digitális műszerfal az összes 

szükséges információt ott mu-
tatja meg, ahol a leginkább 
szüksége van rá. Ha már a funk-
cióknál tartunk! A Karoq első lá-
tásra és érintésre is a kényelem 
érzetét nyújtja. Az új, 9.2” mére-
tű kijelzővel elátott Colombus 
infotainment rendszerben ké-
nyelmesen, érintéssel vagy kéz-
mozdulatokkal kereshetünk a 
menüben, vagy egyéb listákban. 
Hideg időben fűtött kormányke-
rék áll a sofőr rendelkezésére. A 
Škoda Connectnek köszönhető-
en online lehetünk az autóban 
is. Ez nem csak azt jelenti, hogy 
a szórakoztató anyagokhoz és in-
formációkhoz juthatunk, hanem 
azt is, hogy bármikor segítséget 
kérhetünk az utazás során, ezt 
fokozza az okostelefonokra te-
lepíthető MySkoda App is, mely 
egy interaktív asszisztens: figyeli 
a naptárt és számos más hétköz-
napi funkciót. A Karoq mindig 
az útra figyel, számos asszisz-
tens rendszerével. A Light As-
sisttal például automatikusan 
felkapcsolja a távolsági fényszó-
rót, a Traveller Assist egy kiegé-
szítő multifunkcionális kamera 
és a navigációs rendszer közös 

együttműködésének köszönhe-
tően az útmenti táblákat képes 
felismerni, de felszerelték adap-
tív tempomattal, holttér-figyelő 
asszisztenssel, ki és beparkolási 
asszisztenssel, sávtartó asszisz-
tenssel.

A Škoda Karoq egy vadonatúj 
kompakt SUV modell, mely meg-
felel a 21. század technikai elvá-
rásainak és ezzel az egyik legki-
válóbb utazási élményt nyújtja. 
Ha felkeltettük érdeklődését, ke-
resse fel a Škoda Vass Autóház 
szalont a Csongrádi út 36. szám 
alatt. – zárta a bemutatót Sza-
bó Zoltán, aki hozzátette, ezúton 
szeretne minden vásárlónak kel-
lemes karácsonyt és sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánni.

Divatos, minőségi, ötletes 

Szentesen is kapható az új Škoda Karoq
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Darók József

Saját szerzemények, imp-
rovizálás, s a jazz műfajban 
rendhagyó hangszeres fel-
állás, azaz a Nagy János Trio 
koncertje egy hangulatos es-
tét eredményezett a zeneis-
kola hangversenytermében. A 
Zene-Világ-Zene-sorozat idei 
záró programján a Mikulás is 
zongorázott. Folytatás janu-
árban.

Neves zenésznek és zeneszer-
zőnek számít a jazz műfajban 
Nagy János. Az Erkel-díjas zon-
gorista a nevével fémjelzett tri-
óval saját szerzeményeit játssza, 
de teret enged az improvizáció-

nak is, amint azt a szentesi kon-
certjükön is hallhatta a közön-
ség. A zenekarvezető a hegedűs 
Frankie Látóval és az ütős Jou-
bert Flórával alkotja a triót, s ez 
a hármas felállás szokatlan a 
műfajban, hiszen hiányzik be-
lőle a bőgő. A hangszer mellő-
zése ugyanakkor nagyobb sza-
badságot ad a dobnak és a 
zongorának. A jazzkedvelő pub-
likum mintegy másfél órán át él-
vezhette a dalokat, de Nagy Já-
nos a koncert végén, hosszú 
zongoraszólam futtatása köz-
ben gondolatait is megosztot-
ta a hallgatósággal zenei formai 
megoldásokról és úgy általában 
a zenészlétről. A trióból egyéb-

ként két zenészt már ismerős-
ként üdvözölhettünk Szente-
sen: Flóra még nem járt nálunk 
korábban, azonban Frankie Látó 
részt vett a nyári örömzenélés-
ben Balogh Kálmán együttesé-
ben, Nagy János pedig az őszi 
Djabe-lemezbemutatón volt 
Kertész Ákosék vendége.

A december 15-i koncert vége 
felé meghitt pillanatokban sem 
volt hiány.  A Western című szer-
zeménybe belesétált a piros ru-
hás, nagyszakállú puttonyos. 
Nem tudta kizökkenteni a mu-
zsikusokat azzal sem, hogy meg-
ajándékozta őket – kit csomag-
gal, kit (Frankei Látót) virgáccsal 
–, viszont amikor letelepedett 
egy másik zongorához, s elkezd-
te billentyűzni a Silent Nightot, a 
trió szépen átengedte neki a ref-
lektorfényt. 

A karácsonyi pillanatok után 
Debussy-átirattal búcsúzott a ze-
nekar, s a közönség tapsa közben 
a zongorista Mikulásról is lehullt 
a lepel, Agárdi Péter játszotta a 
virtuóz „meglepetés vendéget”. 
A Zene-Világ-Zene-sorozat janu-
ár 26-án folytatódik Snétberger 
Ferenc gitárművész estjével.

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene Graffiti 
koncertsorozat 2017-es utol-
só koncertjét rendezték meg 
az elmúlt hétvégén az ifjúsá-
gi házban. A fiatalok körében 
nagyon kedvelt Leander Kills, 
valamint az ezen a turnén Kö-
teles Leanderéket támogató 
Nova Prospect kocertjein tom-
bolhattak az érdeklődők. 

Már az első percben kiderült, 
a zenekarok nem csak a fiata-
lok körében kedveltek, hiszen 
több generációt érdekelt a ta-
valy – és jövőre is – A Dalban 
feltűnő négyes. 

Az energiabomba az első má-
sodpercben felrobbant, amikor a 
húrok közé csapott a kecskemé-
ti Nova Prospect. Besnyő Gabri-
ella akrobatikus mozdulatokkal 

érkezett a színpadra, majd az int-
ro alatt körbefutotta a közönsé-
get egy buborékfújó pisztollyal, 
és ráadásként óriásit énekelt ezt 
követően, javarészt mikrofonba, 
de sokszor előkerült egy meg-
afon is. A srácok körülbelül 50 
percig birtokolták a színpadot, 
ezalatt mindent energiát kiadtak 
magukból, tetszett is a közön-
ségnek, amit látott 

Az est várva csapata a főváro-
si Leander Kills volt. Szentes volt 
az utolsó állomása Köteles Lean-
deréknek, akikre januárban egy 
újabb megpróbáltatás vár, hi-
szen az Euróvíziós Dalfesztivál 
hazai selejtezőjén indulnak, a 
Nova Prospecttel egyaránt. Ha-
talmas sikítások és tapscunami 
közepette léptek színpadra a fi-
atalok, akik óriási bulit csaptak. 
Az ismert, dalok Ha elmész, a 
Szerelmetlen dal, a Nem szól ha-
rang, vagy épp A Dalban tavaly 
felcsendült Élet is a repertoárjuk 
részét képezte. 

A Zene-Világ-Zene Graffiti 
koncertsorozat következő kon-
certjét februárban láthatják, 
ahol az 50-es évek rockabilly-ga-
rage világát hozza el a Mystery 
Gang. Részletek később.

Ünnepi hangulat jazz trióval

Metalos őrület

10. The Biebers

Rakjuk Össze!

9. Maroon 5 feat. SZA

What Lovers Do

8. Caramel

Használd A Szívedet

7. Imagine Dragons

Whatever It Takes

6. Sam Smith

Too Good At Good-
byes

5. Portugal. The Man

Feel It Still

4. P!nk

What About Us

3. Ed Sheeran

Perfect

2. Zayn feat. Sia 

Dusk Till Down

1. Camila Cabello

Havana

HETI

A Rádió 451 Charter legnépszerűbb dalait 

szombaton 18 órától hallhatják a 106.1 MHz 

frekvencián. Töltse le applikációnkat, vagy 

hallgasson minket online!

Áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag

boldog új évet kívánok!

önkormányzati képviselő
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Minimum
300.000 Ft fizetéssel

keressük

a legjobb
ÜZLETKÖTÕKET,

vagy akik
a legjobbak akarnak lenni.

Friss nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

Egy hetes, ingyenes,
bentlakásos átképzéssel

készítjük fel a munkatársakat.
Info: 

www.domusmed.hu,
vagy 20/238-2400

Palicska Irén

Gyerekkori vágya teljesült 
Gergely Szilveszterné Zsóká-
nak azzal, hogy novemberben 
eljutott Srí Lankára (Ceylonra). 
Talán 10 éves lehetett, amikor 
a kezébe került egy 1929-es 
kiadású könyv, egy angol bo-
tanikus naplója, aki 1914-ben 
érkezett a királyi botanikus 
kertbe, amely most is látogat-
ható a szigeten és ugyanaz a 
neve. 

A nyugdíjas világjáró no-
vember 8-án utazott ki duba-
ji átszállással. A kilenc nap alatt 
bejárták Srí Lanka hatvan száza-
lékát. Azért nem az egész szige-
tet, mert 100 éve és most is pol-
gárháború dúlt a szingalézek 
(buddhisták) és a tamilok (hin-
duk) között. A helyiek azt mond-
ták, hogy 2009 óta béke van, de 
az északi rész továbbra sem láto-
gatható. 

Zsóka klasszikus szigettúrán 
vett részt, és fő célja a dzsungel 
volt, ahová kétszer is eljutott, 
egy lélekvesztő kis csónakkal. 
Colombo a főváros, hatalmas fej-
lődésen ment keresztül az elmúlt 
években. Onnan egy halászfalu-

ba, Negombóba érkeztek. Amíg 
a többiek bebarangolták a tele-
pülést, ő inkább kipihente ma-
gát, mert tudta, hogy a követ-
kező napok kemények lesznek, 
hajnali kelésekkel. 

Az egyik legnagyobb élmé-
nye az elefánt árvaház volt, ahol 
az elárvult kis borjakat ápolják, 
majd munkára fogják. Minden 
nap 10 órakor leállítják a forgal-
mat a városban, és átterelik őket 
a folyóhoz fürdeni. Srí Lankán 
sajnos még mindig dívik az orv-
vadászat, az anyaállatokat gyak-
ran kilövik. A vad elefántok az 
utakon is veszélyesek, a legtöbb 
halálesetet az elefánt okozza. 

Következő állomásuk Dam-
bulla volt, ahol Buddha egyik 
barlang szentélye található. 340 
lépcső vezetett fel a hegyre, köz-
ben ömlött az eső. Nagyon sok-
szor megáztak a monszun miatt 
– meséli Zsóka – Gyönyörű hely 
volt, sajnos nem nagyon lehetett 
fotózni, Buddhával pedig egyál-
talán nem szabad fényképez-
kedni. Onnan Sigiriyaba mentek. 
Itt található az Oroszlán-szikla, 
ahová 1200 lépcsőn juthat fel az 
utazó, és ahol húsz freskó örökí-

ti meg az 1500 évvel ezelőtt élt 
sigiriyai nőket. A szállodában fi-
gyelmeztették őket, hogy ne 
nyissák ki az erkélyajtót, mert 
különös látogatókat kaphatnak, 
majmokat.

Ezután Polonnaruvában foly-
tatták útjukat, ahol megnézték a 
királyi ásatásokat. Itt található az 
a buddhista templom rom, ami-
ről az 1929-es könyvben olva-
sott Zsóka. Majd a sziget szent 
városa, Kandy következett. Itt őr-
zik Buddha fogát, amelyet nem 
láthat senki, de minden évben 
egy nagy ünnepség keretében 
körbeviszik egy aranyozott szen-
télyben. Innen indultak tovább 
a hegyekbe, a teaültetvények-
hez, 1800 méteres magasságba, 
ahol egy manufaktúrát is meglá-
togattak. Természetesen teát is 
lehetett venni, gyönyörű csoma-
golásban, de igen borsos áron – 
teszi hozzá a világjáró. 

Hosszú úton értek le a Yala 
Nemzeti Parkhoz. Hajnali négy-
kor volt az ébresztő, innen in-
dultak egy ötórás túrára dzsi-
pekkel. Ez volt az ország első 
vadrezervátuma. Yala változatos 
ökoszisztémáiról, valamint ki-
emelkedően gazdag és sokszínű 

élővilágáról híres. Itt lehet a vi-
lágon talán a legjobban megfi-
gyelni és lefényképezni a vadon 
élő leopárdokat és itt látható Srí 
Lanka nemzeti madara, a dzsun-
geltyúk is. Leopárdot nem, kro-
kodilt azonban láttak a csoport 
tagjai, Zsóka még egy bébi kro-
kodilt is a kezébe foghatott. Más-
nap dzsungel túrával folytató-
dott a trópusi vakáció, csónakkal 
eveztek a mangrove mocsarak-
hoz. Ez hatalmas élményt jelen-
tett mindannyiuk számára. Az 
evezős fiú még kalapot is font a 
turisták számára növényekből. 
Este egy autentikus ayurvédikus 
masszázson is részt vehettek az 
őserdő kellős közepén. Egy vert 
falú kis házikóban pedig meg-
nézték, hogy a háziasszony ho-
gyan készít kókuszból kenyeret. 

Az utolsó napon érkeztek az 
Indiai-óceán partjára, itt volt egy 
félnapos pihenőjük, majd ismét 
visszatértek a fővárosba, Colom-
bóba. Ez egy metropolisz, hatal-
mas felhőkarcolókkal és a régi 
gyarmati épületekkel. Meglepő-
en szép, pedig néhány éve még 
a legszegényebb városok közé 
sorolták. – Engem nagyon vonz 
Ázsia, mert itt látunk még olyat, 
ami nekünk újdonság – foglal-
ta össze élményeit Gergely Szil-
veszterné.

Srí Lanka, a „fényességes sziget”
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Minden embert más tesz 
boldoggá, ám vannak olyan 
hétköznapi szokások, ame-
lyekről általánosságban el-
mondható, hogy megszépítik 
a mindennapokat.

Az, hogy hogyan alakul a reg-
gelünk, meghatározza egész 
napi hangulatunkat – íme 7 szo-
kás, ami hozzájárulhat a boldog-
ságunkhoz!

• Hálával indítják a napot: Amint 
felkelnek, köszönetet monda-
nak az életért, az új napért és a 
szeretteik támogatásáért. Kuta-
tások szerint azok az emberek, 
akik gyakran gyakorolnak hálát, 
sokkal kevésbé magányosak és 
szorongóak.

• Sosem hagyják ki a reggelit: 

Tudják, hogy ez a nap egyik leg-
fontosabb étkezése, hiszen eb-
ből nyerik az energiát a foly-
tatáshoz. Figyelnek arra, hogy 
egészséges, tápanyagokban 
gazdag étel kerüljön a tányérra.

• Átmozgatják magukat: Indulás 
előtt kicsit megmozgatják a tes-
tüket, nyújtanak, jógáznak, vagy 

a kutyussal sétálnak egy nagyot. 
Így felébresztik minden porciká-
jukat, és sokkal energikusabban 
indulnak neki a napnak.

• Megtervezik a napjukat: Tud-
ják, milyen faladatok várnak rá-
juk, és a legnehezebbet végzik 
el legelőször.

• Kizárják a rossz impulzusokat: 

Nem nézik a híreket, a céges 
e-maileket, hanem várnak ve-
lük, amíg beérnek a munkába. 
Nem hagyják, hogy már rögtön 
ébredés után feszültség legyen 
úrrá rajtuk a negatív hírek miatt.

• Szokássá teszik a boldogságot: 
Életünk 40%-át a rutinszerű cse-
lekvések teszik ki, ezért fontos, 
hogy a hálát, a mindfulnesst, az 
örömteli dolgokat is beépítsük 
életünkbe, és szokássá fejlesz-
szük őket.

• Kapcsolódnak a szeretteikkel: 
Megölelik, megpuszilják párju-
kat, gyermekeiket, vagy kedves 
üzenetet küldenek szüleiknek, 
testvéreiknek.

Forrás: Ridikül.hu

Czakó-Kádár Viktória

2017 nagyon sok örömet, 
barátságot, aktivitást hozott 
a Szentesi Egészségfejlesztési 
Irodába.

Az év első hónapjaiban a mun-
kahelyeket látogattuk meg ál-
lapotfelmérésünkkel. Az akkor 
megismert munkavállalók közül 
később többeket is üdvözölhet-
tünk mozgás klubjaink valamelyi-
kében. A munkahelyi kihelyezett 
szűréseinket, a jövőben is folytat-
ni szeretnénk, így várunk minden 
olyan munkáltatót, ahol legalább 
20 főt foglalkoztatnak.

Ahogy az idő javulni látszott, 
jöttek a családi napok, az úszó-
bajnokság, a Születés hete és a 
MESZK helyi szervezetével közö-
sen lebonyolított egészségnap. 
Rengeteg emberrel találkoztunk 
és ezeken a rendezvényeken né-
hányukat meg is mozgattuk. 

A nyár a falunapok és a sza-
badtéri rendezvények ideje volt. 
Meglátogattuk Derekegyházon 
a Palacsinta fesztivált, ezután kö-
vetkezett Nagymágocs, Nagytő-

ke, Árpádhalom és Magyartés is. 
Egytől egyig nagy szerettel fo-
gadták munkatársainkat, akik 
igyekeztek az EFI szolgáltatásai-
nak legjavát eljuttatni a járás va-
lamennyi településére.

Számos klubtól kaptunk meg-
hívást, hogy életmóddal kap-
csolatos előadásokkal segítsük 
a lakosságot.  Jártunk a Szente-
si gondozási központ különbö-
ző telephelyein, a mozgáskorlá-
tozottak szentesi csoportjánál és 
Szegváron az Idősek Napközi Ott-
honában is. Szívesen látogatunk 
el minden klubba jövőre is. 

Szeptemberben megrendez-
tük a II. EFItt Sportnapot, ahol Ka-
tus Attila is átmozgatta a részt-
vevőket. A rendezvényen Nyári 
János és csapata az egészséges 
táplálkozásról tartott előadást, és 
ízlelhetővé is tette, ugyanis kós-
tolót is hozott. A város trénerei 
egy napon belül bemutatták a 
helyi csoportos mozgási lehető-
ségeket. Kiderült, a város lakossá-
ga nagyon szerencsés helyzetben 
van, hiszen számos mozgásforma 
közül választhat kedvére valót.

Egész évben a helyi Mam-
mográfiás Szűrőközponttal is 
együttműködtünk. Kiemelt szű-
rőnapjaikon, alkalmanként az 
alap állapotfelméréseink is elér-
hetőek voltak. A központ szűrési 
koordinátorával együttműködés-
ben egész évben igyekeztünk az 
emlőszűrés fontosságát hangsú-
lyozni. 

Termékeny év volt az idei is, 
bízunk a sikeres folytatásban a 
2018-as évben is. 

Január közepétől figyeljék 
facebook-oldalunkat, ahol a leg-

aktuálisabb programokról infor-
málódhatnak. (www.facebook.
com/szentesefi) Írjanak üzenetet  
az efi@szentesi-korhaz.hu e-ma-
il címre, vagy keressenek bátran 
ügyfélfogadási időben hétfőtől 
csütörtökig 13 órától a Sima Fe-
renc utcai Rendelőintézet I. eme-
letének 118-as szobájában.

Békés, egészségben töltött 
boldog karácsonyi ünnepeket és 
új évet kíván a Szentesi Egészség-
fejlesztési Iroda valamennyi mun-
katársa!

Az EFI 2017-es éve

Trendi évkezdés
A boldog emberek 7 reggeli szokása
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Mézes keksz
Hozzávalók: 32 dkg liszt, 10 dkg 

porcukor, 8 dkg folyékony méz, 14 
dkg vaj, 2 tojássárgája, csipet só, 
vanília, 4 teáskanál mézes fűszer-
keverék, csokoládé a bevonáshoz.

Elkészítés: A száraz anyagokat 
összekeverjük, hozzáadjuk a puha 
vajat, tojássárgáját, folyós mézet és tésztát készítünk. Folpackba csoma-
goljuk és betesszük egy éjszakára a hűtőbe vagy a fagyasztóba kb. 45 
percre. A sütőt előmelegítjük 170-180 fokra. A lehűlt, pihentetett tésztát 
kinyújtjuk fél centi vastagságúra és tetszőleges formákat készítünk. A for-
mát minden alkalommal lisztbe mártjuk! Papírral bélelt tepsire tesszük és 
az előmelegített sütőben megsütjük. Nem szabad sokáig sütni, mert ke-
mények, szárazak lesznek, kb. 10 perc elég volt. Rácsra téve hűlni hagy-
juk. Ez alatt elkészítjük a csokit, amit vízgőz fölött megolvasztunk. Először 
csak egy kis csokit tegyünk a tálkába, majd ha megolvadt, akkor mehet 
hozzá a többi. Ha ezzel az eljárással készítjük nem fog megolvadni a csoki 
a kezünkben. A kekszek alját csokiba mártjuk, szilikonos papírra tesszük 
és hagyjuk megszilárdulni. Ha kész, dobozban tároljuk.

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 25-január 1-ig az Eszes 
Gyógyszertár  (Szentes, Klauzál u. 6.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 óráig, 
szombat- pihenőnap 8-12 óráig, vasárnap és munkaszüneti nap zárva. 
Készenléti telefon: 70/563-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 óráig, 
szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától másnap 7.30 
óráig.(ha vasárnap után ünnepnap következik, vagy ünnepnap után 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.

Felsőpárti Söröző
December 23-án, szomba-

ton 22 órai kezdettel a First ze-
nekar élő koncertje lesz. A be-
lépés 22 óráig ingyenes.

Dr. Papp László Városi 
Sportcsarnok

December 30-án, szombaton 
óév búcsúztató koncertet ren-
deznek. Közreműködnek: Bár-
dos Lajos Vegyeskar, Horváth 
Henrietta zongoraművész, Jö-
vőnkért Néptáncegyüttes, 
Nagy Johanna opera-énekmű-
vész, Szentes Város Fúvószene-
kara. Az est házigazdája Majté-
nyi András.

Kossuth tér
December 23-án, szomba-

ton 19 és 19.45 óra között Se-
res Krisztián koncertjét hallgat-
hatják meg az oda látogatók.

2018. január 1-jén, hétfőn 18 
órai kezdettel tartják az újévi 
tűzijátékot.

Tokácsli Galéria
2018. január 4-én, csütörtö-

kön 17 órakor a Szűcs Árpád 
festőművész képeiből rende-
zett emlékkiállítást megnyit-
ja dr. Szűcs Judit nyugalmazott 
múzeum pedagógus. Közre-
működik Páger Gréta klarinét-
on. A kiállítás megtekinthető 
január 27-ig.

 Egészségügyi ügyelet

Született:
Tóth Gábornak és Almási Vivi-

ennek (Szentes, Nádasdy u. 15.) 
Ádám Gábor, Szolnoki Ákosnak 
és Bihari Líviának (Szentes, Kiss 
Zs. u. 42.) Lara Lilla, Sipos Sán-
dor Dánielnek és Berezvai Ani-
kónak (Szentes, Hétvezér u. 19.) 
Zara, Dóczi Sándornak és Csányi 
Éva Andreának (Szentes, Mariska 
u. 5.) Lehel Áron, Pető Zsoltnak 
és Bodzás Juliannának (Szentes, 
Boros S. u. 29.) Zoé, Prozlik Péter 
Pálnak és Szarvas Alexandrának 
(Szentes, Árpád u. 45.) Izabella 
(képünkön), Jakus Krisztiánnak 
és Szitás Bettinának (Szentes, 
Kodály Z. u. 4.) Mira Evelin, Kál-
mán Gábornak és Újszászi Nó-
rának (Csongrád, Bihari J. u. 44.) 
Gábor András, Perecsényi Gyula 
Gábornak és Gadár Gwendolin-
nak (Csongrád, Tinódi Sebestyén 
u. 7.) Zsófia Hanna, Nárai Tamás-
nak és Nagy Nikolett Mónikának 
(Csongrád, Szív u. 176.) Linett Na-
tália nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Csordás István (Szentes, Gya-

log u. 1.) és Radócz Irén (Romá-
nia, Belfir)

Elhunyt:
Fülöp-Nagy Lajosné (Szen-

tes, Cseuz B. u.11.), Darida Ignác 
(Szentes, Bercsényi u. 36/A.), Kiss 
Zoltánné (Csongrád, Szent Imre 
herceg u. 19.)

Családi 
események

KOS Egyedülálló vagy? 
Akkor az év első napjaitól 
kezdve érdemes lesz nyitva 
tartanod a szemedet, ugyanis 
az év első felében jó esély van arra, hogy 
megleled életed szerelmét!

BIKA Minden kapcsolat-
ban élő Bika jegyű az év első 
negyedévét követően válsá-
gos időszakon mehet keresz-
tül.

IKREK A csillagok arra 
ösztönöznek, hogy ha már a 
Vénusz éve van, használd ki 
jótékony hatásait és építsd a 
kapcsolatodat!

RÁK Egyes párban élő Rá-
koknak is meg kell tapasztal-
niuk az 2018-as év tavaszán 
azt a viharos időszakot, amikor 
felmerülhet bennük a szakítás. De ne kap-
kodjátok el a döntést.

OROSZLÁN Kivételesen 
jó év elé nézel, mert a Sze-
relem Éve hatalmas megle-
petéssel kecsegtethet, rá-
adásul még az eljegyzés és a 
házasság kérdése is terítékre kerül!

SZŰZ Bár ígéretesen alakul 
majd a szerelmi életed 2018-
ban, de hiányzik pár dolog ah-
hoz, hogy szinte tökéletes le-
gyen a boldogság!

MÉRLEG Hol is kezdjük, 
hiszen rengeteg változáson 
megy majd keresztül a sze-
relmi életed! Az év elején 
még minden rózsás lesz, aztán tavasszal 
beüt a ménkű.

SKORPIÓ Mielőbb kezd meg kapcso-
latépítő programodat, főleg 
akkor, ha a távolságnak, el-
hidegülésnek most is meg-
mutatkoznak a jelei, nehogy 
szakítás legyen belőle a jövő évben!

NYILAS Ha még szingli vagy, akkor 
kösd fel jól a nadrágot, mert 
várható néhány kellemetlen 
csalódás, ám ettől még egy 
percre se menjen el a kedved a párkap-
csolattól!

BAK Türelemre intenek a csillagok és 
arra figyelmeztetnek, hogy 
akaratossággal semmit sem 
lehet megoldani, mint ahogy 
némasággal sem.

VÍZÖNTŐ Egyedülállóként jól gon-
dold meg milyen alkalmi vagy 
éppen szeretői kapcsolatokba 
mászol bele, nehogy aztán te 
húzd a rövidebbet!

HALAK Az év első pár hó-
napjában meglehetősen 
hangulatingadozó és szere-
tetmániás leszel, de még a 
munkahelyi feszültséget is rajta vezethe-
ted le.

HOROSZKÓP
– 2018 –

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

Program-
ajánló
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Labádi Lajos

Szinte törvényszerű, hogy min-
den településen a legtöbb régi 
fénykép, képeslap, egyéb ábrá-
zolás a főtérről készült. Így volt 
ez Szentes esetében is, hisz a vá-
rosközpontokban épültek a leg-
jelentősebb, legmutatósabb 
középületek, amelyek reprezen-
tálhatták városunk arculatát, épí-
tészeti értékeit, hangulatát. So-
rozatunk korábbi részeiben már 
megírtuk, hogy Szentes jelen-
legi központi magja a XVIII. szá-
zad második felétől alakult ki. A 
református templom előtti terü-
let kezdettől fogva piactérként 
is szolgált, amely az 1880/90-es 
évek folyamán nyerte el városias-
nak mondható arculatát: 1883-ra 
felépült a vármegyeháza, 1885–
87 között elkészült a város első 
ártézi kútja, megtörtént a Fő-
tér (1892-től Kossuth tér) kikö-
vezése, korszerűbb megvilágítá-
sa. 1907-ben sor került a tér első 
tervszerű fásítására. Ettől kezdve 
közel 30 éven keresztül a göm-
bakácok határozták meg főte-
rünk arculatát. A Szilágyi Dezső 
által kiadott színezett képeslap 
ezt az időszakot ábrázolja: háttér-
ben a neoreneszánsz stílusú vár-
megyeházával, előtte a Zsigmon-
dy-féle díszkúttal, és félkörben a 
régi Szentes jellegzetes gömba-
kácaival.  

A képeslap központi témája 
a hetipiac megörökítése: a kira-
kodó vásárosok sátrai; a nézelő-
dő bőszoknyás háziasszonyok és 
cselédlányok; korzózó, jól öltö-
zött úri népek, akik inkább csak 
bámészkodni jöttek a főtérre. 
Óhatatlanul eszembe ötlik Mó-
ricz Zsigmond kiváló írónk, aki 
több alkalommal megfordult 
Szentesen, és mindannyiszor sze-

retettel írt városunkról és lakóiról. 
1935 októberében is három na-
pig Szentesen időzött, s Kozma 
György főispán jóvoltából a me-
gyeházán kapott szállást. Utóbb 
megírta, hogy álmatlan éjszaká-
ja volt a hely szelleme miatt. A 
helyi újságíró pedig azt jegyez-
te fel, hogy Móricz Zsigmond 
korán reggel kiment a piacra, s 
elvegyült a vásárosok között. El-
mesélte, hogy a neves író hosz-
szabb ideig időzött az ócskapia-
con, ahol kedves alkudozás után 
a tréfa kedvéért megvásárolt egy 
tajtékpipát, majd érdekes újdon-

ságként fedezte fel a disznópör-
zsölő gépet, amilyet még nem lá-
tott; gyorsan le is rajzolta. Móricz 
a piaci séta emlékeként a fazeka-
soknál vásárolt néhány cserép-
tárgyat. 

Tudni kell, hogy ugyanebben 
az időben – a gazdasági világvál-
ság elhúzódó éveiben – a főtéren 
gyűltek össze a szentesi munka-
nélküliek tömegei (kubikosok, 
építőmunkások, napszámosok, 
cselédek), munkaalkalomra vár-
va, kérve, olykor követelve. A 
szentesi népnyelv a Kossuth te-
ret ekkoriban keresztelte át „em-

berpiacnak”, „köpködőnek”, igen 
szemléletesen kifejezve, hogy 
a megélhetésért itt alkudoztak 
bármilyen munkára, sokszor he-
teken-hónapokon át hiába ácso-
rogva (köpködve). 

 Főterünk újabb jelentős vál-
tozására 1934 őszén került sor. 
Több évi heves csatározás után 
a megyeháza elől eltávolították 
a város díszkútját, és helyére ál-
lították Horváth Mihály történet-
író-püspök egészalakos szobrát, 
Kisfaludy Stróbl Zsigmond alko-
tását. A főtér másik végében Kos-
suth Lajos szobra kapott helyet, 
Tóth István szobrászművész alko-
tása. A szobrok felállításával pár-
huzamosan az egész teret újra-
parkosították, de piaci funkciója 
továbbra is megmaradt.        

Az 1934/35 folyamán kialakí-
tott térforma az elkövetkező 40 
évben alig változott. A leglénye-
gesebb változás az volt, hogy a 
piac – elsősorban a vásáros lo-
vas kocsik által okozott forgal-
mi problémák miatt – fokozato-
san kiszorult a főtérről, s egyre 
inkább átterelődött az Apponyi 
térre, vagyis a vásártérre. A Kos-
suth tér hagyományos piac funk-
ciója 1950-re szinte teljesen 
megszűnt. A főtér következő át-
alakítására az 1970-es évek köze-
pén került sor, amelynek során a 
tér eredeti mérete jelentősen le-
csökkent. A Kossuth szobor ekkor 
került a megyeháza elé, a Hor-
váth Mihály szobor pedig a gim-
náziumi kertbe. A főtér jelenlegi 
arculatát 2002-ben nyerte el. Az 
átalakítás során Horváth Mihály 
szobra visszakerült a régi helyére. 
A volt megyeháza 2005-re teljes 
felújításon esett át, a teret igen 
ízlésesen újraparkosították. Alsó 
képünk már a legutóbbi változá-
sokat tükrözi. 

Szentes arculata régen és ma (35.)

Móricz Zsigmond a szentesi „köpködőn”

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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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A boldogság szeretet 
kérdése, semmi másé. Aki szeretni tud, az 
boldog ember”. (Herman Hesse)

Múlt heti nyerteseink: Almási Józsefné és 
Bodor Mária. Nyereményük a Bolt az Egész-
séghez üzlet 2 db 3000 Ft értékű ajándéku-
talványa. Ezen a héten a Váczi-Vill Kft. 2000 
Ft értékű ajándékutalványát  sorsoljuk ki.

Vízszintes: 1. Agatha Christie angol írónő a 
„krimi koronázatlan királynője”. Tőle idézünk 
(folytatás a vízszintes 58. és a 82. számú sorok-
ban). 16. Keservesen sírnak. 17. Kameraman. 
18. Fundamentum. 19. Átéli a téli hónapo-
kat. 21. Brazil szövetségi állam (székhelye 
Belém). 22. Oldal. 23. Amely személy. 24. 
Református, röviden. 26. Vékony faáru. 27. 
Öregember. 29. Svéd város a Botteni-öböl 
csücskében. 32. Gond, kellemetlenség. 34. 
Basszusgitáros, zeneszerző, a Hobo Blues 

Band és P. Mobil volt tagja (Egon). 36. Búbos 
jelzője is lehet. 38. Gyakori lónév. 40. Porté-
ka. 41. Mamma … (ABBA együttes népsze-
rű dala). 42. Én, németül. 44. Idegen nem. 45. 
Kihangsúlyozott. 50. Téli csapadék. 51. Ikarus 
eleje! 53. Maró egynemű hangzói. 54. Indí-
ték. 56. Bór és ittrium vegyjele. 57. Gyerek-
nyelven: szuri. 58. Az idézet második sora. 64. 
Az udvarra. 65. Mázol. 67. Ozmium vegyjele. 
68. Televízió. 69. Korábbi német állam név-
betűi. 70. Lábod határai! 71. Patás állat. 73. 
Orosz folyam. 75. Kenyérgabona. 77. Repülő, 
léghajós (görög). 80. Ázsiai gépkocsi. 82. Az 
idézet harmadik sora.

Függőleges: 1. Magyar író (1893-1970.). 
2. A Nana írója (Emile). 3. Hegyesszögű csü-
csökben végződő (forma). 4. Zenei irányzat. 
5. Reng a szélein! 6. Dal. 7. Izrael egyik tarto-
mányából valót. 8. Iktatva, röviden. 9. Szóló-
ban van! 10. Ilyen rendszer is van. 11. Fekete 
István gólyája. 12. Özönvíz. 13. Jogtalan ha-

szon. 14. Névelővel: olasz (ember, régiesen). 
15. Mellé, gyűrűjébe. 20. Fialtat. 23. Bagó 
egynemű hangzói. 25. Felügyelőbizottság, 
röviden. 28. Panama határai! 30. Kétharmad 
rum! 31. Gereben vége! 33. Argon vegyjele. 
35. Középen szórták! 36. Mely személy? 37. 
Ecet fele! 39. Becézett Róbert. 41. Város Bosz-
nia-Hercegovinai déli részén. 43. Földünk 
mellékbolygóját. 45. Az ökölvívó Kovács Ist-
ván beceneve. 46. Kis Ilonka. 47. A végén be-
temet. 48. Bejglitöltelék. 49. K… - fanyar. 50. 
Bátor vitéz. 52. Gyötör. 53. Megkevert kacsa! 
55. Heves megyei nagyközség. 59. Szál. 60. 
Papírméretet. 61. Átnyújtaná. 62. Albán és 
török gépkocsik jelzése. 63. Kikötőmedence. 
66. Őszi hónap röviden. 72. Hajófar. 74. Ezüst 
vegyjele. 76. Mássalhangzó kiejtve. 78. Be-
tűt, rajzot vés. 79. Zuhé egynemű hangzói. 
81. Párosan kísér!

Beküldendő a vízszintes 1., 58. és 82. 
számú sorok megfejtése. 

Megfejtéseiket szerda délig várjuk!

Nyerjen a Szentesi Életben!

 1 2 3 4 5 6 7 8 S 9 10 11 12 13 14 15 A 

16         17       ▼ 

18     19   20     21    

22    23      24  25  26   

  27 28   29 30  31   32 33   S 

34 35    36      37  38  39  

40    41      42  43  44   

45 46 47 48 49    50   51 52  53   54 55  56  

57      58 59   60   61   62   63   

64   65  66  67  68   69    70  71   72 

73  74  75  76   77  78    79   80  81  

 82  Y     A         É     

 
December 25-31.

Hétfő – Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket!
Kedd – Kellemes karácsonyi 
ünnepeket!

Szerda – Karalábéleves
A menü:  Mustáros tejfölös 

sertésragu, galuska
B menü:  Sertésrizottó, 

savanyúság
C menü:  Kijevi töltött borda, 

rizs köret, savanyúság

CSütörtöK – Hagymaleves

A menü:  Csirkemell csíkok Orly 

módra, sütőtökös 

burgonyapüré

B menü:  Görögös töltöttborda, 

héjas burgonya

C menü:  Rántottsajt, rizs köret, 

tartármártás

PénteK – Gulyásleves
A menü:  Túróstészta
B menü:  Somlóigaluska
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Almaleves
Malacsült, burgonya, pezsgős 
párolt káposzta (csak előre 
rendelve)

VaSárnaP – Boldog Új Évet!

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

Az idei esztendő utolsó első 
osztályú férfi vízilabda mér-
kőzésén a Metalcom Szentesi 
VK gárdája fejet hajtott a na-
gyobb tudás előtt: az OSC 14-
10-re nyert a ligeti uszodában.

Pedig tragikusan indult a ta-

lálkozó, hiszen a vendégek már 
7-1-re és 10-2-re re is vezettek a 
mieink ellen, ekkor úgy tűnt, na-
gyon nagy verésbe szalad bele a 
gárda, sőt, még az utolsó nyolc 
percre is kilencgólos fővárosi 
előnnyel startoltak el a csapatok. 
A záró nyolc percben viszont a 
mieink kitettek magukért, sor-

ra lőtték a gólokat, és a mínusz 
kilencből, csak mínusz négy lett 
a végére, ezt a negyedet 6-1-re 
nyerte a Szentes. – Túlságosan is 
tiszteltük ellenfelünket – nyilat-
kozta a találkozót követően Pel-
lei Csaba, a Metalcom vezető-
edzője. – Az OSC roppant erős 
csapat, komoly eredményekkel, 
viszont tudnak gyengébben is 
játszani. Mi abban bíztunk, hogy 
ha esetleg gyengébb napot fog-
nak ki, mi viszont extrát tudunk 
nyújtani, akkor szoros mérkő-
zést tudunk velük játszani. Saj-
nos már az elején eldőlt a talál-
kozó, ekkor nem éreztem azt a 
tüzet a csapatomban, ami ah-
hoz kellett volna, hogy végig 
partiban tudjunk maradni el-
lenfelünkkel. Becsülendő csapa-
tomban, hogy nem estünk szét 
teljesen, volt tartásunk, de azt 
látni kell, hogy számunkra hízel-
gő volt ez a négygólos vereség. 

- Karácsonyi hangulatban 
kezdtük a mérkőzést – erről már 

a két gólt szerző Somogyi Balázs 
beszélt. – Már a sokadik mér-
kőzés kezdetébe aludtunk így 
bele, ez meghatározta a találko-
zó egész menetét. Ezúton is sze-
retnék kellemes ünnepeket kí-
vánni a szentesi szurkolóknak, a 
klub munkatársainak és a sport-
ág iránt rajongóknak egyaránt.

A csapat tagjai levezető edzé-
seken vesznek részt, majd pár 
nap pihenőt követően janu-
ár 2-án már edzésen kell részt 
venniük a játékosoknak. 20-án 
a Miskolc ellen folytatódik, ezt 
követően viszont roppant fon-
tos mérkőzések várnak a Metal-
comra. A Szentes a nyolccsapa-
tos B-csoport hetedik helyén áll, 
hat ponttal. 

Karácsonyi hangulatban

Palicska Irén 

Két nap és itt a karácsony. 
Bizonyára senkinek sem a kö-
rül forognak most a gondola-
tai, hogy hányszor keresi fel 
az edzőtermet és mennyit mo-
zog, pedig az ünnepek alkal-
mával se érdemes elhanyagol-
ni a sportot. Ezt meghálálja a 
testünk, főleg ha nem tömjük 
tele magunkat töltött káposz-
tával és bejglivel. Decemberi 
rovatunkban ehhez ad hasz-
nos tanácsokat állandó szak-
értőnk, Locskai József szemé-
lyi edző és korrektív tréner.

– Jelentenek-e valamilyen vál-
tozást az edzés szempontjából az 
ünnepek?

– Az ünnepek közeledtével so-
kan kicsit elhanyagolják a moz-
gást. Lehet, hogy ennek az az 
oka, hogy másra fókuszálnak, 
próbálnak az ünnepre mindent 
jól összehangolni. Úgy gondo-
lom, hogy kerülendő a sport tel-
jes mellőzése, illetve abbahagy-
ni azt, amit hónapok vagy évek 
óta épít az ember. Azt tapaszta-
lom, hogy nagyon sokan ilyen-
kor is szükségét érzik a mozgás-
nak, és valóban kikapcsolódást 
jelent, amikor az ünnepek előtt 
vagy között elmennek edze-
ni. Ebben az időszakban viszont 
nem fokozzuk a teljesítményt, 
nem növeljük extrán az edzések 
számát. 

– Te is azt tapasztalod, hogy ke-
vesebben látogatják az óráidat? 

Tartasz edzéseket az ünnepek kör-
nyékén? 

– Igen, ilyenkor egy kicsit visz-
szább esik azoknak a száma, akik 
eljönnek edzeni. De mindig visz-
szajönnek azok a vendégek, akik 
kipihenik az év végi hajtást. Én 
is ehhez próbálom alakítani az 
edzéseimet. Nálam is lesz egy 
hetes periódus, amikor nem tar-
tok csoportos edzéseket. 

– Az is rossz, ha megterheljük a 
testünket a túl sok sporttal, de az 
is lehet megterhelő, ha kihagyunk 
egy-két hetet? Vagy ezt még tole-
rálja a szervezetünk?

– Ez az edzettségtől függ. Nyil-
ván aki jobb kondícióban van, 
annak többet tolerál a szerve-
zete, de ezt az fogja eldönteni, 
hogy ki mennyire hagyja el ma-
gát az ünnepek alatt. Lehet pi-
henni egy hetet úgy is, hogy 
visszaveszünk az edzésekből, de 
lehet úgy is, hogy nem csinálunk 
semmit, és akkor belecsúszunk 
egy több hetes kihagyásba. Ak-
kor már nehéz lesz újból vissza-
térni, biztos, hogy reagálni fog a 
szervezetünk arra, hogy sokat pi-
hent. 

– Nyakunkon a január, jönnek az 
újévi fogadalmak, és ismét a magas-
ba ugrik az edzőtermek látogatottsá-
ga. Milyen alternatívákat javasolsz?

– Bízom benne, hogy sokan 
most kezdik el, kezdik újra, vagy 
folytatják a régi edzésformákat. 
Esetleg kipróbálnak új lehető-
ségeket. Alternatívaként a TRX-
et és a funkcionális köredzéseket 
tudom javasolni a téli időszak-
ban, amikor a szabadban való 
mozgás kicsit beszűkül. Az edzés 
keretein belül az egész testre ki-
hatunk, és a csoport, a közösség 
extra motivációt ad ahhoz, hogy 
valaki megszeresse ezt a moz-
gásformát, és folyamatosan dol-
gozzon ezeken az edzéseken. 

– Életmód tanácsokat is adsz a 
hozzád fordulóknak? 

– Ezzel is foglalkozom, mert 
nagyon közel áll az edzéshez. 
Nagyon sokat jelent, hogy ho-
gyan táplálkozunk, mennyit pi-
henünk, hogyan választunk 
sportot a saját igényeinkhez. Ha 
valaki célirányosan megkeres, 
foglalkozom ezzel, és amiben tu-
dok, segítek, de elsősorban az 
edzések fokozatossága és ösz-
szehangolása már egy nagy lé-
pés ahhoz, hogy az életmódun-
kat rendezzük.

– Nem tartasz csoportos órá-
kat, de neked, mint oktatónak hi-
ányzik-e annyira a mozgás, hogy 
az ünnepek alatt is lemenj az 
edzőterembe? 

– A sportolóimmal a hét min-
den napján foglalkozom, ott 
nem lesz pihenő. Biztos, hogy 
nem fogok ugyanannyit edze-
ni, de az, hogy kihagyjam a moz-
gást, teljesen kizárt.

Mozogj jól, mozogj jobban!

Az ünnepek alatt se lazítsunk!

Locskai József
személyi edző, korrektív tréner

E-mail: locskai1989@gmail.com

Telefonszám: 20/278-9198

A SPORTHÍREK TÁMOGATÓJA

Metalcom Szentesi VK – 
OSC 10-14 (1-6, 1-3, 2-4, 6-1)

A szentesi gólszerzők: 
Somogyi B. (2), Pellei F. (2), 

Kiss K. (2), Nagy M. (2), 
Takács J. (2) .
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Hering Viktor

Az idei szezon legjobb telje-
sítménye sem volt elég a pont-
szerzéshez, pedig közel volt 
a bravúr: a Hungerit Szentesi 
VK női vízilabda csapata 6-5-
re kikapott az esztendő utolsó 
bajnoki mérkőzésén a bajnok, 
és friss Magyar Kupa-győztes 
UVSE együttesétől. A muta-
tott játék azonban bizakodás-
ra ad okot a tavaszi folytatást 
illetően.

Egy hét alatt két mérkőzést 
játszott a Hungerit, előbb az 
UVSE Margitsziget gárdájával 
idegenben, majd a listavezető 

UVSE ellen hazai medencében 
mérkőzött Vidumanszky Lász-
ló együttese, és tulajdonképpen 
mindkét összecsapáson a papír-
forma érvényesült, bár az utóbbi 
mérkőzésen… na, de erről majd 
később. A hét közepén idegen-
ben diadalmaskodott a Szentes, 
a mieink fölényesen nyertek 15-
5-re, így kellően jó hangulatban 
várhatták a bajnokcsapat elleni 
derbit. Az első védést Lekrinszki-
nek kellett bemutatnia, ám a má-
sodik UVSE-próbálkozásnál már 
ő is tehetetlennek bizonyult, és 
mivel a mieink háromszor is ki-
zárólag a kapufát tudták eltalál-

ni, vendég előnnyel kezdődhe-
tett a második negyed. Itt aztán 
már nem volt mese, a Rybank-
sa-duplára és egy Mirshina ta-
lálatra a fővárosiak nem tudtak 
reagálni, hiába kérte egyre hatá-
rozottabban erre lányait Benczur 
Márton, aki ébresztőt fújt csapa-
tának. Keszthelyiék a harmadik 
nyolc percre ébredtek fel, egyen-
lítettek, annak ellenére, hogy to-
vábbra is a kapufát találták el 
legtöbbször vagy pedig a válo-
gatott formában védő Lekrinszki 
Gina állta útjukat. Az utolsó ne-
gyedben folytatódott a szentesi 
kapusparádé, és 5-5 volt az állás, 
amikor büntetőhöz jutottak a 
mieink. A korábban bombagólt 
szerző Rybanska azonban hibá-
zott, és bár a túloldalon a mi Gi-
nánk még bemutatott egy káp-
rázatos bravúrt, Mucsi lövését 
viszont már nem védhette, így a 
vendégek, ha komoly nehézsé-
gek árán is, de elvitték a ponto-
kat a ligeti uszodából. – Sajnos a 
végén mi húztuk a rövidebbet – 
nyilatkozta Vidumanszky László, 
a Hungerit vezetőedzője a talál-
kozót követően. – Esélyünk volt 
a döntetlenre és a győzelemre 
is, sajnos egyik sem jött össze. 
Tudtuk, hogy az UVSE nehéz so-
rozatban van, és ha kevés gólon 
tudjuk tartani az Újpestet, bra-
vúr érhetünk el. Vezettünk, de 

sajnos a vendégek rutinos játé-
kosai kihasználták az apróbb hi-
báinkat, és ezért könyörtelenül 
megbüntettek bennünket. Ez a 
mérkőzés megmutatta, hogy az 
elvégzett munkának van ered-
ménye, és tavasszal még jobbak 
lehetünk. Gratulálok a csapa-
tomnak, fegyelmezetten játszot-
tak.

– Azt gondolom, hogy közü-
lünk mindenki emelt fővel me-
hetett haza a találkozót köve-
tően – ezt már Brávik Fruzsina 
nyilatkozta. – Bár ott voltunk a 
nagy lehetőség kapujában, a vé-
gén megremegtek a kezek, így 
elmaradt a pontszerzés, de na-
gyon örülök, hogy ilyen játékkal 
zártuk ezt az évet.

A csapat külföldi játékosai 
ezekben a napokban utaznak 
haza, a többiek pár nap pihe-
nőt követően ezen a héten még 
edzettek, és a két ünnep között 
is tréningeznek majd, mivel ja-
nuárban nehéz sorozat vár a lá-
nyokra. A csapat jelenleg a tíz-
csapatos OB I hatodik helyén áll, 
tizenöt ponttal. 

Hungerit Szentesi VK – 
UVSE 5-6 (0-1, 3-0, 0-2, 2-3)

A szentesi gólszerzők: 
Rybanska (3), Mirshina, Brávik

Közel a bravúrhoz

A szenior úszók utolsó hazai versenyét a törökbálinti szenior 
úszók rendezték meg december első hétvégéjén, abban a meden-
cében, ahol többek között Cseh László is edzeni szokott. Az uszoda 
falát borító képe kellő motivációt jelentett a küzdelmekhez az idő-
sebb korosztály versenyzői számára is. Az erős nemzetközi mezőny-
ben a Szentesi Delfin ESC csapata ismét szépen szerepelt. A verseny 
rendezői különdíjat ajánlottak fel az abszolút legjobb eredményt 
elérő 100 méteres férfi és női mellúszónak. Ez utóbbiban szentesi 
siker született, Pólyáné Téli Éva vehette át a legjobb női mellúszó-
nak járó kupát. 

A Szentesi Delfin ESC versenyzői az egyéni versenyszámokban 
szerzett 34 éremmel tértek haza, de a váltókban is 6 alkalommal áll-
hattak dobogóra. Eredményeiket lapunk Facebook oldalán, a www.
facebook.com/szentesielet-on tesszük közzé. Az egyesület decem-
ber 27-én évértékelőt tart, melyről a Szentesi Élet következő lapszá-
mában számolunk be.

Érmek Törökbálintról
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Hering Viktor

A Magyar Birkózószövet-
ség 2017. évi karácsonyi 
partiján december 15-én, 
Budapesten a Hotel Aréná-
ban dr. Kis-Tóth Tihamért, 
a szentesi dr. Papp László 
Birkózó Sportegyesület el-
nökét, a sportágban hosz-
szú évtizedek óta eltöltött 
eredményes munkájának 

köszönhetően “50 év a bir-
kózásban” kitüntetésben ré-
szesítették. 

A 86 esztendős kiváló szente-
si sportember számára is meg-
lepetés volt az elismerés, Rónyai 
Zoltán alelnök és Mazula Erik ve-
zetőedző az utolsó pillanatig ti-
tokban tartották a díjazott előtt, 
hogy mi is lesz a fővárosi látoga-
tás pontos célja. A szentesi bir-
kózósportban folyó kiváló mun-

ka eredményeként két fiatal 
versenyzőt, Cseh Balázst és Ko-
vács Zsoltot is meghívták a kis-
kunfélegyházi serdülőváloga-
tott edzésre, amit december 27. 
és 30. között rendeznek meg. A 
fiatalok – bár életkorukból kifo-
lyólag még a diák korosztályban 
szerepelnek – teljesítményükkel 
kivívták, hogy a náluk idősebbek 
között vehetnek részt a négy na-
pos foglalkozássorozaton. És, 
hogy nem csak a fiatalok teljesí-
tettek jól ebben az esztendőben, 
hanem az edzői stáb is, arra itt a 
remek megerősítés: Bacsa Ferenc 
– Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor 
nevelőedzője –, Módos Péter és 
Módos Csaba válogatott edzők 
szakmai stábja egy szentesi 

szakemberrel is bővül, ugyanis 
Mazula Erik is részt vesz a serdü-
lőválogatott kötöttfogású szaká-
gában a fiatalok felkészítésében.

A dr. Papp László Birkózó Spor-
tegyesület év végi díjátadó ün-
nepségén különdíjban részesült 
Cseh Balázs, mint az egyesület 
legeredményesebb versenyző-
je, Kovács Zsolt, aki egész év-
ben példamutató edzésmunkát 
végzett, valamint Kuczora Márk, 
Kuczora Attila és Gyurász Dáni-
el, akik ötödik helyen végeztek 
az országos versenyeken és diá-
kolimpiákon, vagyis pontszerzői 
voltak a szentesi csapatnak. Raj-
tuk kívül valamennyi birkózó ok-
levelet kapott egész éves telje-
sítményéért.

A szentesi tenisz színtér három ikoni-
kus alakja hunyt el az elmúlt időszakban. A 
Szentesi Tenisz Klub gyászközleményét ol-
vashatják.  

Döbbenettel kaptuk az utóbbi hetekben 
a lesújtó híreket. Három teniszbarátunk is 
magunkra hagyott a földi salakpályákon. 
Tragikus hirtelenséggel, szinte egy időben 
mentek el. Orosz Imre, Szabó László, Pádár 
Zoltán. Mindhárman meghatározó alakjai 
voltak szeretett sportáguknak, még ha nem 
is azonos területen.

Orosz Imre: a Szentes Város Tenisz Sport-
jáért Alapítvány agilis elnökeként segítette a 
sportágat. Fiai révén lelkes drukkere is volt 
a tenisznek. Jelentős részt vállalt a fedett te-

niszpályák létrehozásában. Élt: 66 évet.
Szabó László tanítványainak Laci bácsi, 

barátainak, kollégáinak „Kuka“. Pedig nem 
volt törpe, tekintélyt parancsoló alkata, gön-
dör haja, sajátos járása azonnal feltűnt, ha 
belépett a sporttelepre. Jó humora, gyer-
mekek iránti szeretete sok apróságot köte-
lezett el a tenisz sport irányába. Edit lányá-
ból, kollégái segítségével Vidék Bajnokot, 
korosztályában országosan elismert és sike-
res versenyzőt faragott, aki a női csapat osz-
lopa lett. Ő maga a felnőtt férfi csapat tagja-
ként ért el sok sikert aktív pályafutása során. 
Élt: 77 évet.

Pádár Zoltán már fiatalon bekapcsoló-
dott a tenisz sportba. Igazi csapatember 

volt, amit bizonyított a felnőtt csapatban is. 
Lelkesedése szenior korában sem lankadt. 
Az amatőr csapat motorjaként évtizedekig 
járták a Megyét, szereztek sikereket sport-
társaival. Tagja volt a 80-as évek háromszo-
ros bajnok csapatának. A közösségi életnek 
is központi figurája, támogatója volt. Se-
gítsége nélkül nem lettek volna hangulatos 
évadzáró összejövetelek, közgyűlések. Élt: 
69 évet.

Mindhárom család gyászában osztozva, 
részvétünket nyilvánítva búcsúzunk. Nyu-
godjatok békében, soha nem felejtünk!

Barátok, tanítványok, kollégák, 
sporttársak a pályáról

Gyászol a szentesi tenisz társadalom

Elismerés a legendának




