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Tájékozottnak lenni jó!

„Az ügyfelek tartanak itt, 
a csapat is rengeteget jelent, együtt vagyunk 
jóban-rosszban, mint egy nagy család” 
– interjú Kisné Bozó Katalin ügyintézővel 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

A szentesi önkormány-
zat hagyományt őrző módon 
idén immár 13. alkalommal 
hirdette meg a Virágszínvo-
nalasabb Szentesért környe-
zetszépítő versenyt, amely-
re 31 nevezés érkezett. Volt 
olyan résztvevő is, aki már 
harmadik alkalommal hódí-
totta el az első helyet kategó-
riájában.

A verseny keretében azok-
nak a munkáját ismerik el, akik 
sokat tesznek az igényesebb 
környezet kialakításáért, mely 
által a városkép esztétikai ér-
téke nagymértékben nő, így la-
kókörnyezetünk virágosabbá, 
zöldebbé, élhetőbbé válik.

A megmérettetésre július 30-
ig lehetett nevezni a virágos 
lakókörnyezetet, kerteket, er-
kélyeket megörökítő felvéte-
lekkel. Az eredményhirdetést 
október 25-én tartották meg a 
Szentesi Közös Önkormányza-
ti Hivatal dísztermében. Szirbik 

Imre polgármester köszöntő-
jében úgy fogalmazott, sokak 
munkája kell ahhoz, hogy a vá-
ros szép legyen. Munkájukért, 
példamutatásukért köszöne-
tet mondott a kertészkedők-
nek. Baloghné Berezvai Csilla 
főkertész ismertette, három ka-
tegóriában összesen 31-en ne-
veztek. A legszebb kertek, er-
kélyek tulajdonosait értékes 
vásárlási utalványokkal jutal-
mazták. 

Haller Andreát, a családi ház 
kategória első helyezettjét a 
meglepetés erejével érte sike-
re, hiszen a férje készített fo-
tókat a teraszukról és a kutat 
körülölelő növényekről, ame-
lyeket a barátnője nevezett a 
versenyre. – Amikor kimegyünk 
reggel kávézni, jó ott leülni, és 
nézni, ahogy változik a termé-
szet – mondta Andrea, hozzá-
téve, hogy a kertészkedést csi-
nálni is jó, hiszen stresszoldó és 

nyugalmat árasztó. Ebben a ka-
tegóriában Kastnerné Józsa Er-
zsébet második, Balogh Szabó 
Imréné harmadik lett. Munka-
hely kategóriában Makai Au-
tóbontó Kft., Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdő Otthon és Szentesi 

Reformátusok Idősek Otthona 
volt a sorrend. A lakóközösségi 
kategória legjobbja Bucskó Já-
nosné, második helyezettje Ko-
vács Sándorné, harmadik pedig 
a Honvéd utca 24. számú ház 
lakóközössége lett.

V i r á g s z í n v o n a l ú  a  v á r o s
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Rozgonyi Ádám

Idén 114 fiatal részesült a 
szentesi önkormányzat fel-
sőoktatási támogatásában, 
amelyet a városháza díszter-
mében rendezett ünnepségen 
adtak át a felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató nappali tago-
zatos hallgatóknak. Összesen 
5 millió forintnyi támogatást 
osztottak ki.

Szirbik Imre mondott köszön-
tőt, amelyben úgy fogalmazott, 
a város felelősséget érez az iránt, 
hogy gyermekei többek, oko-
sabb legyenek, és messzebbre 
jussanak. – Egy ifjú generáció-
nak meg kell adni az esélyt arra, 

hogy tehetségét minél széleseb-
ben kibontakoztathassa, hogy 
a szociális és anyagi hátrányok 
okozta terhekből le tudjunk fa-
ragni – mondta a városvezető. 
Úgy folytatta, tudja, az ösztöndíj 
csepp a tengerben, hiszen a fel-
sőfokú tanulmányok folytatása 
nemcsak a tanulók, hanem azok 
családjainak számára is jelentős 
áldozatvállalás. A tanulmányok-
hoz kapcsolódó kiadásokon fel-
ül felmerülnek lakhatási költsé-
gek is. Kiemelte, a város nem köti 
meg a fiatalok kezét, az ösztön-
díj erkölcsi kötelék. Egy gesztus, 
amely arról szól, hogy a fiatalok 
többek, és legfőképpen sikere-
sek legyenek. Ugyanakkor érez-

teti, hogy ehhez a közösséghez 
tartoznak. Az ösztöndíjasoknak 
azt kívánta, hogy legyenek értel-
miségiek, akik nemcsak példát 
mutatnak, hanem egyéniségük-
ben is magával ragadóak. 

A rendezvényen Antal Ba-
lázs Tibor önkormányzati kép-
viselő is részt vett, aki szerint a 
fiatalokat meg kell tartani. – Sze-
retnénk, ha visszajönnének a vá-
rosba diplomásként. Bizalmat 
kell nekik szavaznunk. Átveszik 
majd tőlünk a stafétabotot, és a 
város fejlesztésén munkálkod-
nak – fogalmazott lapunknak, ki-
emelve, hogy az önkormányzat 
eddig is, és ezután is kinyújtja a 
kezét. A támo-
gatás segítség 
lehet a tanulás-
hoz szükséges 
eszközök meg-
vásár lásában. 
Mint elmondta, 
örömmel tölti 
el, hogy láthat-
ta a város gyer-
mekeit, akikre a 
jövő nemzedé-

keként tekint. Hozzátette, bízik 
abban, hogy a családok sikere-
sen használják fel a támogatáso-
kat gyermekeik tanulmányi elő-
remenete érdekében.

Ficsor Nikolett a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerészet-
tudományi Karán tanul, s mint 
lapunkkal megosztotta, az ösz-
töndíj hatalmas segítség a jegy-
zetek biztosításához, a kollé-
giumi és az étkezési költségek 
fedezéséhez.  Megtudtuk, legin-
kább gyógyszerészként szeretne 
elhelyezkedni, és szívesen dol-
gozna a városban is, ha helyben 
kap munkalehetőséget. A diá-
kok szociális helyzettől függően 
egyszeri, 15 és 50 ezer forint kö-
zötti összeget kaptak az ünnep-
ségen. Összesen 5 millió forint-
nyi támogatást osztottak ki.

Fe l s ő o k t a t á s i  ö s z t ö n d í j a k



2016. november 4. szentesiélet Tájékozottnak lenni jó! 3

Majzik Attila

Szoboravatásról, a közpon-
ti konyháról, az orvosi ügye-
letről és az önkormányzati tu-
lajdonú épületekről esett szó 
a legutóbbi képviselő-testüle-
ti ülésen. Antal Balázs Tibor, a 
Fidesz frakcióvezetője értékel-
te a történteket.

Szentes város képviselő-tes-
tülete október 28-án tartotta so-
ros ülését, ahol szó esett az ’56-
os forradalomnak emléket állító 
szoborról, a Központi Élelmezé-
si Konyháról, az új helyre költö-
ző orvosi ügyeletről és az önkor-
mányzati tulajdonú épületekről 
is.

Antal Balázs Tibor, a Fidesz 
frakcióvezetője lapunknak el-
mondta, méltatlannak érezte a 
képviselők megnyilvánulását Lá-
zár János miniszternek a Büszke-
ségpont avatásán elmondott be-
széde kapcsán.

– Az egy lélekemelő beszéd 
volt, amely minden szentesi szá-
mára gondolatokat ébreszt. Ez a 
beszéd a történelem egy sötét 
korszakáról lebbenti fel a fátylat; 
szembesülnünk kell azzal, hogy 
mi volt Kádár János valódi sze-
repe ebben a korszakban – osz-
totta meg gondolatait lapunkkal 
Antal Balázs Tibor.

A képviselő elmondta, a Köz-
ponti Élelmezési Konyha kap-

csán is felmerültek kétségek a 
képviselő-testületben annak el-
lenére, hogy a vezetőváltás előtt 
komoly gondok voltak a konyha 
működésével. – Olyan problé-
mák voltak a konyha üzemelte-
tése során, amelyek egyértelmű-
en rámutattak a hiányosságokra. 
Ezek viszont szőnyeg alá lettek 
söpörve – szögezte le a frakció-
vezető. – Született egy jegyző-
könyv, amit a Pénzügyi Osztály 
két munkatársa készített, ebben 
nagyon sok hiányosságot tártak 
fel, többek között az árubeszer-
zés terén. Például negyvennégy 
beszállítóból harminchárommal 
nem volt szerződés, spontán tör-
téntek a beszállítások. Az éte-
lek között is sok olyan volt, amit 
nem szívesen adnánk a gyerme-
keinknek, ilyenek a porból ké-
szült levesek, krumplipüré és 
pörköltalap.

– Annyira sokrétű hiányossá-
got tártak fel, ami mellett nem 
mehettünk el. Ezeknek azonban 
nem lett következménye, a ko-
rábbi testületben nem töreked-
tek arra, hogy lépések történje-
nek ez ügyben. Ezért érzek én 
Janus-arcot, azaz kétarcúságot a 
képviselő-testület részéről, hogy 
ilyen esetben próbálják rejteget-
ni azt, amit nem kellene, mert a 
városra tartozik. Az, ami abban 
időben folyt a konyhán, szégyen 

az akkori vezetésre és szégyen 
az önkormányzatra nézve – tár-
ta fel a problémákat Antal Balázs 
Tibor.

Szintén a testületi ülésen 
tárgyalta a grémium az orvo-
si ügyelet és a kiséri gyógyszer-
tár helyzetét. Az ügy előzménye 
az volt, hogy az Országos Men-
tőszolgálat felmondta a szer-
ződését a várossal, így az orvo-
si ügyelet biztosítása veszélybe 
került. A napirendi pont kapcsán 
több dologról is dönteni kellett, 
úgymint az orvosi ügyelet meg-
szervezése, illetve az orvosi állo-
mány kiválasztása.

Antal Balázs Tibor elmond-
ta, nem volt felhőtlen a viszony 
az Országos Mentőszolgálat és 
az önkormányzat között, emel-
lett a háziorvosok részéről is van 
egy ellenállás. Ezen feszültségek 
feloldására kínál megoldást az, 
hogy az önkormányzati tulajdo-
nú Vásárhelyi úti gyógyszertár-
ba költözzön az orvosi ügyelet. 
Becslések szerint 12 millió forin-
tot kellene a helységre költeni. – 
Ilyen esetben én az egészséget 
nézem, hogy az orvosoknak le-
gyen meg a lehetősége a gyó-
gyításra, hogy minden adott le-
gyen ahhoz, hogy az orvosi 
ügyeletet el lehessen látni – szö-
gezte le Antal Balázs Tibor, aki el-
mondta, nem volna racionális 

döntés a kiséri patikát áthelyezni 
a tárgyalt épületbe.

Szintén a testületi ülés témája 
volt az önkormányzati tulajdonú 
épületek állapotának vizsgálata, 
hiszen a 2017-es költségvetésbe 
be kell tervezni ezek felújítását. 
Ennek kapcsán elhangzott, a jó 
gazda gondossága fontos lenne, 
ez azonban nem mondható el az 
önkormányzatról.

Szirbik Imre polgármester 
döntése értelmében a szentesi 
képviselő-testület nyílt ülésen 
tárgyalja újra a múlt csütörtö-
ki orvosi ügyelet átszervezésé-
ről szóló napirendi pontokat, 
melyet november 7-én tarta-
nak. Jövő heti lapszámunkban 
beszámolunk az ülésen történ-
tekről.

Ülésezett a testület, de november 7-én folytatják

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert munka után 
 jó ide betérni és bevásárolni.”

– Boros Ernő

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Hering Viktor
Lőfegyverrel való visszaélés miatt indult büntetőeljárás egy férfi-

val szemben, akinek a gépjárműjében – közúti ellenőrzés során – 
engedély nélkül tartott kispuskát és lőfegyvereket találtak a ren-
dőrök. Az ügyben folyik a nyomozás. 

Szentesi Rendőrkapitányság egy helybéli férfi ellen kábítószer bir-
toklása bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A 
szentesi nyomozók 2016. október 24-én házkutatást tartottak a fel-
tételezett elkövető nagytőkei tanyáján, ahol 9 tő indiai kendert, va-
lamint több mint 3000 gramm kábítószernek minősülő zöld növényi 
törmeléket találtak. A rendőrök a tanyán talált növényeket és a ter-
mesztésükhöz szükséges eszközöket lefoglalták. A 45 éves szentesi 
férfit gyanúsítottként hallgatták ki, ellene kábítószer birtoklása bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

120 ezer forint értékben 320 liter üzemanyagot loptak el Szentes 
határából, az egyik telephelyről. A tolvajok négy, ott parkoló mező-
gazdasági gépet „csapoltak” meg. 

A főbérlőjük tulajdonában lévő hűtőgépet és három fali fest-
ményt tulajdonított el két albérlő Szentesen. A rendőrök már a be-
jelentés napján megtalálták az albérlőket, nem sokkal később pedig 
az eltulajdonított tárgyak is előkerültek.

Négy kerékpárt loptak el a városban egy hét leforgása alatt. Két 
bringa a Kossuth utcáról, kettő pedig a Szabadság térről tűnt el. 

Négy radiátort,  két fűtéscsövet, kazánajtót és cserépkályha rácsot 
lopott el egy férfi az egyik szentesi ingatlanból néhány nappal ez-
előtt. A városközpontban tevékenykedő tolvajt azonban elfogták a 
rendőrök, és büntetőeljárás indult ellene. 

Kendert termesztett
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Rozgonyi Ádám

Október 23-án megvendé-
gelte az 1956-os szentesi nem-
zetőrség tagjait Makra Zoltán, 
a Szentesi MÁV Sportkör tár-
sadalmi elnöke. A MÁV sport-
pálya melletti vendéglátó egy-
ségben rendezett fogadáson 
részt vett Abonyi Sándor, Szen-
tes város díszpolgára, a nem-
zetőrség parancsnoka, Abo-
nyi János nemzetőr és Chemez 
Rezső, valamint Lantos Györ-
gyi és Máté István szobrászmű-
vészek, valamint több önkor-
mányzati képviselő is.

Makra Zoltán köszöntőjében 
felelevenítette, hogyan élte 
meg az 1956-os eseményeket, 
az azt követő éveket, megosz-
totta véleményét a forradalom 
emlékezetéről. Elismerően be-
szélt a helyi nemzetőrség tag-
jainak tevékenységéről. Úgy 
fogalmazott, a zűrzavaros idő-

szakban fegyverrel a kézben 
kellett rendet tartani. A másik 
oldalon állók kezében ugyan-
úgy fegyver volt, amivel bármi-
kor lőhettek. – Ha nem az a hős, 
aki így viselkedik, és kiáll kemé-
nyen, akkor kicsoda? – tette fel 
a kérdést. Hozzátette, őket a ta-
lálkozón jelenlévő nemzetőrök 
képviselték, de szeretettel kell 
gondolni minden nemzetőrre, 
hazafira és forradalmárra is, akik 
nem féltek, és tudták, hogy mit 
tegyenek.

Abonyi Sándor viszontagsá-
gokkal teli életútjáról beszélt, s 
többek között arról is, hogyan 
választották meg a nemzetőr-
ség parancsnokának. Lapunk a 
neki adományozott díszpolgári 
címről is megkérdezte. Mint el-
mondta, nem számított az elis-
merésre, és talán sokat jelentett 
a Kurca-parti vallomásokban 
megjelent írása is. – Akkor már 
le mertem írni az engem ért at-
rocitások egy részét, de sokmin-

denről nem mertem beszélni – 
fogalmazott. Hívő emberként 
mindig bízott, és a legkritiku-
sabb pillanatokban is Istenhez 
fordult segítségért, amit meg 
is kapott. – Valahová Szibériá-
ba készültek vinni a csoportot, 
ahol többek között én is vol-
tam, és a végén hazajöttem. 
Ezt mind Nagy Imre miniszter-
elnökségének köszönhetem – 
mondta. Úgy folytatta, az ő em-

beri tartása adott számára és 
sok fiatal sorstársának új lehető-
séget. Az újonnan felavatott 56-
os emlékművet gyönyörűnek 
találja. Úgy véli, a fiatalok út-
választását szimbolizálja. – Sok 
ezer út létezik, de a jót, a tisz-
tát, a becsületeset kell kiválasz-
tani – tette hozzá. Makra Zoltán 
a három díszvendégnek egy ke-
retezett képet adott át emlékül, 
amely a Büszkeségpont – 1956-
os emlékmű vázlatát ábrázolja. 
A találkozó a közös ebéd elfo-
gyasztásával és baráti beszélge-
téssel zárult.

Vendégül látták a nemzetőröket

Majzik Attila

Néhány hete már elkezdő-
dött a krízisidőszak a Szen-
tesi Hajléktalan Segítő Köz-
pontban, ekkor az intézmény 
a megengedett maximális lét-
száma felett is fogad ellátot-
takat. Karácsony közeledtével 
az utcákon a testnek a hideg, a 
léleknek a magány és a család 
hiánya a legfájóbb.

A normál ügymenet szerinti, 
rendkívüli eseményektől mentes 
nyarat zárt a Szentesi Hajlékta-
lan Segítő Központ. Berki András, 
az intézmény vezetője azt emel-
te ki, hogy idén a nyári időszak-
ban sem csökkent a Központ el-
látottjainak száma, mivel egyre 
kevesebb a szívességi lakáshasz-

náló és az ottlakásos mezőgaz-
dasági munkalehetőség is.

A téli időszakkal kapcsolatban 
az intézményvezető elmondta, 
a tárgyi feltételek biztosítottak. 
Október 15-től kezdve márci-
us 15-ig úgynevezett krízis-idő-
szak van a Hajléktalan Segítő 
Központban, ez azt jelenti, hogy 
ilyenkor az intézmény maximá-
lis létszáma felett sem utasíthat 
el senkit sem, akinek nincs fe-
dél a feje felett. – És ez így is van 
rendjén – tette hozzá Berki And-
rás. – Általában az utcán élő em-
bereket nem kimondottan a 
fagyhalál feszélyezteti, hanem a 
kihűlés. Ehhez már sajnos az éj-
szakai öt fok is elég.

A központban máris telt-
ház van, de a normál esetben 

fennálló 10 százalékos bővíté-
si lehetőség a krízisidőszakban 
jóval felülírható. Élelmezési 
szempontból is ez a legna-
gyobb kihívással bíró időszak, 
hiszen a munkanapokra megol-
dott az étkeztetés, de hétvégé-
ken, ünnepnapokon ezt önerő-
ből kell megoldani a Hajléktalan 
Segítő Központnak. – Nekünk 
főleg a hétvégék nehezen át-
vészelhetőek. A költségvetésün-
kön belül van egy harmincada-
gos népkonyhánk, de ez csak 
munkanapokra vonatkozik, ez 
azt jelenti, hogy például a leg-
utóbbi, négynapos ünnepkor is 
úgymond élelem nélkül voltunk. 
Aki szeretne segíteni, az élelmi-
szer-adománnyal tudja ezt meg-
tenni. Leginkább száraz, hosszan 
raktározható élelmiszerre vagy 
alapanyagokra van szükségünk, 
mint liszt, tojás, cukor.

Berki András elmondta, érkez-
nek adományok a központba, 
de általában kiszámíthatatlan 
időközönként. Az intézményve-
zető kiemelte, a karácsony és a 
szilveszter az, amikor a Hunge-
rit Zrt.-nek köszönhetően min-
dig kerül ünnepi étel az asztal-
ra. – Ilyenkor Magyar Józseftől 
szoktunk kapni nagyobb élelmi-
szer-adományt, ebben van min-
denféle, amiből tudunk ételt ké-
szíteni, szilveszterkor pedig virsli 
érkezik felajánlásképp. Ilyenkor 

közösen főzünk, ez lelkileg is so-
kat számít, de az is nagyon fon-
tos, hogy meleg étel kerül az asz-
talra – mondta el Berki András.

A Hajléktalan Segítő Központ 
vezetője hangsúlyozta, a ka-
rácsony időszaka az egyik leg-
nehezebb az évben. – Minden 
szociális intézményben ez a leg-
kényesebb időszak, mivel az el-
látottak nem a családjukkal töl-
tik az ünnepeket. A legszebb, de 
emiatt talán a legfájóbb ünnep a 
karácsony. Általában azt gondol-
ják az emberek, hogy ilyenkor 
a pohár fenekére néznek, de ez 
egyáltalán nincs így. Nagyon ne-
hezen élik meg ezt az időszakot 
az ellátottjaink, de ilyenkor mi is 
igyekszünk, ha lehet a megszo-
kottnál is nagyobb figyelmet for-
dítani rájuk. Megpróbáljuk csa-
ládiasabbá tenni a hangulatot, 
évek óta a Csendes-családtól 
szoktunk kapni nagyon szép fe-
nyőfát, amit az otthonról hozott 
díszekkel feldíszítünk. Mi látjuk, 
hogy mennyire magányos ün-
nep ez. Lelkileg, emberileg ez a 
legnehezebb időszak nálunk, hi-
szen vagy gyerekként, vagy fel-
nőttként volt családja az ellátott-
jainknak. Ezért gondolom azt, 
hogy a karácsony a legszebb, de 
egyben a legnehezebb ünnep 
is azoknak, akik nem lehetnek 
ilyenkor a szeretteikkel – mond-
ta el lapunknak Berki András.

Felkészült a télre a Hajléktalan Segítő Központ
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Halupa Eszter

A szentesi képviselő-tes-
tület, október 27-én tartotta 
legutóbbi soros ülését, ahol 
az egyik leizgalmasabb napi-
rendi pont a központi orvo-
si ügyelet kérdése volt. Eddig 
az Országos Mentőszolgá-
lat (OMSZ) szervezte az orvo-
si ügyeletet, de a szerződést 
felmondták, így december 31-
ig megoldást kell találni az ön-
kormányzatnak.

Dr. Chomiak Waldemar önkor-
mányzati képviselő, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke volt az, aki már évekkel 
ezelőtt figyelmeztette a testüle-
tet a most begyűrűző bajra. Még 
2013-ban előterjesztést nyújtott 
be, amelyben sürgetőnek tartot-
ta az orvosi ügyelet átszervezé-
sét. Már három évvel ezelőtt is 
azt javasolta, hogy időszerű len-
ne az országos gyakorlatot kö-
vetni ebben a témában, misze-
rint az önkormányzatok helyett 
erre szakosodott ügyelet szerve-
ző cégek látják el az orvosi ügye-
letet. Már akkor látható volt, 
hogy az alacsony bérek, a nem 
megfelelő  munkakörülmények, 
a szakmai háttér nélküli városi 
szervezés az ügyeleti ellátás biz-
tonságát veszélyezteti. Minden 
szakmai érv ellenére a város-
vezetés, a testület többségével 
karöltve lesöpörte az asztalról 
az előterjesztést. Háziorvosként 
átlátja az orvosok munkáját és 
megtörtségét. A mostani ülé-
sen többször kellett kérni a pol-
gármester urat, hogy ajánlja fel 
dr. Vígh Istvánnak a felszólalás jo-
gát, aki képviselte a háziorvosok 
álláspontját és lapunknak is nyi-
latkozott.

– A testületi ülésen a közpon-
ti orvosi ügyelet kérdésébe tartoz-
tak a szervezés: külsős cég vagy 
az önkormányzat által, a bérezés 
rendezése és a megfelelő helyszín 
biztosítása. Ön ezt hogy látja?

– Három pontba szétszedni 
nem biztos, hogy célszerű. Az 
utóbbi időben az látszik és ez or-

szágos tapasztalat is, hogy a vá-
rosok nagy része kiadja külsős 
cégeknek az orvosi ügyelet szer-
vezését. Én azt látom, hogy azo-
kon a helyeken, ahol külsős cé-
get vontak be a munkába, ott 
nincs ilyen feszültség a házior-
vosok és az önkormányzat kö-
zött, hiszen nincs kötelezettsége 
a háziorvosnak ügyelni, aki sze-
retne és akar, az persze tud. Vé-
leményem szerint ez a rugalma-
sabb megoldás. Szentes azért 
van különleges helyzetben, hi-
szen az Országos Mentőszolgá-

lat (OMSZ) épületében van maga 
az ügyelet is. Ezek már egyre rit-
kábban fordulnak elő. Az OMSZ 
a szerződést felmondta, decem-
ber 31-ig az orvosi ügyeleti kér-
dést meg kell oldani. 

– Mennyire összetett mun-
ka megszervezni egy havi orvosi 
ügyeletet?

– A novemberi beosztást én 
készítettem el, amely korántsem 
volt egyszerű. Őszintén szól-
va, kétlem, hogy egy képviselő 
testület ezt a szervezői munkát 
olyan szakmaisággal képes len-
ne megoldani, mint egy külsős 
cég, amely erre specializálódott. 

– A testületi ülésen elhang-
zott, hogy egy nap mennyit keres 
a háziorvos, és mennyit egy sza-
lag mellett dolgozó ember. Milyen 
volt ezt végighallgatni?

– Az az igazság, hogy egyál-
talán nem célszerű ilyen hason-
latokat felhozni, nem célraveze-
tő, de hangulatkeltésnek remek. 
Rengeteg érvet, ellenérvet le-
hetne felhozni, hogy miért jó ez. 
Meg kell, hogy mondjam, nem 
esett jól hallgatni ezt a testüle-
ti ülésen, de ezek vélemények. 
Úgy gondolom, hogy aki racio-
nálisan látja a kérdéskört, tudja, 
hogy nem ennyire egyszerű és 
ilyen hasonlatokat ne hozzunk 
fel. Ezzel nincs előrébb az ügy. Az 
ülésen is elmondtam, hogy nem 

szeretnék politikai vitában részt 
venni, szakmai szemmel mond-
tam el véleményemet.

– Ha rátérünk a helyszín kér-
désére, milyen alapvető szükség-
leteik vannak ahhoz, hogy mun-
kájukat a leghatékonyabban, a 
legnagyobb biztonsággal el tud-
ják látni?

– Már jó pár évtizede az ügye-
let az OMSZ-nél van, Szentesen a 
mentőállomáson. Az a kérés, mi-
szerint a kollégák ügyeleti idő-
ben tudjanak pihenni amikor 
nincs beteg, mindig napirenden 
volt, de soha nem vezetett ered-
ményre. Mi csak megfelelő kö-
rülményekre vágytunk. Amikor 
kötelezettséget vállal az OMSZ 
arra, hogy ügyeletet ellásson, 
akkor sem voltak képesek lépé-
seket tenni. Félő, hogy a jövő-

ben csak a helyszínt biztosíta-
ná a mentőszolgálat, ám ezzel a 
helyzet nem változik és továbbra 
is csak ígéret marad egy normá-
lis ügyeleti helyszín. Abban biz-
tos vagyok, hogy ha egy ügyele-
ti helyszínnek kialakított másik 
épületbe kerülne, akkor egyér-
telműen lehetne komfortosabb. 
A háziorvosok nyugodt körül-
ményekre vágynak, ahol az el-
látást megoldják, hiszen a beteg 
az első. 

– Melyek azok az alapvető szük-
ségletek, amelyeket az OMSZ ed-
dig sem tudott biztosítani?

– Zajos a szoba, egyszerű 
pamlag van berakva a helyiség-
be évek óta. Az ügyelőorvosok 
és én is elfogadtuk ezeket a kö-
rülményeket, amikor fiatalabbak 
voltunk. Elfogadtuk, hogy a szol-
gáltató ennyire képes. Az évek 
pedig csak teltek, és azt éreztük, 
hogy semmiféle hajlandóság 
nincs afelé, hogy kicsit javuljon 
a helyzet. Belefáradtunk. Több 
olyan orvos kolléga van, aki azt 
mondta, hogy a jelenlegi körül-
mények és az óradíjak nem te-
szik vonzóvá az ittmaradást. 

– Tehát a megbecsülés jelét sem 
az órabér, sem az ügyeleti helyszín 
nem mutatta?

– A saját magam nevében tu-
dok nyilatkozni, igen, én ezt ér-
zem. Azok az orvosok, akik aktí-
van több tíz órákat vállaltak egy 
hónapban, elmentek.  Valószínű-
leg találtak olyan helyet, ahol 
ideálisabb körülményeket tud-
tak számukra biztosítani. 

– Milyen következtetést von le a 
testületi ülésből?

– Kellemetlenül éreztem ma-
gam. A polgármester úrral volt 
egyeztetés, de nem vezetett 
eredményre. Az ülésen, én, mint 
orvos úgy éreztem, hogy a szak-
máról érvek ellenérvek nem vol-
tak, és kellemetlen volt ott ülni 
és azt hallgatni, hogy vitatkoz-
nak a munkánkról, vagy éppen 
rólunk úgy, hogy az egyezteté-
sen meg sem hallották, amiket 
mondtunk. 

KONYHASZEKRÉNY, konvek-
torok, gáztűzhely, mosdókagyló és 
garázs, vagy üzlethelyiség ajtajának 
megfelelő üvegajtó eladó. Tel.: 63/313-
004

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

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

MÁTRASZENTLÁSZLÓN, hegy-
oldali teraszon, panorámás családi 
üdülő eladó. Érdeklődni: 20/354-6787

KÉTAJTÓS ruhásszekrény, könyv-
szekrény, ágyneműtartó eladó. Tel.: 
30/466-8078

JÓ állapotú kályha eladó. Szentes, 
Bocskai u. 29. (a zugban).

24-ES Kemping kerékpár eladó. 
Tel.: 70/371-0529

SZENTESEN Rákóczi Ferenc ut-
cában régi építésű nagyportás családi 
ház eladó. Tel.: 30/362-8632

MŰKÖRÖMÉPÍTÉST, géllakk 
készítést vállalok olcsón. Gyere és 
próbáld ki gyorsabban kötő UV-lám-
pámat! Tel.: 0620/498-0830

AMERIKAI típusú, 170 m2-es csa-
ládi ház 26 millió forintért eladó. Tele-
fon: 70/506-6162

 GARÁZSKAPU, fa ajtók, ablakok 
(redőnyösek), előszobafal, 120 literes 
kéményes gázbojler (új), kocsike-
réklámpa (antik) eladó. Érdeklődni: 
30/948-7134

ÚJ állapotú, 170x150 cm-es feke-
te-fehér színű tehénbőr kedvező áron 
eladó. Tel.: 30/219-6342

SZENTESI kemencében sült búza 
csíramálé a megszokott zöldségesek-
ben és a boltokban kapható. A háznál 
minden pénteken és szombaton 9-17 
óra között. Deák Ferenc utca 75.

SZENTESEN zöldségtermesztés-
be, férfi és női munkatársat keresünk. 
Telefon: 30/928-1501

BONTOTT építőanyag, fa cse-
rép, tégla, ajtó, ablak stb. eladó. Tel.: 
20/480-2527

KISPATÉI úton 3000 m2-es telek 
eladó. Tel.: 30/855-0989

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

Hol van a szakmaiság?
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Rozgonyi Ádám

Ismét megrendezte hagyo-
mányos őszi palánta fórumát 
az Árpád-Agrár Zrt. A nagy-
szabású rendezvénynek he-
lyet adó szegvári kertészeti te-
lephelyen megismerhették az 
érdeklődők a palántakínála-
tot, értesülhettek a cégnél tör-
tént változásokról, a jövő évi 
tervekről, valamint a vetőmag 
forgalmazó partnerek újdon-
ságait is megtekinthették.

– A szomszéd kertész nem 
legyőzendő ellenfél, hanem 

potenciális partner – kezdte kö-
szöntőjét dr. Csikai Miklós, ki-
emelve a több évtizedes együtt-
működés fontosságát. A vállalat 
elnök-vezérigazgatója szerint a 
sok piacról kiszorult magyar áru 
helyét csak összefogással lehet 
visszavenni. Lapunknak úgy fo-
galmazott, a hajtató, és bármi-
lyen más kertészet alapvetése, 
hogy kiváló minőségű szaporí-
tóanyaggal dolgozzon. – Ezért 
fektettünk be új üvegházba, táp-
kockázóba és sok minden más-
ba. Nemcsak a magunk területét, 

üvegházait szeretnénk kiváló 
palántával ellátni, hanem vala-
mennyi hozzánk forduló partne-
rét is. A kertészet idei évét pozi-
tívan értékelte. Kiemelte, hogy a 
paprika árszínvonala lényegesen 
jobb volt a tavalyinál, sőt, az el-
múlt három év átlagánál is. Kö-
szöntőjében kitért arra, hogy a 
2015/16-os szezonban minded-
dig 22,5 millió palántát nevelt 
partnereinek az Árpád-cégcso-
port, amellyel mintegy 700 mil-
lió forintos árbevételt ért el.

A rendezvény dr. Horváth Jó-
zsef növényvirológiai témájú 
előadásával folytatódott. A kuta-
tóprofesszor részletesen bemu-
tatta az egyes növényvírusokat, 
hangsúlyozva, hogy terjedésük 
megakadályozásához elenged-
hetetlen a higiénés szabályok 
betartása.

Nagy Zoltán palánta értéke-
sítő a 2016-2017-es szezon pa-
lántakínálatát mutatta be és a 
legfontosabb fejlesztéseket, vál-
tozásokat összegezte. Elmondta, 
a Szentes-Szentlászlói régi üveg-
ház-telepet lebontották, így az 
idei évtől két telephelyen fo-

lyik a palántanevelés. Hozzátet-
te, Szegváron mintegy 2,5 hek-
táros felületbővítést terveznek. 
Az edzető felület 4200 négyzet-
méteresre bővült, 600 négyzet-
méteres göngyölegtárolót épí-
tettek, és ahhoz kapcsolódva 
göngyölegfertőtlenítőt állítot-
tak üzembe. Minden hajóban 2 
méter széles betonutat építet-
tek ki. Az új üvegházban higiéni-
ai kaput szereltek be a fertőzés-
veszély csökkentése érdekében. 
A géppark egy kb. 400 láda/ óra 
kapacitású holland tápkocká-
zó-gépsorral bővült, amelyet 
jelképesen a fórumon adtak át. 
Elhangzott, hogy a partnerek 
száma közel 1000-re növeke-
dett, továbbá az is, hogy az el-
vetett tétel 2218 volt az elmúlt 
szezonban. A külföldi, különös-
képpen a szerbiai kapcsolatok 
szélesednek, de a környező or-
szágokban is egyre több part-
nerrel rendelkezik a cégcsoport. 
A továbbiakban dr. Brányi Tamás 
a biotermesztésről, Majtényi Ber-
nát a paprika exportpiacáról be-
szélt. A találkozót közös ebéd el-
fogyasztása zárta.

Új beruházásokkal fejleszt az Árpád-Agrár Zrt.

GRILL EGÉSZ CSIRKE: 1290 Ft / db
GRILL CSIRKECOMB: 260 Ft / db

GRILL CSIRKESZÁRNY: 130 Ft / db

A JÉRCE MINTABOLTBAN

HUNGERIT
JÉRCE MINTABOLT
Szentes, Kossuth L. u. 10.
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

FRISSEN SÜTÖTT 

GRILLCSIRKE
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Darók József

Életmentő volt a humor 
1956-ban, ahogyan az em-
berek egyfajta védekező 
mechanizmusaként működött 
minden korban, a történelem 
legkegyetlenebb időszakai-
ban. Küllős Imola folklórkuta-
tó a nemzeti ünnep előtt tar-
tott múzeumi előadásában 
„Hazudnak rendületlenül fü-
ledbe, oh magyar” címmel ar-
ról beszélt: a rettegés árnyé-
kában azonnal megjelentek a 
viccek, a karikírozott politikai 
figurák is.

– Úgy gondolom, az ilyen sors-
fordító időkről nem csak a pate-
tikus, fájdalommal teli emlé-
kezésnek van helye, hanem a 
dolgok fonákját, a néptömegek 
hangját is érdemes meghallani 
– fogalmazott Küllős Imola nép-
rajzkutató, aki már 10 éve, a for-
radalom 50. évfordulóján is fog-
lalkozott a témával. – A humor 
görög szó, jelentése testnedv, az 
ókorban úgy tartották, azoknak 
nagyobb az életesélye, akiknek 
van humora. Ez tulajdonképpen 
a túlélési stratégia eszköze, fáj-
dalomcsillapító, s az emberek 

egyfajta közösségé kovácsolása 
lehet például egy politikai vicc.

– Létezik városi folklór is. Ez 
már nem csupán szájhagyomány 
útján terjed, vannak aspektusai, 
mint a kézzel 
rajzolt plakátok, 
gépelt röpira-
tok, írásbeli és 
képi megnyilat-
kozások, imák 
szövegének ki-
forgatása.

Korábban a 
lágerköltészet, 
a szovjet hadi-
fogolytáborok 
és a Gulag fol-
klórjának ku-
tatásakor is az 
derült ki Küllős 
Imola számára, 
hogy aki részt 
tudott venni 
karikatúra-rajzolásban, vicces új-
ság készítésében, humoros színi 
előadásban, annak volt esélye a 
túlélésre. 

Az iskolai füzetekben le volt 
írva az 56-os viszonyokra átül-
tetett Miatyánk, s terjedt száj-
ról-szájra, vagy füzetről-füzetre. 
Gyorsan megfogant rengeteg 

politikai vicc, különösen a forra-
dalom után. S hogy melyek a ku-
tató kedvencei? Először az aláb-
bi vicc ötlött eszébe: A szovjet 
tankok november 4-i pusztítá-

sa után Kovács 
úr feljön a rom-
má lőtt Üllői út 
egyik pincéjé-
ből, körülnéz, s 
felsóhajt: „Mi-
lyen jó, hogy a 
barátaink vol-
tak itt. Elkép-
zelni is rossz, 
mi lett volna, 
ha az ellensé-
geink jönnek.” 
Vagy egy má-
sik, egy cirku-
szi reklámba 
bújtatott üze-
net: „Budapest 
Nagycirkusz, vi-

lágra szóló attrakciók, az ENSZ 
bohócaival és humoros tréfák-
kal, Kádár apró dögeivel – uta-
lás Apró Antalra és Dögei Imrére, 
Kádár jobbkezeire –, Hruscsov 
vadállataival. Jöjjön, reszkessünk 
együtt, az EMKÉ-nél nyitott tető!”

Csak egy baj van a kutató sze-
rint, különösen a nyelvi humo-

ron alapuló tréfás alkotásokkal, 
hogy ismerni kell azok hátterét 
is. A 60 évesnél fiatalabb gene-
rációnak már magyarázni kell 
Rákosit, Gerőt, hogy miért této-
vázott az ENSZ. Mint ahogy le-
hetetlen azt a nyelvi leleményt 
átültetni idegen nyelvre, mint 
például: Miért jó a magyar foci? – 
szól a kérés. Jön a válasz: – Mert 
itt minden kapualjban puskás 
öcsik állnak. 

Az 56-os humorban a képze-
letbeli Kádár-taxi szolgálat hir-
detése így hangzott: Hívásra 
házhoz lövünk.

– Naná, hogy a rendszer tett 
ellenlépéseket. A Ludas Matyi-
ban megjelentek ellen-viccek 
a kádári hatalomátvétel után, 
eléggé sikertelenül. Másrészt til-
tották a röplapok terjesztését. Az 
egyik kedvencem az a rajzos pla-
kát, amelyen dől le a Sztálin-szo-
bor, a darabjai hullanak a me-
nekülő Rákosi fejére. Alatta egy 
Karády Katalin-sláger részlete: 
„Hiába menekülsz, hiába futsz, a 
sorsod elől elfutni úgyse tudsz” – 
mesélte Küllős Imola, akinek az 
előadása címében a Szózat kifor-
gatott soraira ismerhetünk.

Sztálinnal,  K ádárral  vicceltek 56-ban

Október 26-án, az idei évben második alkalommal a Szentesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal udvarában került sor az Új Életfa átadás-
ra. Az önkormányzat 1996 óta rendezi meg az ünnepélyes alkalmat, 
amelyen a város legfiatalabb polgárai és szüleik vesznek részt. Az 
immáron 20. „Új Életfa” átadóünnepségen 75 emléklapot, és ugyan-
ennyi facsemetét adtak át azoknak az újszülötteknek, akik márci-
us 1. és szeptember 30. között születtek. A megjelent családokat 
Szirbik Imre polgármester köszöntötte, aki beszédében arra kérte a 
megjelenteket, hogy ha lehet, közösen ültessék el a facsemetéket, 
amelyeket a jövőben majd közösen ápolnak és az a gyermekekkel 
együtt válik éretté. Ezt követően Balogh Györgyi, a város kertésze is-
mertette a fák ültetésével, ápolásával kapcsolatos tudnivalókat, és 
a megfelelő facsemeték kiválasztásában is segített a családoknak.

Ismét Életfa átadás
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Halupa Eszter

Október 31. a Takarékossá-
gi Világnap, mely a generáci-
ók között más és más érzelme-
ket, emlékeket ébreszt. Van, 
aki jó érzéssel emlékszik visz-
sza, hiszen az általános iskolás 
években a tanárok próbálták 
a kisdiákokat ösztönözni a ta-
karékosságra, több-kevesebb 
sikerrel. A világnap alkalmá-
ból a helyi takarékszövetkezet 
egyik munkatársát, Kisné Bozó 
Katalin ügyintézőt kérdeztük a 
hivatás örömeiről, sikerélmé-
nyekről.

– Mikor döntötte el, hogy a szá-
mok világát választja és egy pénz-
intézet csapatát erősíti?

– Már lassan 20 éve, 1998-ba 
kerültem ide. Dolgoztam előtte 
könyvelőként, ezt követően ke-
rültem jelenlegi munkahelyem-
re, a takarékhoz. Középiskolai 
tanulmányaimat a Borosban vé-
geztem, megalapozva ezzel a 
jövőmet. Szerettem a szakmai 
tantárgyakat: közgazdaságtan, 
számvitel, informatika, statiszti-
ka. Már ekkor eldöntöttem, hogy 

pénzintézetnél szeretnék dolgoz-
ni. Szívesen tanulok, így ezen a 
vonalon elvégeztem a mérleg-
képes könyvelői képzést, majd a 
gazdasági főiskolát. Persze ez a 
munkakör ennél sokkal többet 
jelent nekem.

– Mindig olyan jó érzés belépni a 
takarékba, kedves mosoly fogadja 
az ügyfeleket. Ehhez nagy fokú tü-
relem és empátia is szükséges.

– Igen. Az évek alatt megta-
nultam kezelni a helyzeteket és 
mindig örömmel tölt el, hogy se-
gíthetek az ügyfeleknek. A mai vi-
lágban nagyon nehéz eligazodni 
a pénzügyekben. Leginkább az 
idősebbeknél látom, hogy sok-
szor bizonytalanok, és jól esik ne-
kik, ha kedvesen és egyszerűen 
megválaszolom a pénzügyeik-
kel kapcsolatos kérdéseiket. Ők 
még nehezebben tanulnak bele 
a modern banki szolgáltatások-
ba. Az jelenti számomra a leg-
nagyobb sikerélményt, ha utána 
tudják használni például az in-
ternet bankot, bankkártyát, vagy 
magabiztosabban és boldogab-
ban távoznak. 

– Milyen volt 20 évvel ezelőtt 
a takarékban dolgozni és milyen 
most?

– Régen nem volt ennyi pénz-
intézet Szentesen. A takarékszö-
vetkezetnek több mint 50 éves 
múltja van. Nagyon nagy volt az 
ügyfélforgalom a kirendeltségen, 
mindent személyesen kellett in-
tézni. Sok kicsi sokra megy, így 
szólt a reklám. Minimális díjak-
kal dolgoztunk, sokat. Ma is sok 
ügyfelünk van, nagy állománnyal 
dolgozunk, sok termékünk van, 
a feladatok bonyolultabbak, vi-
szont komoly informatikai háttér 
segíti munkánkat. Persze vannak 
ügyfeleink, akik ragaszkodnak a 
régi típusú betétjegyekhez, és a 
személyes ügyintézéshez, mert 
szeretnek bejönni hozzánk.

– Ma már egyre kevésbé tapasz-
talható, hogy egy munkahelyen 
dolgoznak le 20, 30 esetleg 40 évet. 
Önt mi tartja itt még mindig?

– Az ügyfelek tartanak itt. Be-
szélgetünk, elmondják a pénz-
ügyeikkel kapcsolatos kérdése-
iket, gondjaikat, és megoldást 
keresünk. A csapat is rengete-
get jelent, együtt vagyunk jó-
ban-rosszban, mint egy nagy 
család. Húsz év alatt sok min-
den változott, és több kolleganő 
ment a kirendeltségről nyugdíj-
ba, így fiatalok erősítik ezt a csa-
patot.

– Amikor megérkeztem az inter-
júra, körbenéztem, és nem láttam 
egy férfi ügyintézőt sem. A férfiak 
számára nem túl vonzó ez a szak-
ma? 

– Ami miatt nálunk nincs férfi 
ügyintéző, az előző elnök kéré-
se volt. Ő hölgyeket részesítette 

előnyben, a kedvességük, a mo-
solyuk és türelmük miatt. Az 
utóbbi években szerettünk volna 
férfi ügyintézőt, de nem volt még 
megfelelő jelentkező.

– Ha betérünk egy pénzintézet-
be, az egyik legfontosabb, hogy 
akire bízzuk pénzügyeinket, ab-
ban megbízzunk. Ez egy nagy fele-
lősség is.

– Ez így van. Amióta itt dolgo-
zom, sok év eltelt. Egy idő után 
megnyílnak felém. Ügyfeleimmel 
sokat beszélgetünk és a bizal-
mukba fogadnak. Igencsak tudok 
a gondjaikról, érdeklődésükről. 
Szerencsére rengetegen vannak, 
és azt hiszem, hogy ez is egy visz-
szaigazolás, hogy bíznak ben-
nem. A hosszú évek alatt megta-
nultam kezelni a helyzeteket. A jó 
kommunikáció a siker titka. Min-
dig meghallgatom az ügyfeleket 
és egyszerűen megfogalmazom 
a bonyolultnak tűnő pénzügyi 
dolgokat. Amikor megértik, és 
elfogadják tanácsaimat, az ne-
kem sikerélmény. Mindenkinek 
van jó és rossz napja, ezt kezelni 
kell. Mindig próbálok figyelni rá-
juk, ha például látom, hogy ügy-
felem siet, mert időre kell men-
nie valahová, akkor én igyekszem 
mielőbb kiszolgálni, vagy idő-
pontot egyeztetünk. A tanácsai-
mat gyakran kikéri a család, és a 
barátok is.

– Hogyan tud töltődni, kikapcso-
lódni?

– Kertes házban lakom és a ker-
tészkedés teljesen fel tud tölteni. 
Jógázni és úszni járok. Az első 
természetesen a család, van egy 
gyönyörű kislányom és igyek-
szem vele minél több időt tölteni. 

A jó kommunik áció a siker  titk a

Városi Könyvtár
November 5-én, szombaton 

17 órakor Kispálné Fejes Erzsé-
bet A fények üzenete című ki-
állítása nyílik. A kiállítást meg-
nyitja: Sziklay Sándor, megyei 
alkotói díjas festőművész. Köz-
reműködik: Andor Csilla és Nagy 
János. Megtekinthető: novem-
ber 24-ig.

November 8-án, kedden18 
órakor a Filmklubban A Frances 
Ha című fekete-fehér amerikai 
filmet vetítik.

November 9-én, szerdán 18 
órakor a Király István Kertbarát 

Kör és a városi könyvtár közös 
rendezvényeként borest lesz. 
Vendégborász: Gulyás Ferenc, 
Európai borlovag.

Koszta József Múzeum
November 5-én szombaton, 

10 órától Márton-napi Ludassá-
gok címmel családi matiné, me-
sével, játékkal, kézműves foglal-
kozással.

Művelődési és Ifjúsági Ház 
November 16-án, szerdán 16 

órától író olvasó találkozó Laka-
tos Leventével.

A Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házban  november 16-án, 

szerdán 9 órakor és 10.30 óra-
kor Csipkerózsika című táncme-
se látható a VSG Kamarabalett 
előadásában. 

Tokácsli Galéria
November 5-én, szombaton 

15 órakor a Katona Kiss Ferenc és 
neje Túri Júlia Képzőművészeti 
Alapítvány pályázati kiállítására 
várják a látogatókat. A kiállítást 
megnyitja: Tóth-Kovács József 
festőművész, a kuratórium tag-
ja. Közreműködnek: Seres Antal 
és növendékei

Terney Béla Kollégium
November 8. és 10. között 

rendezik meg a Terney Napokat 
a kollégiumban. Számos törté-
nelmi előadáson, koszorúzáson, 

megemlékezésen vetélkedőn és 
zenés rendezvényen vehetnek 
részt az érdeklődők.

Eperjes
November 3. és 5. között a Tök 

Jó Napokat. A programok között 
szerepel számos halloween-i 
dísz készítés, mozi, Xbox ver-
seny, jelmezverseny és zenés, 
táncos programok.

Derekegyház
Márton-napi jótékonysági bál 

Derekegyház óvodásainak javá-
ra november 11-én, pénteken 
19 órától a Dr. Brusznyai Árpád 
Művelődési Ház és Könyvtár-
ban. Jegyek a helyszínen no-
vember 6-ig vásárolhatók.

P r o g r a m a j á n l ó
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Péntek (november 4.)
12:30 3D Trollok
14:15 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Bűnvadászok
20:30 3D Doktor Strange
Szombat (november 5.)
12:30 3D Trollok
14:15 Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Doktor Strange
20:30 3D Doktor Strange
Vasárnap (november 6.)
12:30 Trollok
14:15 3D Trollok
16:00 Doktor Strange
18:15 Bűnvadászok
20:30 3D Doktor Strange
Hétfő (november 7.)
14:00 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 3D Doktor Strange

20:30 3D Doktor Strange
Kedd (november 8.)
14:00 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 3D Doktor Strange
20:30 3D Doktor Strange
Szerda (november 9.)
14:00 3D Trollok
16:00 3D Doktor Strange
18:15 3D Doktor Strange
20:30 3D Doktor Strange
Csütörtök (november 10.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange
18:15 3D Doktor Strange
20:30 Érkezés
Péntek (november 11.)
14:30 Barbie: Csillagok között
16:00 3D Doktor Strange
18:15 Érkezés
20:30 3D Doktor Strange

Moziműsor
November 07-11.

Hétfő
Zeller leves
A menü: Sobri pulykatokány, 
galuska
B menü: Erdélyi rakott káposzta
C menü: Aszalt szilvás töltött 
borda, rizs köret
Kedd
Csontleves
A menü: Sárgaborsó főzelék, 
sült virsli
B menü: Rántott gomba, 
rizsköret, tartármártás
C menü: Holstein szelet, 
burgonya, savanyúság
Szerda
Magyaros gombaleves
A menü: Zöldséges vagdalt, 
rizs köret, savanyúság
B menü: Magyaros csirkemáj, 
burgonya
C menü: Csáki töltött borda, 
burgonya, savanyúság

CSütörtöK
Gyümölcsleves
A menü: Gombás töltött 
borda, burgonya, savanyúság
B menü: Csőben sült zöldséges 
borda, vegyes köret
C menü: Rántott sajt, 
rizs köret, tartármártás
PénteK
Tárkonyos raguleves
A menü: Farsangi fánk
B menü: Krumplis tészta
C menü: Rántott szelet, 
burgonya, savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 950 Ft/menü. A és B menü 

ára heti előfizetéssel 700 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 
750 Ft. C menü frissensült 850 Ft.

Diák menü havi előfizetéssel 
csak 490 Ft/nap.

Szentes Kossuth tér 5.
Tel.: 63/788-968, 70/942-6658, 

06-70/414-7446

Palicska Irén

Már tavasszal elkezdtük a ba-
balátogatásokat, itt volt hát az 
ideje, hogy mindezt viszonoz-
zuk. Nem egyenként hívtam 
hozzánk a látogatókat, hanem 
gondoltam egyet, és egy mini 
babazsúrt rendeztem, csak ener-
giatakarékossági okokból. A sa-
ját energiámmal próbáltam ta-
karékoskodni, hiszen így csak 
egyszer kell kiglancolni a lakást 
és sütni-főzni. Vica és Ildi, Eszter 
és Anita, valamint Samu és Csil-
la a három baba-mama páros, 
akiket vendégül láttunk. Sajnos 
Anita mama megbetegedett, 
így nem csatlakoztak hozzánk. 
Hatosban szórakoztunk tehát a 
múlt kedden délután. 

Nagyon készültem, már elő-
ző este összeállítottam egy cso-
kis-gesztenyés édességet, kife-
jezetten a gyerekek számára. Ez 
egész jól fogyott. A nagy őszi 
kedvenc a sütőtök se marad-
hatott el, amit tök fölösleges 
volt megsütnöm, Gergőn kívül 
ugyanis senki nem evett belőle. 
Na, jó Vicus azért megkóstolta. 
Ehhez még saját termésű gesz-
tenyét is készítettem, ami a leg-
macerásabb, mert sütés előtt be 
kell vagdosni a héját, de olyan 
kemény lett, hogy hozzá se tud-
tunk szagolni. Egy gyors naran-
csos muffint is összedobtam, 

amiből estére csak három da-
rab maradt. A nagy készülődés 
közepette, szinte menetrend 
szerint megjelent a barátnőm. 
Mondtam, hogy csak egy kávéra 
ugorjon fel, mert sok a dolgom. 
Szerencsére a röpke látogatás-
ból két óra lett, de ha nem jön, 
nem végzek semmivel. Megetet-
te Gergőt és vigyázott is rá, ol-
vastak, játszottak. Ilyenkor min-
dig lelkiismeret-furdalás gyötör, 
hogy nem vagyok eleget a gye-
rekkel, de a délutáni hancúrozás-
sal talán tudtam őt kárpótolni. 

Pontosan érkeztek a vendé-
gek, először Vica és Ildi. Gergő 
olyannyira megörült a látoga-
tóknak, hogy a lépcsőházban ér-
tem csak utol. 10 hónapos örök-
mozgó, cserfes Vicus rögtön 
felfedező körútra indult a lakás-
ban, a fiam kalauzolásával. Le-
telepedtünk egy kicsit a gyerek-
szobában, majd végig tesztelte a 
játékokat. Közben megérkezett 
a rangidős Samu, aki már 16 hó-
napos. Ő egy kicsit nehezebben 
oldódott, alig akart bemerész-
kedni, és anyát elhagyni, a zsúr 

végén viszont alig akart haza in-
dulni. 

Nagyon népszerű volt az ének- 
lő-rugózó teknősbéka, majdnem 
verekedés tört ki Vica és Samu 
között, ki üljön rá. Labdából is 
többet kellett volna beszerezni, 
hogy mindenkinek jusson. Amíg 
Samu és Gergő eljátszadozott az 
építőkockákkal, Vicus külön uta-
kon járva a fürdőszobában rág-
csálta meg a gumi békákat és 
kacsákat. Aztán a hálószobában 
találkoztak mindhárman. Mi, 
anyukák pedig szemmel tartva, 
vagy épp követve a gyerkőcöket 
elbeszélgettünk etetésről, alta-
tásról, fogzásról, ki mikor megy 
vissza dolgozni, vagy, hogy 
van-e értelme járássegítőt ven-
ni. Két szakember (Ildi konduk-
tor, Csilla pedig gyógytornász) 
egybehangzó véleménye sze-
rint, teljesen fölösleges, mert így 
is, úgy is elindul a gyerek, a se-
gédeszköz pedig néha csak hát-
ráltatja. 

Vica délután nem aludt, el-
kezdett nyűgösködni, ezért Ildi-
ék két óra után haza siettek. Sa-
mut pedig három óra után is alig 
lehetett haza könyörögni. Este 
kiderült, hogy egy nagyon kel-
lemetlen meglepetést adtunk 
útravalóul a vendégeinknek, de 
erről majd a jövő héten számo-
lok be. 

Baba a fedélzeten

Gergő első zsúrja

4D ultrahang - babamozi péntek 15-17 óra;

Ultrahang Diagnosztika Dr. Bagi Róbert szerda 15-17 óra;

Nõgyógyászat, Aneszteziológia Dr. Halász Oszkár csütörtök 17-19 óra;

Ortopédia Dr. Bánki László péntek 15-17 óra.

Dr. Szentes 
Diagnosztikai és
Szakorvosi Centrum
Szentes, Új u. 13.
Bejelentkezés: 30/628-3063
Web: www.drszentes.hu
E-mail: info@drszentes.hu
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Sebők Tamás

Október 20-21-én tartot-
ta szokásos Zsoldos-napját a 
Hódmezővásárhelyi Szakkép-
zési Centrum Zsoldos Ferenc 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája. A kétnapos ren-
dezvényen számos program-
ban vehettek részt a diákok. 
Koósné Káré Tímea szerve-
ző azt is elmondta, hogy az 
október 23-i megemlékezés 
mellett a kilencedikes diákok 
gólyaavatóját is a Zsoldos-na-
pok keretein belül rendezték 
meg.

Október 20-án reggel 8 órakor 
Koós Zoltán tanár nyitotta meg 
a 2016-os Zsoldos-napokat. Is-
mertette a diákokkal a két na-
pos menetrendet, majd minden 
tanuló az érdeklődésének meg-
felelő programban vett részt. A 
rendezvényről Koósné Káré Tí-
mea szervező nyilatkozott la-
punknak. Rámutatott, hogy az 
idei programban szereplő 1956 
emlékezete című iskolai kiállítást 

az 1956-os Emlékbizottság által 
kiírt sikeres pályázat után tudták 
megrendezni. Az intézmény 500 
ezer forintot nyert állófogadás-
ra, a megnyitóünnepségre, vala-
mint a kiállítás megrendezésére.

– A teljes idei Zsoldos-napot a 
megemlékezés hatja át, minde-
zek mellett a 60. évforduló tisz-
teletére több előadást is szer-
vezünk ebben a témakörben. 
Az első napon egy idős úr be-
szélt a Széna téri harcokról, ami-
ben maga is részt vett. Követke-
ző nap pedig Harmat Árpád Péter 
történész, és dr. Reisinger János 
irodalomtörténész előadását 
hallhatták a diákok – tette hozzá 
a szervező.

A Zsoldos-napok magában 
ugyanúgy működött, mint már 
10 éve. A tanárok szerveznek ve-
télkedőket, sportprogramokat, 
műveltségi teszteket, szakmai 
jellegű filmvetítéseket, előadá-
sokat a diákoknak. Idén újdon-
ságként az iskolarendőr, Molnár 
Judit szervezett több programot, 

melyek közül az egyik legnép-
szerűbb volt az iskola udvarára 
parkolt rendőrautó. Ezek mellett 
a Látássérültek Délalföldi Egye-
sületének képviselői is megláto-
gatták a rendezvényt és egy kós-
tolóval egybekötött érzékenyítő 
előadást tartottak a diákoknak, 
ahol a pár egyik tagjának bekö-
tött szemmel kellett elkészíte-

ni egy májkrémes szendvicset, 
miközben a párja instruálta (ké-
pünkön). A Zsoldos-napok kere-
tein belül már hagyományosan 
rendezi meg az intézmény a ki-
lencedikes diákok ünnepélyes 
gólyaavatóját, nem volt ez más-
képp idén sem. A vetélkedőn 
csokoládé díjazásban részesül-
tek a legeredményesebb diákok.

Újdonságok és hagyományok a Zsoldos-napon

Palicska Irén

2015-ben a világ harma-
dik legfinomabb fehércsokija 
egy budapesti kézműves csa-
ládi manufaktúrában készült, 
ugyanis a Fehércsokoládé cit-
rommal és fahéjjal táblájuk 
bronzérmet nyert. A gasztro-
nómiát a formatervezéssel öt-
vözve készülnek egyedi táb-
láik, trüffeleik, bonbonjaik. A 
csokoládékészítés a szenvedé-
lyük. A FABRIC Csokoládé tu-
lajdonosával, Takács Viktóriá-
val beszélgettünk. 

– Viki, én televíziós szerkesztő-
ként ismertelek meg, hogyan ka-

nyarodott az életed a csokoládé-
készítés felé?

– Formatervezést tanultam, 
gyakorlatilag az egész fiatalsá-
gomat rajzzal és formatervezés-
sel töltöttem. A televíziózás egy 
kerülőút volt, ami viszonylag so-
káig tartott, több mint tíz évig. 
Egy forgatás alkalmával keve-
redtem el egy csoki műhelybe, 
amikor gyerekeknek készítettem 
műsort. Arra nem gondoltam, 
hogy ott szerelembe esek, és ez-
zel fogok foglalkozni. 

– Mióta foglalkozol csokolá-
dékészítéssel, és mit csinálsz a kis 
manufaktúrádban? 

– Négy éve nyitottam mű-

helyt, de előtte két évig kísérle-
teztem az ízekkel, és tanultam 
a szakmát. Ami engem megfo-
gott, az nem csak a csoki, hanem 
a formatervezés. Én tervezem a 
csokik formáját, saját kézzel ké-
szülnek, még a szilikont is én ön-
töm. Az első mozdulattól az utol-
sóig én találom ki a dolgokat és 
készítem is. 

– Ha a te csokijaidra gondolok, 
elsőként a gyönyörű csipke mo-
tívum ugrik be. Úgy tudom, hogy 
ezt nem volt könnyű elfogadtatni 
a közönséggel.

– Amikor a csipke gondolata 
felmerült, azt hiszem épp a villa-
moson utaztam, és eszembe ju-
tott, hogy milyen jó lenne. Szin-
te mindenki azt mondta, hogy ez 
nagyon meredek, és nem biztos, 
hogy bele kellene vágni, mert 
a csipkéről nagyon sokaknak a 
nagymama terítője jut eszébe. 
Én teljesen biztos voltam ben-
ne, hogy ez nekem tetszeni fog, 
ezért nem adtam fel, és elké-
szült. Amikor meglátták a kész 
csokit, már nem a nagymama te-
rítője jutott eszükbe. 

– Különleges ízeket kombinálsz 
a csokoládéidban. Honnan merí-
tesz, hogyan párosítasz?

– Semmit sem a klasszikus 
módon készítek, vagy találok ki. 
Alapvető a csoki, ami nálam ter-
mőhely szelektált, sőt most már 
vannak ültetvény szelektáltak 

is, hihetetlen ízek és gondola-
tok jutnak az ember eszébe, vé-
letlenül sem az édességek vagy 
a sütemények irányába mennek 
a gondolataim, hanem érzések 
vagy élmények ihletik a csoko-
ládéimat. 

– Mondj erre egy-két példát! 
Akár a kedvenceket, akár egy jól 
eltalált íz kombinációt. 

– Az egyik nagy kedvencem 
pont a cardamom - datolya, ami-
nek gasztronómiai alapja van. 
Egy nagyon kedves barátomnál 
voltunk vendégségben. Alapve-
tően soha nem szerettem a da-
tolyát, de előételként egy da-
tolyába töltött juhtúrót tálaltak 
baconba tekerve, akkor ez meg-
fogott. Pár hónapra rá kóstoltam 
egy datolyás balzsamecetet, és 
akkor eldőlt, hogy ebből csoki 
lesz. Néha egészen szövevényes 
út vezet a csokoládéig, de ez az 
izgalmas benne. 

– Ez a te utad, mindig ezt szeret-
néd csinálni, vagy visszavágysz a 
szerkesztői székbe?

– Szeretnék így nyugdíjba 
menni, lassan már negyven éves 
leszek, úgyhogy ideje volt meg-
találni az utam. Nem tudom, 
hogy merre vezet, nyilván van-
nak még lehetőségek. A csokit 
mindenképpen szeretném meg-
tartani, esetleg még a formával 
egy másik utat is párhuzamosan 
vinni.

V i k i  é d e s  é l e t e
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Sebők Tamás

Már hosszú évek óta végez-
nek önkéntes tevékenységet 
a Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola diákjai. Egyhá-
zi iskola lévén minden évben 
csatlakoznak a 72 óra komp-
romisszum nélkül egyházi ön-
kéntes akcióhoz, valamint a 
Szeretethíd református ön-
kéntes programhoz.

– A nemzeti alaptantervnek 
egyfajta követelménye a fiatal 
diákok önkéntességre nevelé-
se, és az ilyen akciók minden év-
ben motiválóan hatnak a gyere-
kek számára – mondja Nagypál 
Julcsi, a Kiss Bálint Református Is-

kola tanára, az iskola önkéntese-
inek egyik vezetője. Hozzátette, 
hogy a korcsoportok határozták 
meg azt, hogy milyen önkéntes 
tevékenységet végeztek a gyere-
kekkel. Az iskola falain belül két 
helyszínen munkálkodtak a diá-
kok: egyfelől az iskolai kottákat 
rendszerezték, másfelől pedig a 
gyermekek a tanév során több 
ÖKO programban is részt vesz-
nek, ennek kapcsán madárete-
tőket is készítettek. 

– Egy csoport velem tartott a 
helyi állatmenhelyre, ahol kutyát 
sétáltattunk, valamint vittünk 

nekik adományba kutyaeledelt, 
és használt takarókat, plédeket, 
paplanokat. – tette hozzá a ta-
nárnő. 

Az iskolából körülbelül 30 
gyermek vett részt az önkén-
tes akcióban. Szentesről még 
Őze Dorina vezetésével a Szent 
Anna plébánia cserkész csapa-
ta, az 582. sz. Attila cserkészcsa-
pat 25 fővel vett részt a 3 napos 
akcióban. Ők a plébánia terüle-
tét hozták rendbe, fát hordtak és 
az idősek napja alkalmából feldí-
szítették a templomot. Ezzel az 
55 fővel a megyében magasan 

kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak a szentesi önkéntesek. 
Ahogy Nagypál Julcsi mondja, 
az önkéntes tevékenységre ne-
velés a felső tagozatos diákoknál 
egy amolyan felkészítő a közép-
iskolában kötelezően érvénybe 
lépő közösségi szolgálatra. Hoz-
zátette úgy látja, egyáltalán nem 
élik meg teherként az önkéntes 
munkát a fiatalok, sokan iskolai 
programok mellett is tevékeny-
kednek, és látja az elhivatottsá-
got is bennük, így biztos ben-
ne, hogy a jövőben is folytatják 
a munkát a diákok.

Czakó-Kádár Viktória

2016 márciusában fogalma-
zódott meg az ötlet az Egész-
ségfejlesztési Iroda munka-
társaiban, hogy hívjuk meg 
Szentesre Szabó Gyuri bácsit, 
a bükki füvesembert. A leg-
nagyobb közösségi oldalon 
kezdtük el hirdetni a rendez-
vényt, ahol nagy meglepetés-
sel töltött el, hogy az előadá-
sára hónapokkal a rendezvény 
előtt, több száz ember jelzett 
vissza. Szervezőként és részt-
vevőként is fantasztikus előa-
dáson vehettem részt.

Amikor megérkezett, bemu-
tatkoztunk, kezet fogtunk majd 
a színpadhoz kísértem, közben 
beszélgettünk. Milyen útja volt, 
hogy érzi magát, néhány tech-
nikai kérdés és máris a majdnem 
megtelt Sportcsarnokba érkez-
tünk. Az előadás 17 órakor kez-
dődött, de már 16 órakor alig 
volt ülőhely a nézőtéren. Amikor 
belépett a terembe, mindenki 
kíváncsian nézett rá, fürkészték 
ezt a nagy tudású embert.

Mint irodavezető, én konfe-
ráltam fel őt remegő hanggal, 
de annál nagyobb tisztelettel. A 
88 éves Gyuri bácsi bemutatko-

zott, elmesélte, hogy a gyógy-
növényekről való tudását a 
nagymamájától kapta örökség-
be, ő pedig lányára és unokájá-
ra hagyományozza. Ezután rá-
tért azokra a gyógynövényre, 
amiket beépítve mindennapja-
inkba, hatékonyan tudunk bi-
zonyos betegségeket megelőz-
ni és a már kialakultakat kezelni. 
Beszélt arról, hogy ha rendesen 
megrágjuk az ételt, tulajdon-
képpen nem tudjuk túlenni ma-
gunkat. Hosszabban mesélt a 
rákos sejtek kialakulásáról és sa-
ját melanómáján keresztül me-
sélt a diólevél és a magas C-vi-
tamin tartalmú teák és ételek 
fogyasztásának fontosságáról. 
Nagyon örültem, hogy az elhí-
zás témakörét is belefűzte előa-
dásába, mert napjainkban ez 
eléggé égető probléma, és ren-
geteg betegség kialakulásában 
szerepet játszik. Hallhattunk az 
emésztésről, és az azokat javító 
teákról, ahol a koleszterinszint 
csökkentésével kapcsolatban 
szóba hozta a tyúkhúr teát. A 
diófalevelet többször is említet-
te, ezért kitért a diófalevél gyűj-
tési idejére is. A teljesség igénye 
nélkül lejegyzeteltem néhány 
betegséget, amelyre Gyuri bá-

csi a diófalevelet ajánlotta, ilye-
nek voltak a gyulladás, hasme-
nés, herpesz, mandulagyulladás.  
Gyuri bácsi többször is hangsú-
lyozta, hogy a gyógyteák a meg-
előzés stádiumában még he-
lyettesíthetik a gyógyszereket, 
azonban ha már kialakult beteg-
ség mellé alkalmazzuk, minden-
képp a gyógyszer szedése mel-
lett használjuk azt.

A rendezvényen vásárolni is 
lehetett gyógyteákat. Hatalmas 
volt a sor az előadás előtt és után 
is a standnál, így elkezdtem ku-
tatni, hogy kis városunkban hol 
juthatok hozzá a hétköznapok-
ban is Gyuri bácsi gyógyteáihoz. 

Megkérdeztem az árusítókat és 
kiderült, hogy a Kamilla egész-
ségboltban, valamint a Gyógy-
növény és Reformélelmiszer Üz-
letben pótolhatom az elfogyott 
gyógyteáimat.

Egyszerűen hihetetlen volt 
számomra, hogy 88 évesen a 
bükki füvesember végig állta az 
előadást és mindenféle jegyzet 
nélkül több mint másfél órán át 
ontotta magából több évszáza-
dos tudását.

Boldog vagyok, hogy részese 
lehettem ennek az estének és a 
gyógyteák világának egy kis sze-
letét én is magamévá tehettem.

Megtöltötte a sportcsarnokot a bükki füvesember

Önkéntességre nevelik a diákokat
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Csepeli Dóra

Az időtlen stílus a divat-
irányzatok fölé helyezkedik. 
Az egyszerűség, az elegancia 
és a természetesség jellemzi, 
érettséget, kiegyensúlyozott-
ságot sugall. Az időtlen stílusú 
nők kellő önismerettel rendel-
keznek, így nincs szükségük 
az aktuális divatirányzatok-
ra ahhoz, hogy megjelenésük 
naprakész és harmonikus le-
gyen. 

Ennek a stílusnak nagy előnye, 
hogy az egyszerre természetes 
és elegáns ruhadarabok minden 
napszakban és bármely alkalom-
ra megfelelő megjelenést bizto-
sítanak és a mutatósság mel-
lett kényelmesek is. A kortalan 

r u h a d a r a b o k 
nem feszesek, 
nem merevek, 
inkább lágyak, 
puhák, laza sza-
básvonalúak.

Az időtlen stí-
lus kombinálha-
tó a sportosan 
elegáns stílus-
jegyekkel, jól 
megfér például 
a szafari stílus-
sal. Ugyanak-
kor sugározhat 
klasszikus eleg-
anciát is, így jól 
illeszkedik akár 
az üzleti stílus-
hoz is. A mo-
dern, minimalista irányzatok felé 
is van mozgástere ennek a stílus-
nak. Az időtlen stílushoz, az al-
kalomnak s az egyéni ízlésnek 
megfelelően sokféle kiegészí-

tőt választha-
tunk, de legyen 
az akár klasz-
szikus gyöngy-
sor vagy mo-
dern ékszer, 
mindig simul-
jon a szettbe, 
ne legyen kihí-
vó és ne ural-
ja a megjelené-
sünket.

Az időt-
len stílus, mint 
minden más 
stílusirányzat, 
lehetőséget ad 
arra, hogy saját 
egyéniségünk-
nek, életvite-

lünknek megfelelő, egyedi for-
mát adjunk neki, de jellegzetes 
vonásait megtartva tükrözze az 
életfilozófiánkat.

Minden korosztály számára 

megfelelő ez a stílus, bár konszo-
lidált, kiegyensúlyozott, higgadt 
jellege miatt elsősorban a har-
mincon túliaknak ajánlják.

A divat múlandó,
a st ílus  örök

Tr e n d i

Csepeli Dóra

A Hungary-sorozat újabb szó-

rakoztató és tanulságos törté-

netekkel teli folytatása októ-

berben jelenik meg és ezúttal 

a repülés titkokkal teli világába 

vezeti el az olvasót Kordos Sza-

bolcs.

Szeretné tudni, miért éri meg 

20 millió forintot költeni egyet-

len repülőútra, ha mindössze 

négy percet tölt a helyszínen az 

ember? Kíváncsi rá, hogyan re-
agált a magyar legénység egy 
máig titokban tartott gépeltérí-
tési kísérletre? Megismerné, mi-
lyen körülmények között élnek 
a pilóták és a légiutas-kísérők a 
Közel-Keleten? Mi az igazság a 
Mile High Clubról?

Ha érdeklik a mindennapok 
10 kilométerrel a föld felett, és 
a repülőtéri élet valósága, akkor 
az Airport, Hungaryt örömmel 
forgatja majd.

Kordos Szabolcs író, szerkesz-
tő-újságíró mindössze 15 éves 
volt, amikor először besétált 
egy napilap szerkesztőségébe; 
azóta dolgozott a Mai Napnál, 
a Színes Mai Lapnál és a Magyar 
Hírlapnál, valamint az Egyesült 
Államokban, ahol elnyerte Ari-
zona állam sajtódíját. 

Élt Dél-Amerikában, volt 
kommunikációs munkatárs a 
repülőtéren, és utas sok-sok ta-
xiban.

Kordos Szabolcs: Airport, Hungary
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Labádi Lajos

A törökök kiverése utáni idő-
szakban elviselhetetlen viszo-
nyok alakultak ki Magyarorszá-
gon, elsősorban a bécsi udvar 
erőszakos kormánypolitikája mi-
att. Általános elégedetlenség 
alakult ki az országban, amely a 
Rákóczi-szabadságharc kitörésé-
hez vezetett.   

A kuruc felkelés terjedését 
gróf Schlick Lipót császári tábor-
nok igyekezett megakadályozni, 
akiről tudni kell, hogy ő birtokol-
ta a nagy kiterjedésű csongrádi 
és vásárhelyi uradalmakat. Bir-
tokai védelmére és a kuruc moz-
galom akadályozására komoly 
védelmi rendszert létesített a Ti-
sza-vonalán. Csongrádot, mint 
fontos tiszai átkelőhelyet és bir-
tokainak központját 200 főnyi lo-
vassággal őriztette. 

Az 1703. szeptember elején 
kibontakozott kuruc offenzíva 

egyik célja a Duna-Tisza közének 
birtokba vétele volt. A kuruc csa-
patok hamarosan bevették Szol-
nok várát. Schlick tiszai védelmi 
vonala október végére összeom-
lott; a Tisza bal parti települé-
sei – így Szentes is – átpártol-
tak a kurucokhoz. A város 1703. 
október 10-én ún. protekcioná-
lis levelet (védlevelet) nyert a fe-
jedelemtől, amely azt bizonyít-
ja, hogy a település felesküdött 
Rákóczi és az általa vezérelt sza-
badságharc hűségére. 

A felkelés elbukott ugyan, Rá-
kóczi és küzdőtársai bujdosás-
ra kényszerültek, de a szentesiek 
megőrizték a fejedelem emlékét. 
Ezt bizonyítja, hogy 200 évvel 
később, az 1906. évi városren-
dezéskor a külső Vásár tér mel-
letti legnagyobb utcát II. Rákóczi 
Ferenc (1676–1735) erdélyi fe-
jedelemről, a kuruc szabadság-
harc vezéréről nevezték el. Még 
ugyanez év októberében Ferenc 

József császár és király engedé-
lyezte Rákóczi és bujdosó társai 
hamvainak hazahozatalát. Eb-
ből az alkalomból Rákóczi-ün-
nepséget tartottak Szentesen. 
Csongrád vármegye közgyűlése 
kimondta, hogy megfesteti a ve-
zérlő nagyfejedelem életnagysá-
gú portréját, és testületileg kép-
viselteti magát a kassai országos 
gyászünnepségen. Ugyanekkor 
a városi képviselőtestület hatá-
rozatot hozott az addigi Vásár 
térnek Rákóczi Ferenc fejede-
lemről történő elnevezéséről. 

A Révész Imre által készített 
egészalakos festményt a várme-
gye 1907. december 16-án tar-
tott díszközgyűlésén leplezték 
le. (Ma a múzeum megyeházi fo-
lyosóján látható.) 1932-ben a Rá-
kóczi teret átkeresztelték; az új 
névadó gróf Apponyi Albert volt 
vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, Szentes díszpolgára lett. 
1948–1990 között a tér Marx Ká-

roly jeles német filozófus-köz-
gazdász nevét viselte, majd visz-
szakeresztelték Apponyi térre. 
Az utca azonban 1906-tól folya-
matosan a nagyfejedelem emlé-
két őrzi. Az utcájában található 
legrégebbi óvoda falán Rákóczi 
bronzportréja látható, s az ő ne-
vét viseli a Szentesen állomáso-
zó műszaki alakulat is. 

110 éve történt: Hazatértek a száműzöttek hamvai

Rákóczi Ferenc fejedelem emlékezete Szentesen

A hatvan évvel ezelőtti mindennapokat, az ötvenes évek jelleg-
zetes szobabelsőjét, korabeli használati tárgyakat is megjelenít a 
Koszta József Múzeumban október 21-én nyílt időszaki kiállítás. Csa-
ládom ’56-os relikviái címmel sajátos módon közelíti meg a bemu-
tatott anyag az 1956-os év eseményeit, s az azt megelőző, illetve 
követő időszakot, az emberek életkörülményeit. A személyes han-
gulatú kiállítás létrejöttéhez a lakosság is hozzájárult korabeli tár-
gyakkal és dokumentumokkal, melyeket saját családi ereklyeként 
őriznek. Szobarészlet eredeti Orion rádióval, illetve tévékészülék-
kel, konyharészlettel idézi meg a tárlat az akkori mindennapokat, 
amikor az életszínvonal messze elmaradt a háború előttitől, dikta-
túra fenyegetett, téli szénszünet volt az iskolákban. A múzeum me-
gyeházi épületében látogatható tárlat célja, hogy a fiatalok is meg-
ismerjék az ötvenes éveket. Az ifjúság mellett felnőttek rajzai, sőt 
egy falvédő  is díszítik a kiállítást, ezeket egy pályázatra küldték be.

Fotó: Lantos Imre

Így éltünk ’56-ban
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Menü
november 7-11.

Hétfő – Csontleves gríznokedlivel
A menü: Hentes tokány, tészta köret

B menü: Rántott hal,
burgonyapüré, tartármártás
Kedd – Spárgakrém leves
A menü: Sült pulykacomb,

tört burgonya
B menü: Csirkemell roston,
sajtmártás, zöldséges rizs
Szerda – Lebbencs leves

A menü: Tökfőzelék, vagdalt

B menü: Gyros, pirított burgonya
Csütörtök – Almaleves

A menü: Rántott sertésszelet, rizibizi
B menü: Lassagne

Péntek
A menü: Gulyásleves
Grízes tészta, banán

B menü: Karalábé leves
Zúzapörkölt, tarhonya köret,

vegyes vágott savanyúság

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

Jövendő u. 6., Tel.: 63/560-470

Központi konyha

Múlt heti nyertesünk Zöldi Lászlóné 
(Jókai u.58.). Nyereménye egy páros be-
lépő a Zene-Világ-Zene programsoro-
zat Amatild lemezbemutató koncertjére, 
november 4-re a hangversenyközpont-
ba. Ezen a héten a Fülke Burger hambur-
ger menüjét sorsoljuk ki a helyes megfej-
tők között. (Hamburger: (buci, marhahús, 
zöldségek, valamint sült burgonya) Meg-
fejtéseiket küldjék el a 6600 Szentes, Kos-
suth tér 5. fsz.ép. postacímre, vagy a szen-
tesielet@gmail.com internetes címre.  

Vízszintes: 1. A Naruto japán anime sorozat 
egyik bölcs mondata. 13. Becézett Etelka. 14. 
Tevén vagy lovon utazó emberek csoportja a 
sivatagban. 15. Végtelen Oslo! 16. Vigad. 18. 
Román kis tehergépkocsi. 19. Finom ünnepi 
sütemény. 21. Fundamentum. 23. Büntetést 

kiszab.24. Macskát elzavaró szó. 26. Jegyze- 
teltél. 29. Ütőkártyája. 32. Névelővel: faépü-
let, bódé. 36. …-amerikai fizura, közösség. 
38. Személygépkocsi márka. 40. Hangtala-
nul sír! 41. Amerícium és nobélium vegyje-
le. 43. Bonctan. 46. Visszafelé: kenyeret kenő. 
48. Apa, atya – olaszul. 50. Porcióz. 51. Római 
üdvözlés. 53. Afelé, a tetejére. 54. Félig ba-
zári! 55. Hátas köröm. 57. Ezen a kontinen-
sen, ahol élünk. 60. Magával húz. 61. Integ-
rált áramkör – röviden. 62. Civis egynemű 
hangzói. 63. Személyéről. 65. Női név. 66. …
ver – ribillió. 67. Csongrád megyei települé-
sen él. 70. Fogságból menekülő. 73. Talmi. 
74. Az idézet második része. 

Függőleges: 1. A csongrádi borvidék jeles 
nedűje. 2. Becézett Etelka. 3. Emse picinye. 
4. Iratköteg. 5. Macskafark. 6. Menyasszony. 

7. Cimbora. 8. Söntés. 9. Károg az elején! 10. 
…világ – régmúlt kor, népiesen. 11. Idős. 12. 
Irodalmi rendezvény. 17. Olasz város a Szicí-
lia régióban. 20. Éppen tanít. 22. Piramis ele-
je! 23. Zeusz leánya, a történetírás múzsá-
ja. 25. Segédhivatalnokaid.  27. Fába vés. 28. 
Kétharmad áfa. 30. Jogtalan haszonszerzés-
sel való erőszakosság, kicsikarás. 31. Nagy-
apáik. 32. Becézett Andrea. 33. A hegy leve. 
34. Róma határai. 35. Névelővel: hőt adó égi-
test. 37. Kiejtve: fájl. 39. A mutatott dolgon. 
42. Mártonom másképp. 44. Jogalap része. 
45. Szaporodó kopoltyús. 47. Sava-borsa. 
49. Eltángál. 51. Egyiptomi emberé. 52. Va-
jon sóvárog? 56. Végek nélküli jóslat! 58. Úr-
nak szólít. 59. Hamis irányvonal. 62. Kotan-
gens, röviden. 64. Belül hasít! 66. Tartalék. 
68. Sportegyesület, röviden. 69. Eger fele! 
71. Huzatban van! 72. A földre.

Beküldendő a vízszintes 1. és 74. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi  Életben!

Heti menü:
november 7-11.
Hétfő
A menü: Őszi zöldségleves,
Bolognai spagetti marhahússal
B menü: Tojásos leves,
resztelt csibemáj, burgonyapüré

Kedd
A menü: Lencseleves virslivel,
Kolozsvári rakott káposzta
B menü: Zöldborsóleves grízgaluskával, 
csongrádi aprópecsenye sült burgonyával

Szerda
A menü: Hamis gulyásleves,
Sajtimádó töltött karaj, 
hagymás tört burgonya
B menü: Sajtos hagymakrém leves,

Csibefalatok gombamártás-
ban, párolt rizs

Csütörtök
A menü: Húsleves házi tésztával,

Dónáti sertésszelet, tészta
B menü: Makói vágottas,
Filézett rántott csirkecomb, gyümölcsszósz

Péntek
A menü: Korhelyleves,
Brassói aprópecsenye, sült burgonya
B menü: Csirkeragu leves, 
Rántott cápaharcsa, rizibizi

Szentes, Petőfi u. 7/a.; 
Weboldal:

www.galeriakavehaz.hu
E-mail:

info@galeriakavehaz.hu
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Sült libacomb párolt káposztával
Hozzávalók: 4 közepes db libacomb,1 közepes db alma,4 gerezd fok-

hagyma,4 kk majoranna, 3 kávéskanál só,bors ízlés szerint, libazsír.
Párolt káposztához: 1 kg vöröskáposzta,9 ek cukor,150 ml olívaolaj,2 te-

áskanál őrölt fűszerkömény,1 kávéskanál só,1 citrom leve, 150 ml vörös-
bor.

A sült libához fokhagymát apróra vágjuk, az almát négybe vágjuk. A 
kacsasütő edényt picit megolajozzuk, a libacombokat jól besózzuk, bor-
sozzuk, megszórjuk majorannával. Belerakjuk a tepsibe, a fokhagymát rá-
szórjuk, mellérakjuk az almát és lefedjük. A sütőt 140 fokra előmelegítjük, 
és kb. 3,5 - 4 órát sütjük a libacombokat. Ha nem pirulna meg kellőkép-
pen, akkor fólia nélkül pirítjuk tovább. A káposztát vékonyra lereszel-
jük. Az olajat felforrósítjuk, hozzátesszük a cukrot, és egy picit karamelli-
záljuk. Ne kevergessük, finoman rázogassuk meg az edényt! Beletesszük 
a káposztát, alaposan összekeverjük az olajos karamellel és ízlés szerint 
megsózzuk. Beletesszük a köményt, a citrom levét és a bor egy részét. Le-
fedjük, és hagyjuk lassan készre párolódni.

Szentes családi ízei

Született
Keresztúri-Tóth Istvánnak és 

Balogh-Szabó Anikónak (Bacsó 
B. u. 11. 4/11.) Botond István, Se-
bestyén Péternek és Bacsa Krisz-
tinának (Kossuth L. u. 19. 9/53.) 
Péter, Csanyiga Zsolt Szilvesz-
ternek és Kovács Kitti Adrien-
nek (Klapka u. 1.) Zsolt Levente, 
Tihanyi Balázsnak és Lajos And-
reának (József A. u. 8. 4/12.) Léna 
(képünkön) nevű gyermeke.

Elhunyt
Galbács Lajosné (Boros S. u. 

12.), Kovács László (Dózsa Gy. u. 
35/A.), Tóth Imre (Nagytőke, Bel-
terület 2.)

Családi
események

Burgonya 100-110 Ft/kg, répa 200-
250 Ft/cs, gyökér 200 Ft/cs, zeller 100-
200 Ft/db, petrezselyem 50-100 Ft/cso-
mó, hegyes erős paprika 50-70 Ft/db, 
fehér paprika 350-380 Ft/kg, paradi-
csom 300-380 Ft/kg, póré hagyma 60-
100 Ft/cs, vöröshagyma 150-180 Ft/kg, 
tojás 35-38 Ft/db, kapor 100 Ft/cs cuk-
kini 300 Ft/kg, új tök 300 Ft/kg, pad-
lizsán 300 Ft/kg, saláta 100-120 Ft/db, 
lilakáposzta 280 Ft/kg, kelkáposzta 
300-350 Ft/kg, fehérkáposzta 100-150 
Ft/kg, fekete retek 250-280 Ft/kg, lila-
hagyma 280 Ft/kg, újhagyma 100 Ft/
cs, alma 150-250 Ft/kg, kivi 380-450 Ft/
dob., 200 Ft/kg, szőlő 300-480Ft/kg, na-
rancs 380- 400 Ft/kg, banán 280-450 
Ft/kg, csíramálé 220 Ft/kg, citrom 550 
Ft/kg, karfiol 200-380 Ft/kg, brokkoli 
500 Ft/kg, spenót-sóska 900 Ft/kg.

PIAC

KOS
A legszívesebben egész héten harcolnál valami ellen. Ha annyira akarod, 
valóban harcolhatsz, de ne a fizikai harcot válaszd!
BIKA
Van egy munkatársad, akivel kapcsolatban az a bizonytalan érzésed támad 
a héten, hogy nem bízhatsz meg benne.
IKREK
Megkeverednek a feladatok a héten. Valaki ma olyasvalamit akar veled el-
végeztetni, ami nem a te feladatod.
RÁK
Úgy érzed, hogy egy nagy lépést lépsz visszafelé az időben. Mintha most 
megint olyan helyzetekbe kerülnél, amelyekben voltál már egyszer.
OROSZLÁN
Végre lehetőséget kapsz arra, hogy megváltoztasd a rólad kialakult véle-
ményét valakinek. Most nem a szavakkal változtathatod meg, hanem a tet-
tekkel.

SZŰZ
Egyszerűen csak könnyedén vedd sorra a feladataidat, és mindegyiket a le-
hető legegyszerűbb módon oldd meg!
MÉRLEG
Úgy érzed, hogy valaki túlzottan is kioktató veled, és talán az indokoltnál 
gorombábban beszél hozzád.
SKORPIÓ
Pontosan tudod, hogy mire van szüksége valakinek a közeledben. Pontosan 
tudod, hogy neki mit kellene tennie, és talán igazad is van.
NYILAS
A héten próbáld tettekre váltani a benned lévő feszültséget! Ez a vibráló 
energia ugyanis alkalmas arra, építő energiává váljon.
BAK
Inkább a benned élő biztonsági játékosra kellene hallgatnod. Ne vágj bele 
olyasmibe, aminek bizonytalan a kimenetele.
VÍZÖNTŐ
Végre te magad tervezheted meg az ügy alakulását. Most végre a kedved-
re alakíthatod a helyzetet.
HALAK
A valóságban mindig ma van. Tehát az a nap, amire olyan sok programot 
terveztél valójában nem jöhet el, mert nincs. Ha valamit szeretnél megten-
ned, azt ma kell. 

November 4-11.

HETI HOROSZKÓP

Rendelésfelvétel:
06-20/529-8822

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

Menü: november 14-20.
Hétfő: Egres leves

A menü: Bácskai rizses hús
B menü: Harcsapaprikás, galuska köret
C menü: Párizsi csirkemell, hántolt árpa

Kedd: Csigatészta leves
A menü: Székelykáposzta

B menü: Dubarry sertésszelet,
petrezselymes burgonya

C menü: Rántott szárnyas máj,
petrezselymes burgonya

Szerda: Sütőtök krémleves
bacon kockákkal

A menü: Csirkemell parasztosan,
ráczos burgonya

 B menü: Pulykapörkölt, pirított tarhonya
C menü: Kukoricapelyhes rántott

sertésszelet, ráczos burgonya
Csütörtök: Pirított tésztaleves

A menü: Rántott csirkecomb,
finomfőzelék

B menü: Mexikói sertéstokány,
petrezselymes rizs

C menü: Sajttal töltött rántott
sertésszelet, petrezselymes rizs

Péntek: Jókai bableves
A menü: Szilvás gombóc

B menü: Mákos guba
C menü: Rántott sajt, párolt zöldség 

Szombat: Galuskaleves 
Csőben sült csirkemell, tepsis burgonya

Vasárnap: Karalábéleves
Milánói sertésborda

A megadott ár tartalmazza a 
kiszállítás díját is 11-14 h-ig Szentes 
területén. 700 Ft/nyugdíjas menü,

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

SZENTESI 
ÉTELFUTÁR

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

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

Gyógyszertári ügyelet: november 7- november 14. Pingvin Patika (Szentes, Rákóczi F. 
u. 12.) hétfő- kedd-szaerda -péntek 7.30-18.30 óráig,csütörtökön 7 órától 18.30 óráig szom-
baton 7.30-12 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 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.

Egészségügyi ügyelet
A Csongrád Megyei Dr. Bu-

gyi István Kórház és a Ma-
gyar Vöröskereszt Szente-
si Vezetősége minden héten 
kedden és szerdán délelőtt 
07.30-12.00 óráig, és csütör-
tök délután 14.00- 17.00 órá-
ig tart véradást Szentesen a 
Vérellátó Állomáson.

További véradást tartanak 
november 8-án, kedden és 
9-én szerdán Szegváron az 
Egyesített Közművelődési In-
tézmény-ben, valamint no-
vember 8-án, kedden Nagy-
mágocson a Művelődési 
Házban, és november 15-én, 
kedden és 25-én pénteken 
Mindszenten a Művelődési 
Házban.
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Darók József

A kollégiumi éveit váro-
sunkban töltő jeles néprajzku-
tatóról, néprajzi gyűjtőről, a 
szentesi Táncsics Mihály Népi 
Kollégiumról és a néphagyo-
mányokról is megemlékeztek 
a második alkalommal meg-
rendezett Maácz László em-
léknapon.

A Táncsics Mihály Népi Kol-
légium Szentesen 1946 júli-
usától 1948 szeptemberéig 
működött, a tehetséges, de nél-
külöző paraszt, kubikos, mun-
kás rétegekből kikerülő fia-
talok, azaz egy új értelmiségi 
réteg kineveléséért. Maácz Lász-
ló (1929 - 1998) félárván, édes-
anyjával és bátyjával, vonatte-
tőn került Szentesre, majd itt a 
népi kollégium tanulója lett. Az 
Állami Népi együttes táncosa, 
később elismert folklorista, tánc- 
kritikus vált belőle, a néptán-
cos filmes gyűjtés ’50-es évek 
eleji nagy generációjának egyik 
tagja. A szentesi Zöldág Hagyo-
mányőrző Szakkör vállalta fel 
Maácz László emlékének, s vele 
a népi kollégium szellemének, 
és az onnan kikerültek munkás-
ságának megismertetését és 

tiszteletét minden utánuk követ-
kező generáció számára. Így fo-
galmazta meg Hankó Györgyné, 
a szakkör vezetője az emléknap 
és emlékverseny, folklórgála lé-
nyegét. A korábbi Cuháré Fesz-
tivál utódja lett ez a rendezvény. 
Két éve tartották az elsőt, tavaly 
tavasszal bemutatták a Maácz 
László életét, tevékenységét be-
mutató DVD-t, idén pedig ismét 
meghirdették az emlékversenyt. 

Október 29-én a Kiss Bálint 
utcai Közösségi Ház falán lévő 
emléktáblánál Szűcs Miklós ku-
bikos dalt énekelt, majd Móra 
József koszorút helyezett el. Az 
önkormányzati képviselő nyitot-
ta meg az emléknapot az ifjúsá-
gi házban. Emlékeztetett arra, 
hogy a tánc fontos szerepet töl-
tött be a kultúránkban, és az idő-
sebbek örökítették a fiatalokra, 
de felgyorsult életünkben ez el-
tűnni látszik, az utolsó órában 
vagyunk. Szerencsére vannak, 
akik próbálják megőrizni a ha-
gyományokat, Móra József sze-
rint ez az esemény is ezt a célt 
szolgálja. Maácz László életút-
ját dr. Felföldi László, az MTA BTK 
Zenetudományi Intézete ny. tu-
dományos igazgatóhelyettese 

vázolta fel. Fellépett a Deák Fe-
renc iskola Gerlicék énekegyüt-
tese és a Farkas Antal utcai óvo-
dások libázós játékokkal, majd 
néptánc, népi ének és népmese 
kategóriában a fiatal és kevésbé 
fiatal hagyományőrzőké volt a 
terep. A Felszállott a páva mintá-
jára szervezte Hankó Györgyné a 
folklórfesztivált, amelyre érkez-
tek versenyzők Egerből, Szilágy-
somlyóról és Szentesről is, de a 
szakkörvezető elégedetlenségét 
osztotta meg lapunkkal: fájlal-
ja, hogy helybeli iskolák és népi 
zenekarok nem jöttek a rendez-
vényre. Német Erzsébet néptánc 

pedagógus, a Népművészet 
Mestere, Szűcsné Molnár Erzsé-
bet népzenész, a Deszki Népdal-
kör vezetője és a Bodza banda 
brácsása, valamint Doktor Lász-
ló néptánc pedagógus, a makói 
Forgatós Táncegyüttes vezető-
je, koreográfusa, etnográfus zsű-
rizett. Néptánc kategóriában 1. 
lett Magos István (Tyukod-Szen-
tes), népdalban Soós Bíborka 
(Eger), népmesében Jász Kende 
András (Szentes) és Egri Kriszta 
(Szilágysomlyó) bizonyult a leg-
jobbnak.

Az emléknap résztvevői azzal 
búcsúztak: találkoznak három év 
múlva a rendezvény folytatásán, 
Maácz László születésének 90. 
évfordulóján.

Fotó: Kocsis Ferenc

Palicska Irén

Hogyan kommunikálunk a 
hajunkkal tudattalanul és ösz-
tönösen? Mit üzenünk vele a 
környezetünknek? Önök mi-
kor változtattak utoljára a fri-
zurájukon és miért? Számos 
érdekes kérdés, amelynek 
megválaszolására Baktay Zel-
ka pszichológust kértem fel, 
aki nemzetközi szakmai elis-
mertségét a haj témájának kö-
szönheti. Ph.D. disszertáció-
jának népszerű feldolgozását 
Hajbeszéd címen kezdte. A kö-
tet arról szól, mi mindent üzen 
a haj az emberek közötti kom-
munikációban. 

– Mi a hajbeszéd, és miért ezt a 
témát választotta Ph.D. dolgoza-
tának témájául?

– Ez egy gyerekekkel folyta-
tott vizsgálatból nőtte ki ma-
gát, mint egy teljesen mellékes, 
de nagyon jelentős eredmény. A 
hosszú hajú lányok messze nép-
szerűbbek az iskolában, nem 
csak a rövid hajú lányoknál, ha-
nem a fiúknál is. Ezt vizsgáltuk 
több iskolában szociometriá-
val. És innen jött, hogy nézzük 
meg, mi van e mögött? Meny-
nyivel tovább marad fönn a szü-
lői gondoskodás, milyen szerepe 
van ennek a szociális kapcsola-
tokban? Oda jutottunk, hogy a 

haj, mint kommunikációs eszköz 
rendkívül fontos terület. 

– A gyerekek vizsgálatából in-
dultak ki, de mi felnőttek hogyan 
kommunikálunk a hajunkkal? 
Gondolom, legfőképpen a formá-
jával és a színével.

– Ez ennél sokkal összetettebb 
dolog. Van egy összkép, amit su-
gárzunk, a hajunk befolyásolja a 
test arányunkat és az arc-kopo-
nya arányunkat. Ha elképzeljük 
Demjén Ferencet vagy Kóbor Já-
nost, ők egész más testarányo-
kat mutatnak, mint egy izmos, 
kigyúrt, de kopasz férfi. Az egyik 
a törékenység irányába mutat, a 
másik pedig az erőt sugározza. 

– A gyerekeknél ez még nem tu-
datos, ott a szülő kommunikál a 
gyerek hajával?

– Az egész hajbeszéd nem tu-
datos. Ez ugyanolyan ösztönös 
működésünk, mint az arckifeje-
zésünk. Azért mert nem tudatos, 

attól még értelmezzük. Mond-
juk sebezhetőnek, vagy nagyon 
erősnek, idősebbnek vagy fiata-
labbnak gondolunk valakit ezek 
alapján. A hajviselet összefo-
gottságot is tükrözhet. Egy ösz-
szefésült, szoros konty vagy egy 
kibomló, fürtös frizura egészen 
más attitűdöt hív elő belőlünk. 
Ezek tudattalanul, de működ-
nek. Ha valaki elkezdi úgy visel-

ni a haját, hogy szorosan össze-
fogja, akkor azt tapasztalja, hogy 
másképp reagálnak rá az embe-
rek. Ez aztán vagy bejön neki, és 
azt mondja, hogy az identitásá-
hoz jól illik, vagy, hogy soha töb-
bet nem megyek emberek közé 
ilyen fejjel, mert ez nem én va-
gyok. 

– Azt vizsgálta-e, hogy aki 
gyakran vált hajformát és színt, 
mit akar közölni?

– Nem közölni akar, hanem 
az látszik, hogy erős keresésben 
van. Keresi a szerepét, az identi-
tását. Mi az az arculat, ami hozzá 
illene. Akik megállapodott sze-
mélyiségek, nekik már stabilabb 
a hajviseletük. Azt tapasztaljuk, 
hogy a nagyobb életciklus válto-
zásoknál - főleg a nők - szoktak 
változtatni a frizurájukon. 

– Befejezte már a vizsgálatot, 
vagy folyamatosan gyűjti a ta-
pasztalatokat, eredményeket?

– Folyamatosan használjuk, és 
gyűjtjük az adatokat. Ez egy hi-
hetetlenül nagy téma. Párkap-
csolatokban is nagyon fontos 
szempont. Mi párterápiával fog-
lalkozunk a férjemmel, és min-
dig érdekes, hogy hogyan érnek 
egymáshoz az emberek? Kinek 
milyen a hajviselete, milyen fe-
lületet kínál a másik személy szá-
mára?

H a j b e s z é d

Maácz L ászló emlékét őr zik
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Hering Viktor

Férfi és női első osztályú 
vízilabda csapataink szerdán 
is medencébe szálltak, mind-
két gárda idegenben játszotta 
soros összecsapását. A férfiak 
Szolnokon szenvedtek papír-
forma vereséget, míg a nők a 
Szőnyi úton kaptak ki a BVSC 
vendégeként.

A Metalcom Szentes férfi 
együttesére hálátlan feladat várt, 
hiszen a bajnoki címre esélyes, 
világsztárokkal és válogatottak-
kal teletűzdelt Szolnok otthoná-
ban kellett volna ellenállni a ha-
zai rohamoknak. Nem sikerült… 
Az első negyedben 6-0, a félidő-
ben 8-3 volt a Szolnok javára, a 
mieink első találatát Vörös Vik-
tor szerezte a 10. percben. Végül 
ő lett a legeredményesebb szen-
tesi játékos, három gólt szerzett, 
rajta kívül Kiss Kristóf, a holland 
légiós Reuten és Somogyi Ba-
lázs voltak eredményesek. Némi 
meglepetésre a második negye-

det a Metalcom nyerte, de aztán 
helyre állt a rend, 7-3-ra és 5-0-ra 
hozta a következő kétszer nyolc 
percet a Szolnok, kialakítva ez-
zel a 20-6-os végeredményt. Pel-
lei Csaba együttesére hasonlóan 
nehéz folytatás vár, hiszen szom-
baton, 18 órától az OSC lesz a mi-
eink ellenfele a ligeti uszodában. 

Nem titkoltan a döntőbe ju-
tást célozta meg a bajnokság 
elején a BVSC együttese a női 
vízilabdázóknál. Ennek megfe-
lelően Petrovics Mátyás együtte-
se október 12-én 12-5-re tudott 
nyerni városunkban, az alapsza-
kasz első fordulójában, most a 
második kör kezdetekor Heve-
si Anitáék utaztak a fővárosba. 
Már az első negyedben három 
gól volt a hazaiak előnye, félidő-
ben pedig 8-4-re vezetett a Vas-
út, és a találkozó vége sem lett 
simább, noha a páros negyede-
ket szorosra (szentesi szempont-
ból 2-3, 2-3) hozta le a Hunge-
rit. Végül 16 gólnál kevesebbel 
nem úszta meg a fiatal együttes, 

16-8 lett a végeredmény. A Szen-
tes góljait Kövér-Kis Réka és Far-
kas Tamara (3-3), valamint Hevesi 
Anita (2) szerezték. 

A hölgyek legközelebb no-
vember 9-én játszanak, hazai 
medencében a bajnokság ab-
szolút favoritja, az UVSE együt-
tese lesz Tóth Gyula csapatának 
ellenfele. A Hungerit az alapsza-
kasz első köréből három pontot 
hozott magával a legjobb hat 

közé, ez a három pont pedig je-
lenleg az ötödik helyhez elegen-
dő, a hatodik helyezett Honvéd-
nak nincs még pontja, a Szentes 
előtt álló, negyedik Szeged hat 
pontot gyűjtött eddig. A jelen-
legi erőviszonyok alapján tehát a 
Szeged lehet a nagy rivális a leg-
jobb négy közé kerülésért folyta-
tott harcban. 

Darók József

Mivel legfőbb célja a profi 
világbajnoki öv megszerzé-
se, hajlandó áldozatokat hoz-
ni Szellő Imre, bár a ceglédi 
sportoló szerint nem is any-
nyira megterhelő Szentesre 
átjárni edzeni. A jelenleg is 
már a legmagasabban jegy-
zett magyar hivatásos bok-
szoló ugyanis itteni edző, Ber-
tók Róbert irányítása alatt tör 
még feljebb.

Melyik a nehezebb? Három 
perc az ökölvívó ringben – ennyi 
ideig tart egy menet. Ezt a kívül-
álló számára kevésnek tűnő időt 
edzőteremben kialakított pá-
lyán, fekvőtámaszokkal, szökde-
léssel, pad alatt átbújással, trak-
torkerék görgetéssel csinálta 
végig Szellő Imre, s mint láthat-
tuk bizony egy ilyen harcedzett, 
komoly sportemberből is ki tud-
ja venni az erőt. Így indult csü-

törtök reggel a jelenlegi legma-
gasabban rangsorolt magyar 
profi ökölvívó edzése. 

– A szeptemberi interkonti-
nentális címmérkőzésem után 
kaptam pihenőt, de két hete 
otthon már elkezdtem edzeni a 
Bertók Róbert által összeállított 
program szerint, múlt hét óta 
pedig heti nyolc tréningen ve-
szek részt itt, Szentesen – mond-
ta Szellő Imre. A Felix Promotion 
cirkálósúlyú, eddig 14 meccsén 
veretlen, 8 KO/TKO-val büszkél-
kedő ceglédi bokszolója renge-
teg munkát beletett, de ahogy 
fogalmazott, már nem tudott 
kellően ráhangolódni az utol-
só mérkőzéseire. Korábbi tré-
nerét, Balogh Andrást maxima-
lista edzőnek tartja, és köszöni 
a munkáját, ám a mester addig 
amatőrökkel foglalkozott, a profi 

sporttal csak Szellő Imre miatt 
ismerkedett meg. – Ez viszont 
már nem az a szint, ahol kap-
kodunk, kipróbálunk dolgokat, 
ide már profi irányítás kell, hogy 
magasabbra jussak – magya-
rázta a sportoló. Ezért döntött 
úgy, hogy a profi ökölvívásban 
tapasztalt szakemberrel foly-
tatja a munkát. Bertók Róbert 
mérkőzés-promoterként már le-
tette névjegyét, Szellő éppen 
egy szentesi bokszgáláján debü-
tált profiként. Robi ráadásul min-
den meccsén ott volt a ringsa-
rokban. – Jó tanácsokkal látott 
el, nagyon jól lát a ringben, meg-
bízom benne. Az első heti közös 
munka pedig végképp meggyő-
zött – árulta el Szellő Imre. Aki 
egyébként nagy becsben tar-
tott interkontinentális bajnoki 
övével érkezett az interjúra, és 
szeretné még birtokolni. Nyolc 
hetes munkába kezdtek, ennyi 
menetből áll majd a december 
17-én esedékes felhozó mérkő-
zés, amit februárban követ egy 
címvédés. – Hat hónapja van egy 
bokszolónak, hogy megvédje cí-
mét, én kétszer szeretném, az-
tán, bő egy év múlva jöhet akár 
a vb-címmeccs a WBO (Boksz Vi-
lágszervezet) övéért.

– Egy helyben toporgásnak 
nincs értelme, ezért vállaltam az 
utazgatást. Szerencsére, Csong-
rádon rokonoknál meg tudom 

húzni magam két edzés között, 
így csak hétfőn reggel kell Ceg-
lédről átjönnöm. Hétfőn és ked-
den délelőtt erőnléti trénin-
get vezet Mizere Zsolt, délután 
jöhet a szakmai munka. Szer-
dán otthon edzek, csütörtökön, 
pénteken ismét itt. Száz száza-
lékot beleadok, hiszen a ring-
be is egyedül megyek, nem az 
edző, hanem az én hátrányom, 
ha elsumákolom az edzést – je-
lentette ki a sportoló. A felho-
zó meccsnek még csak az idő-
pontja ismert, az ellenfél nem. 
A túlélő, szaladgálós ellenfele-
ket nem kedveli, inkább az olyan 
vívó stílusú bokszolókat, mint 
amilyen ő. 

Szentesen jól érzi magát, bár 
még nem volt ideje alaposab-
ban megismerkedni a várossal. – 
Éltem már Milánóban, Memphis-
ben, de szülővárosomtól nem 
tudok elszakadni, nem vonz a 
nyüzsgő nagyváros, ezért is örü-
lök, hogy most megtaláltam 
Cegléd „testvérét”. Most már GPS 
nélkül is ideértem – mosolygott 
a bunyós.

Edzője nagy felelősséget vál-
lalt, hiszen Imrén „csak rontani” 
lehet, kikérte Kokó és Madár vé-
leményét is. Tanítványai közül 
Nagy „Lütyő” Imre is együtt edz 
Szellővel, s ez nagy motiváció 
számára a hőn áhított magyar 
bajnoki cím eléréséhez.

Szentesen kap új lendületet Szellő Imre

Vereség Szolnokon és a  fővárosban
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Szegeden közel volt a bra-
vúr, a fővárosban viszont esé-
lye sem volt a Hungerit-Szente-
si VK női vízilabda-csapatának. 
Az alapszakasz első szakasza a 

végéhez ért, Tóth Gyula együt-
tese az 5. helyen, a legjobb hat 
között folytatja a küzdelmeket, 
ahol szerdán már le is játszot-
ták első mérkőzésüket a BVSC 
ellen.

Megyei rangadóval indult a 
hét a Hungerit vízilabdázói szá-
mára, nem is akármilyen derbi-
vel. A szegedi és a szentesi pó-
lóütközeteknek amúgy is nagy 
hagyományai vannak, ám most 
fokozott figyelemmel kisérték 
a szurkolók az összecsapást, hi-
szen a nyári szünetben négy 
meghatározó játékos távozott 
városunk csapatából a megyei 
riválishoz. Bujka, Gémes, Pen-
gő és Kádár a tavaly Tóth Lász-
ló együttesének gerincét ad-
ták, most viszont már szegedi 
színekért küzdenek. Tóth Gyu-
la, a Hungerit vezetőedzője a 
dunaújvárosihoz hasonló, har-
cos, fegyelmezett játékot várt 
csapatától, és nem is kellett csa-
lódnia a lányokban. Bár a félidő-
ben már 6-2-re, a harmadik har-

madban pedig 7-3-ra is vezetett 
a Szeged, a mieink nem ad-
ták fel, és nagyszerű másfél ne-
gyedet produkáltak, olyannyi-
ra, hogy már csak egy gólt volt 
Kövér-Kis Rékáék hátránya, sőt, a 
vége előtt nem sokkal az egyen-
lítésért támadhatott a csapat, 
ám a kilencedik szentesi talála-
tot már nem sikerült megsze-
rezni, így a hazaiak örülhettek 
egy gólos, 9-8-as sikerüknek. A 
mieink góljait Kövér-Kis (3), Mi-
hály (2), Hevesi, Farkas és Urvá-
ri (1-1) szerezték. Szombaton a 
fővárosban vendégeskedett a 
gárda, és a magyar válogatottal 
gyakorlatilag azonos UVSE ellen 
mindössze öt találatra futotta a 
hazai tizenöttel szemben, de je-
len pillanatban itthon ez a pa-
pírforma.

Sebők Tamás

A Megyei Labdarúgó Baj-
nokság 11. fordulójában a 
Szentesi Kinizsi SZITE csapata 
hazai pályán fogadta a makói 
M-Foci Kft. csapatát. A mérkő-
zésen vereséget szenvedett a 
vendéglátó szentesi csapat 

Némi késéssel indult a Szen-
tesi Kinizsi SZITE – M-Foci Kft. 
szombati mérkőzése. A hazai 
csapat nem rettent meg a ta-
bella elején tanyázó makóiak-
tól, még úgy sem, hogy a Ma-
ros-partiakat körülbelül 30 fős 
szurkolói keménymag is elkí-
sérte, akik rendbontás nélkül, 
kulturáltan buzdították csapa-
tukat. Ennek meg is lett az ered-
ménye, hiszen Vajna Martin Já-
nos a 33. percben egy kapus 
melletti elfutást követően be-
ívelt labdát helyezte a szente-
si kapuba. Ez amolyan hidegzu-
hanyként érte a Kerepeczkiéket, 
akik hiába próbáltak azonnal ja-

vítani az álláson, két perccel ké-
sőbb ismét jött Vajna és a 16-os 
vonaláról lőtte ki a hosszú alsót. 
A szünetig nem tudott szépíte-
ni az álláson a piros lap miatt a 
mérkőzést kihagyó Koncz Zsolt 
együttese.

A szünetet követően egy új 
szellemben játszó szentesi csa-
pat lépett a pályára, akik játék-
részben 70 százalékos labda-

birtoklási arányt produkáltak. 
Kiemelendő Lőrincz Bence mun-
kája, aki a jobb szárnyon szám-
talanszor elfutva hozta helyzet-
be csapattársait, vagy harcolt 
ki pontrúgást, miután szabá-
lyosan nem tudták megállítani. 
Helyzet is adódott bőven, Ke-
repeczki, Lekrinszki, Mihály, és 
Lőrincz előtt is többször adó-
dott gólhelyzet. Több lövésünk 

megdolgoztatta Garamvölgyi 
Csaba Áron kapust, három ezek 
közül a kapufán csattant. Hiába 
volt azonban teljesen más szel-
lemű csapat a pályán a második 
45 percben, a labdarúgást gól-
ra játsszák, eddig pedig nem ju-
tott el a Kinizsi, így 0-2 maradt 
az eredményjelzőn a hármas sí-
pszó után. 

 Jól kezdtük a mérkőzést, 
adódtak helyzeteink is, amik-
kel vezetést szerezhettünk vol-
na, azonban néhány egyéni hi-
bát követően az ellenfél került 
előnybe. Két perc alatt kap-
tunk 2 gólt, ami megpecsételte 
a mérkőzést. A második félidő-
ben megvoltak a lehetőségek, 
de nem tudtunk élni velük, így 
szenvedtünk vereséget – érté-
kelte a mérkőzést Koncz Zsolt 
edző.

A következő fordulóban a Kis-
kundorozsmai ESK otthonába 
látogat a Kinizsi, ahol a 3 pont 
megszerzése a cél. 

Sebők Tamás

Október 30-án rendezték 
meg az NBII-es férfi kosár-
labda bajnokság keleti cso-
portjának 4. fordulóját, ahol 
a Szentesi KK a Dr. Papp Lász-
ló Városi Sportcsarnokban fo-
gadta a számos ex-NBI/b-s já-

tékossal felálló BKG-Príma SE 
csapatát. 

A hazai csapatot a hiányzó já-
tékosok is hátráltatták. Kemé-
nyen kezdett a Szentes a veze-
tést is megszerezte, azonban a 
szigetszentmiklósiak 3 triplával 
magukhoz ragadták az előnyt 
és nem is adták azt vissza a mér-

kőzés végéig. Aleksandar Preskar 
tanítványai a szokásosnál pon-
tatlanabbul, szétszórtan játszot-
tak, sokszor könnyedén fordul-
tak le rólunk a vendég játékosok. 
A BKG minden negyedben nö-
velte előnyét, az utolsó 10 percre 
közel 30 ponttal szereztek töb-
bet. Végül 32 pontos vereséget 

mértek a szentesi csapatra. A ha-
zaiak 4 mérkőzés után a tabella 
6. helyén állnak.

Szentesi Kosárlabda Klub - 
BKG-Príma SE 60:92 (11-25, 17-
20, 10-19, 22-29) 

A szentesi pontszerzők: Vuja-
dinovic Vladimir (19), Gajic Ne-
manja (11), Halász Ákos (9), Ma-
rossy Arnold (6), Sasa Vejinovic 
(6), Sarusi-Kis Benedek (4), Csábi 
Áron (3), Gergely Dávid (2).

A z  ö t ö d i k  h e l y r ő l  f o l y t a t j a  a  H u n g e r i t

Két perc alatt eldöntötte a meccset a Makó

Vereség a negyedik fordulóban
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Vasárnap, 14 órakor hazai 
pályán játszik rögbimérkő-
zést a SZEKERCE, vagyis a zö-
mében a Szentesi ’91-esek já-
tékosaira épülő vegyes csapat. 
Az ellenfél a Kassa együttese 
lesz, a kilátogató nézőket for-
ralt borral és forró teával vár-
ják a szervezők. 

Az elmúlt hétvégén a főváros-
ban játszottak a szentesi rögbi-
sek, a mieink szoros küzdelem-
ben maradtak alul a Budapest 

Exiles együttesével szemben. A 
19 -15-ös vereség ellenére hatá-
rozottan javuló formát mutat a 
gárda, úgy tűnik tehát, hogy jót 
tett a csapatnak a szentesi, majd 
a kecskeméti mini alapozás, egy-
re gördülékenyebb és hatéko-
nyabb játékot produkálnak a 
srácok. – Sajnos három kezdő já-
tékosunk hiányzott a csapatból 
– nyilatkozták az egyesület ré-
széről – Különösen megérezte a 
gárda Döme Zsolt irányító játé-
kát, vele még hatékonyabbak le-

hettünk volna. Igyekszünk a Kas-
sa ellen javítani, bár egyáltalán 
nem lesz könnyű dolgunk a mér-
kőzésen, a szlovákok korábban 
az Exiles második csapatát ver-
ték el szoros derbin.

A Slavia Kassa elleni összecsa-
páson pályára lép az a két fiatal 
szentesi rögbis is, akik egy hete 
a fővárosban életük első felnőtt 
bajnoki mérkőzésén szerepel-
tek. Őri Dániel és Zilcsák Patrik 
nagyszerűen helyt álltak, megil-
letődöttség nélkül játszottak. 

A bajnoki mérkőzés vasár-
nap 14 órakor kezdődik a Pusz-
tai László Sporttelepen, a hátsó 
füves pályán, ahová a Hegedűs 
László utca felől juthatnak be a 
szurkolók. A szervezők a néző-
ket forralt borral, forró teával és 
pogácsával várják. A hagyomá-
nyokhoz híven most is egy másik 
sportág jeles képviselője végzi 
majd el a kezdőrúgást a találko-
zó előtt, a meghívott vendég ez-
úttal Vass Vivien, a szentesi Kiss 
Bálint Kötélugró Klub versenyző-
je lesz majd. 

Hering Viktor

Egy igazi klasszis, a Pick 
Szeged férfi kézilabda-csa-
patának és a válogatottnak a 
jobbátlövője, Balogh Zsolt tar-
totta az edzést a Szentesi Pár-
ducok fiataljainak az elmúlt 
hét közepén. Ilyen kiváló já-
tékostól élmény a tanulás, pö-
rögtek is a fiúk és a lányok tisz-
tességesen az edzésen. 

Tatai Tamás, a Párducok edző-
jének meghívására érkezett Ba-
logh Zsolt Szentesre, közöttük 
régóta baráti a viszony, hiszen 
Tatai még Orosházán edzette a 
ma már a Szegedet erősítő Ba-
loghot. A Párducok vezetőitől 
megtudtuk, hogy szeretnének 
rendszeresen meghívni híres, 
ismert kézilabdázókat a fiata-
lok edzéseire. Balogh Zsolttal a 
szentesi tréning előtt beszélget-
tünk.

– Labdarúgásról váltott kézi-
labdára, ez kinek a döntése volt?

– Természetesen az enyém, de 
nem volt könnyű döntés, hiszen 
a foci volt a gyerekek első számú 
sportja, így nekem is. Jött azon-
ban egy lehetőség, hiszen be-
indult a kézilabda oktatás a vá-
rosban, és mivel a barátaim is 

kézilabdáztak, és sportágat vál-
tottam. Tíz éves voltam ekkor, 
de azt hiszem jó döntést hoz-
tam. Öt-hat klubnál voltam, mire 
megérkeztem Szegedre, ami 
mindig nagy álmom volt. Ahhoz 
viszont, hogy a kezdőcsapatban 
játszhatok most, ahhoz bizony 
végig kellett járnom a szamárlét-
rát, fejlődnöm, erősödnöm kel-
lett. 

– Hasonló elvek alapján műkö-
dött az orosházi utánpótlás bázis, 
mint itt a szentesi?

– Talán annyi volt a különbség, 
hogy akkor 8-9 évesek voltak a 
legfiatalabbak, ma már viszont 
a szivacskézilabda elterjedésé-
vel ennél korábban is el lehet 
kezdeni a kézilabdázást. Azóta 
jó néhány játékos, aki onnan in-
dult, már a válogatottban és az 
NB I-ben játszik. Tatai Tamás is az 
edzők között volt, többek között 
tőle is remek alapokat kaptunk a 
kézilabda pályafutásunkhoz. A 
szüleim támogatták pályafutá-
somat, türelemmel voltak irán-
tam, hiszen tudták, hogy hosszú 
idő, mire egy gyerekből jó kézi-
labdázó válik. Viszont maximalis-
ták voltak, azt mondták, ha már 
csinálom, akkor teljes erőbedo-

bással sportoljak, másképpen 
nincs értelme.

– A későbbiekben ön is szívesen 
foglalkozna gyerekekkel?

– Igen, ez a célom, szeretnék 
fiatalokat edzeni, erre azonban 
csak a pályafutásom befejezé-
se után kerülhet sor, de hosszú 
távú terveim között ez szerepel. 
Tudom, hogy edzőként is lépés-
ről lépésre kell haladnom, de vál-
lalom, hiszen egyszer talán egy 
felnőtt együttes kispadjára is le-
ülhetek, ehhez azonban kell a ta-
pasztalat, a rutin. 

– Továbbra is szoros marad az 
együttműködés a Pick és a Párdu-
cok között?

– Régóta baráti a viszonyunk 
Tatai Tamással, örömmel jöttem 
a hívására Szentesre, és ha leg-
közelebb is meginvitálnak ide 
engem, vagy valamelyik másik 
csapattársamat, akkor szívesen 
jövünk. Úgy gondolom, hogy 
nagyon fontos az, hogy felnőtt 
játékosok példaképek tudja-
nak lenni a fiatalok előtt, legyen, 
ami motiválja őket a sportolás-
ra. Anno nekünk is nagyon sokat 
jelentett, ha felnőtt NB I-es játé-
kosok megnézték a mérkőzése-
inket, így pontosan tudom, mit 
jelentenek ezek a közös edzések 
egy-egy ismertebb játékossal.

Fotó Szentesi Gyors

Az idei D Országos Bajnokságnak 
Pécs városa adott otthont. A Szilver 
TSE párosai élő zenére mutatták be 
tudásukat és klubközi versenyen is 
megmérettették magukat. Gyerek 
II. E Standard korcsoportban latin és 
standard táncban is első helyet szer-
zett a Balázs Dominik - Kondacs Jáz-
min Bíborka páros. Junior I. E Stan-
dard második helyen végzett Nagy 
Gábor János és Gere Klára. A latin ka-
tegóriában 

Balázs Dominik és Kondacs Jáz-
min Bíborka lett ezüstérmes. Junior 
II. E Standard kategóriában győztes 
lett a Nagy Gábor János - Gere Klára 
páros, akik Latin táncban harmadi-
kok lettek. Junior II. C Standard ka-
tegóriában 1. helyen végzett Ko-
hon Patrik - Kiss Luca, latin táncban 
ezüstérmet szereztek. Ifjúsági C 
standard és latin kategóriában el-
sők lettek. Felnőtt C Latin kategóri-
ában bronzérmes lett Guba Marcell 
és Fruzsa Kata Hajnalka. OB Junior 
II. D Standard versenyben aranyér-
met szerzett Kalapács Bence - Prá-
gai Szimonetta, bronzérmet hozott 
haza Sántha Norbert és Terbán Ág-
nes. OB Junior II. D Latin kategóriá-
ban 3. helyen végzett Benkő Erik és 
Kállai Kamilla.

A Kassával ütköznek meg a rögbisek

K l a s s z i s  e d z e t t e  a  P á r d u c o k a t

Szilver
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