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Vegyes képet mutatnak a 
szentesi bérlakások, az egyedi 
családi háztól kezdve a társas-
házi lakásig minden szerepel a 
kínálatban. Szentesen összesen 
463 szociális bérlakás van, ebből 
232 összkomfortos, 163 komfor-
tos, a többi fél- és komfort nél-
küli lakás. Azonnali felújításra 7 
lakás vár mintegy 12,5 millió Ft 
értékben, rövid és középtávon 
pedig 230 lakást kellene felújíta-
ni, valamint a bérlők helyett ren-
dezni a közüzemi tartozásokat.

A legnagyobb gondot az je-
lenti, hogy nagyon kevés az 
olyan bérlő, aki magának érzi a 
lakást, megfelelően karbantar-
taná, törődne vele, annak elle-
nére, hogy ez kötelessége lenne 
– tudtuk meg Döbrőssy Ivántól, 
a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
vezetőjétől.

– A bérlő kötelezettségi köré-
be tartozik a lakások belső kar-
bantartása, a berendezési tár-
gyak cseréje. Ez a szerződésben 
benne van, erre mindig felhívjuk 
a bérlők figyelmét szerződéskö-
téskor. A mi feladatunk az, hogy 
tisztán, lakhatóan kell átadni a 
lakást – így is kellene átvennünk. 
Sokszor azonban a bérlők, ami-
kor elhagyják a bérleményt, ak-

kor lelakva, jelentős hátralék-
kal hagyják ott azokat. Egy lakás 
rendbetétele átlagosan a több-
százezer forinttól elérheti a más-
fél millió forintot is – tájékoztatta 
lapunkat Döbrőssy Iván.

Ezt erősített meg Hevesi-Tu-
lipán Edit, a Lakásügyi Bizott-
ság képviselője is. – Sajnos több 
bérlő nem „a jó gazda” módjá-
ra viselkedik a bérleményben. 
Szándékosan megrongálják, el-
tulajdonítják az ingatlan felsze-
reléseit, sőt még a lakás tartozé-
kait is.

Döbrőssy Iván elmondta, a 
bérlakások leamortizálása nem 
folyamatos jelenség, általában 
akkor történik ilyen, ha a bérlő 
– jellemzően komoly hátralékot 
felhalmozva – elhagyja az ingat-
lant. A cég többször tett feljelen-
tést, de a nyomtalanul felszívó-
dó, ismeretlen lakcímre távozó 
volt bérlőkkel szemben a ren-
dőrök is tehetetlenek.

Az SzVSz Kft. munkatársai fo-
lyamatosan ellenőrzik a lakáso-
kat, kapacitásukból az állomány 
kb. tíz százalékát tudják havon-
ta megvizsgálni. Mivel azonban 
a gondatlan elkövetés nem bűn-
cselekmény, így kizárólag kár-
térítési igény keletkezik. A szol-

gáltatónak bizonyítani kell a 
cselekmény szándékosságát, 
jogellenességét és a kár nagy-
ságát, mindez azonban sokszor 
bebizonyíthatatlan, hosszadal-
mas procedúra, így a bizonyítás 
nehézségei miatt sok felmentő 
ítélet született.

– 2014-ben két esetben 2,5 
millió forintos értékben tett a 
szolgáltató feljelentést a tet-
tes ismeretlen jogcímmel, míg 
2015-ben két esetben 1 mil-
lió forint rongálási kár okozásá-
ért. Ám mivel a bérlő külföldre 
távozott, kiléte ismeretlen, így 
a rendőrség is tehetetlen. Ezen 
okokból szükséges és halasztha-
tatlan a lakásrendelet módosítá-
sa, hiszen e magatartás akár bi-
zonyított, akár nem, megtörtént, 
azonnali szerződésfelmondásá-
val kell szankcionálni – fogalma-
zott Hevesi-Tulipán Edit.

Az önkormányzat jogszabá-
lyaival és helyi rendeleteivel 
igyekszik segíteni, de a bérlők 
egy köre – mintegy 50-70 lakás 
– nem akarja kihasználni ezt, 
folyamatosan hátralékot hal-
moznak fel. A felajánlással – mi-
szerint, ha valaki egy évig rend-
szeresen törleszti a hátralékát, 
akkor az önkormányzat ugyan-
akkora összeget elenged a tar-
tozásból – tavaly mindössze két 
bérlő élt.

A jelenlegi lakbérhátralék ösz-
szesen 28,4 millió forintot. Az ér-
dekes tény, hogy ebből a gyer-
mek nélküli családok hátraléka 
mintegy 9 millió forintot tett ki.

A költségvetésben a rend-

szeres bizottsági igény ellenére 
nem került elkülönítésre forrás 
bérlakás-építésre, illetve vásár-
lásra. Mivel az utóbbi években 
nem épültek Szentesen bérla-
kások, így hiába várnak sokan 
lakásra, nem sok jóval kecseg-
tethetik őket, hiszen kevés a le-
adott, megüresedett bérlakás. 
Összesen 256 fő vár lakásra, eb-
ből jelenleg 83 szerepel a sür-
gősségi névjegyzéken. Ezek az 
igénylők sürgős segítségre vár-
nak a Lakásügyi Bizottságtól.

– A bizottság az igénylők szo-
ciális problémáit megismerve, 
környezettanulmány során mér-
legel. Számomra, de a bizott-
ság többi tagját is mondhatnám 
mindig a családos, többgyerme-
kes családok élveznek előnyt, 
a lehetséges megüresedett la-
kások kiutalásánál mindig ez 
szokott az elsődleges szem-
pont lenni. 2010 óta folyamato-
san növekedik a házasságköté-
sek száma, 2015-ben Szentesen 
129 esküvő volt. Ezért vélemé-
nyem szerint azokon a szente-
si családokon kellene segíteni, 
akik most tervezik a családala-
pítást, munkahellyel, jövede-
lemmel rendelkeznek. Abban 
az esetben, ha az önkormány-
zat néhány évre biztosít bérla-
kást számukra, néhány év múl-
va anyagilag megerősödve, saját 
ingatlant tudnának vásárolni. 
Így ezeket a fiatalokat Szente-
sen tarthatnánk – itt tudnának 
letelepedni, családot alapítani. 
E változtatások jegyében készül 
az új Lakásrendelet módosítá-
sa, mely részleteiben kidolgozás 
alatt áll – szögezte le Hevesi-Tu-
lipán Edit.

Lesújtó állapotban a bérlakások

Heti menü
április 25-29.
Hétfő
A menü: Lebbencsleves,
borsos tokány, tészta
B menü: Szamócakrémleves
rántott csibemáj, sós burgonya, rebar-
baramártás
Kedd
A menü: Húsleves házi tésztával, 
temesvári sertésszelet, párolt rizs
B menü: Májgaluskaleves
Dubary csirkemell, sült burgonya
Szerda
A menü: Nyári zöldségleves
karaj ropogós bundában, finomfőzelék

B menü: Tojásos leves
csirkepörkölt, tészta
Csütörtök

A menü: Lencseleves virslivel
Bolognai spagetti marhából

B menü: Vegyes gyümölcsleves,
Dónáti csirkemell, párolt rizzsel
Péntek
A menü: Csülkös szárazbableves
tűzdelt sertésfalatok, sült burgonya
B menü: Tárkonyos csirke raguleves
rántott hal, petrezselymes burgonya

Szentes, Petőfi u. 7/a 
info@galeriakavehaz.hu
www.galeriakavehaz.hu

Majzik Attila

Szentes városa több mint 450 bérlakással rendelkezik, ezek 
egy részét katasztrofális állapotban hagyják ott a bérlők. A 
Szentes Városi Szolgáltató Kft. folyamatosan ellenőrzi a laká-
sok állapotát, de a díjhátralék elől menekülő, nyomtalanul fel-
szívódó bérlőkkel nem tudnak mit kezdeni.



2016. április 22. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 3

Rozgonyi Ádám

Új műszaki képességekkel 

bővül a szentesi 37. II. Rákóczi 

Ferenc Műszaki Ezred. Április 

elején egy műszaki és kiképző 

század, illetve egy építésveze-

tő főnökség alakult, amelyek 

kötelékébe még várják a szer-

ződéses katonai pálya iránt 

érdeklődőket – tájékoztatott 

dr. Szabó István őrnagy, a mű-

szaki alakulat személyügyi 

főnöke. 

A magyar honvédség képes-
ségbővítésének egyik állomá-
sa lett Szentes, amelynek ke-
retében bővül a helyi műszaki 
ezred profilja. Az alakulat eddig 
elsősorban víztisztításra és hí-
dépítésre volt berendezkedve, 
azonban a műszaki építőszázad 
utak építésére és katonai tábo-
rok felépítésére, berendezésére 
is képes lesz. Dr. Szabó István őr-

nagy elmondta, hogy kőműves, 
ács, asztalos, vízvezeték szere-
lő, villanyszerelő, műszaki kis- és 
nagygép kezelői, vontatóvezető, 
C és E kategóriás gépkocsiveze-
tő, valamint szakács szakképe-
sítéssel rendelkezők jelentkezé-
sét várják. Az érdeklődők már a 
pénteki Műszaki Napon, április 
22-én a műszaki ezred szentesi 
tiszai gyakorló terén, majd má-

jusban, a laktanya nyílt napján is 
csatlakozhatnak. A jelentkezők-
nek egészségügyi-, pszichikai- 
és fizikai vizsgálaton kell megfe-
lelniük, Kecskeméten. Megfelelő 
létszámú érdeklődő esetén, az 
alakulat külön buszt biztosít a 
vizsgálat helyszínére való uta-
záshoz, illetve kérvényezi, hogy 
az alapképzést Szentesen hajt-
hassák végre. 

Toboroznak a k atonák

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert itt ihletet kapok,
és jobban jönnek a rímek.”

– Paulovics Tamás

HUNOR COOP –
A JÓ SZOMSZÉD

Halupa Eszter

„Nyitott város, nyitott kapuk” címmel a 
Szegedi Tudományegyetem idegenforgal-
mi szakos hallgatói részére április 15-én a 
Megyeháza Kulturális és Konferencia Köz-
pontban találkozót szervezett a szentesi 
önkormányzat. – Nagyon sok fejlesztés va-
lósult meg eddig Szentesen. Ehhez pedig 
a terület- és településfejlesztő, illetve tu-
rizmusfejlesztő geográfusok, jó alapanya-
got nyújthatnak. Szakmai gyakorlat keresés 
terén szeretnénk számukra alternatívákat 
nyújtani – tudtuk meg Lados Gábortól. Az 
egyetemi tanársegéd, a földrajzi-, gazda-
ságtudományi kar gyakorlati képzésének 
felelőse bízik a pozitív együttműködésben. 
A hallgatók is nyilatkoztak lapunknak terve-
ikről, és arról is, hogy szóba jöhet e számuk-
ra Szentes, mint gyakorlati hely.

Ötvös Bettina, földrajz szakos hallgató 
a Szegedi Tudományegyetemen

Földrajz szakon többrétű a továbbtanulá-

si lehetőség, és még nem 
igazán tudtam eldönteni, 
hogy milyen szakirányt 
választok. Pont emiatt is 
jók az ilyen jellegű ren-
dezvények, hiszen sokat 
segítenek a döntésben. 
Főleg az idegenforgalom 
és a terület- és település-
fejlesztés érdekel. 

Juhász Anita, földrajz szakos hallga-
tó a Szegedi Tudomány-
egyetemen

Engem leginkább a Te-
rület-és településfejlesz-
tés érdekel. Ezen a talál-
kozó is remek alkalom a 
tájékozódásra, a gyakor-
lati helyek szempontjá-
ból is. Számomra Szentes 
is szóba jöhet. 

Francia Dóra, földrajz szakos hallgató a 
Szegedi Tudományegyetemen

Első éves hallgató va-
gyok, és én is a terület- és 
településfejlesztés szakra 
szeretnék menni. Nagyon 
érdekel a gazdaságföld-
rajz, és ezen a szakirá-
nyon erről sokkal többet 
tudnék tanulni. Vajdasági 
vagyok, így is elég mesz-
sze vagyok az otthonomtól, és nem tartom 
kizártnak, hogy a mesterképzést külföldön 
végezzem. 

Hegedűs Mihály, földrajz szakos hallga-
tó a Szegedi Tudományegyetemen

Az ötletgyűjtés szempontjából minden-
képp hasznos ez a rendezvény. Bár az in-
ternet nagyon tág, sok ál-
lásajánlattal, mégis egy 
ilyen workshop-on, meg 
lehet ismerni azokat a ve-
zetőket, akiknél talán a 
gyakorlati helyünket tölt-
jük. Szeged jobban vonz, 
én ott tudom elképzelni 
az elhelyezkedést.

Wo r k s h o p  S z e n t e s e n
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Halupa Eszter

Alsó tagozatos, tanulás-
ban akadályozott gyerekek-
nek szóló, játékos, ügyességi 
sportversenynek adott he-
lyet Szentes. A Fogyatéko-
sok Országos Diák- és Sza-
badidősport Szövetsége, a 
szentesi Rigó Alajos Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és 
Kollégium, valamint az Esély 
a Mosolyra Alapítvány április 
15-16-án a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnokban rendez-
te meg a „Kapkodd a Lábad” 
játékos sorverseny Országos 
Diákolimpiai döntőjét. 

A megyei legjobbak közül, 17 
csapat részvételével zajló sor-
versenyek első napján a selejte-
zőket bonyolították le, másnap 
pedig a döntőket. A győzelmet 
a Tatabányai Éltes Mátyás EGY-
MI csapata szerezte meg, máso-
dik a Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, 
harmadik pedig a Tornanádaskai 
EGYMI együttese lett.

A díjakat Szirbik Imre, Bozó-
né Ágoston Mária, az Esély a Mo-
solyra Alapítvány alapítója, és 
Toponáry Gábor – a Fogyaté-
kosok Országos Diák-és Szaba-

didősport Szövetsége ügyveze-
tő elnöke – adták át.

Pótári Tímea tagintézmény ve-
zető elmondta, hogy ez a ver-
seny az egész tanévet felöle-
li, hiszen ezek olyan ügyességi, 
alapvető mozgáskészség, képes-
séget igénylő gyakorlatokból áll-
nak, amely folyamatos fejlesztési 
cél, és éppen ezért tanórai anyag 
is. Az országos döntőt megelő-
zi egy tavaszi és egy őszi me-
gyei forduló. A FODISZ verseny-
szervezése mindenképp új volt 
számunkra, megyei versenyeket 
már szerveztünk, de ez volt az 
első országos rendezésünk. Úgy 
érzem, hogy jó szívvel távoztak 
a csapatok Szentesről. Egy flash-
mob-ot is szerveztünk 170 gyer-
mek és kísérőik részvételével, 
hogy ezzel is különlegessé, em-
lékezetessé tegyük ezt a szente-
si versenyt. A tanulásban akadá-
lyozott gyerekeknek a mozgás, 
az egy örömforrás. Jobban, mint 
egy normál értelmű gyereknek. 
Ez egy olyan terület, ahol ők is 
képesek kiemelkedő teljesítmé-
nyekre. Elsősorban sport, de per-
sze ott a kultúra is. A sportban 
tudnak olyan teljesítményt nyúj-

tani, mint egy hasonló korú, nor-
mál értelmű gyerek.

Szombaton egy másik verseny 
is tarkította a hétvégét, hiszen a 
Magyar Speciális Olimpiai Szö-
vetség területi kerékpárverse-
nyét rendeztük meg. Ez volt az 
ötödik alkalom. 

Bozóné Ágoston Mária hoz-
zátette, hogy az alapítvány pá-
lyázik, és a munkáskezeket adja 
ezekhez a rendezvényekhez. Az 
elnökségi tagok is irányítják a 
gyerekek programjait, szervezik 

az étkeztetést. Mind az alapít-
vány tagjai és az iskola pedagó-
gusai biztosítják a zökkenőmen-
tes lebonyolítást. Az alapítvány 
fontos feladata, hogy megmu-
tassa a gyerekek képességeit, 
tehetségüket. Akár tanulmányi, 
akár sportrendezvényről legyen 
szó, hiszen ők is nagyon értékes 
emberek – hangsúlyozta az Esély 
a Mosolyra alapítvány alapítója. 

Szombaton egy másik verseny 
is tarkította a hétvégét, hiszen 
a magyar speciális olimpiai szö-
vetség területi kerékpárverse-
nyét rendezték meg. Részletek a 
15. oldalon.

Cseh-Lakos Ilona

Április 28-án, csütörtökön 11 
órától tartja áprilisi soros ülé-
sét a képviselő-testület. A ta-
nácskozáson számos téma ke-
rül terítékre. Szó lesz többek 
között a város vagyonrende-
letének és a környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 
rendeletének módosításáról, a 
megépült buszvárók tulajdon-
jogának átvételéről, a város 
többségi tulajdoni érdekelt-
ségében lévő gazdasági társa-
ságok ügyvezetőinek idei ja-
vadalmazásáról. Tárgyalnak a 
lakossági fás szárú növénypót-
lások finanszírozásáról, amely-
re várhatóan önkormányzati 
éves költségvetési alap hoznak 
létre, de napirenden lesz a ti-
szai strand állapotának fejlesz-
tése, a gimnázium, a Boros és 
a Zsoldos-iskolák állapotának 
felmérése is. 

A képviselő-testület még 
márciusi ülésén kérte, hogy az 
áprilisi ülésre készüljön olyan 
áttekintő anyag, amely a már 
elfogadott feladatokat is tar-
talmazza a tiszai üdülőterület-
tel kapcsolatosan. A grémium 
még 2015-ben hozott határo-
zatot a partfürdő fejlesztésére 
vonatkozó koncepcióról, mely-
ben szerepel például, veszé-
lyes fák kivágása fapótlással, 
sátorozó helyek kialakítása, ját-
szótér bővítés, ping-pong asz-
tal, kerti sakk és strandröplab-
da pálya létesítése, valamint 
lábtenisz pálya-, és padfestés. 
A feladatok közül februárban a 
veszélyes fák kivágásával kap-
csolatosan 3,1 millió forint+ 
áfa összeget biztosítottak az 
idei költségvetésében a Szen-
tes Tiszai Partfürdő és Pihenő-
terület balesetveszélyes fáinak 
kezelésének elvégzésére a vá-
rosatyák. Most megerősíthe-

tik tavalyi döntésüket a képvi-
selők, és várhatóan kiegészítik 
többek között az önkormány-
zati tulajdonú út felújításával, 
kerékpárút építésével, terep-
lépcső építése a vízpart meg-
közelítésének megkönnyítésé-
re, streetball/kosárlabda pálya 
építésével és a pihenőterület 
belső úthálózatának burkolá-
sával. 

Tárgyalnak a gimnázium, a 
Boros és a Zsoldos-iskolák álla-
potának felméréséről is. A kö-
zel 20 oldalas tanulmány több 
problémát is feltárt az iskolák 
épületeivel kapcsolatosan (ba- 
lesetveszély, egészségügyi-hi-
giénia kockázatok), melyek 
megoldásával kapcsolatosan 
a képviselő-testület várhatóan 
felkéri a polgármestert, hogy 
a fenntartóval egyeztessenek 
a problémák megoldására vo-
natkozó lehetőségekről.

A  m o z g á s  ö r ö m f o r r á s

Ü l é s e z n e k  a  k é p v i s e l ő k
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Rozgonyi Ádám, Sebők Tamás

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum Pollák Antal 
Szakképző Iskola, a Boros Sá-
muel Szakközépiskola, Szak-
iskola és a Zsoldos Ferenc 
Középiskola és Szakiskola is 
csatlakozott a Szakmák Éjsza-
kája elnevezésű országos ren-
dezvénysorozathoz. Április 
15-én, pénteken este minden 
intézmény profiljához illesz-
kedő rendezvényekkel várta 
az érdeklődőket.

A Boros Sámuel Szakközép-
iskola, Szakiskola 10 érdekes 
programmal készült, itt az aktív 
testmozgást lengőteke és sor-
versenyek, míg a reflexek fejlesz-
tését LAN-party biztosította. 

–  Rendezvényünkre nemcsak 
az általános iskolás csoportokat, 
hanem a középiskolásokat is vár-
tuk, akik az érettségit követően 
szeretnének a szakképzésbe be-
kapcsolódni, és azokat a felnőt-
teket is, akik az esti képzésben 
kívánnak részt venni – mond-
ta el lapunknak Somosné Puskás 
Krisztina, kiemelve, a szakkép-
zési centrumok, a város közép-
iskoláinak és médiumainak ösz-
szefogását. Az igazgató szerint 
a Szakmák Éjszakája csapatépítő 
tréningként is felfogható, ame-

lyen az iskola tanulói, a tantes-
tület és egykori diákok is megje-
lentek. – A nyílt napon jelenlévő 
diákok majdnem mindegyikét 
látni szoktam az iskolapadban 
a következő évben – jegyezte 
meg, hozzátéve: a középiskola 
által kínált szakképesítések nem-
csak jó szakmai alapokat, hanem 
a mindennapok során is jól hasz-
nálható tudást adnak.

Az „Ép testben ép lélek!” prog-
ram keretében zserbógolyó, al-
más-répás golyó, túrógolyó is 
készült. Suti Zoltán tanár, segí-
tőivel a különböző élelmiszerek 
fizikai és kémiai tulajdonsága-
it vizsgálta. Újszerű ízek, gyü-
mölcskaviár, aromák buborék-
ban, szénkeksz, pirítóson tálalt 
fagylalt – jellemezte a különle-
ges látványkonyhát és ételeit, 
amely sok kíváncsiskodót von-
zott. Egy másik tanteremben 
névjegykártya készült, laminá-
ló és vágóeszközzel. Bartuczné 
Józsa Anikó közgazdász tanár-
tól megtudtuk, a kézfogás, kö-
szönés és bemutatkozás helyes 
formáit is elsajátíthatták a fiata-
lok, megismerkedve a világ kul-
turális különbségeivel. A tízujjas 
gépírás mellett még a gyorsírás 
alapjait is megtanulhattuk a Bo-
rosban. Az egészségügyi szak-

macsoport feldolgozta az em-
beri egyedfejlődés szakaszait, 
az újszülöttek pelenkázásától, 
a serdülő kor problémáin ke-
resztül, egészen az aggastyá-
nok gondozásáig. A diákok ki-
próbálhatták a pelenkázást, sőt 
a járókerettel való közlekedést 
is – mondta el Berezvai Debóra 
egészségtan tanár, aki megje-
gyezte, mindezek mellett még 
egészségügyi szűrésen is részt 
vehettek az érdeklődők.

Azok sem csalódhattak, akik 
a Zsoldos Ferenc Középiskola és 
Szakiskola látnivalóiból szemez-
gettek; kiemelt szerepet kapott a 
katonai-rendészeti tagozat, az is-
kola legnépszerűbb képzésének 
bemutatása. A demonstrációk a 
közlekedésbiztonság és bűnügyi 
helyszínelés, valamint a kato-
nai híradás és búvárkodás jegyé-
ben teltek. A fiatalok beülhettek 

a rendőr- és tűzoltóautóba – a 
szirénák is megszólaltak –, fegy-
vereket – pisztolyt, karabélyt – 
vehettek kézbe, kezelhették a tá-
bori telefonközpontot, sőt még 
búvárruhába is bújhattak. A ha-
gyományos szakmákkal is meg-
ismerkedhettek a látogatók, így 
kézbe került PVC cső, csavarhú-
zó, forrasztópáka, ecset, kőmű-
ves kanál és olló egyaránt. Öröm 
volt látni, ahogyan az egészen 
kicsik is, csillogó szemmel pró-
bálták utánozni a szakemberek 
mozdulatait. A szabóknál tele-
fontok, virágdekoráció készült, s 
még a fiúk is tűt ragadtak; a fes-
tő, díszítő, mázoló szakma szép-
ségeire pedig sok lány is kíváncsi 
volt. Népszerű volt az autó- és 
motor szimulátor is, bárki a vo-
lán mögé ülhetett és motorra 
pattanhatott. A Zsoldos-iskola 
szépészei gondosan igazgatták 
a frizurákat, szép sminkeket al-
kottak, az egyik teremben még 
díszes tetoválások is készültek. 
Az egyik szalont is felkereshet-
ték a szépülni vágyók, ahol a haj-
vágás mellett, hajtetoválást és 

sminket is kreáltak. Tonomárné 
Dancsó Erika elmondta, egy 5. 
osztályos kislány egészen este 
9-ig tartózkodott a szalonban, és 
a modellbemutatót kétszer is vé-
gignézte. – Mind a fiúk, mind pe-
dig a lányok számára nagyon jó 
esti program volt, amelyre a szü-
lők és a kisgyerekek egyaránt el-
látogathattak, és játékosan meg-
ismerkedhettek a szakmákkal 
– összegezte a rendezvény egé-
szét Pintér Etelka igazgatónő, 
hozzátéve, hogy a 10 látogatha-
tó program, az iskolában okta-
tott 10 szakmát fedte le. 

A Hódmezővásárhelyi Szak-
képzési Centrum Pollák An-
tal Szakképző Iskolájában főleg 
elektronikai, informatikai, és fi-
zikai bemutatókkal készültek 
az oktatók az intézmény diák-
jaival közösen. Már érkezéskor 
érezni lehetett a kellemes bu-

li-hangulatot, hiszen nem min-
dennapi látvány egy iskola tete-
jén koncertező zenekar. Az este 
egyik legkedveltebb program-
ja volt a Mop-Mop Szakma Band 
debütáló előadása. Az iskolai fa-
lai között sem változott a hangu-
lat, sürgő-forgó tanárokkal, diá-
kokkal, fiatalokkal, szülőkkel és 
számtalan programmal találko-
zott, aki ellátogatott az iskolába.

A Tedd meg az első lépést a 
WebCelebség felé nevű progra-
mon a vendégek megismerked-
hettek egy egyszerű weboldal-
készítő szoftverrel. Animációs 
kisfilmeket készíthettek, vagy a 
CAD-CAM informatika alapjait is 
elsajátíthatták, de számítógépes 
programokat is tervezhettek. Az 
elektronikai szakmához kapcso-
lódó programok is közkedvel-
tek voltak, többen készítettek 
elektromos lampiont vagy USB 
kábelt, valamint számos rövid 
bemutató is példázta a szakma 
sokszínűségét. Sötétedés után 
az udvar adott teret egy szintén 
látványos bemutatónak, a vil-
lámszelídítésnek.

Szakmák Éjszakája
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Rozgonyi Ádám

Elkészült a szentesi Vasút-
történeti Park fogadótere, 
amely április 22-én, pénteken 
10 órától vasútmodell kiállí-
tással nyílik meg az érdeklő-
dők számára. A modellkiállí-
tás ugyan alkalmi jellegű, de a 
helyiség a továbbiakban láto-
gatóközpontként funkcionál.

A Vasúttörténeti Alapítvány és 
a Vasútmodellező Baráti Kör kö-
zös rendezvényének beharan- 
gozóján Valkai Csaba, a vasút- 
történeti gyűjtemény kurátora 
elmondta, a modellkiállítás 
ugyan alkalmi jellegű, de a he-
lyiség a továbbiakban látogató-
központként funkcionál, ahol az 
érdeklődők megpihenhetnek, és 
rövid tájékoztatót hallgathatnak 
meg. A fogadótér állandó kiállí-
tással is büszkélkedhet, többek 
között régi Ganz mozdonytáb-
lák, vasutas tabló, vonatalkatré-
szek; festményen pedig zágrá-
bi mozdony, operabelső és régi 

vasútállomás is megtekinthető. 
Szirbik Imre szerint minden 

kisgyermek fejében megfordul, 
hogy vasutas legyen, sokan te-
repasztalt is építenek. Ma csa-
ládi program, hogy a szomszéd 
városokba vonatozunk a gyere-
kekkel, akik amikor majd meg-
tekinthetik a kiállítást, ugyanúgy 
el lesznek varázsolva.  A polgár-
mester megköszönte Valkai Csa-
bának, amit a kiállításért, és az 
elmúlt évtizedekben a magyar 

vasút emlékének megőrzéséért 
tett. Úgy fogalmazott, a gyűjte-
mény olyan színfoltja a város-
nak, amely nemcsak a szentesi, 
hanem a városon túli gyerekeket 
és felnőtteket is vonzza. 

Vitéz Lőcsei Dezsőnek, régi vá-
gya, hogy Szentesen vasútmo-
dell kiállítást rendezzen, amely 
most megvalósult. – Ez Valkai 
Csabának köszönhető, aki lel-
kes és fáradságos munkával fel-
újította és berendezte a termet, 

színvonalas helyet biztosítva a 
modulrendszernek – fogalma-
zott. A vágányok a szatymazi ál-
lomáson, a kiszombori és már-
télyi megállóhelyeken, ausztriai 
tanyánál, egy hollandiai állomá-
son – szélmalmokkal, jellegze-
tes épületekkel, patakokkal –, 
a Hódmezővásárhely-Oroshá-
za vasútvonalon, a cseszneki 
vár tövében, a szegedi gazdasá-
gi vasútnál, valamint Kiskunmaj-
sa szintbeli kereszteződésén át 
és keresztül kígyóznak. A Vasút-
modellező Baráti Kör elnöke el-
mondta, a látványos modulok 
főként a dél-alföldi tájat ábrázol-
ják, és mindössze 5 százalékuk 
mutat be külföldi állomásokat. 
A Szentesen összeállított asztal 
válogatás azokból a modulok-
ból, amelyekkel a Vasútmodelle-
ző Baráti Kör bejárta az országot.

A kiállítás pénteken és szom-
baton 10 és 18 óra között, vasár-
nap pedig 9 és 17 óra között lá-
togatható a Korsós sor 51 alatt.

Szegedtől Hollandiáig zötyög a modellvasút

Manapság mindenki számára nyilvánvaló, hogy a lekötött be-
téti kamatok nagyon alacsonyak. Ezért a Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezetnél több olyan konstrukció is elérhető, mely al-
ternatívát jelent a „sima” lekötéssel szemben. Az alábbiakban 
bemutatunk három akciós terméket, melyekből igényeink szerint 
választhatunk.

Amennyiben megtakarításunkat teljes biztonságban szeret-
nénk tudni, ugyanakkor a bankbetétnél magasabb hozamot 
szeretnénk elérni, akkor válasszuk a Takarék Bizalom Kombinált 
Betétet. Minimum 500.000,- Ft egyidejű elhelyezése esetén a 
pénzösszeg 50%-a 1 hónapos akciós egyszeri lekötésű forintbe-
tétben kerül elhelyezésre, ahol az éves kamat és EBKM 4,25 %. A 
pénzösszeg másik 50%-a Féléves Kincstárjegyben kerül elhelye-
zésre, melynek kamata évi 2%. A konstrukciót új ügyfelek igényel-

hetik!

Amennyiben megtakarításunkat illetően legalább 1 éves futa-
midőben gondolkozunk, úgy választhatjuk a Takarék Harmónia 
Kombinált Betétet. Szintén 500.000,- Ft a minimum elhelyezen-
dő pénzösszeg, melynek fele 1 hónapos akciós egyszeri lekötésű 
forintbetétben kerül elhelyezésre (éves kamat és EBKM 3,0%), a 
megtakarítás másik fele Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes 
Befektetési Alapba kerül.

Hasonló elven működik a Takarék Ingatlan Kombinált Betéti ter-
mék. Az 500.000,- Ft induló megtakarítás 40%-át 3 hónapos akci-
ós forint lekötött betétben helyezik el részünkre (éves kamat és 
EBKM 2,50%), míg a megtakarításunk 60%-a Magyar Posta Taka-
rék Ingatlan Befektetési Alapba kerül.

A konstrukciók lekötött betéti része az Országos Betétbiztosítá-
si Alap (OBA) által biztosított, továbbá azt az OBA védőernyőjén 
felül a szövetkezeti hitelintézetek saját Tőkefedezeti Alapja is védi.

Keresse korszerű, modern termékeinket a Szegvár Takaréknál! 
Érdeklődjön, tájékozódjon a részletekről kirendeltségeinken. Vi-
gyázat, az akció május 13-ig tart!  

Prievara Gabriella, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet szen-
tesi kirendeltségének vezetője ismét ellátott minket hasznos in-
formációkkal.

(X)

Kombinált betétek a Szegvár Takaréknál!
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Sebők Tamás

2016 tavaszán új sorban a 
hatodik kiadványával jelent-
kezik a szentesi Tücsök Ze-
nekar. A négy jó barát című 
nagylemez után most új vizek-
re evezett, pontosabban ha-
józott városunk kedvelt gyer-
mekzenekara és Kalóz Mese 
című műsorát adja ki, május 
7-én.

– Egyik régi álmom volt, hogy 
elkészítsem ezt a Kalóz Mese 
című lemezt. A dalokat 10 év-
vel ezelőtt megírtam Kókai Atti-

la szövegíró – zenészbarátom-
mal. Idővel fiókba tettük ezt a 
projektet, majd tavaly a Tücsök 
Zenekarral újra elkezdtük ját-
szani! 2016-ban a Nemzeti Kul-
turális Alap egyik pályázatának 
és számos támogatónknak kö-
szönhetően kiadványt tudtunk 
csinálni belőle – nyilatkozta 
Mészáros Gábor, a Tücsök Zene-
kar vezetője.

A dalok a lemezre kerülés 

előtt újra lettek hangszerelve 
és énekelve, majd egy koncert 
formájában rögzítették a mű-
sort, amit színházi mesejáték 
keretében adtak elő a Móricz 
Zsigmond Művelődési házban, 
szép számú gyermekközönség 
előtt. A Kalóz Mese amolyan 
folytatása A Négy Jóbarát című 
első lemeznek, és hasonló mó-
don ezen is szerepet kaptak a 
dalok felvezető meséi, melyek 
forgatókönyvét a zenekar fúvó-
sa, Labádi Krisztina írta. 

13 dal hangzott el a koncer-
ten, és úgy gondoltam, hogy 
ha stúdiókörülmények között 
is rögzítettük ezeket, akkor a 
DVD kiadvány mellett CD-n is 
kiadjuk az albumot– tette hoz-
zá a billentyűs. 

A lemez egyik különleges-
sége a Kalóz Twist című dal, 
melyben felcsendül a sokak ál-
tal ismert Fenyő Miklós és No-

vai Gábor szerzemény, a Casi-
no Twist című dal jellegzetes 
hangulata is, ami a szerzőpáros 
tetszését is elnyerte, és így en-
gedélyezték a dalrészlet átdol-
gozását. 

A műsor során Tücsök Zene-
kar tagjai is szerepeket vesznek 
fel, Marton-Janiga Lilla kapi-
tány, Mészáros Gábor elsőtiszt, 
Labádi Krisztina kormányos, Bá-
nyik Boglárka pedig legénységi 
parancsnokként vezeti kalan-
dosabbnál kalandosabb törté-
netekbe a gyermekeket, azaz a 
legénységet.

A lemezen közreműködött 
még Udvardi Péter gitáron, Se-
ress Antal akusztikus gitáron, és 
Szabó Csaba klarinéton.

A dupla DVD/CD lemez má-
jus 7-én jelenik meg és a szen-
tesi Babilon könyvesboltnál de- 
dikálással egybekötött lemez-
bemutatót tart a zenekar.

Vitorlát bontott a Tücsök Zenekar

Rozgonyi Ádám

A címben szereplő kérdés-
re kereste a válaszokat Pápay 
Zoltán, népművelő, nagyvá-
radi publicista, a Góbé csárda 
vezetője április 13-án, Szente-
sen.

A Szentes-Csongrád Rotary 
Club és a Művelődési Központ 
meghívására a városba látoga-
tott Pápay Zoltán, aki egy tör-
ténelmi időutazásra hívta az 
érdeklődőket a Megyeháza Kon-
ferencia és Kulturális Központ 
dísztermében. Az előadás címé-
ben – Mire lehet büszke a ma-
gyar? – olyan kérdésre keresett 
válaszokat, amely időtlenségé-
ből adódóan már többször fel-
merülhetett eleinkben is. Egy 
nemzet számára különösen fon-
tos, hogy tisztában legyen múlt-
jával, annak értékeivel, ame-
lyek társadalomszervező erővel 
bírnak. Az est bevezetéseként 
Paulovics Tamás mondta el Ady 
Endre, Intés az őrzőkhöz című 
versét, majd Mészáros Zoltán, a 
Szentes-Csongrád Rotary Club 
korábbi elnöke mutatta be az 
előadót, aki – ahogy fogalma-
zott – Nagyváradon őrzi a lán-
got, a magyarság hírét. A hall-
gatósággal megosztotta, hogy 
a gépészmérnöki végzettséggel 
rendelkező népművelőben kü-
lönleges embert ismert meg, aki 
nagy hatással volt rá. 

Pápay Zoltánt régóta foglal-
koztatja a magyarság történe-
te. Sorsunk, az igaz történelem 
feltárása iránt érzett felelőssé-
ge arra sarkallta, hogy bemu-
tassa valódi nemzeti kincsein-
ket. Előadása őstörténetünktől 
egészen sorstragédiánkig, Tria-
nonig ívelt, amely során számta-

lan alig ismert tényt, történetet 
osztott meg. Isaac Asimov sci-fi 
író gondolatát is felidézte, mely 
szerint „két intelligens faj léte-
zik a földön: emberek és magya-
rok”. Beszámolt arról a genetikai 
vizsgálatsorozatról, amely sze-
rint a magyar férfiak 60 százalé-
ka az őskorszakbeli ősapa leszár-
mazottjai, valamint elmondta, 
hogy az ősi szókészlet 68 szá-
zalékát birtokolják a magyarok. 
Mint rámutatott, a középkori át-
lag hazánkfia tudott írni és ol-
vasni, több fejedelmünk pedig 
aligha. Nimród idejében erkölcsi 
alapú piramis volt a társadalom 
alapja, amelyet az egyéni képes-
ségek határoztak meg mindad-
dig, amíg az a közösség érdekét 
szolgálta – napjaink demokráci-
ái nem ezt a működést mutatják. 
Pápay Zoltán egyebek mellett 
kiemelte, a Szent Korona a Te-
remtőt jelképezi, s beavató ko-
ronából nincs több a világon; 13 
aradi vértanú közül pedig csak 4 
mondhatta magát teljesen ma-
gyarnak, mégis mindannyian a 
magyar szabadságért adták éle-
tüket. Az előadó arról is szólt, 
hogy csak Szent Istvántól Ru-
dolf királyig mintegy 36 szentet 
és boldogot adtunk a világnak. 
Mire lehet büszke a magyar?

Gáspár Sándor 
m e g k e r ü l h e te t l e n 
név a magyar színhá-
zi és filmes szakmá-
ban; közvetlen, min-
dig mosolygó, huncut 
szeme örök fiatalsá-
got és rengeteg ener-
giát rejt. A szentesi 
születésű Jászai Mari-, 
Páger Antal- és Kos-
suth-díjas színész je-
lentős évfordulóhoz ért, nemrég 
ünnepelte 60.  születésnapját. 
Születésnapján is munkával ün-
nepelt, a székesfehérvári Vörös-
marty Színházban volt előadása, 
ahol színésztársai kedveskedtek 
neki meglepetéssel.

– Este a színházban, az előa-
dás végén a kollégák a tapsnál 
betoltak egy hatalmas tortát. 
Megható volt, ahogy a közön-
ség állva tapsolt. Este pedig Bu-
dapesten szeretteim vártak egy 

meglepetéspartival, 
ami nagyon jól sike-
rült – árulta el lapunk-
nak Gáspár Sándor.

A színész elmondta, 
még nem érzi az évek 
súlyát, ezt a születés-
napot is a középkorú 
lét egyik állomásának 
tekinti, aktívan, bol-
dogan, kreatív mun- 
kával telnek minden-

napjai. Gáspár Sándor jelenleg a 
székesfehérvári színházban futó 
Velencei kalmár címszerepében 
játszik, emellett Győrben is fel-
lép, de látható a Radnóti Szín-
ház színpadán is, ősszel pedig 
a mozikban is összefuthatunk 
vele, akkor jön ki ugyanis Sándor 
Pál Vándorszínészek című filmje, 
amiben az egyik főszerepet ala-
kítja.

Fotó:
nemzetiszinhaz.hu

M i r e  l e h e t  b ü s z k e
a  m a g y a r ?

Hatvan éves Gáspár Sándor
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Olasz Sándor

Az „amerikai álom” egyfaj-
ta megvalósulásának fogha-
tó fel, amit az Angertea az új 
lemezével, a Snakes in Blos-
som-mal elért. Ez az „álom” 
nem az anyagi értelemben 
vett mesés meggazdagodás-
ról szól, hanem a szellemiről. 
Sőt. Ezzel együtt a meggazda-
gításról, és innentől érdekes 
a helyzet igazán! A történet-
hez hozzátartozik annak euró-
pai kivitele. (Finn lemezkiadó 
honlapjáról eddig sosem szed-
tem le magyar lemezborítót.)

A legfontosabb azonban még-
is csak az, hogy a főszereplői kö-
zöttünk élnek, de – mivel már jó 
néhányszor írtam róluk e lap ha-
sábjain – nem fogom bemutatni 
őket személy szerint. A stílusukat 
sem értékelem (a fenti ok miatt), 
ám a teljesítményüket annál in-

kább! Megérdemlik, hogy meg-
ismerjék lapunk olvasói, hogy 
miféle hihetetlen erő, miféle föl-
dön túli csoda árad feléjük az 
Angertea friss, elképesztő ener-
giákat mozgósító kőkemény 
muzsikájából.

„Kígyók virágzásban” – meg-
közelítőleg így fordítható a CD 
címe. A trió pedig – élete virág-
jában – élete lemezét készítette 
el! Egyedi hangzás, utánozhatat-
lan muzsika, beláthatatlanul ma-
gas színvonalon. Ettől már nincs 
feljebb: a Világligában „fociztok” 
immár, srácok! Nagyon nem vé-
letlen, hogy Amerikában is van-
nak rajongóitok.

Az első nóta, a Snakes kiszá-
míthatatlan tekergése az, ami 
leginkább figyelemre méltó: so-
sem tudhatja a hallgató (nem 

mintha az ő értelmi képessé-
gével lenne gond), hogy meny-
nyi minden fog történni a soron 
következő fél percben. A ne-
gyedik szám, az Aquarium lírá-
járól – csellóval, Sarusi-Kis Flóra 
(és persze Mihály Gergő) éneké-
vel – önkéntelenül Nick Cave és 
Kylie Minogue híres balladája (a 
Where The Wild Roses Grow) 
úszik be a tudatunkba. És, az 
összevetésből – hihetetlennek 
tűnik, pedig igaz – az Angertea 
kerül ki győztesen! A mindenen 
és mindenkin átgázoló Orange 
Machine sem csupán arról híres, 
hogy az egykori Foo Fighters-tag 
Franz Stahl szólózik benne gi-
táron. Aki meghallja, retteg-
ve keres egy túlélésre alkalmas 
mélyedést. A lemezanyag utol- 
só számának címe: Tisza. Ám, ez 

nem a Körös-toroki strand szép-
ségeit, hanem a folyó jeges ára-
dását és az Angertea első do-
bosa, Farkas Peti értelmetlen 
halálát juttatja eszünkbe.

Csak a legjellemzőbb (vagy 
annak vélt) dalokat ragadtam ki, 
mégis. Ez az a lemez, ami miatt 
nem csak érdemes, de kell me-
tált hallgatni akkor is, ha egyéb-
ként más zenei irányvonalat kö-
vetünk.

A kissé bohémabb személyisé-
géből saját bevallása szerint sem 
következne, hogy már igen rég-
óta rászánja magát erre a nemes 
cselekedetre. – Sokan csodál-
koznak, ha meglátnak egy-egy 
véradó ünnepségen, mondván, 
nem is gondolták volna rólam. 
Azt szoktam mondani ilyenkor, 
ötszörös vagy tízszeres véradó 
vagyok, aztán csak várják, mi-

kor szólítanak, s újra csak cso-
dálkoznak, amikor a végén ke-
rülök sorra a sokszoros véradók 
között – mesélte taxijában ülve 
Szabó Lajos, aki 42 év alatt már 
igazán figyelemre méltó 122 vé-
radáson van túl.  Amikor megke-
restük, büszkeség töltötte el, s 
elárulta, örül, hogy gondoltunk 
rá, és hogy foglalkozunk ezzel a 
témával. – Tizennyolc évesen a 

haverokkal megdumáltuk, elme-
gyünk vért adni, s évekig együtt 
is járt a kis társaság. Majd katona 
lettem, ahol minden harmadik 
hónapban lehetett vért adni, s a 
két nap EÜ-szabi meg az egy sör 
adott értelmet akkor a véradás-
nak, hiszen ezek jól jönnek, ha 
be vagy zárva. Leszerelés után 
mondhatni szokásommá vált há-
romhavonta vért adni. 

Szabó Lajos számtalan élet-
tani előnyét sorolta a véradás-
nak, hiszen így kontrollálva van 
az egészsége, a rendszeres min-
tavételek kiszűrik az esetle-
ges betegségét. Egykori körze-
ti orvosának tanácsa is eszébe 
jut, ugyanis fiatalon magas vér-
nyomást diagnosztizált nála dr. 
Czapp Károly, aki szerint gyógy-
szer nélkül rendszeres véradás-
sal is kordában tarthatja hipertó-
niás értékeit, hiszen az felfrissíti a 
vérkeringését. – Valóban, olyan-
kor úgy érzem, felfrissülök – bi-
zonygatta a sokszoros véradó. 
Sokakat a tű látványa tart vissza 
attól, hogy a karjukat nyújtsák, 
nos, ezzel Lajosnak sosem volt 
problémája. Amikor még adtak 
érzéstelenítőt a vérvétel előtt, 
egyszer sem kért, s soha nem is 
volt rosszul. – Ameddig korban 
engedik, szeretném folytatni, de 
érzem is magamon, ha eltelik a 
három hónap, hogy hiányzik. 
Már annyira hozzászokott a szer-
vezetem, hogy megcsapolják, s 
újratermeli a vért. Igen, vannak 
jelek, amikor el kell menni. 

Nemcsak egészségét tarthatja 
azonban szem előtt ezzel a tevé-

kenységgel, hanem másokon is 
segít. Ő viszont nem magasztal-
ja ezt fel annyira. – Jóleső érzés, 
ha segíthetek másokon, ha más-
képp nem, hát így, mert segíteni 
mindig jó. Az is jó érzés, ha elis-
mernek, de az ember nem ezért 
csinálja.

Nem nézett még utána, kinek 
a gyógyulását segítette a véra-
dományával, de egyszer, még 
ha közvetve is, a családja vissza-
kapta ezt a sok segítséget. – Fe-
leségem tavaly halt meg, a kór-
házban sok tasak vért kapott. 
Akkor arra gondoltam, abból a 
legalább 60 liter vérből, amit az 
évtizedek alatt adtam, legalább 
visszakaptunk valamit. Persze, 
képletesen értve, nem az én vé-
remet, mert más a vércsopor-
tunk, de ez azért motivál a to-
vábbiakra – fogalmazott Lajos.

Családjában fia, Gábor is sok-
szoros véradó már. Az apja pél-
dája is befolyásolta, meg talán 
a saját súlyos betegségéből való 
kilábalás is. A fiú ugyanis tíz-
évesen lebénult, kerekesszékbe 
kényszerült, de a sport, a kara-
te segítségével, óriási akaraterő-
vel leküzdötte betegségét. Most 
Ausztráliában élve is rendszere-
sen ad vért, de ezt tette minden 
országban, a világ bármely táján 
járt is, mesélte az apja.

– Lehetnénk többen véradók, 
mert vérből sosem elég. Mindig 
ugyanazokat látom, újakat én 
is próbálok beszervezni, a fiata-
labb kollégáimat. Úgy 50 száza-
lékban hajlanak is rá, eljönnek, s 
ott átérzik, hogy ez milyen jó.

Az Angertea zenekígyói

Mások és saját egészségünkért is adjunk vért

Darók József

Adj vért és ments meg három életet! – hívja fel a véradás 
fontosságára a figyelmet és igyekszik fokozni a véradó ked-
vet a Magyar Vöröskereszt szlogenje. Ennek szellemében so-
kan segítik véradományukkal bajba jutott embertársaikat, ám 
a háttérben maradnak, csak időnként, véradó ünnepségek al-
kalmával ismerjük meg őket. Lapunk Szabó Lajost mutatja be 
ezúttal, aki nemcsak rengeteg emberen segített már ilyen mó-
don, de az élet egyszer úgy hozta, családjában is szükség volt 
valakinek a véradományára. A taxisként is közismert szentesi 
férfi arról is beszélt, egy véradónak mit ad a véradás.
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Rozgonyi Ádám

Véget ért a kicsik „színhá-
zi évada” – a Nektár Színház 
műsora volt a Micimackó bér-

let utolsó előadása, mely-
ben az egyik legkedveltebb 
Grimm-mese elevenedett 
meg, A Brémai muzsikosok.

A Móricz Zsigmond Művelő-

dési Ház zsúfolásig megtelt a 
város óvodásaival a gyermek-
színház záró darabjára, a két 
előadás alkalmával közel 500 
kíváncsi szem fürkészte a szín-
padot. A kicsik már alig várták, 
hogy kezdetét vegye a színpa-
di produkció; – Kezdődjön! Kez-
dődjön! – skandálta az izgatott 
gyermekközönség, majd las-
sacskán felsorakoztak a beszé-
lő állatok, akik a történet szerint 
számkivetettek, csak a jó szeren-
cséjükben reménykedhetnek, 
mivel az emberek ilyen-olyan 
okokkal meg akarnak szabadul-
ni tőlük. A mese olyan állatok 
összefogásáról szól, akik kilátás-
talan élethelyzetükben legyő-
zik az embert. A történet végé-
re a betyárok vezére jó útra tért, 

s együtt dalolt az állatokkal. A 
Nektár Színház előadása igen 
mozgalmas volt: egyrészt több-
ször dalra fakadtak a szereplők, 
másrészt animált háttér előtt 
zajlott a cselekmény. A sokszor 
csetlő-botló állatfigurák termé-
szetesen hangos nevetést vál-
tott ki az ovisokból, akik együtt 
éltek a mesével. – A szamár! A 
cica! A kakas! A kutya! – vála-
szolták sorban a Szent Erzsébet 
Katolikus Óvoda apróságai, mi-
kor arról kérdeztük őket, ki volt 
a kedvenc állatszereplőjük. Az 
őket kísérő óvónőtől megtud-
tuk, a gyerekek többségét lekö-
ti a színházi előadás – talán fel-
nőttként is szívesen választják 
majd ezt a szórakozást.

Egy állati jó mese

Palicska Irén

El sem hiszem, hogy már 7 hónapos az 
én nagyfiam! Még csak most született! Pici, 
törékeny testét fogtam a karomban, és rin-
gattam. Nem akarok közhelyeket írni, hogy 
rohan az idő, meg milyen hamar felnőnek. 
Ahogy idősebb lesz az ember, egyre gyor-
sabban telnek a hetek, hónapok, évek, gye-
rekkel viszont értelmet nyer az idő múlása, 
talán már nem is bánkódom emiatt annyira. 

Az első három hónapról már írtam 
részletesebben, milyen nehéz az ösz-
szeszokás, az álmatlan éjszakák. Meg is 
kaptam a magamét a kedves olvasók-
tól: „Nem igaz, hogy ennyi baj van egy 
gyerekkel!” Hát persze, hogy nincs eny-
nyi baj, én is sarkosan fogalmazok, felna-
gyítok dolgokat, mert nem írhatom 52 
héten keresztül, hogy rózsaszín ködfel-
hőben úszunk a férjemmel, hogy 11 év 
után, 44 és 45 évesen megszületett Ger-
gő fiunk, és Vele végre igazi család let-
tünk. Ha csak pozitívumokat írok, akkor 
a most gyakorló kisgyerekes anyukák 
fújnak majd rám: „Nem igaz, hogy sem-
mi baj sincs azzal a gyerekkel!”. Érdekes 
módon, ha sorstársakkal találkozom, ak-
kor mindig arról beszélgetünk, hogy az-
nap éjjel semmit se aludt a család, mert 
Petikének jön a foga, vagy Lujzika 7 hó-
naposan se akar enni, csak a cicit és a te-
jet kéri. Vagy tizenkétszer kellett felkelni 
éjszaka Danikához. 

Most azonban egy „angyali” napról 
szeretnék beszámolni, amikor is minden úgy 
történt, ahogy az a nagy könyvben meg van 
írva. Gergő átaludta az éjszakát, egész nap 
kacarászott, szépen játszott, megevett min-
dent, amit elé tettem, babaúszáson már a 

cuki kis fogatlan mosolyát is megvillantot-

ta, és a hét hónapos ellenőrzésen is mindent 

rendben talált a védő néni és a doktor bá-

csi. A csütörtök reggeli úszásunk nagyon jól 

sikerült, attól függetlenül, hogy elkéstünk, 

és utolsóként szálltunk vízbe. Gergő kez-

di élvezni a pancsolást, a játékokat, ahogy a 

partról 1-2-3-ra a medencébe csobbanunk, 

vagy a zsipp-zsupp kenderzsuppot. Kellő-

en el is fárad, így a foglakozás után mindig 

alszik egy-másfél órát. Ilyenkor, csak kiülök 

vele a Kossuth térre, hogy addig is szabad le-
vegőn legyünk, vagy ha lelkiismeret furdalá-
som támad, mert akár mozoghatnék is, ak-
kor teszünk egy nagy Kurca-kört.

Aznap nem sok időt töltöttünk otthon, 
szinte csak enni mentünk haza, mert az 
úszás és a séta után indulhattunk a hét hó-
napos ellenőrzésre. Feltűnően hamar végez-
tünk, most kevés baba-mama páros volt a 
Védőnői Szolgálatnál. Még ismerősökkel is 
összefutottunk, és megbeszéltük az aktuá-

lis védőoltásokat. Szegény fiam, ha jól 
emlékszem minden hónapban kapott 
valamilyen oltást. A kötelezőeken felül 
mi beadattuk neki a Rota vírus és a fer-
tőző agyhártyagyulladás elleni injekci-
ókat is. Szülőkkel beszélgetve még egy 
szabadon választhatót ajánlanak, ez a 
bárányhimlő elleni védőoltás, mert a 
betegség csúnya következményekkel 
járhat. Elsőként mérlegeltünk, mármint 
Gergőt a mérlegen. Fél éves koráig min-
den hónapban 1 kilót hízott, és 5 centit 
nőtt. Ez most látványosan lelassult, ha-
vonta fél kilóval és egy-másfél centivel 
gyarapszunk. 7 hónaposan 71,5 cen-
ti és 8830 gramm. Szépen fejlődik, has-
ra és visszafordul, élvezettel gagyog, a 
tárgyakat egyik kezéből a másikba át-
veszi. Már a kiságyban is intenzíven for-
golódik, alvás helyett is inkább mozog. 
A védőnői szobába lépve a fiam hango-
san felkacagott. Majdnem összefutott a 
rendelő, mivel itt nem „szokás” nevetni, 
itt sírni szoktak a gyerekek. Gergő most 

„csak” egy szurit kapott a combjába, picit le-
felé görbült a szája, de két perc múlva már 
mosolyogva hagytuk el az orvosi szobát. 
Ilyen egy tökéletes nap, amikor gyermekünk 
olyan, mint egy kis Angyal!

Baba a fedélzeten

7  h ó n a p
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Menü április 25-29-ig
Hétfő

A menü: Tarhonyaleves, 
zöldborsófőzelék, csiberopogós, 

joghurtos savanyúság
B menü: Tarhonyaleves, barbecue 

sertéskockák, párolt zöldbab, 
tészta köret

Kedd
A menü: Kukorica krémleves, 
roston harcsa, burgonyapüré,
B menü: Kukorica krémleves, 

pulykamell roston, sajtmártás, 
zöldséges rizs

Szerda
A menü: Csontleves, főtt hússzelet, 

gombamártás, tésztaköret

B menü: Csontleves, 
rántott sertésszelet, burgonyapüré, 

uborkasaláta tejfölös
Csütörtök:

A menü: Vegyes gyümölcsleves, 
debreceni tokány, párolt rizs

B menü:  Vegyes gyümölcsleves, 
rakott kelkáposzta

Péntek:
A menü: Tárkonyos sertésragu leves, 

szilvásgombóc
B menü:  Tárkonyos sertésragu leves, 

csirkemell roston, grill roston, 
pirított burgonya

Jövendő u. 6.,  Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Csepeli Dóra

Nem csak a ruhák tekinte-
tében lesz színes az idei év, 
hanem a haj és arcszőrzet is 
szivárványszínbe borul. Két 
ellentétes trend is népszerű 

lesz:  az extrém színű és a tel-
jesen természetes, natúr haj.

A divat őrültebbnél őrültebb 
fordulatokat vesz időnként. A 
hajfestés nem újkeletű dolog – 
idén azonban nemcsak a pun-
kok körében hódít a szivárvány-
színű frizura. Naplemente névre 
hallgat az az új hajtrend, ami 
pontosan olyan színes tincsek-
ből áll, mintha egy naplemen-
tét néznénk végig a hajkoroná-
kon. A sellő- vagy hableány-style 
pedig arról kapta nevét, hogy 
a zöldben, kékben, türkizben 
és rózsaszínben pompázó haj 
(vagy szakáll) egy sellőre emlé-
keztet. Az érdekesség, hogy az 
irányzat férfiak körében is elter-
jedt. Egyre több szalon kínála-
ta bővül szakállfestéssel is, ahol 
– épp úgy, mint a hajfestésnél – 
kérhetünk természetes árnyala-
tot vagy dönthetünk egy feltű-
nő szín mellett is. Az egyediség, 
a kitűnni vágyás mindig is foglal-
koztatta az embereket. A tetová-
lások és a piercingek után a haj 
lett az új eszköze az önkifejezés-
nek.

Természetesség, laza kon-
tyok, fonatok és egy kis kóc – az 

idei év másik meghatározó fri-
zura trendje a természetes haj. 
Kevésbé kapnak teret a mester-
kélt fazonok, és az egyenes haj-
viseletet egyre jobban kiszorítja 
a természetesen laza hullám és a 
göndörség. A platinaszőke szin-
tén a múlté, melyet egy hozzánk 
illő, natúr, nap-szívta hatású sző-
ke árnyalatra cserélhetünk. A 
hosszú hajnál a laza hullámok-
nak van divatja, amely dúsabb-
nak mutatja a frizurát. Ez szinte 
mindenkinek jól áll, azonban lé-
nyeges feltétele az egészséges 
haj.

A legegyszerűbb módja an-
nak, hogy frissítsd a frizurádat 
az, hogyha megváltoztatod a 
hajad színét. Akár egy-egy új ár-

nyalat igen nagy sikert arathat. A 
jó fodrász kiválasztása a legfon-
tosabb, hisz kellemetlen, ha he-
tekig egy rossz árnyalatot né-
zünk reggelente a tükörben. 
Ezért nem árt, ha egy profitól se-
gítséget kérünk. Merjük változ-
tatni!

2 0 1 6  –  E x t r é m  h a j s z í n e kTrendi

Városi Könyvtár
Április 26. (kedd) 18 óra A lírai 

alkimista. Beszélgetés Karácsonyi 
Zsolttal költészetről, irodalomról, 
folyóirat szerkesztésről. A szerzővel 
beszélget: Bene Zoltán.

Április 27. (szerda) 18 óra Film-
klub. Banks úr megmentése. Ameri-
kai film vetítése.

Április 28. (csütörtök) 18 óra Más-
fél évtized mozaikokban. 15 éves a 
Szentesi Mozaik. Előadó: Tímár Fe-
renc, Vidovics Ferenc.

Az Együtt Szentesért Egyesület és 
a városi könyvtár szervezésében áp-
rilis 22-én, pénteken 18 órakor, az 
Arcképek Szentesről sorozat kere-
tében, bemutatkozik Labádi Lajos 
nyugalmazott levéltár igazgató.

Művelődési és Ifjúsági Ház
Április 25-én, hétfőn 18 órától, 

Kiss Ulrich SJ. tart előadást „Nincs 

időm?! Mire van időm?” – Elmélke-
dés az időgazdálkodásról és a vé-
gesség(ünk)ről címmel.

Április 26-án, kedden 16.30 órá-
tól kézműves foglalkozással várják a 
gyerekeket a szervezők.

A Művelődési és Ifjúsági Ház 
klubjában 

Április 28-án, csütörtökön 19-21 
óráig a Korok és alkotások az iro-
dalomban című sorozat követke-
ző előadásán G.B.Shaw Pygmalion 
című művéről beszélgethetnek az 
előadóval, Poszler Györggyel. 

Koszta József  Múzeum
Április 26-án, kedden 16.30 óra-

kor Ráfi Dénes gimnázium tanár 
előadása, melynek címe:

„A könyvek könyve és a könyvek” 
– A vizsolyi biblia hatása a magyar 
irodalomra.

Programajánló 

 Az idei évben egy kivételtől eltekintve minden középiskola szom-
baton rendezi meg végzősei ballagási ünnepségét. Április 29-én, pén-
teken 16 órától a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola. Április 30-
án, szombaton 9 órakor megszólal az iskolaharang a Horváth Mihály 
Gimnáziumban, és a ballagó diákok elindulnak utolsó gimnáziumi út-
jukra. Szintén április 30-án, a Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc 
Középiskolája és Szakiskolájában és a FM ASZK Bartha János Kertésze-
ti Szakképző Iskolájában 9 órától, a Hódmezővásárhelyi SZC Pollák An-
tal Szakképző Iskolájában pedig 10 órától búcsúznak a végzősök.

Szombat (április 23.)
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A dzsungel könyve
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Vasárnap (április 24.)
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő
18:15 3D A dzsungel könyve
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Hétfő (április 25.)
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A dzsungel könyve
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Kedd (április 26.) 
14:00 3D Nyakas kakas

16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő
18:15 3D A dzsungel könyve
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Szerda (április 27.) 
14:00 3D Nyakas kakas
16:00 3D A dzsungel könyve
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő
20:30 3D A Vadász és a Jégkirálynő
Csütörtök (április 28.) 
16:00 3D A dzsungel könyve
18:15 3D A Vadász és a Jégkirálynő
20:30 Anyák napja
Péntek (április 29.) 
16:00 3D A Vadász és a Jégkirálynő
18:15 3D A dzsungel könyve
20:30 Anyák napja

Moziműsor
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A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szentesi csoport-
ja közreműködésével, 77 da-
rab használt, kitűnő állapotú 
kórházi ágy érkezett ado-
mányként a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórházba, a 

dél-franciaországi Béziers vá-
ros kórházából. 

A szentesi kórház szakembe-
rei örülnek az ágyaknak, ame-
lyeket az ápolási igazgatónő ko-
ordinálásával, azonnal birtokba 
vehetnek az osztályok. Az önkor-

mányzat szociális bizottsága, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi szervezete és a Csongrád 
Megyei Önkormányzat jóvoltá-
ból sikerült városunkba szállítat-
ni a betegágyakat.

– Azok az ágyak, amelyeket le-
selejtezünk, legalább 20-25 éve-
sek. A 140 kilogrammos ágyakat 
a kinti magyarok segítségével 
rakodták kamionra, 12 óra alatt 
– mondta el lapunknak Bozóné 
Ágoston Mária, a Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportjának ve-
zetője.

Mouysset Óbester Erika – aki 
Csongrádról származott el – a 
francia kórház szívintenzív osz-
tályán dolgozik. Amikor meg-
tudta, hogy kórháza ágyakat se-
lejtez le, megkereste dr. Chomiak 
Waldemar önkormányzati kép-
viselőt, hogy azokat adomány-
ként eljutathassa a kórháznak, 

ahol szükség volt az elektromos 
betegágyakra. A képviselő ki-
emelte azt a hatalmas összefo-
gást, amely által az 1800 kilomé-
terre található Bizet klinikától, 
Szentesre érkezhettek az ágyak. 
A szállítási költség magas volt, 
ehhez a szociális bizottság és a 
megyei közgyűlés is hozzájárult 
– tette hozzá dr. Chomiak Wal-
demar.

– Remélem, sok beteg és ápo-
ló fog kellemesebb körülmé-
nyek között élni és dolgozni – 
mondta Mouysset Óbester Erika, 
aki az adománnyal hálálja meg 
azt a körültekintő ápolást, amit 
édesapja kapott a szentesi kór-
házban. Erika bízik abban, hogy 
folytatni tudja a humanitárius 
munkát, s a továbbiakban éjsza-
kai szekrénnyel, etetőággyal, és 
más technikai felszereléssel is 
tud segíteni.

77 darab kórházi  ágy Franciaországból

Labádi Lajos

A vármegyék szervezéséről 
szóló 1723: 73. tc. elrendelte, 
hogy a megyék jelöljék ki szék-
helyeiket, s ott egy biztonságos 
épületben helyezzék el pénztá-
rukat, levéltárukat és börtönü-
ket. Csongrád Vármegye Neme-
si Közgyűlésének döntése miatt 
előbb Szegvár maradt a megye 
székhelye, majd a székhelykér-
dés 1873-tól ismét napirendre 
került. Küzdelem indult Szeged, 
Hódmezővásárhely és Szentes 
között a székhely elnyeréséért. 
A szentesiek 1874. december kö-
zepén folyamodványt nyújtot-
tak be a megyegyűléshez, hogy 
Szentest jelöljék ki a megye új 
székhelyéül. Ennek fejében fel-
ajánlották, hogy a Szentesen fel-
építendő új megyeháza céljára 
megfelelő központi fekvésű tel-
ket, 1 millió faltéglát és kellő szá-
mú fedél-cserepet minden díja-
zás nélkül rendelkezésre bocsát. 
A megyei közgyűlés osztatlan 
tetszés-sel fogadta az ajánlatot, 
de a kívánt határozatot csak egy 
évvel később hozta meg, tény-
leges intézkedés azonban ekkor 
sem történt. Az éveken át elhú-
zódó rivalizálásnak Tisza Kálmán 
miniszterelnök-belügyminiszter 
vetett véget, amennyiben 1878. 
március 31-én kelt leiratában jó-
váhagyta Csongrád megye szék-
helyének Szegvárról Szentesre 
leendő áttételéről szóló megye-
gyűlési határozatot. Az új szék-
ház építését a kormány részéről 

5000 osztrák értékű forinttal tá-
mogatta.

A székházépítési bizottság 
1879. december közepén orszá-
gos pályázatot írt ki, meghatá-
rozva, hogy az épület csak egy 
emeletes lehet, s a főhomlokzat 

a Piac tér felöli oldalra építen-
dő. Tizennyolc pályamunka kö-
zül az első díjat egyhangú sza-
vazással Makay Endre budapesti 
műépítész pályázata nyerte el. 
A szakipari munkákra Schwartz 
Pál budapesti építőmester tette 

a legkedvezőbb árajánlatot, aki-
vel 1881. augusztus 10-én meg-
kötötték a szerződést. Az alapkő 
ünnepélyes letételére 1882. má-
jus 18-án került sor Rónay Lajos 
főispán vezetésével. 

1883. december közepére az 
új, neoreneszánsz stílusú me-
gyeháza elnyerte végleges for-
máját. Az állványzat elbontásá-
val láthatóvá vált az építmény 
méltóságteljes tömbje. A főté-
ri homlokzat rizalit attikáján a 
megye ovális címere, két oldalán 
Themis és Ceres látható, a nagy 
ablakok fölötti boltívek fészkei-
ben pedig a mesterségek alleg-
orikus nőalakjai: a földművelés 
és állattenyésztés, a kereskede-
lem és ipar, a hajózás és halászat 
attribútumaival. 

A megyei hivatalok 1883. de-
cember első felében birtokba 
vehették az új széképületet. Az 
első ünnepélyes megyegyűlés-
re 1883. december 10-én került 
sor. A középület 67 éven át me-
gyeházaként funkcionált. 1950-
től kezdve a Szentes Járási Ta-
nácsnak (később Hivatalnak) és 
a Járási-Városi Földhivatalnak 
adott helyet. Falai között ma-
radt a régi megyei levéltár. A já-
rások megszűnését követően 
(1984) irodaházként használták. 
Az 1990-es évek elején kiürítet-
ték, 2005-ben felújították, ezu-
tán költözött falai közé a Koszta 
József Múzeum, és kezdte meg 
működését a konferencia- és 
kulturális központ.

Szentes arculata régen és ma (3.)

Az ódon vármegyeháza
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Múlt heti megfejtésünk: A címoldal 
minden héten a Szentesi Hősöké. A Szen-
tesi Mozi által felajánlott 2 fős belépőt Ki-
szely Jánosné (Kossuth u.  41. 1/7.) nyerte. 
Nyereményét a Szentesi Élet szerkesztő-
ségében veheti át. 

Ezen a héten Fitness DVD-t sorsolunk 
ki. A megfejtéseket továbbra is várjuk 
e-mail-ben a szentesielet@gmail.com in-
ternetes, postai úton a 6600 Szentes, Kos-
suth tér 5. fsz. ép. levelezési címre!

Vízszintes: 1. A megfejtés második része. 13. 
Papírra vető. 14. Felébreszti. 15. Özönlő. 18. 
A szomszédba üzen. 20. Nemzetközi Duna 
Bizottság, röv. 21. Vajon részeg? 24. Talli-
um és oxigén vegyjele. 25. Nemes nedű. 27. 
Képpel kapcsolatos (görög). 28. Dob, hajít – 
angol nyelven. 29. Formálás, megjelenítés. 

35. Alapvetőt, jelentőset. 36. Hablatyol, da-
rál. 37. Nagytestű kutya. 38. Argon vegyjele. 
39. A végén lepirít! 40. Magol a közepén. 42. 
Merre? 43. Sógorodat (népiesen). 46. Moso-
gatószer. 48. Oxigén, protaktínium és rádi-
um vegyjele. 51. Csüng. 53. Televíziós ké-
szülékben a kiválasztott adást a képernyőre 
juttató elem. 55. …a – patika. 56. Egy kevés-
ke pofon. 58. Japán vallás. 59. Fába vés. 60. 
Kiabálod. 63. Holland gk. jelzése. 64. Forma, 
szabás. 66. A házba kíséri. 68. Töltött sütemé-
nye. 70. A megfejtés első része.

Függőleges: 1. Mézelő fákkal teli erdő. 2. 
Anyagilag súlyos helyzetbe jutó. 3. Tiltószó. 
4. …-toli (kelletlen). 5. Érzékiség. 6. Ételíze-
sítő. 7. Dísz. 8. A mélybe hatolt. 9. Fővárosi 
egyetem. 10. Itatás egynemű hangzói. 11. 
Bátorít. 12. Nílus mentén élő népek össze-

foglaló neve. 16. Félig ribanc! 17. Lent, vala-
mi alatt. 19. Colstokdarab! 22. Szándékozik. 
23. Visszafelé: Halkan, könnyeden (adandó 
elő). 26. Vérengző, dúvad. 28. Csélcsap, hűt-
lenkedő. 29. Alumínium vegyjele. 30. Amely 
helyen. 31. Tengeri rablók. 32. Idősebb (röv.). 
33. Az óraütés egyik hangja. 34. V…, elébe 
mégy. 37. Biliárdban: lökőrúddá. . 41. Spa-
nyol város a Mino folyó mentén (Galícia). 
44. Kikanalazom. 45. Hatóköröd. 47. Jelez. 
48. Lengyel város. 49. Z… - háborgat, zaklat. 
50. Piaci árus. 52. Svájci város. 54. Rádió-té-
vé egynemű hangzói. 55. …latt, amíg, mi-
közben. 57. Habzsol, tömi magát. 61. Líviád 
– párosan. 62. Őszi hónap röviden. 65. Ha-
zafele! 66. Bróm vegyjele. 67. Messzire. 69. 
Cseh határok!

Beküldendő a vízszintes 70. és az 1. 
számú sorok megfejtése.

S p o r t t a l  a z  e g é s z s é g é r t !

Emlékszünk még Comte Go-

defroy de Montmirail (Jean 

Reno) lovagra és segédjére, 

Jacques-Foches (Christian Cl-

avier-ra?) Visszatértek! Mármint 

most a múltba tényleg. Ki gon-
dolta volna, hogy az előző rész 
pontosan 18 éve, 1998-ban je-
lent meg? Repül az idő azt be kell 
látni. Igaz, főhőseink kicsit más-
képp érzékelik az idő múlását. 
A Jöttünk, Láttunk, Visszamen-
nénk második részében ugyan-
is a középkori Franciaország-
ból egy időalagúton keresztül a 
mai (vagyis inkább akkori) 1998-
ba kerülnek, ahol természetesen 
mindent fölforgatnak maguk-

ból hülyét csinálva. Érdekesség, 
hogy mostani filmünk ponto-
san ott kezdődik, ahol az előző 
abbamaradt. Más lesz viszont, 
hogy most ismét a múltban ta-
lálják magukat, az 1792-es fran-
cia forradalom kereszttüzének 
közepében. Út közben Jacques 
rokonainál szállnak meg, pon-
tosabban egy fiatalabb generá-
ciónál, ahol a ház ura, Jacques 
Focheaux kevély és fontos po-
zíciót tölt be Napóleon mellett. 

Ő dönti el, ki helyezi majd fejét 
ama csodálatos gulliotine alá. 
Persze megtalálják a bajt itt is, 
most sem maradnak ki főhőse-
ink a bugyuta esetekből, főképp 
nem úgy, hogy a modern élet-
hez szoktak és nehezebb vissza-
állniuk a középkor "lassabb" élet-
stílusához. Pont ezt a lassúságot 
ellensúlyozza majd a sok poén, 
idióta szituáció és ezek még idi-
ótább kimenetele!

Jöttünk, Láttunk, Visszamennénk 3 - A forradalom

 1 SZ 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 E 12 

  13      14       

15 16      17  18    19  

20    21  22  23    24   

25   26  27      28    

29  30 31 32 33 34   35             

  36      37    38   39   40  41  

 42    43  44    45  46 47   48    49 

50  51  52  53      54    55      

56 57  58    59   60   61  62     63  
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Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü április 25. – május 01.
Hétfő: Sárgaborsó leves
A menü: Bácskai rizses hús

B menü: Borsos tokány, zöldségesrizs
C menü: Rántott csirkemell, 

zöldséges rizs
Kedd: Pirított tésztaleves

A menü: Sült kolbász, burgonyafőzelék
B menü: Rántott csirkecomb, 

tepsis burgonya
C menü: Rántott sertésszelet, 

burgonyafőzelék
Szerda: Zöldbableves

A menü: Óvári sertésszelet,
petrezselymes burgonya,

B menü: Csirkepörkölt, galuska köret
C menü: Rántott csirkeszárny,

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Csigatészta leves

A menü: Kínai édes-savanyú csirke,
párolt rizs

B menü: Székelykáposzta,
C menü: Szezámmagos rántott 

sertésszelet, párolt rizs
Péntek: Húsgaluska leves
A menü: Milánói makaróni,

B menü: Túrós csusza
C menü: Rántott sajt, sült burgonya

Szombat: Sóska leves
Sajttal töltött rántott sertésszelet,

burgonyapüré
Vasárnap: Magyaros gombaleves,

mézes-mustáros csirkemell, 
ananászos rizs

A megadott ár tartalmazza
a kiszállítás díját is 11-14 h-ig

Szentes területén.
700 Ft/nyugdíjas menü, 

800 Ft/menü, 
csomagolás díja 100 Ft/menü.

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

Szentesi gombócleves
Ezt a levest sok évtizeddel 

ezelőtt még nagyanyámtól ta-
nultam, és ma is a család min-
den tagja szereti.

30 dkg krumplit sós vízben 
megfőzök, összetöröm (le-
vét meghagyom a levesbe). 10 
dkg füstölt szalonnát apróra 
vágok, megsütöm. A töpörtőt 
a krumplihoz adom. A szalon-
na zsírjából kiveszek 2 evőka-
nállal. A maradékban 1 fej ap-
róra vágott vöröshagymát 1 jó 
kiskanál köménymaggal meg-
párolok, 2 db karikára vágott 
sárgarépát teszek rá, majd 

egy kávéskanál pi-
ros paprikával meg-
szórom, felengedem 
2 liter vízzel, sózom, 
gyökér, zeller, egy 
kis kelkáposzta levél, 
ha van karfiol is ke-
rül bele. Hozzáadom 
a főtt krumpli levét és 
a zöldpaprikát. Köz-

ben elkészítem a gombóco-
kat. A maradék 2 kanál füstölt 
zsírban megpirítok 3 jó evőka-
nál zsemlemorzsát, ha kihűlt a 
tört krumplihoz adom beleü-
tök egy tojást és amennyi lisz-
tet felvesz. Összegyúrom és 
apró gombócokat formázok 
(duplájára nőnek).

Amikor a zöldségek meg-
puhultak a gombócokat be-
leteszem a levesbe. Öt percig 
főzöm, majd lefedem kb. 10 
percre. Apróra vágott petre-
zselyemmel megszórom. 

Jó étvágyat!
Beküldte: Kis Sándorné, Kisér

Szentes családi ízei

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától 7 óráig (24 órás) 
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 
62/474-374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órá-
tól 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház gyer-
mekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: április 25- május 2. Pingvin Patika  (Szentes, Nagyörvény u.59.) 
hétfőtől-péntekig 7.30 órától-18.30 óráig, szombaton 7.30 órától -12 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 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.

Egészségügyi ügyelet

Született: Sipos Norbert Elek-
nek és Takács Helgának (Veres P. u. 
6/4.) Noémi nevű gyermeke. Sza-
mosközi Attilának és Kispál Gab-
riellának (Szentes) Zétény nevű 
gyermeke.

Házasságot kötött: Oroszi Fe-
renc Norbert és Laki Rita Márta 
(Somogyi Béla u. 38/a), Petri Sán-
dor (Temető u. 35/a) és Darvas Il-
dikó (Pitvaros, Kossuth Lajos u. 
21/b).

Elhunyt: Sebők Ferencné 
(Szántó K. u. 11.), Horváth Lajos-
né (Dália u. 15.). Orosz András 
(83 éves korában)

Családi

Fogadónapot tart Szirbik Imre 

polgármester és Demeter Attila 

alpolgármester.

Szirbik Imre április 27-én, szer-

dán 9 és 11, Dr. Demeter Attila 

14 és 16 óra között hivatali he-

lyiségében fogadja az érdeklő-

dőket.

Fogadónap

Öreg burgonya: 180 Ft/kg, piros 
retek: 50-150 Ft/kg, répa: 200-250 
Ft/kg, gyökér: 400-500 Ft/kg, zeller: 
150-200 Ft/kg, új karalábé 150 Ft/kg, 
fokhagyma: 2000 Ft/kg,

Petrezselyem: 50-70 Ft/csomó, 
alma: 250 Ft/kg, cékla: 150-180 Ft/
kg,  hegyes erős paprika: 50-100 Ft/
kg, fehér paprika: 700 Ft/kg, karfiol: 
550 Ft/kg, paradicsom: 680 Ft/kg, 
koktél paradicsom 700 Ft/kg, kör-
te: 250 Ft/kg, vöröshagyma: 200-
220 Ft/kg, tojás: 30 Ft/db, zöldhagy-
ma 100-150 Ft, saláta 80-150 Ft/kg, 
padlizsán: 550-600 Ft/kg, cukkini: 
550-600 Ft/kg, eper: 1200 Ft/kg, új 
tök 480 Ft/kg, vető burgonya 140 Ft/
kg, spenót 800 Ft/kg, sóska 800 Ft/kg, 
lila hagyma 250-280 Ft/kg, csiperke 
gomba 600 Ft/kg, méz 1900-2500 Ft/
kg, citrom 570 Ft/kg, kínai kel 200 Ft/
db, kaliforniai paprika 780 Ft/kg, ká-
pia paprika 780 Ft/kg.

PIAC

Kos
Kiemelten fogékonnyá válik a szép és kellemes dolgokra, érzel-
meit, gazdag lelkivilágát kivetítheti környezetére is. 
Bika
A hónap utolsó napjaiban kellemetlen hatását fejtheti ki egy 
bolygóállás, mely vitákat generálhat. Türelemmel, toleranciával 
kezelhető a helyzet.
Ikrek
Ahogy egyre szebb lesz az idő, jelentősen csökken a stressz, oly-
annyira, hogy új kapcsolatokra is szert tehet.
Rák
Minden szempontból szerencsésnek érezheti magát, mert a fel-
merülő problémákat elég hamar meg tudja oldani.
Oroszlán
A hónap végére rendeződnek dolgai, munkája vagy vállalkozásai 
terén rengeteg tennivalója akad.

Szűz
Pénzügyi lehetőségei most nem túl kedvezőek, plusz munká-
ja nem most hozza meg gyümölcsét, de ez ne vegye el a kedvét 
semmitől, hiszen, ami késik, nem múlik! 
Mérleg
Ne verje magát nagy kiadásokba, ráér később is vele!
Skorpió
Karrierjével összefüggésben nagy döntést most ne hozzon, ráér 
ezzel májusban!
Nyilas
Szerelem terén is komoly fordulat várható április végén. Hagyja, 
hogy végre önnel is megtörténjen a csoda! 
Bak
Április utolsó napjai nagy változást hozhatnak, csak figyelje a 
történéseket, és alkalmazkodjon a változó körülményekhez! 
Vízöntő
Hivatása terén jelentős akadályokba ütközhet, melyek nem le-
győzhetetlenek, ha kell, kérjen segítséget!
Halak
Vitás kérdésekben ne a hirtelen indulat vezesse, hanem, fontolja 
meg alaposan kinek, mit mond, vagy mit, s hogyan tesz!

Április 22-28.

HETI HOROSZKÓP
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Sebők Tamás

Már több mint 7 éve foglal-

koznak tornával egyesületi 

formában is a Koszta József Ál-
talános Iskolában. A sorozatos 
versenyzésekkel a sikerek sem 
kerülték el a csapatot, így egy-

re népszerűbbé vált tevékeny-
ségük, és már óvodáskorúak-
kal is foglalkoznak.

3 éve működünk FLIKK Kész-
ség- és Mozgásfejlesztő Köz-
hasznú Sportegyesület néven. A 
FLIKK és az Iskola neve alatt is já-
runk országos versenyekre, diá-
kolimpiákra. A szertorna három 
szeren történik: talaj, gerenda és 
szekrényugrás, ezekre készítjük 
fel a lányokat, akik egyre mára 
igen eredményesen versenyez-
nek – mutatta be tevékenységü-
ket Oroszi Szilvia vezetőedző. 

Az idei eredményeiket tekint-
ve is látható a csapat fejlődése. A 
kitartó, kemény munka meghoz-
ta gyümölcsét. Egyre több orszá-
gos méretű rendezvényre kap 
meghívást az egyesület. Rend-
szeresen versenyeznek Szege-
den és Szegváron, de voltak már 
Debrecenben is, ami azért is po-

zitív, mert több helyen figyel-
nek fel a szentesi tornászlányok 
tehetségére. Kiemelendő ezek 
mellett, hogy az országos diáko-
limpia elődöntőjéből harmadik-
ként jutottak döntőbe a fiatalok, 
és a Magyarország legnagyobb 
sportiskoláival mérkőzhettek 
meg. Előkelő eredményeiknek 
köszönhetően megyei szinten az 
igen elismert szegedi csapathoz 
is felnőttek. Sportolóik sikere 
egyre több helyi fiatal figyelmét 
felkeltette, akik ennek hatására 
kezdtek szertornázni.

A FLIKK Készség- és Mozgás-
fejlesztő Közhasznú Sportegye-
sület idei évben saját rendezé-
sű országos versenyt is szervez 
Szentesen, melyet május 21-én a 
Dr. Papp László Városi Sportcsar-
nokban rendeznek meg. Az elő-
készületek jelenleg is zajlanak.

Büntetőpárbajt nyert és 
bronzéremmel térhetett haza 
Mataroból a LEN-kupa négyes 
döntőjéből a Hungerit-Szen-
tesi VK női vízilabda-csapata, 
amely szerdán már a bajnoki 
elődöntőben játszott az UVSE 
ellen.

A LEN-kupa Final Four-já-
ban szerepelt múlt hétvégén a 
Hungerit női vízilabda együtte-
se. Bujka Barbaráék az elődön-
tőben a görög Vuliagmeni csa-
patával mérkőztek, és maradtak 
alul 12-9 arányban. A bronzmér-
kőzésen az orosz Uralocska el-
len szálltak medencébe, borzal-
masan kezdték az összecsapást, 
8-4-re vezetett az ellenfél, mind-
össze nyolc perc elteltével. Tóth 
László szigorú szavakkal terem-
tette le tanítványait, ami úgy tű-
nik, hogy használt, hiszen Gé-
mesék utolérték ellenfelüket, és 

a találkozó végén, 14-14 volt az 
állás, így következhettek a bün-
tetődobások. Bolonyai Flóra két 
alkalommal is hárította az oro-
szok ötméteresét, a mi lányaink 
viszont pontosan céloztak, így a 
Hungerit lett a bronzérmes idén 
a LEN-kupában, amit végül a há-
zigazda Mataro együttese nyert 
meg. – Mindkét mérkőzésen je-
lentős előnyt adtunk ellenfe-
leinknek, ami eddig nem volt 
ránk jellemző. A bronzmeccsen 
pedig sikerült a szinte lehetet-
len, az utolsó negyedben négy-
gólos hátrányunkat dolgoztuk 
le, és fel tudtunk állni a dobo-
góra. Örülünk, hogy a tavalyi 
teljesítményünket felül tudtuk 
múlni, bronzérmet szereztünk a 
klubnak és jó hírét vittük a váro-

sunknak. Külön öröm számom-
ra, hogy a 16-18 esztendős fia-
taljaink remekül helyt álltak a 

nemzetközi mezőnyben – érté-
kelt Tóth László vezetőedző.

Fotó: MTI

Hering Viktor

28 ezren vettek részt az idei 
Vivicittán, a budapesti város-
futáson, ami a rendezvény tör-
ténetében rekordnak számít. 
A népes mezőnyben ott voltak 
a szentesi Honvéd Rákóczi SE 
sportolói is, összesen huszon-
hatan.

Szeles időben, meglehetősen 
kemény pályán rendezett verse-
nyen a mieink közül Csala Dávid 
1 óra 40 perc alatt teljesítette a 
félmaratont, Bodnár András 1 óra 
54 percet futott, míg Szántó Zol-
tán 1 óra 55 perccel ért célba. A 
hölgyeknél Müllerné Szvák Erika 
1 óra 55 perc, Gyergyádes Mária 
1 óra 57 perc, Bohus Nóra Klau-

dia pedig 1 óra 59-cel értek cél-
ba. Az egyesület elnöke, Lőrincz 
Gábor a 12 ezres mezőnyből a 
3607-ik lett, 2 óra 07 perces idő-
vel „jött össze”, korosztályában 
pedig 13. helyet szerzett a nem-
zetközi mezőnyben.

Érdekesség, hogy a Rákóczi 
szervezésében, a futóversenyt 
megelőző napon, 54 fő részvé-
telével, horgászversenyt ren-
deztek a felgyői horgásztavon. 
26-an vegyes, 28-an úszós kész-
séggel horgásztak, és három és 
fél mázsa halat fogtak ki a ha-
talmas szélben rendezett verse-

nyen. Vegyes kategóriában első 
helyezett lett Fekete Gábor, má-
sodik László Zoltán, a harmadik 
pedig Horváth Dániel. Az úszós 
kategóriában, a profiknál Csator-
dai Norbert az első, Makai Zsolt a 
második, Tóth-Kovács Endre pe-
dig a harmadik helyezést érte 
el. A legkiválóbb horgászok, áp-
rilis 8-10-én, a Maty–éren, nem-
zetközi versenyt rendeztek hat 
ország 147 horgászának a rész-
vételével, ahol a Fishing Zone 
csapata (Bánfi János, Fekete Gá-
bor és László Zoltán) egy 19., egy 
40. és egy 144. helyezést ért el.

Életük a szertorna

LEN-kupa bronzérmes a Hungerit

Szentesiek a Vivicittán
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Hering Viktor

Ismét nyert a Szentesi Kini-
zsi megyei első osztályú lab-
darúgó-csapata, ezúttal az Új-
szegedi TC együttesét győzték 
le 3-1 arányban. A Szentes je-
lenleg a bajnokságban a 3. he-
lyen áll, 2 ponttal megelőzve 
a 4. helyezett, egyel kevesebb 
mérkőzést játszó Szeged 2011 
együttesét.

Érdekes találkozóra számít-
hattak a szentesi labdarúgás ra-
jongói, hiszen az az Újszeged lá-
togatott városunkba, amelyet, 
még a városi futsal fénykorában 
csapatunkat erősítő, Brinszki Ad-

rián irányít, mi több futballozik is 
a csapatban. A Kinizsiben Koncz 
Zsolt hasonló szerepkört tölt be, 

a két labdarúgó tehát a pályán, 
ezúttal azonban ellenfélként ta-
lálkozott egymással. A mieink 
voltak az esélyesek, Lekrinszki 
góljával meg is szerezte a veze-
tést a Kinizsi, ám a félidő lefújá-
sa előtt az ÚTC egyenlített. A má-
sodik félidőben Kovács Norbert, 
majd a lefújás előtt ismét Lek-
rinszki szerzett gólt, bebiztosít-
va ezzel a hazai győzelmet. – Ta-
lán többet is kihozhattunk volna 
ebből az összecsapásból, de így 
sem lehetek elégedetlen. Adri-
enn nagyon jól felkészítette el-
lenünk csapatát  – értékelt Koncz 
Zsolt vezetőedző.

Mindszenten játszik legköze-
lebb a Kinizsi, akinek a kispadján 
szintén egy egykori szentesi lab-
darúgó, Tóth Csaba ül. 

Budapesten, a KSI ellen győ-
zött a Valdor-Szentesi VK férfi 
vízilabda-csapata, és továbbra is 
a 3. helyen áll az alsóházi bajnok-
ságban. A Valdor legközelebb 
Pécsett száll medencébe, ez lesz 
a csapat utolsó középszakaszbe-
li mérkőzése. 

A mieink a 2. negyed kivéte-
lével valamennyi nyolc percet 
megnyerték, így alakult ki a 8-5-
ös végeredmény. A csapat leg-
eredményesebb játékosa Vö-
rös Viktor volt, aki 3 gólt szerzett, 
Somogyi Balázs 2, Weszelovszky, 
Lukács és Latinovic (1-1) voltak 
eredményesek.

R e m e k e l  a  K i n i z s i Győzelem

Sebők Tamás

A Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség az Esély a Mosoly-
ra Alapítvány és a Rigó Alajos 
Általános Iskola és Szakiskola 
közösen rendezte meg szom-
baton az évadnyitó területi 
kerékpárversenyét, melyen 7 
város sportolói képviseltették 
magukat. A verseny helyszí-
néül a Somogyi Béla utca szol-
gált teljes hosszában.

Egészen pontosan 51 ver-
senyző indult el a három intéz-
mény közös szervezésében lét-
rejött divízionáló futamokon, 
olyan városokból, mint Szen-
tes, Derekegyház, Hódmezővá-
sárhely, Tiszakécske, Kisléta és 
Budapest. A megmérettetésen 
részt vett Dobi Zoltán a Magyar 
Speciális Olimpia Szövetség el-
nökségi tagja és Bakos István a 
szervezet kerékpár szakág sza-
kágvezető helyettese is. – A ver-
senyen a korosztályokon kívül a 

képességek szerint is alcsopor-
tokba vannak sorolva a verseny-
zők, így sokkal többen részesül-
hetnek díjazásban, és ez nagy 
motiváció a versenyzőknek. A 
versenyt a Somogyi Béla utcán 
rendeztük meg 500, illetve 1000 
méteres gyorsasági szakaszokon 
– mutatta be az eseményt Pótári 
Tímea szervező.

Az Esély a Mosolyra Alapít-
vány színeiben 12 versenyző in-
dult, egytől-egyig a Rigó Alajos 
intézmény tanulói, és kiemelke-
dő eredményeket értek el az 500 
méteres gyorsasági szakaszon. 

Eredmények: I. korcsoport 1. 
divízió: Szűrszabó Alexandra 1. 
hely;

II. korcsoport 1. divízió: Varga 
Viktória 1. hely; II. korcsoport 1. 
divízió: Vass Ákos 2. hely; II. kor-
csoport 1. divízió: Almási Ádám 
1. helyezés;

I. korcsoport 2. divízió: Hor-
váth László 2. hely; I. korcsoport 
2. divízió: Gránicz Milán 1. hely; 

II. korcsoport 3. divízió: Horváth 
Patrik Péter 1. hely;

II. korcsoport 2. divízió: Grá-
nicz Imre 3. hely;

II. korcsoport 2. divízió: Lévai 
Dávid 2. hely;

II. korcsoport 2. divízió: Pind-
zsulya Arnold 1. hely;

II. korcsoport 1. divízió: Vérten 
Marcell 1. hely;

III. korcsport 2. divízió:  Remzső 
Viktor 2. hely.

A Művelődési, Ifjúsági és 
Sportbizottságához benyújtott 
sikeres pályázat eredménye-
képpen minden versenyző és 
kísérőik egy tál meleg ebédet 
fogyaszthattak el. Valamint min-
den csapat csapatajándékban 
(társasjáték) részesült. – Ezt a tá-
mogatást ezúton is köszönjük 
Szentes városának – tette hozzá 
a szervező.

Kiemelkedő eredmények
az évadnyitó kerékpárversenyen

MŰVÉSZETI alkotások Benyovsz-
kytól, Zsille Győzőtől, régi Csongrád 
vár megye térkép az 1860-as évekből 
eladó. Megtekinthető: Kossuth tér 4. ( 
Utazási iroda) Tel.: 30/516-1885

40-ES megbízható fiatalember in-
gatlan felügyeletért, tisztán tartásért 
lakhatást keres. 30/572-1014

KÖZPONTI 53m2-es magasföld-
szinti, hőszigetelt belülről is felújított 
nagy konyhás távfűtéses lakást elcse-
rélném központ környéki 2 szobás 
rendezett kertes házra. Tel.: 30/209-
6124

10 db 7 hetes malac eladó. Tel.: 
30/407-5256

SZENTES  Nagynyomáson bel-
területi zártkert 4db 100×8 méteres 
automatizált hideg-fóliával 6600 m2 
földterületen eladó, vagy kiadó, egy-
ben, vagy részeltekben. Érdeklődni: 
30/948-7134

NAGY telek két kis épülettel, gyü-
mölcsössel, Nagyhegyen a Kispaté 

úton eladó. Érdeklődni, délután a 
30/219-6342 telefonszámon.

KEMENCÉBEN sült csíramálé a 
háznál, Deák Ferenc u.75. Minden 
pénteken 9-17 óráig, szombaton 9-15 
óráig kapható.

PEDIKŰR, problémás lábak keze-
lése, kényeztető THAI -talp masszázs. 
30/263-1625 Lindákné Andi.

JÓ állapotban lévő használt gáz-

készülékek eladók:Vaillant kéményes 
átfolyós vízmelegítő, kisméretű ké-
ményes konvektor, fali kéményes hő-
sugárzó. Tel: 63/321-327, 63/860-7921

SZENTESEN az Iskola dűlőben 
400 négyszögöl zárt kert nortonkúttal, 
villannyal, lakókocsival eladó. Érdek-
lődni: 30/494-2910

KIS rezsijű, olcsó ház eladó. Érdek-
lődni:30/608-4081, 70/548-2267

SZENTESEN csendes környezet-
ben családi ház eladó. Érdeklődni: 
30/646-0051

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



CSOK 10 + 10 millió Ft az OTP Banktól

Új lakásba költözne?

 A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételekről tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és 
Hirdetményekből! A Bank a bírálat/hitelbírálat jogát fenntartja.

Reprezentatív példa: „OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra/építésre 3 vagy több gyermekes család esetén” konstrukció 5 millió Ft 20 évre, 240 db 
törlesztőrészlet:  27 835,-Ft/hó, 3%-os öt éves kamatperiódussal fix kamattal, visszafizetendő teljes összeg: 6 783 924,-Ft (feltételezve, hogy minden induló díjat 
meg kell fizetni), a hitel teljes díjában foglalt díj és költség: 103 700 Ft. THM: 3,3%.
A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több 
gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. A CSOK és az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási 
szerződés megkötése vagy megléte szükséges. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

1„OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra/építésre 3 vagy több gyermekes család esetén” vagy „OTP Otthonteremtési Hitel új lakás  
vásárlásra/építésre 3 vagy több gyermekes család esetén” konstrukciók lehetnek.
2A feltüntetett THM mértéke 2016. március 16-án érvényes kondíciói szerint 5 millió Ft hitelösszegre, 20 éves futamidő mellett érvényes. A THM minimum: teljes induló 
díjelengedéssel „OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra/építésre 3 vagy több gyermekes család esetén” konstrukcióval kalkulálva. A THM maximum: 
minden induló díj megfizetésével “OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra/építésre 3 vagy több gyermekes család esetén” konstrukcióval kalkulálva. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Mivel a vagyonbiztosítás díja nem ismert, ezért a THM nem tartalmazza.

Igényelje a CSOK-ot 600 ezer Ft-tól 10 millió Ft-ig.
Érdeklődjön a 10 millió Ft-os CSOK lakáshitelről1 is!
A hitel ügyfél által fizetett kamata a teljes futamidő alatt (max. 25 évig), fix évi 3%. THM: 2,7%-3,3%2.  

Részletes feltételek: www.otpbank.hu/csok  
Hívja a Call Centert: 06 1 3666 037 számon, vagy látogasson el bármelyik  
lakáshitelezéssel foglalkozó bankfiókunkba.


