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Tájékozottnak lenni jó!

„Büszke vagyok arra, hogy a munkahelyemen 
elismerik és támogatják a véradókat” – interjú 
Kiss Lajos százszoros véradóval. 8. oldal
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Rozgonyi Ádám

Az országgyűlés 2014-ben 
február 19-ét a Magyar Ápo-
lók Napjának nyilvánította. 

Kossuth Zsuzsanna, az ápoló 
szakma „megteremtőjének” 
emlékére ünneplik minden év-
ben a magyar ápolókat. Eb-

ből az alkalomból látogatott 
vasárnap délelőtt a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kór-
házba a térség országgyűlési 
képviselője, Farkas Sándor.

– Órási szükség van az ápolók-
ra az egészségügyi ellátásban. 
Meg kell becsülni őket. Nélkülük 
nincs biztonságos betegellátás. 
Nagyszerű, odaadó munkájuk 
minden orvos és beteg számá-
ra fontos – mondta a politikus 
lapunknak. A kórház valameny-
nyi osztályára ellátogatott, és a 
női dolgozókat virággal, a férfi-
akat kézfogással köszöntötte. 
Kijelentette, nélkülük nem len-
ne színvonalas a betegellátás. 
Dr. Szilágyiné Kádár Irén ápolási 
igazgató elmondta, a meglepe-
tés különösen jól eső volt most, 
hiszen az összes kórházi férőhely 
betelt, sok súlyos beteget kezel-
nek. Megtudtuk, jelenleg szinte 

minden ápolói állás be van tölt-
ve. Képzésük a Gyulai Szakkép-
zési Centrum orosházi szakkép-
ző iskoláján keresztül, három 
évfolyamban zajlik a város-
ban. – Májusban 42-en végez-
nek OKJ-s, 12-en gyakorló ápo-
lóként. Ez a létszám biztosítja az 
utánpótlást, ugyanis a 42 gya-
korló nővérből mintegy 30-an 
már az egészségügyi intézmény-
ben dolgoznak – tette hozzá. Bá-
lint Gáborné reméli, hogy a hazai 
ápolók renoméja idővel hasonló 
lesz a régi nővérekéhez. Hosszú 
évek óta dolgozik a kórházban, 
előbb a belgyógyászati, majd 
a pszichiátriai osztály ápolónő-
je lett. – Nagyszerűek az orvosa-
ink, jól együtt tudunk dolgozni. 
A kollégákkal együtt igyekszünk 
a legjobb tudásunk szerint ellát-
ni a betegeket – fogalmazott. 

Az ápolók megbecsülése nélkül nincs egészségügy

Majzik Attila

A szentesi üdülőközpont 
továbbra is veszteséggel üze-
mel, a helyi önkormányzat-
nak az eredeti tervek szerint 
körülbelül 180 millió forint-
tal kellene támogatnia az in-
tézményt. A 2017-es költség-
vetésben a támogatási igény 
mintegy 60 millió forinttal ke-
vesebb, ezt a különbözetet 
áremeléssel termelnék ki.

A város képviselő-testüle-
te elé benyújtott tervezet sze-
rint az emelést a Szentesi Sport- 
és Üdülőközpont gazdasági 
helyzetének javítása indokolja. 
Amennyiben a testület elfogad-
ja az ügyvezető új árpolitiká-
ját, elviekben az igényelt önkor-
mányzati támogatás mértéke 
tovább csökkenthető, amellett, 
hogy az üdülőközpont finanszí-
rozása biztosított marad. A be-
adott tervezetből kiderül, már-
cius elsejétől átlagosan tizenöt 
százalékkal, szeptember elsejé-
től pedig további öt százalékkal 
emelkednének a szentesi jegyá-
rak.

Dömsödi Mihályné önkor-
mányzati képviselő nem feltétle-
nül hisz abban, hogy a tervezett 
áremelés valóban olyan mérték-
ben csökkentené a hiányt, mint 
amivel az üdülőközpontban kal-
kulálnak.

– Hiányolunk e mögül egy va-
lószínűség-számítást, egy olyan 
elemzést, ami kimutatná, tényle-
gesen hogy hat az emelés a for-
galomra. Mivel nincs egy ilyen 
számítás mögé téve az emelés-
nek, ezért fennáll az az aggály, 
hogy kevesebben fogják kifizet-
ni a magasabb jegyárakat. Felme-
rült egy olyan javaslat is az egyez-
tető megbeszéléseinken, hogy 
órás belépők is legyenek, hogy 
aki csak egy órára szeretne meg-
mártózni, annak is legyen lehető-
sége. Ez is növelhetné a látoga-
tottságot – vetette fel a képviselő.

Az áremelés nem csak a fürdő-
belépőkre, de a wellness-szolgál-
tatásokra, valamint az üdülőhá-
zak-, a kemping és a medencék 
bérlésére is vonatkozik, azok vi-
szont „megússzák” az áremelést, 
akik év elején váltottak éves bér-
letet.

A képviselőnő a visszajelzé-
sek alapján elmondta lapunk-
nak, a fürdő népszerű a szen-
tesiek körében, viszont nagyon 
árérzékenyek az emberek. – 
Többen elmondták nekem, 
hogy nem örülnek az áremel-
kedésnek. Nyilván azok, akik 
nagyon szeretnek úszni, akik-
nek ez egy életforma, azok ki 
fogják gazdálkodni ezt a ráfor-
dítást, de a legtöbben azt fo-

galmazták meg, hogy a sűrű fil-
lér jobb, mint a ritka forint. Van 
egy ilyen aggály, hogy megma-
rad-e a korábbi szolgáltatást 
igénybevevő kör az áremelke-
dés után. Azonban nemcsak 
megmaradnia kellene, de bő-
vülnie is – szögezte le Dömsö-
di Mihályné.

A tervezett áremelésről szóló 
előterjesztést lapzártánk után 
tárgyalta a képviselő-testület.

A jegyárak emelkednek, a színvonal marad az üdülőközpontban

Drasztikus áremeléstől vár bevételt az ügyvezető
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tési pályázatok, melynek ez a 
feltétele. Elindulhat egy olyan 
folyamat, amely pozitív hoza-
dékokat jelent a város részére– 
sorolta az előnyöket Hevesi-Tu-
lipán Edit.

A képviselőnő elmondta, ko-
rábban is voltak már próbál-
kozások a minősítés megszer-

zésére, de akkor ez a folyamat 
abbamaradt. A jelenlegi pályá-
zatban a város próbál egy olyan 
anyagot összeállítani, ami ele-
gendő alapot nyújt a gyógyhely 
elnevezés megszerzéséhez, ez 
pedig további pályázati forrá-
sok elnyeréséhez segítheti hoz-
zá Szentest.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében 
vásárolni, mert minden hozzávalót meg-
találok egy finom vacsora elkészítéséhez.”
 – Sándor Mátyásné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Majzik Attila

Városunk is csatlakozna 
ahhoz a huszonkilenc tele-
püléshez, mely elmondhatja 
magáról, hivatalos magyar-
országi gyógyhely. A minősí-
tés megszerzésével városunk 
hatékonyan érvényesülhet az 
egészségturizmus piacán, ki-
emelkedhet számtalan ver-
senytársa közül.

Ahhoz, hogy egy település 
megkapja ezt a minősítést, több 
szigorú követelménynek is meg 
kell felelnie. A gyógyhely meg-
nevezés egy terület megjelölé-
sére akkor használható, ha azt 
az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi Hivatala gyógy-
hellyé nyilvánítja.

Az elnevezés egy olyan külön-
leges területet jelöl, ahol leg-
alább egyféle elismert termé-
szetes gyógytényező található, 
ami lehet természetes ásvány-
víz, gyógyvíz, vagy gyógyiszap, 
illetve gyógyklíma, gyógybar-
lang, vagy gyógyhatásra utaló 
egyéb tényező. Az ilyen helye-
ken a természetes gyógyténye-
ző igénybevételének intézmé-
nyi feltételei biztosítottak, azaz 
rendelkeznek gyógyfürdővel 
vagy kórházzal, esetleg szál-
lodával. Ezen felül a gyógyítás 
zavartalanságát és a betegek 
nyugalmát biztosító környeze-
ti feltételek is adottak a pihenés 
infrastruktúrájának kiépítettsé-
ge mellett. Magyarországon ed-
dig két gyógytényezőhöz kap-
csolódóan adtak ki gyógyhelyi 
címet, az egyik a klimatikus jel-
lemzőkön, a másik a gyógyví-
zen alapult. A minősítést a he-
lyi önkormányzat igényelheti. 
– tudtuk meg a részleteket Szi-
geti Miklós (képünkön balról) pá-
lyázati ügyintézőtől.

Az első lépés a gyógyhellyé 
nyilvánításhoz a szükséges vizs-
gálatok elvégzése. Szentes a he-
lyi víz gyógyhatására alapozza 
pályázatát, de az orvosilag iga-
zolt hatás mellett mérni kell a 
levegő szennyezettségét, vala-
mint a zajszintet is.

– Városunk esetében a gyógy-
hely „magterülete”, azaz köz-
ponti része a kórház, illetve a 

gyógyfürdő területe lesz, vi-
szont egy úgynevezett „védő” 
zónát is ki kell jelölni, ami egy 
néhány száz méteres körzete a 
„magterületnek”. Majd ott is biz-
tosítani kell azokat a körülmé-
nyeket, ami nyugodt környezet 
jelent a gyógyulni vágyóknak 
– mondta el lapunknak Szigeti 
Miklós. A tervek szerint a gyógy-
hely teljes területe a kórház vé-
gétől a Hősök erdejéig, illetve a 
gyógyfürdőtől dél felé a Kurca 
mentén a strandig nyúlna.

A minősítési folyamat még az 
elején jár, a képviselő-testület 
tavaly ősszel, a megvalósítha-
tósági tanulmány megvizsgálá-
sa után döntött úgy, hogy kérel-
mezi a gyógyhellyé nyilvánítást. 
Jelenleg a levegőszennyezett-
ség mérése folyik, ezt négy év-
szakon keresztül kell vizsgálni.

– Január vége óta jók az ered-
mények, azt megelőzően or-
szágosan is rossz eredmények 
voltak. A téli mérés a legkocká-
zatosabb, ennek alapján tudjuk 
majd eldönteni, folytathatjuk-e 
ezt a folyamatot. Ezzel párhu-
zamosan a különböző országos 
hatóságok véleményeinek a be-
kérése is elindul, elkészülnek 
azok a háttérdokumentumok, 
amiket ősz elején be kell nyújta-
ni a pályázathoz – tájékoztatott 
a gyógyhellyé nyilvánítás folya-
matáról a pályázati ügyintéző.

A szükséges anyagi hátte-
ret az önkormányzat biztosítja, 
mondta el lapunknak Hevesi-Tu-
lipán Edit (képünkön jobbról) 
képviselő, aki kiemelte, Szentes 
számára számtalan előnnyel jár-
na, ha megkapnánk ezt a minő-
sítést. Ugyanis a jövőben a tu-
risztikai, vagy azzal összefüggő 
célokra pályázati úton megsze-
rezhető fejlesztési összegek a 
gyógyhelyminősítéssel rendel-
kező települések számára eset-
legesen kizárólagosak, vagy 
várhatóan magasabbak lesznek 
a többi településen lehívható 
támogatásokhoz képest.

– Akár városmarketing, akár 
egészségturisztikai szempont-
ból előnyt jelen a gyógyhely-
lyé minősítés. A város és a kór-
ház számára is megnyílhatnak 
olyan infrastrukturális fejlesz-

Gyógyhely minősítést kaphat Szentes
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Halupa Eszter

– Még a tavalyi évben kerestek 
meg a körzetemben élő szülők, 
akik részéről felmerült az igény, 
hogy bővítsük a körzet játszó-
tereinek eszközparkját. Azonnal 
intézkedtem, és felvettem a kap-
csolatot a Városellátó munkatár-
saival, és kaptam tőlük egy ka-
talógust. Ebből választották ki a 
szülők azt a pár eszközt, melyek-
ről úgy gondolják, színesíti a ját-
szótéren eltöltött időt a gyere-
kek számára – meséli dr. Szabó 
Andrea (képünkön).

A képviselő asszony a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság tagja, 2016. 
évi képviselői keretéből, 600 000 
forint értékben vásárolt a Nyolc-
szín Virág Óvoda melletti játszó-
térre új eszközöket, melyeket már 
a gyerekek is birtokba vehetnek.

– Az újonnan vásárolt játékok 
között van babaház, ahová be 
tudnak bújni, gyermekmagas-
ságúak, többen is körbe tudják 
játszani. Emellett egy mozgás-
koordinációs, képességfejlesz-
tő játék is helyet kapott, illet-
ve a legkisebbeknek egy rugós 
bálna, mellyel kedvükre tudnak 
hintázni. Az utóbbi játék kihe-
lyezéséhez szükséges egy be-
tonalapot létrehozni, melynek 
munkálatai még tartanak, de 
bízom benne, hogy hamarosan 
már ezt a játékot is kipróbálhat-
ják. Dr. Szabó Andrea képvise-
lői keretéből a Szent Anna utcai 
Óvodát, az Erzsébet téri óvo-
dásokat, illetve a Boros Sámu-
el Szakközépiskola és szakiskola 
és a Horváth Mihály Gimnázium 
alapítványainak és a Gondozá-
si Központnak is jutott egy „kis 

segítség”. A képviselő asszony 
2017-ben is kívánja képviselői 
keretéből fejleszteni a körzeté-
ben lévő játszótereket, hiszen 
nagy öröm számára, ha boldog, 
mosolygó gyerekek élnek kör-
zetében. – Továbbra is keresem 
azokat az intézményeket, ala-
pítványokat, idősek otthonát, 

ahol tudok segíteni a keretem-
ből. A szentesi képviselő-testü-
let, február 23-án tartotta, idei 
második soros ülését, ahol a na-
pirendi pontok között szerepelt 
az önkormányzat 2017-es költ-
ségvetése, mely idén is tartal-
mazza a képviselők 1 millió Ft-
os képviselői keretét.

Babaház és rugós bálna

Fantáziadús játszóterek Szentes központjában

Rozgonyi Ádám

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara Csong-
rád Megyei Területi Szerveze-
te Szakmai Kiválóságért Díjjal 
tüntette ki Agócs Lászlónét (ké-
pünkön) a szakdolgozói után-
pótlás neveléséért végzett 
munkájáért. Szakmai tudását 
szakoktatóként, tapasztalatát 
tanárként 32 éve osztja meg fi-
atal és felnőtt korú hallgatósá-
gával. Kollégái, tanítványai és 
egy egész város tiszteli tudá-
sát, munkabírását. 

A MESZK bálon, a szentesi kór-
ház egészségügyi dolgozói kö-
rében előzetesen bejelentet-
ték, hogy kitüntetéssel ismerik 
el Agócs Lászlóné oktatói mun-
káját. A rangos elismerést múlt 

pénteken, Szegeden, ünnep-
ség keretében vehette át. – Ál-
momban sem gondoltam volna, 
hogy ilyen díjat kapok – mondta 
lapunknak. Pályaválasztásában 
nagy szerepe volt édesanyjának, 
aki vezető műtősnőként dolgo-
zott a kórház baleseti sebésze-
tén. Nagyon sokat tanult tőle. Ta-
nítványaival is megosztja, mesék 
helyett balesetekről, sérülésekről 
hallott gyermekkorában. – Édes-
anyám azt mondta, hogy ne le-
gyek műtősnő. Persze, az lettem. 
Hálás vagyok, hogy Bugyi pro-
fesszorral, Zsoldos főorvos úrral 
és dr. Tóth Csaba főorvos úrral is 
együtt dolgozhattam – mondta. 
Tapasztalatait a jövő generáció-
jának is átadta, jelenleg is oktat. 
Tizenegy és fél évig tanított sza-
koktatóként az akkori Közgazda-

sági és Egészségügyi Szakközép-
iskolában, a mai Boros-iskolában, 
ahol 2015 óta óraadó. A kórház 
sebészeti és belgyógyászati osz-
tályán oktatónővér, az iskolában 
diákmozgalmat segítő tanár is 
volt. Ez irányú tevékenységét ké-
sőbb kisebb intenzitással gyako-
rolta, hiszen – ahogy fogalmazott 
– fel kellett építenie a Vöröske-
resztes életét. 2000-ben, elsőként 
Szentesen kezdődött az önkén-
tesek képzése. A későbbiekben 
felkérték, adja át szakmai tudá-
sát a diákságnak, így újra oktatni 
kezdett. A szociális ápoló és gon-
dozókat a Borosban képezik. He-
tente három alkalommal járnak a 
tanítványok iskolába, első és má-
sodik osztály is van már. – Nagyon 
nehéz munka, nemcsak fizikailag, 
hanem mentálisan is. Több éven 
át kell foglalkozni akár egy idős-
sel, akár egy fogyatékossal. Nagy 
szükség van a képzésre, reméljük 
jövőre is folytatódik – tette hoz-
zá. A fiatalság egészségügyi ne-
velését a Vöröskereszt által éven-
te szervezett elsősegélynyújtó-, 
csecsemőápolási-, illetve rajzver-
senyekkel is segítik. Ezeket idén 
tavasszal is meghirdették. – Ami-
kor ránézünk egy betegre, nem a 
munkát, hanem az emberi sorsot 
kell látnunk. A beteg kiszolgál-
tatott helyzetben van. El kell fo-
gadnunk őt, és a gyógyulását kell 
segítenünk. Az emberszeretet át-
adása a legfontosabb – hang-

súlyozta Agócs Lászlóné, akinek 
nemcsak a tudása, hanem mun-
kabírása is csodálatra méltó, hi-
szen a Vöröskereszt szentesi te-
rületi vezetőjeként már hosszú 
évek óta tesz a véradások, refe-
rensként az egészségügyi alap-
ellátást biztosító szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó fel-
adatok megszervezéséért. 

Több évtizedes munka méltó elismerése

1977-ben kezdte pályafu- 
tását az egészségügyben, mi-
után leérettségizett a Szen-
tesi Közgazdasági és Egész-
ségügyi Szakközépiskolában. 
Az első munkahelyén a Városi 
Kórház fül-orr- gégészeti osz-
tályán ápolóként dolgozott. 
1980-ban műtős szakasszisz-
tens képesítést szerzett, majd 
az urológiai műtőben folytat-
ta pályafutását. 1987-ben az 
Orvos Továbbképző Egyetem 
Főiskolai Karán, egészségügyi 
szakoktató diplomát kapott. 
1997-től napjainkig a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Me-
gyei Szervezetének Szentesi 
Területi vezetője. Széles szak-
mai látókörét 1998-ban a Sze-
gedi Tudományegyetem Főis-
kolai karán elvégzett általános 
szociális munkás képesítés ko-
ronázta. 2001-től Szentes váro-
sának egészségügyi referense. 
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Rozgonyi Ádám

Szentes lengyelországi test-
vérvárosába, Skierniewicé-
be látogatott Antal Balázs Ti-
bor, a helyi Fidesz-frakció 
vezetője, dr. Chomiak Walde-
mar önkormányzati képviselő 
és Szirbik Imre polgármester. 
Szorosabbra fűznék a települ-
pések közti viszonyt. Megál-
lapodás született arról, hogy 
a két város turisztikai és vá-
rosmarketinggel foglalkozó 
munkatársai még a tavasz fo-
lyamán felmérik azokat a lehe-
tőségeket, amelyek a kölcsö-
nös turizmust vonzóvá teszik 
a polgárok számára.

A delegáció február 19-én 
utazott ki a Kurca-parti város-
tól mintegy 800 kilométerre ta-
lálható lengyel településre, ahol 
három élménydús napot tölt-
hetett. A látogatás ünnepi al-
kalmát az adta, hogy 560 éve 
emelték városi rangra Skier-
niewicét. – Jelentős eltérés van 

a két kultúra között. Mentalitás-
ban, gondolkodásban is külön-
bözőek vagyunk – tapasztalta 
Antal Balázs Tibor, aki második 
alkalommal járt a lengyel vá-
rosban. A szentesi küldöttséget 
meleg szívvel fogadták. Dr. Cho-
miak Waldemart magyar-len-
gyel kettős állampolgárként 
nem érte meglepetésként a szí-
vélyes vendéglátás. Lapunknak 
úgy fogalmazott, híres a lengyel 
vendégszeretet, a magyar is, de 
a kettő kicsit különbözik egy-
mástól. Egy lengyel mondást 
idézett ennek érzékeltetésére, 
amely magyarul a következő-
képp hangzik: „Vendég itthon, 
Isten itthon.”

– Mindig a lehető legjob-
bat nyújtják a látogatóknak, ez 
most sem történt másként – tet-
te hozzá. Elmondta, a testvárosi 
kapcsolat 13 éves múltra tekint 
vissza. 2004-ben, a szerződés 
megkötésekor is jelen volt. Ski-
erniewicét virágzó településnek 
nevezte, amely hasonló adott-

ságú, mint Szentes, de többen, 
50 ezren lakják. Több szakkö-
zépiskolája és gimnáziuma is 
van, és egy hasonlóan népszerű 
rendezvénye is, mint a szentesi 
lecsófesztivál.

– Van mit tanulni tőlük, mind 
a fesztiválszervezés, mind a vá-
rosmarketing területén. A város 
vezetése azért dolgozik, hogy a 
fiatalok jól érezzék magukat ab-
ban a közösségben, ahol élnek – 
jegyezte meg Antal Balázs Tibor, 
hozzátéve, hogy elhanyagolt 
volt a két város közötti kapcso-
lat. Úgy véli, komolyabban kel-
lene venni a testvérvárosokat, 
és olyan kapcsolatokat kialakí-
tani, amely mindkét fél számára 
előnyös. A Fidesz-frakció veze-
tője szerint megvalósulhatna a 
középiskolások Szentesre, illet-
ve Skierniewicébe utaztatása, 
amellett, hogy gazdasági szem-
pontból is gyümölcsöző lehet-
ne a kapcsolat, mivel mezőgaz-
dasággal foglalkozó városokról 
van szó. Dr. Chomiak Waldemar 
hozzátette, Skierniewicében tu-
datosan építik a város arculatát, 
e tekintetben is példát lehetne 
venni róluk.

– Azt a büszkeséget erősítik 
az emberekben, hogy ott szület-
tek és dolgoznak, ahonnét sok 
híres ősük származik – mondta. 
A képviselőtől azt is megtudtuk, 
hogy európai szintű gyermekor-

topédiai központot szeretnének 
létrehozni, amely az egyesült ál-
lamokbeli mellett a második len-
ne a világon. – Esélyünk lehet a 
gyógyturizmusban, a rehabili-
tációs eljárások befejezésére – 
kommentálta Antal Balázs Tibor.

Úgy döntöttek, meghívják az 
ottani marketinges csoportot 
Szentesre. – Konkrét megálla-
podás született arról, hogy a két 
város turisztikai és városmarke-
tinggel foglalkozó munkatár-
sai még a tavasz folyamán fel-
mérik azokat a lehetőségeket, 
amelyek a kölcsönös turizmust 
vonzóvá teszik a polgárok szá-
mára. Ez részünkről elsősorban 
a sportturizmust, a melegvízre 
alapozott gyógyászatot jelenti 
– fogalmazott Szirbik Imre pol-
gármester, akitől megtudtuk, a 
lengyel hivatalos delegáció jú-
nius első hétvégéjén, a népi vá-
sárral egybekötött testvérvá-
rosi kulturális napokra érkezik, 
míg a turisztikai delegáció ápri-
lis-május környékén várható. A 
városvezető a testvérváros jubi-
leuma alkalmából köszöntőbe-
szédet mondott. Jól esett szá-
mára, hogy a közönség értette 
az általa megfogalmazott köny-
nyed hasonlatot, és a beszédé-
be beletapsoltak. – Ebben nagy 
szerepe volt a tartalom mellett 
az érzelmi oldalt is átadó tolmá-
csolásnak – jegyezte meg.

Látogatás a lengyel testvérvárosban

Kölcsönös turizmusfejlesztésről állapodtak meg
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Immáron 10. alkalommal 
rendezte meg hagyományos-
sá vált bálját a HUNOR COOP 
ZRt., melyen több mint 500 
dolgozó és meghívott vendég 
vett részt. A rendezvénynek 
ezúttal is a Dr. Papp László Vá-
rosi Sportcsarnok biztosított 
helyet. A jó hangulatért a TO-
NiC együttes, a Varga Feri & 
Balássy Betty páros, valamint 
Oláh Gergő felelt.

Három megyéből, hét busszal 
érkeztek a vendégek a jubileumi 
estre, amelyen a cég elmúlt évé-
nek legjobb dolgozóit, kollektí-
váit tüntették ki és ünnepelték. 
A bálteremmé alakult sportcsar-
nokban egy pohár vidámító ital 
várt mindenkit, mielőtt elfog-
lalta volna a helyét. Kiss Viktória 
énekes produkciója után először 
Csatordai Lajos kereskedelmi 
igazgató köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Mészáros Zoltán el-
nök-vezérigazgató mondott be-
szédet. Felelevenítette, az első 
bálon alig 120-an vettek részt, 
ma már négyszer annyian ün-
nepelnek. A rendezvényen az-
óta évről-évre többen vesznek 
részt, ahogy a céghálózat is egy-
re bővül. Tréfálkozva jegyezte 
meg, lassan már a sportcsarnok 

is kicsinek bizonyul, figyelem-
be véve, hogy egyre nagyobb 
a HUNOR COOP ZRt., így a Papp 
László Budapest Sportaréna ki-
bérlésén is el kell gondolkozni. 
A bállal idén is azt ünnepelték, 
hogy jól sikerült a tavalyi év, és 
jól indult az újesztendő. – Együtt 
jó ünnepelni. Akkor igazán szép 
az öröm, ha megoszthatjuk má-
sokkal, az ismerősökkel, bará-
tokkal és a kollégákkal – fogal-
mazott, hozzátéve, hogy az, 
hogy így, együtt ünnepelhet-
nek, a cégcsoport valamennyi 
dolgozójának érdeme. Megem-
lékezett azokról is, akik nem le-
hettek jelen, mert éppen műsza-
kot zártak. Nekik is köszönetet 
mondott a munkájukért. A HU-
NOR Bált a mosoly ünnepének 
nevezte, és minden résztvevőt 
arra kért, hogy – ha addig nem 
tették – tűzzék fel az asztalon 
elhelyezett mosolygós HUNOR 
Kópé jelvényt, amely egyben a 
cég jelképe is. Elmondta, tavaly 
kimagaslóan magas árbevételt 
ért el a vállalkozás a dél-alföl-
di régióban. A kiemelkedő tel-
jesítmény egy jó, mosolygós, 
mintegy 430-450 fős csapat ér-
deme. Köszönetet mondott an-
nak a 47 ezer törzsvásárlónak is, 
akik az esten ugyan nem, de a 

régió egyik legnagyobb gaszt-
ronómiai fesztiválján, a HU-
NOR lecsófesztiválon rendsze-
resen jelen lehetnek. Kiemelte, 
a cégcsoport több millió forint-
tal támogatta a rászorulókat az 
elmúlt évben, amellyel egy er-
délyi kisfiú életmentő szívmű-
tétjét is segítették. Ezután az 
elismerések átadása követke-
zett. Arany oklevelet 4-en, ezüs-
töt 9-en, bronzot 18-an, elisme-
rő oklevelet 7-en vehettek át. A 
tavalyi év legjobb boltjai a ki-
szombori 4200 sz. Coop ABC és 
a szentesi 157. sz. Kála Szuper-
market lettek. A két üzlet kollek-
tívája jutalomként egy wellness 
hétvégén pihenheti ki a tavalyi 
év fáradalmait. – Mindez a csa-
patmunka eredménye. Minden-
ki tudja a feladatát. A sikerhez 
hozzásegítettek a visszajáró ve-
vők is – értékelt Gógné Nagy Ka-
talin, Szentes közkedvelt áruhá-
zának vezetője. Csatordai Lajost 
az ÁFEOSZ által adományozott 
COOP Érdeméremmel tüntet-
ték ki. A kereskedelmi igazgató 
lapunknak elmondta, közel áll 
hozzá a rendezvény, már az el-
sőtől kezdve tevékenyen részt 
vesz a szervezőmunkában. Hoz-
zátette, nagy öröm, hogy erősö-
dik a cég a piacon, új üzletekkel 
bővül, újabb csapatok csatla-

koznak, s ezáltal erősödik a csa-
ládok biztonsága is.

A boltok között süteménysü-
tő versenyt is hirdettek. A legfi-
nomabb, s talán legmutatósabb 
desszertcsoda a zákányszéki 
502. sz. Coop ABC nevéhez fűző-
dött, jutalmuk egy karton pezs-
gő volt. Habos süteményüknek 
hattyú alakot kölcsönöztek. – 
Képviselőfánk tésztából készült. 
A madárka szárnyait habbal, 
mandulával díszítettük, és nya-
kat formáltunk neki. Ezt mind 
külön kellett elkészíteni, majd 
összerakni – árulta el Csúcs Imré-
né boltvezető, akitől megtudtuk, 
egy igazi helyi édességet hoztak 
magukkal Szentesre. A bálra 11-
en érkeztek, most második al-
kalommal, tavaly kapcsolódtak 
az üzletlánchoz. A sütemények 
mellett az előételre, a négyféle 
főételre, a meglepetés desszert-
re és az éjféli fogásra sem lehe-
tett panasz. Meglepetésből még 
több is volt az est folyamán, hi-
szen először Varga Feri & Balássy 
Betty popduója, majd Oláh Ger-
gő szórakoztatta és táncoltat-
ta meg a közönséget. Emellett a 
talpalávalót egész este a TONiC 
együttes szolgáltatta. Éjfél után 
tombolasorsolás, majd hajnalig 
tartó felhőtlen mulatság követ-
kezett.

Felhőtlen hangulat a tizedik HUNOR Bálon

AZ „EGYÜTT A VÉRADÓKÉRT 
SZENTESEN" ALAPÍTVÁNY a 
18457445-1-06 adószámra továbbra is 
várja az SZJA adó 1% felajánlását.

KISPATÉI út 196/a kiskert, hétvé-
gi házzal eladó, vagy kiadó. Telefon: 
30/262-7368, vagy 63/ 322057 

HASZNÁLT utcai rokkant kocsi, és 
új szobai rokkantkocsi eladó. Telefon: 
20/256-0091

9 süldő eladó. Telefon: 30/407-5256
KÉRJÜK támogassa adójának 1%-

ával az: ORVOSOK a RÁKBETEGE-
KÉRT – SZENTES ALAPÍTVÁNYT. 
Adószám: 18468421-1-06

BORSÓLISZT, és takarmány bur-
gonya eladó. Telefon:70/389-7965

140×200-AS franciaágy, 4 hatal-
mas tároló fiókkal, vadonatúj mat-
raccal, vagy anélkül eladó. Telefon: 
30/263-1625

ARISTON 30 literes hőtárolós 
vízmelegítő eladó. Kifejezetten kis 
helyigényű. Telefon: 30/263-1625

ALBÉRLETET keresek 3 különálló 
szobával. Telefon: 30/972-2504

NYUGDÍJAS nagymama gyer-
mekfelügyeletet vállal Szentesen. Tele-
fon: 30/323-3373

LOKI Falatozó bérelhető! Baráti 
összejövetelek, névadó, érettségi ta-
lálkozó, táncmulatság hozott anyagból 
biztosítható. Evőeszköz, bográcsozó 
hely, gáz, takarítás, hűtési kapacitás 
megoldott. Érdeklődni: 30/637-6739

HÍZÓK, süldők, malacok eladók. 
Telefon: 30/407 5256

KÉRJÜK támogassa adójának 
1%-ával az EGYÜTT A NAGYCSA-
LÁDOSOK EGYESÜLET munkáját. 
Adószám: 18452653-1-06

SZENTESEN kertes kis ház eladó 
a Petrovics utcában. Telefon: 30/448-
1139

HÁZ eladó Szentesen, a Nagyör-
vény u. 41./A szám alatt. Telefon: 
20/256-0091

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

H I R D E S S E N I N G Y E N!
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Az előző rovatunkban már 
elkezdtük a nyugdíjas évek-
re való felkészülést, mely az 
egyik legfontosabb megta-
karítási cél, ráadásul a legna-
gyobb kárt is az okozza éle-
tünk utolsó évtizedeiben, ha 
elszámoljuk magunkat. A té-
mához kapcsolódóan ad hasz-
nos tanácsokat Nagygyörgy 
Zsolt (képünkön), az MFB veze-
tő munkatársa, középpontban 
pedig a nyugdíjbiztosítás.

– Mit takar pontosan a nyugdíj-
biztosítás és mikor fizet? 

– 2014 óta létezik a nyugdíj-
biztosítás és úgy képzeljük el, 
mint egy életbiztosítást, amely 
akkor jár kifizetéssel, ha az aláb-
biak közül az egyik teljesül a 
szerződött fél vonatkozásában:

1.  eléri a szerződés megkö-
tésekor érvényes öregségi 
nyugdíjkorhatárt vagy, 

2.  az öregségi nyugdíjkorha-
tár elérése előtt nyugdíjba 
megy, vagy

3.  legalább 40 százalékot meg-
haladó mértékű egészség 
károsodást szenved, vagy

4.  meghal.
Nyugdíj megtakarításunk egy 

saját névre szóló, egyéni meg-
takarítási számlán gyarapodik, 
ahol különböző befektetési ala-
pok formájában bent lévő pén-
zünket üzleti alapon működő 
– gyakran nemzetközi hátterű – 
pénzintézetek kezelik. A szám-
lán meg lehet nevezni halál ese-
tén egy kedvezményezettet, így 
a megtakarításaink öröklése is 
egyszerű eljárással megoldható. 
Ha valaki rendszeresen vagy ese-
tenként befizet erre a számlára, 
akkor az állam az éves befizetés 
20 százalékát, de maximum évi 
130.000 forintot személyi jöve-
delemadó kedvezmény formá-
jában jutalmazza. (Az adóked-
vezmény maximális összegét 
évi 650 ezer Ft befizetéssel ér-
hetjük el). Ez 10-20 éves távlat-
ban nem kevés pénz, akár több 
millió forintot is jelenthet. Fon-
tos azonban tudni, hogy az első 
2-3 évben (módozattól függően) 
a nyugdíjbiztosításoknál nem le-
het csökkenteni a havi megtaka-
rítás összegét, vagy szüneteltet-
ni a megtakarítást. Éppen ezért 
jól gondoljuk meg a szerző-
dés aláírását megelőzően, hogy 
mekkora összeg befizetését vál-
laljuk havonta. Ha bizonytalanok 
vagyunk, akkor inkább indítsunk 
egy alacsonyabb összeggel, 
amennyit biztosan félre tudunk 
tenni minden hónapban. Ké-
sőbb úgyis tudunk emelni rajta. 
Az első 2-3 év kulcsidőszaka le-

teltét követően, lényegében már 
bármilyen élethelyzethez tud al-
kalmazkodni a nyugdíjbiztosítás.

Két fajtája létezik: úgyneve-
zett hagyományos típusú és a 
unit linked típusú biztosítás, ami 
az elterjedtebb forma.

A hagyományos biztosításnál 
a biztosítók egy fix kamatot ga-
rantálnak, amelyet mindenkép-
pen megkapunk a lejáratkor. 
Jellemzően emiatt egy fix lejára-
ti összeg is szerepel a biztosítá-
si szerződésben. Ezen felül lehet 
még extra hozam, de ne várjunk 
túl sok extra hozamot megtaka-
rításunkra.

A Unit linked típusú biztosí-
tásnál már nem kapunk fix ka-
matot, hanem mi dönthetjük el, 
milyen mértékű kockázatot va-
gyunk hajlandóak vállalni és mi-
lyen típusú értékpapírokban 
tartjuk a pénzünket. Ehhez a 
szolgáltató biztosít számunkra 
„dobozos” termékeket pl 10-20 
különböző befektetési alap kö-
zül választva (többet is választ-
hatunk egyszerre) tetszőlegesen 
összeállíthatunk egy olyan be-
fektetési portfóliót, amely egy-
szerre jelent biztonságot és kor-
rekt hozamokat. Úgy képzeljük 
el legegyszerűbben, mintha egy 
értékpapírt kapnánk a pénzün-
kért. Minden egyes befizetéssel 
egyre több értékpapírunk lesz, 
és ahogy változik az értékpapír 
értéke, úgy fog nőni a megtaka-
rításunk összege is.

Ezzel a típussal magasabb 
kockázat vállalása mellett akár 
jóval magasabb hozamokat le-
het elérni, mint egy hagyomá-
nyos típusú nyugdíjbiztosítással. 
A hangsúly az akáron van, azaz 
semmi sem biztos előre!

A nyugdíjbiztosításokról fon-
tos tudni, hogy hosszú távú 
megtakarításnak tervezték, költ-
ségszerkezetük és egész műkö-
dési modelljük is így lett kiala-
kítva, így semmiféleképpen se 
kössük pár évre. Mindenképp 
legalább 10-15 évben gondol-
kodjunk, ha nyugdíjbiztosítást 
tervezünk elindítani.

– A nyugdíjbiztosítás megvéd a 
nyugdíjkorhatár emeléstől? 

– Védeni nem véd meg, mert 
a nyugdíjkorhatár emelése egy 
olyan külső tényező, amire nin-
csen ráhatásunk, de nagyon so-
kat segít abban, hogy megfele-
lő tartalékkal rendelkezzünk a 
nyugdíjas éveinkre. Van egy je-
lentős különbség a nyugdíjbiz-
tosítás és a másik kettő nyugdíj 

megtakarítási eszköz (Önkén-
tes Nyugdíjpénztár, NYESZ) kö-
zött, mégpedig hogy a nyug-
díjbiztosítás az egyetlen olyan 
konstrukció, ahol a lejáratnak 
a szerződéskötéskor aktuális 
nyugdíjkorhatár számít és nem 
a mindenkori nyugdíjkorhatár. 
Másik előnye, ha velünk történ-
ne valami és a 40%-os rokkant-
sági határt elérjük, akkor ez szin-
tén biztosítási eseménynek fog 
minősülni és megkapjuk az ösz-
szes addig összegyűlt pénzün-
ket, amelyre vélhetően ége-
tő szükségünk is lesz egy ilyen 
helyzetben.

– Milyen költséggel, kötöttsé-
gekkel járnak? Mit vállalunk, mi-
ért cserébe?

– A nyugdíjbiztosítások egyik 
legkedvezőtlenebb oldalát a 
költségek jelentik. Ebben ugyan-
is a nyugdíjbiztosítások a nagy 
átlagot nézve bizony nem iga-
zán jók, összehasonlítva a má-
sik kettő megtakarítási formával, 
habár a javulás azért észrevehe-
tő. Én úgy fogalmaznék, hogy 
egy nyugdíjbiztosítás költsége 
az alsó-közepestől egészen a na-
gyon magasig terjedhet. Azt ta-
pasztalom, hogy a többség in-
kább a magas/nagyon magas 
kategóriába esik, bár a tenden-
cia kezd megfordulni (általában 
2-3 százalék a költség). Éppen 
ezért nagyon körültekintőnek 
kell lennünk, hogy melyik nyug-
díjbiztosításra mondunk igent, 
ugyanis óriási különbségek van-
nak az egyes termékek között, 
így nem árt tájékozódni az MNB 
honlapján ahol összehasonlítha-
tóak a múltbeli teljesítmények.

Amennyiben a nyugdíjkor-
határ elérésénél korábban pró-
bálnánk visszakérni a befizetett 
pénzünket, akkor ennek magas 
költségei lesznek, mert ezt csak 
úgy tudjuk megtenni, hogy visz-
sza kell fizetnünk minden igény-
be vett adókedvezményt bün-
tetőkamatokkal együtt. Egy-egy 
korai pénzkivétel esetén a befi-
zetett tőke jelentős részét (akár 
80-90 százalékát) is levonja a 
biztosító. Ezzel a feltétellel tisztá-
ban kell lennünk az éves 20 szá-
zalékos adóvisszatérítésért cse-
rébe.

– Mire figyeljünk az ajánlatok 
összehasonlításánál? 

– A költségek átláthatóvá té-
tele érdekében került beveze-
tésre az ún. TKM (Teljes Költség 
Mutató), amelynek célja, hogy 
összehasonlíthatóvá tegye a kü-

lönböző nyugdíjbiztosításokat. 
Általánosságban elmondható, 
hogy minél alacsonyabb a TKM, 
annál kisebb a megtakarítás 
költsége, de persze a valóság-
ban több tényező is befolyásolja 
még a pontos értéket. Egy gya-
korlati példán bemutatva: egy 
2-3 százalékos TKM azt jelenti 
egy terméknél, hogy ha a meg-
takarítás 9 százalék hozamot ter-
mel, akkor 6-7 százalék marad 
belőle nálunk, a többi a szolgál-
tatóé. Éppen ezért azt javaslom, 
hogy a 4-5 százalékos TKM-mel 
rendelkező nyugdíjbiztosításo-
kat, ha csak lehet, kerüljük el jó 
messzire.

Összehasonlítva az Önkén-
tes Nyugdíjpénztárt és a Nyug-
díjbiztosítást, mint lehetséges 
megtakarítási formát, a nyugdíj-
biztosítást – a magas költségek 
miatt – nem ajánlom nyugodt 
szívvel senkinek sem (csakis 
nyugdíjcélú megtakarításként) 
vagy csak annak, akik szeretnek 
magas kockázatot vállalni. Az 
Önkéntes Pénztárakat pedig el-
sősorban akkor érdemes előny-
ben részesíteni, ha a munkavál-
lalói befizetés mellett pluszban 
van munkáltatói hozzájárulás 
is, vagy 10 évnél kevesebb van 
hátra a nyugdíjkorhatár eléré-
séig. Ezeken kívül létezik még a 
Nyugdíj Előtakarékossági Szám-
la amiről részletesebben nem 
beszéltem, de ezt csak azoknak 
ajánlom akik értenek a befekte-
tésekhez. Tudják, mikor mennyi 
kockázatot szabad vállalni, és 
rendelkeznek elég idővel, hogy 
megtakarításaikat rendszeresen 
szemmel tartsák, és szükség ese-
tén átrendezzék.

Pénzügyi tanácsok
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Darók József

Amikor Kiss Lajos elkezdett 
vért adni, azon gondolkozott, 
milyen nagy dolog lenne száz-
szorosnak lenni, most pedig, 
hogy már elérte, rádöbbent, 
hogy még húsz évig segíthet-
ne másokon. A jubiláló véradó 
csak a jó élményekre emléke-
zik, de szeretné megismerni 
azokat, akikhez a véradomá-
nya eljutott. Nagyon büszke 
arra, hogy munkahelye, az Ár-
pád Agrár Zrt. mennyire meg-
becsüli a cégen belüli komoly 
véradó közösséget.

Az ipari iskola elvégzése után, 
1988-ban adott először vért a 
szentesi Kiss Lajos. Munkatársai 
csábították el, ahogy megfogal-
mazta, s azóta is hű maradt az 
évi négy véradáshoz. Jól esett az 
érte járó egy szabadnap, de őt 
kezdettől az motiválta, hogy má-
sokon segíthet.

A jókedélyű, beszédes férfi 
a véradás helyszínén sem ta-
gadja meg önmagát, ott is so-
kat beszélgetnek, nevetgélnek 
az ismerősökkel, szavait idéz-
ve ez „egy jó buli, kell ez is, nem 
csak mindig a hajtás”. Család-
jában viszont ő az egyedüli vé-
radó. – A feleségem nem szeret-
ne vért adni, fél a tűszúrástól, a 
két gyermek pedig még fiatal-
korú – mondta Kiss Lajos, aki 
egyébként nem riad vissza a tű 
látványától, soha nem volt ilyen 
érzése. Azt azért sajnálja, hogy 
manapság már nem előzi meg 
a véradást egy érzéstelenítő in-
jekció, mint az régebben szokás 
volt. Nagyon helyesli, hogy a cé-
génél aznapra elengedik a dol-
gozókat, egyáltalán nem baj, ha 
csak másnap kell bemenni. Egy-
szer ment csak dolgozni véradás 
után, akkor nem igazán esett jól 
neki a munka, jegyezte meg. Az 
is igaz, munkahelyén, az Árpád 

Arany János utcai takarmány-
boltjában bizony meg kell fog-
nia nehezebb zsákokat is. Itt 
12 éve dolgozik, de az Árpád-
nál összességében, az Erőtakar-
mánygyárban töltött időszakkal 
együtt már 29 éve.

Büszkén említette, hogy a 
munkahelyén komoly véradó 
tevékenység folyik, egy-egy al-
kalommal a kollégák mintegy 
80-90-en is nyújtják karjukat a 
vérellátó állomáson. Lajos min-
dig ezen a helyszínen ad vért, s 
próbálja tartani a háromhavon-
kénti rendszerességet. A cég 
meg is becsüli a véradók tevé-
kenységét, utána mindig hiva-
talosak egy közös vacsorára. 
Hősünk ezen felül a 100. véradás 
apropóján számíthat jutalomra 
is. Azonban a férfi hangsúlyozta, 
nem a jutalomért, szabadnapért 
csinálja, hanem mert kezdettől 
fogva az tudatosult benne, hogy 
ezzel segíthet másokon. Egy vé-
radással három életet menthet, 
idézte a Magyar Vöröskereszt jel-
mondatát. Sajnálja, hogy nem is-

meri személyesen azokat, aki-
ken segített véradományával, ez 
szerinte még többet jelentene a 
véradóknak. – Nemrégen vezet-
ték be azt, hogy SMS-ben értesí-
tenek: „vérét felhasználtuk”, ez is 
ösztönző, de még jobban érin-
tene, ha tudnám, hogy kinek 
segítettem – magyarázta. Ami-
kor még az elején járt a véradás-
nak, azt tűzte ki célul, hogy elér-
je a százat, most pedig még akár 
húsz évig adhatna vért a 45 éves 
férfi. Szeretne is, ameddig az 
egészsége engedi.

A jubiláló véradó nem beszélt 
még rá senkit a nemes tevékeny-
ségre, úgy érzi, ez mindenkinek 
a saját döntése. Azért kérésünk-
re, hogy a lap hasábjain mégis 
mit üzenne azoknak, akik még 
gondolkodnak, adjanak-e vért, 
így fogalmazott:

Ne gondolkodjanak rajta, ki 
kell próbálni! Ha rossz élmé-
nye van valakinek, úgyse megy 
többször, de ha úgy gondolja, 
nem is volt olyan rossz, akkor 
meg úgyis járni fog.

Csak a jóra emlékezik a százszoros véradó

„Sok szép emberi tett van a világon
Sok a módja, hogy segítsen az ember
De, ha a véredet adod oda másnak
Egyike ez a leges-legszebbeknek”

(Részlet: Mosonyi György Véradó című verséből)

Közel 15 éve folyik szervezett véradás az Árpád cégcsoportban. Először Bikádi 
Sándorné végezte e nemes feladatot, majd a stafétát 5 éve átvéve Csepregi Mária 
folytatja, segítve a Magyar Vöröskereszt munkáját.

Jó kapcsolatot ápolnak véradóikkal, a vérellátó állomás kolleganőivel, illetve 
Agócsné Lászlónéval és nem utolsó sorban dr. Molnár Gyula főorvossal.

Évente kétszer szerveznek a dolgozóknak véradást, amelyet mindig meghálál-
nak egy csapatépítő vacsorával, illetve egy szabadnappal. A véradások általában 
júniusra és decemberre esnek. A decemberi vacsorán felköszöntik a kerek számú 
véradókat és ekkor dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató mindenkinek személye-
sen gratulál, és pénzjutalomban is részesíti a bátor, kezüket nyújtó munkatársait.

Vannak olyan kollégák, akik figyelnek arra, hogy nemcsak a szervezett véradás-
kor adnak vért, hanem háromhavonta meglátogatják a véradó központot. 

A 15 év alatt legalább 2300 alkalommal adtak vért, ez 1030 litert jelent, amivel 
segítették bajba jutott embertársaikat. 

Igyekszem új véradókat szervezni, vannak, akiket sikerül azonnal meggyőz-
ni, de bizony van, akit csak évek alatt lehet rábeszélni e nemes tettre. Soha nem 
adom fel, ha kell, akár kézen fogva segítek legyőzni a félelmeit az új véradó jelöl-
teknek – mondta el Csepregi Mária.

„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet valahol pislákolni, kihunyni látod.”

30/20 67 148
30/415 80 89
30/269 77 10
30/973 973 4

növényvédelem természetes úton. . .

Árpád Biokontroll 2003 Kft.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
  ÉS POSZMÉHES BEPORZÁS

● poszméhes beporzás
● biológiai növényvédelem 
      a Biobest cég hasznos 
            szervezeteivel
● technológiák különböző növényekhez
● helyszíni szaktanácsadás 
● rugalmas kiszállítás

Már 25 éve!!!

DélKer-Tész tagok részére ingyenes 
talaj, közeg és vízvizsgálatok!

Talajlaboratóriumunkban 
szakszerű bevizsgálással, holland szintű felszereltséggel, 
rövid határidővel állunk a termelők rendelkezésre.

30/401-8524

www.facebook.com/ArpadBiokontroll2003Kft
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Palicska Irén

Mea culpa, mea maxima cul-
pa. Bűnbánatot tartok a múlt 
heti cikkem miatt. Rájöttem, 
hogy felfokozott idegállapot-
ban nem szabad írni, és beszél-
ni se! Ahogy elküldtem a főszer-
kesztőnek, rögtön megbántam. 
Először le kell nyugodni, átgon-
dolni a dolgokat, majd ezután 
szavakba önteni. De legutoljára 
4 hónappal ezelőtt, októberben 
írtam hisztis rovatot, ugye meg-
engedik nekem, hogy négyha-
vonta kiboruljak. 

A gyerekes élet bizony érzel-
mi hullámvasút, hol fent, hol 
lent. Gergő persze továbbra is 
ennivaló cukorborsó, ha moso-
lyog, kerek a világ. Apa egyéb-
ként rengeteget segít. Ezen a hé-
ten megtáltosodott. Munka után 
még elvitte a gyereket sétálni 
és játszótérre, mondván, neki is 
kell a friss levegő. Most is apa-
fia programot tartanak, valahol 
a főtér környékén dorbézolnak. 
Egyre többet foglalkozik a fiunk-
kal. Az esti meseolvasás után 
például közösen raknak rendet: 
elpakolják a kisautókat, a köny-
veket, a játékokat. Apa tanította 

meg a szemetes használatát is. 
Nem nekem, hanem Gergőnek. 
A gyerek előszeretettel dobál 
be mindent a kukába. A múltkor 
egy bontatlan doboz joghurtot, 
egy egész almát és egy Túró Ru-
dit is kihalásztam belőle. Persze 
nem csak bedobja a szemetet, 
hanem ki is veszi, minden tiltás 
ellenére szívesen kukázik. Ebből 
most nem vonok le messzeme-
nő következtetéseket!

Apa mindemellett reggelit 
hoz, bevásárol, lufit fúj, kisau-
tó kereket szerel, játékot javít és 
régi vágya is teljesült: mesét néz-
nek Gergővel. Ennek persze nem 
örülök annyira, mert nekem meg 
régi elvem volt, hogy 2 éves kora 
előtt ne nézzem tévét a gyerek. 
Rendre megdőlnek azok az elve-
im, amelyekhez tartani akartam 
magam. Sokan esküsznek az in-
ternetes mesenézésre, de ott is 
rengeteg reklám árasztja el a ké-
pernyőt. Akkor meg mi a különb-
ség? A sokat szidott közszolgála-
ti tévécsatorna sugározza talán a 
legnézhetőbb rajfilmeket, ha jól 
emlékszem, az M2 gyerekcsator-
na még díjat is kapott ezért. Szó-
val van rajzfilm és tv, de csak ha 
Apa itthon van. A férjem még 
ideológiát is gyártott rá, miért 
hasznos Peppa malac, Jonalu, 
vagy Traktor Tom? Mert a külföl-
di mesék - a hazaiakkal ellentét-
ben - a való életre nevelnek, sok 
hasznos dolgot megtanítanak a 
gyerekeknek.

Ha már való életre nevelés, lá-
togatást tettünk a tanyán Anita 
mamánál és Eszternél. Újabb él-
ményekkel gazdagodott a gye-
rek. Első alkalommal még tél 
elején voltunk náluk, de akkor 
csak gyors terepszemlét tartot-
tunk, számba vettük az állatál-
lományt. Gergő se járt még, így 
a karomban vittem végig a bir-
tokon. Most azonban ahogy ki-
szálltunk az autóból, a fiam szin-
te önkívületi állapotban szaladt 
a tyúkok és a birkák után, a bir-
kák meg előle. Ki kellett őket csa-
logatni egy kis kukoricával. Anita 
segített a szakszerű etetésben. 
Aztán a fagyott sárban dago-
nyáztunk, a gyerek ugyanis nem 
akart kijönni a baromfiudvarról. 
Egyszer-kétszer hasra esett, fe-
nékre ült. Ha előre tudom, hogy 
terep-gyakorlatot tartunk, ove-
rallt adok Gergőre, nem az ün-
neplő irha kabátját. Néha meg 
kell erőszakolnom a tisztaság-
mániás énemet, hogy hagy-
jam a fiamat a sárban, pocso-
lyában, homokban hemperegni, 
összepiszkolni magát. Tudom, 
hogy ez nagyon fontos, hiszen 
ettől gyerek a gyerek, így isme-
ri meg a környezetét, a világot. 

Baba a fedélzeten

Apa, a hős

Darók József

Zsuzsanna napját a Koszta 
József Múzeumban hagyomá-
nyosan a Susanna nevű sze-
cessziós zenegép megszólal-
tatásával ünneplik. A múzeum 
régi épületében több mint 15 
éve elindított, de már a me-
gyeházi épületben is egy év-
tizedre visszatekintő szép ha-
gyományhoz minden évben 
kapcsolódik egy kísérőprog-
ram, ezúttal Vidovics Ferenc 

(képünkön) – mielőtt dalolásra 
bírta volna az „öreg hölgyet”, 
apja és nagyapja talicskás 
mesterségéről, családi öröksé-
géről mesélt a közönségnek.

A két téma, mármint a zene- 
gép és a talicskakészítő mester-
ség kapcsolódási pontja Vido-
vics Ferenc. Az órásmester tette 
működőképessé a 2000-es évek 
elején nem kevés időráfordítás-
sal a százéves Susannát, s az ő 
családi emlékei kerültek most te-

rítékre. A talicska a folyamszabá-
lyozások, út-, gát- és vasútépí-
tések elengedhetetlen eszköze 
volt, a szentesi kubikostalicska 
pedig világtalálmánynak számí-
tott, mondta bevezetőjében dr. 
Béres Mária múzeumigazgató, 
egyúttal utalva arra, hogy a ré-
gészek voltak az utolsók, akik 
még együtt dolgozhattak a ku-
bikosokkal, s láthatták a szakma 
kihalását.

Beszélgetésükből megtudhat-
ták a jelenlévők, hogy mitől volt 
egyedülálló a Szentesen kifej-
lesztett kubikos eszköz: akár 150 
kilónyi földdel meg lehetett pa-
kolni, ám szinte az egész súly a 
kerékre helyeződött, s ez jelen-
tősen könnyítette a mozgatását. 

Vidovics János 1894-ben 
kezdte el a mesterséget, egyéb-
ként ács-kőművesnek tanult. Fia, 
lászló villamosította, majd vet-
te át tőle a harmincas években 
a műhelyt, mely 1952-ig műkö-
dött. Megrendelésre az ország 
minden részébe szállított talics-
kát. Mesterlevele látható a mú-
zeum állandó kiállításában. Az 

órásmester nagyapja, Vidovics 
János, és apja, László leszárma-
zottjaként szerzett beható is-
mereteket a talicskakészítők 
munkájáról, ő és testvére gyak-
ran megfordultak a műhelyben. 
– Amikor látták, hogy unatko-
zunk, mindig volt dolog, segíte-
ni kellett – mesélte. Talicskaké-
szítő unokájának lenni nem járt 
olyan előnyökkel, hogy játékta-
licskát kaptak volna, sőt, igazi ta-
licskájuk sose volt, náluk a talics-
ka nem tudott „megmelegedni”, 
mindig mindet eladták. Egy utol-
só darabot őriznek még a padlá-
son, árulta el Vidovics Ferenc. 
Nyárfából dolgoztak leginkább a 
talicskakészítők, ez kifejezetten 
jó minőségű fafajta, de kőrist, 
szilfát, akácot is felhasználtak a 
munka során. Apja hegedűt, ci-
terát is készített, nagyon értett a 
famunkákhoz.

A program természetesen a 
Susanna megszólaltatásával zá-
rult: a Bécsben gyártott, a Káro-
lyi grófoknál is szolgált zenema-
sina hangja megidézte a boldog 
békeidőket.

Vidovics család: talicskáktól a Susannáig



10  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. február 24.

Sebők Tamás

Egyre több könnyűzenei 
koncerttel örvendezteti meg 
a szentesieket a Kávézó, a Bel-
városi Favágókhoz. A létesít-
mény galériáján legutóbb a 
Kovács Attila, Vince Attila, Ke-
rekes Róbert és Marton András 
felállású Pom-Pom zenekar 
felnőtteknek szóló műsorát 
hallgathatták meg az élőze-
ne hívei.

Sokakban felmerülhetett elő- 
zetesen a kérdés, hogyan sül-
het el a város nagy múltú 
gyermekzenekara, a Pom-Pom 
felnőtteknek szóló koncertje. 
A különbségek főleg a setlist 
összeállításában mutatkoztak 
meg, hiszen elsődlegesen nem 
a gyermekdaloké volt a fősze-
rep péntek este. Persze nem ez 
volt az első alkalom, hogy az 
ún. felnőtt énjét hozza a csapat, 
emlékezetes volt a tavalyi Pollák 
iskola tetején adott koncert is.

Na persze a manó jelmezt is 
„felnőttesre” cserélte az együt-
tes, saját ötlet alapján elkészí-
tett 18+-os pólókban, nagyfiúk-
ként léptek színpadra a srácok. 
Marton Andris dobos azért nem 
nőtt még fel teljesen, a gyer-
mekzenekarban használt baba-
kék csillagokkal, manócskákkal, 
holdacskákkal díszített hang-
szerét hozta a koncertre. 

Az este 9 órás kezdés előtt 
már nagyon sok érdeklődő ösz-
szegyűlt a Favágóban. Körülbe-
lül két dal kellett, hogy megala-
pozza a hangulatot a Pom-Pom. 
A sajátos előadásmódnak kö-
szönhetően azonnal felhőtlen 
hangulat alakult ki, mely nem 
hagyott alább a szünet után 
sem, a koncert végére pedig 
már együtt táncolt a közönség 
a zenekarral. A buli hangulatért 
csillagos ötös jár a zenekarnak. 
A dalok pedig a legismertebb 
magyar pop-rock slágerek nap-

jainkból és az elmúlt évtizedek-
ből. Hooligans, Beatrice, Mag-
na Cum Laude, Bikini slágerek 
is elhangzottak és az Ocho Ma-
cho, Kovács Attila énekes-gitá-
ros után Tocsó-macsó-ra keresz-
telt „Jó nekem” című dala sem 
maradhatott el. Az előadásmód 
sajátos felfogású volt, hiszen 
bulizósabb, könnyedebb felfo-

gásban adta elő az örökzölde-
ket a csapat. 

A Kávézó, a Belvárosi Favá-
gókhoz továbbra is élőzenés 
koncertsorozattal várja ven-
dégeit, melynek egyik kiemelt 
állomása lesz az április 1-én, 
tavaszindító buli keretében fel-
lépő Curtis koncertje.

Palicska Irén

Van, aki már egyedül van, 
és van, aki még egyedül van 
40 felett. Mik a tapasztalatai a 
párkeresésről és pártalálásról 
ebben az életkorban dr. Kádár 
Gabriella pszichológusnak?

– Ez egy nagyon aktuális és 
kényes kérdés. A rendelőmben 
megfordulók többsége párkap-
csolati problémával küzd, és épp 
ez a korosztály a leginkább érin-
tett – mondja a pszichológus. – 
Vagy azért mert hosszú házas-
ságban, párkapcsolatban élnek, 
és ez tönkrement, vagy azért 
mert még szinglik, egyedülál-
lók, esetleg újrakezdők. A mai 
civilizált, modern társadalom-

ban nagyon nagy gond van a 
párkapcsolatokkal. Egyrészt van 
egyfajta szabadosság, többek 
között a világhálónak köszönhe-
tően, és nem alakultak még ki új 
értékek és modellek. Azt tapasz-
talom, hogy az a nő, aki a negy-
venes évei elején egyedülálló, 
és még gyermektelen, most van 
az utolsó esélye arra, hogy gyer-
meke szülessen. Ez sajnos ritkán 
szokott sikerülni, mert már ak-
kora a nyomás, hogy végre ta-
láljon valakit, hogy épp ez nehe-
zíti meg a helyzetét. A férfiakat 
nem annyira szorítja az idő, de 
az a negyvenes férfi, akinek még 
nem volt hosszú távú kapcsola-
ta, nála valószínűleg a párkap-

csolati kötődéssel lehet problé-
ma. 

A szüleink mintája nagyon 
erősen hat. Úgyis, mint párkap-
csolati modell, és úgyis, mint az 
ellenkező nemű szülő. Gyakran 
választunk hasonlót, még ak-
kor is, ha nagyon szenvedünk 
benne. Egész egyszerűen azért, 
mert a lelkünk ezt az utat isme-
ri. Nagyon sok önismeret, akár 
szenvedés kell ahhoz, hogy vál-
toztassunk ezen. Abban tudok 
segíteni, hogy fogom a kezét va-
lakinek, amíg végigmegy egy 
úton. Illetve segítek neki átlátni 
a helyzetet, hogy jobban tudjon 
dönteni. Hogy az út milyen hosz-
szú, az nagyon egyedi. Valaki el-
jön egyszer-kétszer, és megtör-
ténik az a felismerés, amire neki 
szüksége van. Valaki pedig éve-
kig jár pszichológushoz, mire el-
jut odáig, hogy tudja, mik azok a 
pontok, amiken változtatni sze-
retne a párkapcsolati témában. 

– A negyvenes korosztálynak 
még akadnak olyan szórakozó-
helyek, vagy fórumok, ahová el 
tudnak menni, később azonban 
már nagyon ritka. Kétféle típus 
fordul meg nálam, aki párkere-
sési nehézségekkel küzd – foly-
tatja dr. Kádár Gabriella. – Az 
egyik csoportba taroznak azok, 
akik már rengeteg online társ-
keresési fórumon és randevún 
túl vannak, és megcsömörlöt-
tek. Nekik azt szoktam javasolni, 
hogy ezt hagyják abba, és moz-

duljanak ki a való világba! Nem 
azért kell elmenni bulizni, kávéz-
ni, vagy egy edzőterembe, hogy 
majd ott biztos találok valakit, 
hanem hogy kezdje el élni a sa-
ját életét, és hinni abban, hogy 
a sarki zöldségesnél is szembe-
jöhet az, akinek jönnie kell. Ott-
hon ülve azonban nem fog hoz-
zá bekopogtatni a herceg, vagy 
a hercegnő. 

– A másik csoport tagjai pedig 
eleve elutasítják ezeket a netes 
társkeresési fórumokat, és abba 
fáradtak bele, hogy már nagyon 
sok emberrel megismerkedtek a 
való világban, és nehezen megy. 
Nekik meg azt szoktam tanácsol-
ni, hogy próbálják ki a világhálót, 
mert itt is rá lehet találni az igazira. 
Nyilván ebbe is bele kell tanulni, 
és óvatosnak kell lenni ezekben 
a levelezős, ismerkedési rendsze-
rekben. Az ötvenes, hatvanas kor-
osztálynak pont az a problémája, 
hogy számukra nagyon idegen 
a számítógépes világ. Ők nehe-
zebb helyzetben vannak, hogy 
efelé nyissanak, de azért nagyon 
sokan próbálkoznak.

Összegzésként a pszichológus 
azt javasolja, hogy leginkább 
magunkkal foglalkozzunk. Csi-
náljuk azokat a dolgokat, amiket 
szeretünk, higgyünk magunk-
ban, forduljunk meg embe-
rek között, szeressük saját ma-
gunkat, ha tükörbe nézünk. És 
ha ilyen a kisugárzásunk, akkor 
előbb-utóbb sikerülni fog.

Örök gyerekként zenéltek a felnőtteknek is

Párkeresés 40 felett
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A programajánló támogatója a KÁVÉZÓ A BELVÁROSI FAVÁGÓKHOZ
A kávézó elkövetkező programjai:

03.11. - Horváth Zoli zenés est / 03.18. - PreLoad (Metallica tribute)
03.25. - Rockin'RockCats / 04.01 - Tavaszindító bolondok napja Curtissel

Nyitva h-cs: 6.00-24.00, p-szo.: 7.00-3.00, vas.: 7.00-24.00

6-fajta 
csapolt sör

A Közép-Tiszáról érkezett nagy 
mennyiségű uszadékkal kevert 
jeges ár eleje vasárnap a hajna-
li órákban ért Szegedre. A jég-
zajlás legintenzívebb része a 
február 19-én 08:00 órai adatok 
alapján jelenleg Sándorfalva tér-
ségében van, itt a jégzajlás 100 
százalékos. A jégvonulat már a 
déli országhatárt is elérte, ezen 
a szakaszon 40 százalékos zajlás 
figyelhető meg. Szeged térségé-
be a legintenzívebb jégzajlás va-
sárnap a déli órákban érkezhet 
meg.

A felsőbb tiszai szakaszoktól 
eltérően az Alsó-Tiszán a jégzaj-
lás hosszan széthúzódó és vál-
takozó intenzitással vonul le. Az 
ATIVIZIG kezelésébe tartozó fo-
lyószakaszon eddig sehol sem 
okozott problémát a jeges ár és 
torlódást sem figyeltek meg a 
szakemberek. Az igazgatóság 
fokozott figyelőszolgálattal kö-
veti a jég vonulását az alsó-tiszai 
szakaszon.

Az ATIVIZIG kezelésébe a Tisza 
folyó Csongrád és a déli ország-
határ közötti 94,2 km hosszúsá-
gú szakasza tartozik. Itt február 
17-én dél óta a jéghelyzet miatt, 

6 árvízvédelmi szakaszon van III. 
fokú árvízvédelmi készültség ér-
vényben, összesen 179 km-en. 

Belvízvédelem:
Az igazgatóság 6 belvízvédel-

mi szakaszának összesen 9 szi-
vattyútelepén van I. fokú belvíz-
védelmi készültség érvényben. 

Az igazgatóság működési te-
rületén összefüggő, nagy kiter-
jedésű belvízi elöntések nem 
alakultak ki, leginkább a mély 
fekvésű, lefolyástalan területek 
vannak vízborítás alatt. A ko-
rábban lehullott/elolvadt hó, ill. 
a csapadék a fagyott talaj mi-
att nem tud beszivárogni a mé-
lyebb altalaj felé, ezért alakultak 
ki lokális elöntések. Az elöntött 
terület nagysága mindösszesen 
3715 hektár, ebből 1720 hektár a 
vetés-szántó.

Jégzajlás után I. fokú 
belvízvédelmi készültség

Szívügy Klub
Legközelebbi összejövetelü-

ket március 1-jén szerdán dél-
után tartják az ifjúsági házban, 
melyen a nőnapi teadélutánra 
kerül sor.

Városi Könyvtár
Február 25-én, szombaton10 

órától Versírók és Versmondók 
V. találkozója Baka István emlé-
kére.

Február 27-én, hétfőn 18 óra-
kor Horti Júlia pszichológus 
Gyászfeldolgozás című előadá-
sát tartják.

Február 28-án, kedden 18 óra-
kor a Filmklubban a Kosok című 
színes izlandi filmet vetítik.

Március 3-án, pénteken16 
órakor a Szentesi Művelődé-
si Központ kézimunka szakköre 

bemutatja tagjai legkedvesebb 
alkotásait „Otthonunk ékei” cím-
mel. A kiállítást megnyitja: Szűcs 
Ildikó. Közreműködik: Zöldi Lász-
lóné (tekerőlant). A kiállítás 
megtekinthető március 23-ig.

Művelődési Központ
Művelődési és Ifjúsági Ház 

klubjában március 2-án, csütör-
tökön 19-21 óráig a KOROK ÉS 
ALKOTÁSOK AZ IRODALOMBAN 
következő előadásán Karinthy 
Ferenc és az irodalmi vezér fo-
galma témakörben beszélget-
hetnek Poszler György előadó-
val.

A Zöldág Hagyományőrző 

Szakkör a Művelődési és Ifjúsági 
Házban március 3-án, pénteken 
17 órától „Kurca parton” népze-
nei DVD bemutatót tart. A ren-
dezvényt megnyitja: Dr. Deme-
ter Attila alpolgármester.

Közreműködnek:
Hankó Györgyné projekt szer-

vező, Szűcsné Molnár Erzsébet 
népzenei rendező, Puskás Krisz-
tián operatőr, vágó

Tokácsli Galéria
Március 2-án, csütörtökön 17 

órai kezdettel Bogdan Nueleanu 
szobrászművész kiállítását meg-
nyitja Kecskés László. Közremű-
ködik: Takács Gabriella fuvolán.

A kiállítás megtekinthető 
március 25-ig keddtől-péntekig 
9-13 és 15-17 óráig, szombaton 
9-13 óráig.

A Szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola

Március 6-án, 18 órai kezdet-
tel Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordulója 
alkalmából rendeznek hangver-
senyt. Ünnepi köszöntőt mond 
Nagy János.

Dózsa ház – Közösségi tér
„Sétálj a forradalom jegyé-

ben!” címmel március 15-én, 
szerdán rendezik meg a IX. Váro-
sismereti túraversenyt. Rajt - cél 
helyszín: Dózsa-ház Közösségi 
tér. A versenyzéshez előnevezés 
szükséges, melyet március 13-ig 
a helyszínen lehet leadni.

P r o g r a m a j á n l ó
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Darók József

A pásztorok, közülük is fő-
ként a juhászok életmódját 
mutatja be a Koszta József 
Múzeumban nyílt időszaki ki-
állítás. A megnyitó különleges 
hangulatban zajlott, szentesi, 
vásárhelyi, makói, és környék-
beli juhászok találkozójával.

Elletési időszak van, így igazol-
tan távol maradhattak a volna a 
juhászok a múzeumi eseményről, 
de többen is megjelentek, köztük 

a szentesi Német Mihály hagyo-
mányos viseletben sétált végig a 
folyosókon, kíváncsi szemek kí-
séretében. A térség több telepü-
léséről érkeztek az ősi állattar-
tás mesterségének őrzői, hogy 
a pásztorkodás nemzedékeinek 
emléket állító tárlat gazdag anya-
gát, a több mint száz éves hasz-
nálati tárgyaikat maguk is szem-
revételezzék. Szólt kecskeduda, 
a kiállítás egyik rendezője, Nagy 
Gábor, a makói József Attila Mú-
zeum néprajzosa (képünkön) 

szólaltatta meg. Csorba László pe-
dig a citerájából csalt elő pász-
tor dallamokat. Az április 15-ig 
megtekinthető Pásztor nemzet-
ségek c. kiállítás a 21. század 
szemüvegén keresztül mutatja 
be az „ősfoglalkozás” egykori és 
mai formáját. A makói múzeum 
anyagát egészítették ki a szente-
si muzeológusok. Dr. Bede Ádám 
régészként keresett kapcsolódá-
si pontot a pásztorkodást kutató 
néprajz és a régészet között: véle-
ménye szerint a kunhalomépítő-
kig vezet vissza térségünkben az 
állattartás története.

A pásztorkultúra és a juhtar-
tás a Dél-Alföldön évszázadok 
óta él, s bár a 20. század krízisei 
és korszakváltásai nehezítették 
a hagyományos juhászatok lé-
tét, megszüntetni nem tudták. 
Az 1990-es években újabb len-
dületet kapott a juhtenyésztés, 
s napjainkban is juhászcsaládok 
nemzedékei élnek ebből a gaz-
dálkodási formából. A kiállításon 
felvonultatják az egykori és mai 
munkaeszközöket, a juhászkam-
pótól, a birkanyíró ollón, csen-
gőkön át a palókáig, amelyet 
szopásgátlóként használtak az 
állatoknál. A látogató betekin-
tést nyerhet a zárt közösséget 

alkotó, afféle törvényen kívüli 
pásztorok táplálkozáskultúrájá-
ba is, evőeszközeiken keresztül. 
Itt látható egy 1888-ban faragott 
csobolyó, azaz kulacs, és egy mí-
ves pálinkás kobak is. A pászto-
rok díszítőművészete többek 
között a ruházatukban is meg-
mutatkozik, szentesi és fábián-
sebestyéni juhászok öltözetét 
állították ki a teremben: a ju- 
hászöltöny és a pitykegombos 
mellények Jordán Zsigmond 
szentesi szabó munkái. Megje-
lennek a kiállításon a tejfeldol-
gozás és a sajtkészítés egykori 
használati tárgyai is, tudtuk meg 
Pintér Zsófiától, a Koszta-múze-
um néprajzosától, a tárlat egyik 
rendezőjétől.

A kiállítás különös figyelmet 
szentel Andrikó István 1954-ben 
a Kossuth-díj bronz fokozatával 
kitüntetett szentesi juhász mun-
kásságának az állami gazdaság-
ban szerzett érdemeiért. „1954 
tavaszán 58 juhász 25 000 bir-
kával tavaszodott elő a szépen 
hegyező füvellő mezőkre. Meg-
becsült érte az állani. 48 éves 
koromban Kossuth-díjjal járt a 
kedvembe” – áll a juhász vissza-
emlékezésében.

Fotó: Lantos Imre

Juhásztalálkozó a múzeumban

Hering Viktor

Állampolgári bejelentés érke-
zett a rendőrségre 2017. febru-
ár 19-én 4 óra körül, mely sze-
rint az egyik szentesi ingatlan 
melléképületében két személy 
tartózkodik. A ház tulajdonosa 
megzavarta a gyanúsítottakat, 
akik ezért nem loptak el sem-
mit, elmenekültek.

Ittas gépjárművezetőt „kap-
csoltak le” a rendőrök Nagymá-
gocson. Az illető elektromos ke-
rékpárral közlekedett úgy, hogy 
előtte alkoholt fogyasztott.

A rendőrök perceken belül a 
helyszínre érkeztek, majd an-
nak közelében elfogták a fel-
tételezett elkövetőket. A 19 és 
a 22 éves helybéli férfi gyanú-
sítotti kihallgatása során beis-
merő vallomást tett. Ellenük lo-

pás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indult eljárás a 
Szentesi Rendőrkapitányságon. 
Információink szerint a páros 
egyik tagja ellen több eljárás is 
folyamatban van. 

Egy idős hölgy lőszereket ta-
lált a lakóhelyétől távol, egy 
másik településen, ám a lőszert 
nem adta le az illetékes helyen, 
hanem magánál tartotta, ami-
re engedélye nem volt. A nő el-
len lőszerrel való visszaélés mi-
att indult büntetőeljárás. 

Elloptak egy lezárt kerékpárt 
a szentesi autóbusz-pályaud-
varról. Az este február 10-éről 
11-ére virradóra történt, a lopás 
pontos körülményeit még vizs-
gálják a rendőrök.

Február 22-én, a reggeli órák-
ban balesethez riasztották a 
mentőállomás egyik járművét, 
mely kivonulás közben meg-
csúszott, és összeütközött egy 
személyautóval Fábiánsebes-
tyén és Szentes között. A két sé-
rült közül az egyikhez mentőhe-
likoptert riasztottak.

Elfogták a besurranókat
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Halupa Eszter

Hamarosan be-
köszönt a tavasz, 
és itt az ideje an-
nak, hogy felfe-

dezzük a 2017-es 
tavaszi és nyári 
trendeket. Ezek 
szerint kedvez 

a trend annak, 
aki a szerette 
a '80-as évek 
vidám köny-
nyedségét, a 

hippikorszak színes szabadel-
vűségét vagy a virágmintá-

kat. Nyoma sincs 
a neonnak és az 
erős színeknek, 

lágy pasztellek 
és harmonikus, éle-
tigenlő árnyalatok 
jönnek divatba. Az 

átmeneti kabátok és 
a farmerek is elhagy-
ták az eddigi meg-
kötött színeket, és 

a szivárvány minden 
szolid színében pom-
páznak. 

Bármilyen hosszúság-
ban felveheted a ballon-

kabátot, sőt a meg-

szokott drappot és khakit 
felváltják a színes dara-
bok, például lesz válasz-
ték sárga, kék, zöld és 
rózsaszínű árnyala-
tokban is. 

Az orientális ba-
tikminta visszatér. 
Nemcsak a blúzokon, 
tunikákon és egybe-
ruhákon hódít, ha-
nem farmerban is. 
A vékony lenvászon 
felsőket elsősorban 
azonos színű batik-
minták díszítik majd, 
és a hippikorszakhoz 
hasonlóan vállról le-
ereszkedve, csónakkivágással, 
lezserül lehet hordani. 

A floral, azaz virágminta kicsit 

átalakul, és a szabályos, 
apró provence-i típus he-
lyett a szabálytalan, na-

gyobb minták kúsznak 
majd rengeteg 
ruházaton. 

A 2017-es ta-
vasz és nyár di-
vatszínei sem 
maradhatnak ki. 
A skála szerint 
idén a sárgát 
kankalinár-

n y a l a t b a n , 
a kéket hal-
vány türkizben 
és királykék-

ben viselheted. 
Divat marad a fáradtró-
zsaszín, a mogyoróbar-
na és a téglavörös. 

A fűzöld és a kelká-
poszta árnyalata szin-
tén menő lesz 2017-
ben. A balettcipő 
és a mokaszin to-
vábbra is helyet kap 

a cipődivatban. A 
s z a n d á l o k b a n 

telitalpút is 
l e h e t 

 fel-
venni 
majd. 

A virágminta 
uralkodik a 

cipők ese-
tében is, a 

színes dara-
bok még inkább 
divatosak idén. 

Félcipőnél és szandálnál 
egyaránt trend lesz a bo-
kapánt.

Sárga kankalinárnyalatban,
kék halvány türkizben

Tr e n d i

Péntek (február 24.)
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Szombat (február 25.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Vasárnap (február 26.)
14:00 3D Lego Batman – A film
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Hétfő (február 27.)
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Kedd (február 28.)

16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Szerda (március 1.)
16:00 3D Lego Batman – A film
18:00 Pofoncsata
20:15 John Wick: 2. felvonás
Csütörtök (március 2.)
16:00 Logan - Farkas
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Péntek (március 3.)
16:00 Kaliforniai álom
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas
Szombat (március 4.)
16:00 Logan - Farkas
18:15 T2: Trainspotting
20:30 Logan - Farkas

Moziműsor
Február 27-március 5.
Hétfő – Karfiolleves
A menü: Pulyka rizottó, 
savanyúság
B menü: Bolognai spagetti, 
reszelt sajt 
C menü: Görögös töltött 
sertésborda, rizs köret
Kedd – Csontleves, gégetész-
ta
A menü: Lencsefőzelék, 
sült virsli
B menü: Rántott gombafej, 
rizs köret, tartármártás
C menü: Párizsi szelet, 
burgonyaköret, savanyúság
Szerda – Gombaleves
A menü: Magyaros csirkemáj, 
burgonya köret
B menü: Sertéspaprikás, 
galuska
C menü: Kassai töltött 
sertésborda, vegyes köret, 
savanyúság
CSütörtöK – Gyümölcsleves
A menü: Sajtos-sonkás töltött 

sertésborda, vegyes köret 
savanyúság
B menü: Gödöllői töltött 
csirkecomb, vegyes köret, 
savanyúság
C menü: Rántott sajt,
rizs köret, tartármártás
PénteK – Gulyásleves
A menü: Sajtos-tejfölös tészta
B menü: Morzsás nudli
C menü: Rántott szelet, burgo-
nya köret, savanyúság
Szombat – Zöldségleves,
Bakonyi betyárpecsenye, 
rizs köret, savanyúság
VaSárnaP – Húsleves, Rántott 
csirkemell, hasábburgonya, 
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
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Csirkés Wrap
Hozzávalók: 400 g csirkemell, gyros fűszersó, 2 pohár tejföl, só, 

bors, mustár, 1 jégsaláta, 1 paradicsom, csemegekukorica, fél alma, 
előre gyártott tortilla lap, Worcestershire szósz.

Elkészítés: 400 g csirkemellet kockára vágok, gyros vagy sült csir-
ke fűszer sóval bepácolom, éjszakára állni hagyom, majd másnap 
kókuszolajon megsütöm. Öntetet készítek 2 kispoharas tejfölből, 
amihez sót, borsot, egy kanál mustárt és Worcestershire szószt íz-
lés szerint. (Vigyázat, ha túl sokat teszek bele, nagyon sós lesz az 
öntet!) Jégsalátát, uborkát, paradicsomot, csemegekukoricát, fél 
almát apróra vágok és összekavarom. Előre gyártott tortilla lapot a 
csomagolásán látható módon előkészítem, majd egy adag zöldség-
keverékre ráteszem a húst, majd meglocsolom a szósszal és felteke-
rem a tortillát. Jó étvágyat!

A recept támogatója a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda:

Szentes családi ízei

Született
Illés Józsefnek és Almási Ág-

nesnek (Tiszavirág u. 4.) Dávid 
Ákos, Orgona Józsefnek és Piti 
Henrietta Annamáriának (Köz-
társaság u. 11. 1/3.) Dóra, Csatá-
ri Györgynek és Dr. Nagy Enikő-
nek (Szent Anna u. 4/F.) Kata, 
Held Zoltánnak és Herczegfal-
vi Annamáriának (Somogyi Béla 
u. 1 B. Lph. 3/9.) Krisztián, Bene-
dek Henrik Sándornak és Me-
gyesi Emesének (József A. u. 6. 
3/15.) Jázmin, Vida Beatrixnak 
(Nagyhegyszéli út 17.) és Mé-
nesi Istvánnak Nóra (képünkön), 
Kocsis Tibornak és Szalárdi Ág-
nesnek (Csongrád, Kereszt u. 5.) 
Dániel, Magyar Zsoltnak és Ko-
vács Anitának (Csongrád, Géza 
u. 2.) Zsolt, Bodor István Zsoltnak 
és Nógrádi Anettnek (Csongrád, 
Nyíl u. 11.) Zsófia nevű gyerme-
ke.

Házasságot kötött
Tóth Zoltán (Kunszentmárton, 

Bethlen G. u. 44.) és Ádász Gabri-
ella Amanda (Szentes, Brusznyai 
Á. stny. 1. 2/6.)

Elhunyt
Nagy Józsefné (Orosházi út 

17/A), Tóth Gyuláné (Csongrád, 
Gróf Andrássy Gy. u. 9.)

Családi 
események

Burgonya 100-130 Ft/kg, répa 100-160 
Ft/kg, gyökér 350-450 Ft/kg, zeller 250 
Ft/db, petrezselyem 60-100 Ft/cs, he-
gyes erős paprika 100-150 Ft/db, fehér 
paprika 1200 Ft/kg, paradicsom 550-
880 Ft/kg, póré hagyma 100-150 Ft/db, 
zöldhagyma 150-200Ft/cs, vöröshagy-
ma 150-200 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/
kg tojás 30-38 Ft/db, kígyóuborka 800 
Ft/kg, saláta 250 Ft/db, kelkáposzta 
550-800 Ft/kg, fehérkáposzta 80-190 Ft/
kg, jégcsapretek 100 Ft/db, fekete re-
tek 150-250 Ft/kg, sörretek 300 Ft/cs, pi-
ros retek 250-300 Ft/cs, lilahagyma 300 
Ft/kg, cékla 250 Ft/kg, gomba 450-600 
Ft/kg, datolya, füge 450 Ft/cs, alma 180-
250 Ft/kg, körte 380-800 Ft/kg, manda-
rin 300-350 Ft/kg, narancs 250-300 Ft/
kg, banán 300-450 Ft/kg, csíramálé 220 
Ft/kg, citrom 550 Ft/kg, karfiol 700 Ft/
kg, dióbél 2600 Ft/kg, mák 1800 Ft/kg, 
méz 1500-2500 Ft/kg, gyömbér 700-900 
Ft/kg.

PIAC

KOS
Csodásan indul a hét, és ez a lendület kitart vasárnapig. Minden úgy 
megy, mint a karikacsapás, amit eltervezel, azt véghez is viszed.
BIKA
A bolygók pozitív irányba terelik az életed, főleg a szerelem és a szakmai 
sikerek terén számíthatsz kedvező változásokra.
IKREK
Ezt a hetet az újítások, a kreatív ötletek jellemzik majd, melyek hatásá-
ra megtalálod a legjobb megoldásokat. Most megvalósulhatnak vágyaid.
RÁK
Mostanáig hiába vártál a nagy szerelemre? Ennek vége, az elkövetkező 
időszakban ugyanis megérkezhet életedbe az az ember, aki a hétközna-
pokból is ünnepet varázsol.
OROSZLÁN
Különleges hét áll előtted, mindenki figyelni fog rád, sőt nemcsak meg-
hallgatják, de teljesítik is kívánságaid.

SZŰZ
Elérkezett az ideje annak, hogy többet foglalkozz párkapcsolatoddal. Kedvesed-
nek most nagy szüksége van a figyelmedre.
MÉRLEG
Nem lesz nyugodt az elkövetkező időszak. Kizárt, hogy vita és veszekedés nél-
kül teljen el a hét. A problémák a legváratlanabb pillanatokban jönnek elő.
SKORPIÓ
Nem kell semmi rosszra számítanod, teljes erővel és jó kedvvel vetheted bele 
magad a munkába.
NYILAS
Végre felpezsdül a szerelmi életed. Az új érzelmek ráadásul olyan váratlanul 
törnek majd rád, hogy azt sem tudod, hova kapd a fejed.
BAK
A csillagok támogatnak ezen a héten, így a munkahelyeden és anyagi terü-
leten nem kell tartani nehézségektől. Az egészségedre azonban nem árt job-
ban odafigyelned!
VÍZÖNTŐ
Most bármibe fogsz, siker lesz belőle. A legváratlanabb pillanatokban jutnak 
majd eszedbe olyan ötletek, amelyekből komoly előnyt kovácsolhatsz.
HALAK
Az egyedülállókra új izgalmak várnak, most megtalálhatod életed szerelmét. 
A párkapcsolatban élők pedig előrelépésre számíthatnak: eljegyzés, gyerekál-
dás sem kizárt a jövőben.

Február 24 – március 3.

HETI HOROSZKÓP

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

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

Gyógyszertári ügyelet: február 27- március 6. Menta Gyógyszertár (Szentes, Alsórét 
258.) hétfőtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-18 óráig vasárnap és ünnepnapokon zár-
va. Készenléti telefon: 70/5635139

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

Rendelésfelvétel: 63/311-333
munkanapokon: 7-12 óráig.
Ételhordós menürendelést

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

Menü: március 6-12.
Hétfő: Karfiolleves

A menü: Lecsós pulykaragu
B menü: Sertés pörkölt, tészta köret
C menü: Görög rántott sertésszelet, 

rizibizi
Kedd: Tejfölös burgonyaleves

A menü: Rakott kelkáposzta
B menü: Székelykáposzta

C menü: Csirkecomb burgonyás 
köntösben, zöldséges köles

Szerda: Fahéjas szilvaleves
A menü: Mézes-mustáros csirkeragu, 

tészta köret
B menü: Majorannás sertésszelet, 

petrezselymes burgonya
C menü: Sokmagvas rántott csirkemell, 

petrezselymes burgonya
Csütörtök: Pirított tarhonyaleves

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

zöldborsó főzelék
C menü: Rántott sajt, csőben sült karfiol

Péntek: Gulyásleves
A menü: Ízes bukta

B menü: Sajtos tejfölös spagetti
C menü: Rántott csirkeszárny, 

tepsis burgonya
Szombat: Csirkeaprólék leves 
Bakonyi sertésragu, tészta köret
Vasárnap: Gombakrémleves 

levesgyönggyel
A menü: Óvári sertésszelet, 

francia rakott burgonya
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
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Labádi Lajos

A képeken Szentes jelenleg 
egyetlen filmszínháza látható, az 
úgynevezett „öreg mozi”. Techni-
katörténetből tudjuk, hogy Edi-
son jelentős eredményeket ért 
el a mozgóképek vetítése terén, 
de a mai értelemben vett moz-
góképes technika (felvétel és le-
játszás) a Lumiere testvérek ne-
véhez fűződik, akik 1895-ben 
mutatták be találmányukat, a ki-
nematográfot. A korszakalkotó 
újdonsággal a szentesi közön-
ség is igen hamar megismerked-
hetett. Első alkalommal 1906. 
november közepén volt moz-
góképes vetítés városunkban; 
1908-tól pedig rendszeressé vál-
tak a vetítések a Központi Szálló-
ban. (Az épület a mai Kossuth tér 
5. szám alatt állt, a Nagy Ferenc 
utca sarkán.)

1912-ben jelentős változás 
történt. A budapesti Uránia Tu-
dományos Mozgószínház ille-
tékesei úgy határoztak, hogy 
Szentesen fiókvállalatot alapíta-
nak, s egy állandó mozgószín-
házat építenek. A korszerűnek 
számító építmény (a mai mozi) 
a Nagy Ferenc utcában augusz-
tus végére elkészült. (Említést ér-
demel, hogy az új épület hom-
lokzati kiképzése eredetileg 
dekoratívabb volt, kerekített és 
nem szögletes.) Az ünnepélyes 
megnyitó előadásra 1912. szep-
tember 7-én került sor. A zene-

kari kísérettel levetített némafil-
mek között volt komédia, dráma 
és természeti film. 

Az első állandó szentesi mozi 
– a Szentesi Tudományos Moz-

gószínház – megszervezője és 
építtetője lovag Prunkl János 
volt. Róla tudni kell, hogy a To-
rontál vármegyei Ernőházán szü-
letett 1862-ben. Ifjú éveit Temes 

vármegyében töltötte; a család 
több száz holdas birtokán gaz-
dálkodott. Már ekkoriban kitűnt 
jótékonyságával, amely utóbb 
a tönk szélére juttatta. 1902-
ben családjával Budapesten te-
lepedett le. Az Uránia Mozgó-
színház képviselőjeként került 
kapcsolatba Szentessel 1911/12-
ben. Létrehozta az állandó mo-
zit, amelynek utóbb a tulajdon-
jogát is megszerezte. Szentesen 
is folytatta a jótékonykodást: pl.: 
az I. világháború idején a szen-
tesi hadikórházak részére rend-
szeresen vetítéséket rendezett, s 
a sebesültek mindenkor ingyen 
mehettek a moziba. Mindenna-
pos volt az is, hogy ingyenjegyet 
osztott a szegénysorban élő gye-
rekeknek. Szívszélhűdés követ-
keztében hunyt el 1929. január 
11-én. A mozi előcsarnokában 
ravatalozták fel, és óriási részvét 
mellett kísérték sok ezren a Sze-
der-temetőbe. 

Az 1944/45-ös rendszerváltás-
kor a Tudományos Mozgószín-
házat „Szabadság Filmszínház-
ra” keresztelték át, így 1948-ban 
a Nagy Ferenc utca neve is Sza-
badság utcára változott. 1990-
ben visszakeresztelték az utcát 
eredeti nevére, az „öreg mozit” 
pedig 1994-ben a szentesi szü-
letésű zseniális „színjátékosról”, 
Őze Lajosról (1935–1984) nevez-
ték el. (A felső kép az 1950/60-
as években készülhetett, az alsó 
pedig egy-két évvel ezelőtt.)

Szentes arculata régen és ma (25.)

Tudományos Mozgószínházból Őze Lajos Filmszínház

Gizi néni

Egy új könyvet nézegettem, 
olvasgattam, közben eszembe 
jutott egy régi emlék. Leírom, 
hátha másoknak is felvillan ol-

vasás közben a múlt, az ifjúsá-
guk. 1961 nyarán Szentesen a 
Széchenyi ligetben a strand-
hoz vezető út mellett volt egy 
kerthelyiség a fák alatt. Hogy ki 
üzemeltette, azt nem tudom, 
viszont arra nagyon jól emlék-
szem, hogy minden nap bog-
rácsban főztek pacalt, marha-
pörköltet, vagy disznópörköltet 
a borok mellé. A nap forrósá-
ga után sokan vacsoráztak ott a 
hűvösben. Közben hallgatták az 
élőzenét, ugyanis délután 6 órá-
tól éjfélig Hankó László zongo-
rázott cigánymuzsikált műdalt, 
operett részletet, opera áriát, ha 
a kedves vendég azt kérte. Egy-
szer Laci azt kérte tőlem, hogy 
éjjel 11 órára menjek ki a liget-

be. Másfél hónapos volt a fiunk, 
nem nagy kedvem volt más-
ra bízni, mikor már többször 
mondta, hogy olyan meglepe-
tésben lesz részben, ami után 
régóta vágytam. Kimentem. A 
vendégek halk duruzsolása mel-
lett hallgattam a zongorajátékot. 
Tizenegy órakor egy magas fára 
ráröpült egy madár. Laci amilyen 
ütemben játszott, a madár olyan 
ütemben trillázott. Csodálatos 
volt. Ha Laci egyszerre több bil-
lentyűt ütött le, akkor a madár is 
több hangon énekelt. Ámultam. 
Laci odasúgta: Fülemüle. – Meg-
jegyzem sokat olvastam regé-
nyekben a csalogányok csatto-
gásáról, vágytam hallani őket, 
hiába. – Nyár végéig 11 órakor 

minden este megjelent a ma-
dár. Duettezett. És a könyvben 
olvasom: Míly fönségesen szép 
a fülemüle éneke, oly’ egysze-
rű a ruházata… A hímek április 
végétől, június végéig még éj-
szaka is énekelnek. A párjavesz-
tett, vagy magára maradt madár 
folytatja dalát késő nyárig: sirat-
ja a nőstényt. A gyönyörű hang-
ján túl gégéje négy különbö-
ző hangot tud kiadni egyszerre. 
Mindezt meg azt, hogy például a 
sarlós fecske röpülve alszik, a dr. 
Bod Péter és Katona Mihály által 
írt, A Vekeri halastó madárvilá-
ga című, nemrégiben megjelent 
könyvben, sok más madárról 
szóló érdekességgel olvashatják 
önök is.

Könyvajánló: egy új kötet a madarakról
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Múlt heti megfejtésünk: Attól senki sem 
lesz több, hogy másokat kevesebbnek 
néz.

Múlt heti nyertesünk: Magyar Boglárka. 
Nyereménye egy páros belépő a Szentesi 
Moziba. Ezen a héten Albert Györgyi A nő 
helye című könyvét sorsoljuk ki. Megfejté-
seiket küldjék el a 6600 Szentes, Kossuth 
tér 5. fsz. ép. postacímre, vagy a szentesie-
let@gmail.com internetes címre. 

Vízszintes: 1. John Boyne ír regényírótól idé-
zünk (folytatás a vízszintes 71. számú sorban). 
15. Muzsikáló. 16. Szelén és oxigén vegyjele. 
17. Agénor föníciai király leánya, akit Zeusz 
bika képében rabolt el. 18. … mars! 19. Való-
di irányvonal (két szó). 22. Kopasz. 23. Ókori 
mezopotámiai nép, a mai Irak középső és déli 
részén. 25. A róla elnevezett háború legen-
dás, központi szerepet játszó városa. 27. Tág. 

29. Kis tűzhelyek, régiesen. 31. Bacsó Péter 
filmszatírája. 32. Tiltás. 33. Máshollét. 35. Ti-
zenkét órára. 36. Felenged, cseppfolyósodik. 
38. Nedvszívó, egészségügyi, háztartási vagy 
ipari célokra használt puha anyagok. 40. D… 
- robbanóanyag. 42. Őrlőüzemben. 46. Nép-
közösségit. 48. Utazásra. 50. Csajkovszkij sze-
rint a hattyúknak is van. 51. Elijed. 53. Szélek 
nélküli kőlap! 54. Szálkás húsú pontyféle hal. 
56. Tarolása. 58. Zavar, feszélyezettség. 60. 
Svéd autómárka.61. Panama határai. 62. Fél 
tucat. 63. Nógrád megyei város a Börzsöny 
és a Cserhát határán. 65. Formájú, kinézésű. 
68. Fél katedrális! 70. Vita közepe! 71. Az idé-
zet második része.

Függőleges: 1. Arbuzov drámája. 2. Szignál. 
3. Az ilyen eső veszélyes. 4. Kétharmad jég! 5. 
Alkotórészeit. 6. Nyílás a várfalon. 7. Rimánko-

dik. 8. Megkevert zeke! 9. Husáng, pálca. 10. 
…lgia – idegfájdalom. 11. Önálló, független. 
12. Numero, röviden. 13. Dal. 14. Az egyik szü-
lő. 20. Lepusztít. 21. Ez a közelebbi, e helyen 
található. 24. Városiasít. 26. Nyári hónapban. 
28. Gyilkol. 30. Kékbe játszó. 31. Névelővel: a 
Sajó jobb oldali mellékfolyója. 32. Ösztönző 
szó. 34. …i – nemi jellegű. 37. Vattázó egyne-
mű hangzói! 39. Mazsola testvére. 41. Apró, 
szabad szemmel nem látható élősködő. 42. 
Savval éget. 43. Épületet átad. 44. Idegen 
mértékegység (1/32 font). 45. Lap (német). 
47. Nagy kiterjedésű hegylánc Dél-Szibé-
ria és Közép-Ázsia találkozásánál. 49. Hasad, 
szakad. 50. Tótfaluval egyesült település.52. 
Osztrák, svéd és gazankului autók jelzése. 55. 
Kenyai és osztrák gépkocsik jelzése. 57. Zár-
kában van! 59. Hajnal fele! 60. Kemencepad-
ka. 64. Ismételt tagadás. 66. Kétell! 67. Káros 
az elején! 69. Állóvíz.

Beküldendő a vízszintes 1. és 71. számú 
sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

Menü febr. 27-márc. 3.
Hétfő – Tárkonyos sertésragu leves,

A menü: Derelye
B menü: Csirkemell roston, 

burgonyapüré
Kedd – Húsleves

A menü: Főtt hússzelet 
tejszínes paraj főzelék,

B menü: Budapest szelet, 
párolt rizs, pirított burgonya

Szerda
A menü: Karfiol krémleves,

Tarhonyás hús, vegyes vágott

B menü: Gulyásleves,
Barackos túróval töltött palacsinta, 

erdei gyümölcsmártás
Csütörtök – Gombaleves,

A menü: Rántott hal, burgonyapüré
B menü: Gyros

Péntek – Meggyleves
A menü: Grill csirkecomb, 

párolt rizs vegyes zöldséggel
B menü: Rakott zöldbab

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

Jövendő u. 6.,
Telefon: 63/560-470

Központi konyha Heti menü:
febr. 27-már. 3.

Hétfő
A menü: Fokhagymakrém-leves,
Borsos tokány, tészta
B menü:  Zöldbableves,
Rántott cápaharcsa, párolt rizs, tartár
Napi desszert:  Csokikrémes palacsinta
Kedd
A menü: Szilvásgombóc leves,
Cigánypecsenye, sült burgonya
B menü: Magyaros krumplileves,
Milánói lassagne
Napi desszert:  Tiramisu
Szerda
A menü: Legényfogó leves,
Töltött dagadó
B menü: Gyümölcsleves,

Szecsuáni csirkefalatok, 
currys rizs
Napi desszert:  Vargabéles

Csütörtök
A menü: Lebbencs leves,

Sajtimádó karaj, burgonyapüré
B menü: Gombakrémleves
Csirkepörkölt, nokedli
Napi desszert:  Gyümölcskrémes palacsinta
Péntek
A menü: Húsleves házi tésztával,
Dónáti sertésszelet tésztával, vagy kocsonya
B menü: Csirkebecsinált leves,
Rántott csirkemell, zöldborsó-főzelék
Napi desszert:  Somlói galuska

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

Két hazai forduló után feb-
ruár 17-én, pénteken a Bé-
késcsabai KK otthonába láto-
gatott a Szentesi Kosárlabda 
Klub férfi csapata a kosárlabda 
NB II. keleti régiójának 11. for-
dulójában. Aleksandar Preskar 

tanítványai szoros mérkőzé-
sen szenvedtek két pontos ve-
reséget.

A mieink szinte teljes kerettel 
utazhattak a békési megyeszék-
helyre, egyedül Sarusi-Kis Be-
nedek küszködik sérüléssel. Jól 
indította a mérkőzést a szente-

si csapat, mindenki az elvártak 
szerint játszott, melynek meg is 
lett az eredménye, 10 perc után 
14-18-as előnyben voltak Vejino-
vicék. A Szentes a második ne-
gyedben is tartotta magát, kü-
lönös figyelmet fordítottak a 
Békéscsaba kiemelkedő pont-
szerzőjére, aki ettől függetlenül 
többször borsot tört a mieink 
orra alá. A félidőben megtartot-
ta az előnyét Szentesi KK, amit a 
harmadik játékrész után 6 pont-
ra növeltek Marossyék. A végjá-
ték azonban nem sikerült a fiúk-
nak felzárkózott a hazai csapat 
és az utolsó másodpercben szer-
zett kosárral megnyerték a mér-
kőzést.

Az eredmény nem tükrözi, de 
játékunk alapján sokkal jobban 
is alakulhatott volna a mérkő-
zés végkimenetele, azonban a 

békéscsabai csapat hazai pályá-
jával járó előnyökkel nem tud-
tunk mit kezdeni – nyilatkozták 
az egyesület részéről a mérkő-
zést követően.

Békéscsabai KK - Szentesi KK 
73:71 (14:18, 18:18, 21:23, 20:12)

A Szentesi KK pontszerzői: 
Gergely (3), Marossy (5), Gajic 
(11), Szanyi (11), Halász (10) Vu-
jadinovic (5), Vejinovic (16), Má-
csai (2), Orgona (6), Csábi (2).

A hétközi fordulóban a Ziccer 
Tigrisek otthonában szenvedett 
10 pontos (68-58) vereséget a 
szentesi alakulat.

A következő fordulóban Deb-
recenbe utazik a csapat, ahol a 
BGK Príma SE gárdája látja ven-
dégül Halász Ákosékat. Az őszi 
mérkőzésen 60-93 arányban 
szenvedett vereséget csapa-
tunk a hajdúságiak ellen. 

Az elmúlt napok vízipó-
ló meccseinek kezdetén elné-
mult a nézőtér, a medencék 
víztükre feszesen viselte a ver-
senyizgalmat, a sípszó meg-
várta, hogy a sportolók és 
sportbarátok némán tiszteleg-
jenek, a körünkből eltávozott  
sportvezető, Kiss Ottó emlé-
ke előtt.

Alig két hónapja, hogy sze-
mélyesen találkoztunk.  Ottó bá-
csi a szentesi uszoda névadó ün-
nepségére érkezett barátai nagy 
örömére. Mindenkihez volt egy 
kedves szava, érdeklődve kérde-
zett a városról és vallott egyko-
ri sportmunkájáról. „Jó látni ben-
neteket”, mondta. Szeretem ezt 
a várost, felejthetetlenek az itt 
töltött évek, a megélt sikerek. A 
vízipóló volt az életem. Mindig 
azért tettem a dolgom, hogy a 
csapat felkészülése biztosított, 
a mérkőzések lejátszása zavarta-
lan legyen.” 

Szentesen felkészült szakem-
berek irányításával eredményes 
munka folyt vallotta és úgy fo-
galmazott, hogy „köszönettel 
tartozom mindenkinek akitől ta-
nulhattam és azoknak akik segí-
tettek akik bíztak bennem.”

Azon a napon kimeríthetetlen 
volt a pólósok családjának em-
lék-albuma.

A sok-sok munkával eltelt kö-
zel fél évszázad alatt sportolók 
százait ismerte meg és segítette 
pályájukat „atyai módon”. 

Jól ismerte a sportág hazai és 
külföldi vezetőit, tisztelte élvo-

nalbeli kiválóságainkat, bará-
ti kapcsolatot ápolt a vízipólót 
kedvelő drukkerekkel. Ez a men-
talitás viszonzásra talált.  Őt, a 
hazai serdülő, ifi, és felnőtt póló-
sok generációi és vezetőik egy-
aránt ismerték, tisztelték szor-
galma, lelkiismeretesen végzett 
munkája, emberi tartása miatt.    

Az előkészületek, az edzések 
és meccsek idején „egybeforrt 
a csapattal”, a győzelemért dol-
gozott.  A játékkezdés előtt még 
egyszer ellenőrizte, hogy min-
den rendben van-e és az első 
labdaérintéstől kezdve részese 
volt a találkozónak.  Sokan em-
lékezhetünk arra, hogyan sietett 
körbe a 33-as medence partján, 
kezében az elfogyhatatlan ira-
tokkal és jegyzeteivel, majd egy 
pillanatra helyet foglalt, hogy is-
mét útjára induljon, mert még 
maradt tennivalója. Ismerte a 
csapat szurkolóit, ahogy kocog-
va elhaladt előttünk, csak annyit 
mondott oldalra: „Győzünk. Gye-
rekek, kell a pont” 

Kiss Ottó személyiségénél 
fogva azon kevesek közé tarto-
zott, akik nélkül nincs csapat és 
nem létezhet jól működő szak-
mai- és sportszervezet.  A szen-
tesi sportvezetők egyike, akinek 
Szentes vízilabdasportja nagyon 
sokat – kiváló edzőket, váloga-

tottakat, kupagyőzteseket, OB 
I-es csapatokat, vízipólóért ra-
jongókat – köszönhet.   Példa-
kép lett.  

Ottó Bácsi! Ahogy másfél évti-
zede megfogalmaztad, Te „a vízi-
labda szolgálatába szegődtél,”  A 
vízilabda iránti szeretetet és tu-
dást melyet fiaidba és sok-sok 
szentesi  fiatalba oltottál bizto-
sítéka lett a szentesi, a hazai és 
nemzetközi pólós sikereknek.  

A vízilabda sportban elért 
eredményeink, saját nevelésű já-
tékosaink a világ különböző tája-
in megismertették az emberek-
kel Szentes város nevét. 

Emlékszem, amikor 2002-ben 
„nyugdíjaztad magad”, a magyar 
vízilabda-válogatott és a szente-
si csapat gáláján hatalmas taps-
sal ünnepeltek és köszöntöttek 
tisztelőid. 

Akkor mint búcsúzó sportve-
zető a város sportéletében vég-
zett kiemelkedő munkádért 
vetted át a Szentes városért ki-
tüntetést és a megye Millenniu-
mi Emlékérmét. 

Ottó Bácsi! A „legnagyobb 
meccs”, a földi pályádon, alig két 
hónappal a szentesi uszoda né-
vadóján tett látogatásod után a 
végéhez ért.  

A találkozásainkkor kölcsö-
nös öröm töltött el bennünket, 

most szomorúan búcsúzom Tő-
led, Szentes Város Önkormány-
zata képviselő-testülete és Hiva-
tala nevében.  

Búcsúzik az „álmodó Ti-
sza-part”, a Kurca, a Ligeti sétány, 
a sportuszoda és a medencék, 
búcsúzik a „napfény és vizek vá-
rosa” Szentes Nemzeti Sportvá-
ros, ahová megpihenni immár 
hazaérkeztél.  

Neked és csak Neked szól a 
szeretteid gyászában osztozó 
barátok, sportolók, szurkolók, 
tisztelőid szeretetét kifejező, fáj-
dalmas kiáltás: 

Köszönjük Kiss Ottó barátunk! 
Köszönjük Ottó Bácsi, hogy itt 
voltál velünk!  Nyugodj béké-
ben!

Dr. Demeter Attila

Az utolsó másodpercben győzött a Békéscsaba

In Memoriam Kiss Ottó
1928.12.08. – 2017.02.06.
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Hering Viktor

Az elmúlt szezon értékelé-
se mellett az új idény megnyi-
tójára is sor került az elmúlt 
pénteken a Maximus SE ösz-
szejövetelén. Az egyesület új 
igazolása, a tízszeres magyar 
bajnok Rakovszky Tibor (ké-
pünkön középen) már ezen a 
hétvégén bemutatkozhat a 
szombathelyi Téli Dobó Baj-
nokságon súlylökésben.

Benkő István (képünkön jobb-
ról), az egyesület elnöke az el-
múlt esztendőt értékelő be-
szédében elmondta: a felnőtt 
bajnokságban aranyérmet nem 
sikerült szerezniük, de – a do-
bogós helyeknek köszönhetően 
– a pontszámban gyarapodtak, 
ami azt jelenti, hogy a ranglistán 
előrébb tudott lépni a szentesi 
egyesület. Váradi Krisztina ezüst- 
és bronzérmet szerzett Márton 

Anita mögött, Seres András ötö-
dik helye viszont a vártnál gyen-
gébb teljesítmény. – András re-
mekül, bronzéremmel kezdte az 
elmúlt évet, ám ezt követően de-
réksérülés, betegség hátráltatta 
a munkájában. Most viszont vá-
logatott kerettag, ahol pszicho-
lógus is foglalkozik vele, most is-
mét bíztatóan alakul a formája 
– mondta Benkő István. – Krisz-
ta érmeket gyűjtött a felnőtt baj-
nokságban, míg a Szuperligában 
két ezüsttel zárt, a Magyar Egye-
temi Bajnokságon két arannyal 
és egy ezüsttel gazdagodott. 
Örömteli, hogy Kocsis Alexand-
ra, Nánai Lilla és Csordás Cintia is 
ott tudott lenni az élmezőnyben. 
Krisztának a dolgát alaposan ne-
hezíti, hogy egy világklasszis, 
Márton Anita az, akit itthon meg 
kellene előznie, és ez bizony 
még nehéz feladat számára. 

Bemutatták a klub három új 

igazolását, Máté Csaba gerely-
hajítót, Csízmadia János disz-
koszvetőt és Rakovszky Tibor 
válogatott súlylökőt. Tibor a KSI-
ben versenyzett eddig, a váloga-
tott keret edzésein Seres And-
rással dolgozik együtt, innen 
az ismeretség. – Tízszeres vá-
logatott, tízszeres magyar baj-
nok versenyzőről van szó, így bí-
zom benne, hogy rövidesen már 
szentesi színekben gyarapítja ér-
mei számát, akár most a hétvé-
gi Téli Dobó Bajnokságon – tette 
hozzá Benkő István. – Tibor Szen-
tesen és Budapesten fog készül-
ni, edzője Benkő Márta lesz, a vá-
logatott keretben pedig Eperjesi 
László edzéstervei alapján készül 
majd.

Az egyesület edzői, Benkő 
Márta, Benkő István, Neményi 
Béla és Csordás Cintia, a Klauzál 
Gábor Általános Iskola első osz-
tályosaival foglalkoznak hetente 
három alkalommal a mindenna-
pos testnevelés keretében, vala-
mint heti két órában szakkörön 
belül az atlétikával. Cél, hogy a 
fiatal tehetségek a diákolimpi-
ai versenyeken is megmutathas-
sák tudásukat. Arra a kérdésre, 
hogy a néhány hete beharango-
zott, és most szeptemberben in-
duló sporttagozatos osztály, ahol 
labdarúgás és az úszás lesz a fő 
sportág, mennyire veszélyezteti 
az atlétika jelenlétét a Klauzál is-
kolában, Benkő István elmondta, 
hogy véleménye szerint semmi-
ben, szóba sem került, hogy az at-

létika kikerüljön a kínálatból, sőt, 
az atlétika által olyan alapképzést 
kaphatnak a gyerekek, amivel ké-
sőbb mindenképpen jól járnak 
majd, bármilyen más sportágat 
választanak is maguknak.  

Kovács János, a Művelődési-, 
Ifjúsági-, és Sportbizottság el-
nöke példamutató együttmű-
ködésről beszélt, amikor a Ma-
ximus SE és az önkormányzat 
kapcsolata került szóba, majd 
azzal folytatta, hogy ebben az 
esztendőben is számíthat az ön-
kormányzat támogatására az 
egyesület. És ha már pénzügyek: 
a Maximus SE fő támogatója az 
önkormányzat (pénzbeli és léte-
sítményhasználati támogatás), 
de emellett a MASZ-tól, a Csong-
rád Megyei Önkormányzattól és 
egyéb támogatóktól is kapott bi-
zonyos összeget a klub, melyet 
bérleti díjakra, felszerelés-vásár-
lásra és versenyeztetésre fordí-
tottak. A létesítményfejlesztés is 
remek ütemben zajlik, elkészült 
az új dobókör, a gerelyhajító pá-
lya kialakítása is tervbe van véve, 
emellett komoly összegbe, mint-
egy 120 millió forintba kerülne 
egy új rekortán futópálya kiala-
kítása a Kinizsi-pályán. A tervek 
már megvannak, az igénylés pe-
dig a Magyar Atlétika Szövetség 
elnökének az asztalán van. 

A Maximus SE március 17-én 
ünnepli a 10. születésnapját, ezt 
pedig felnőtt magyar bajnoki cí-
mekkel szeretné ünnepelni az 
egyesület.

Hering Viktor

A dr. Papp László Birkózó 
SE február 19-én, vasárnap öt 
versenyzővel a kiskunhala-
si versenyen járt, ahol a tét a 
diákolimpiai döntőbe kerülés 
volt.

Az elmúlt évek tapasztalatá-
ból tanulva a sok induló miatt az 
idei esztendőtől kezdődően ah-
hoz, hogy valaki az országos dön-
tőbe bekerüljön, selejtezőt kell 
vívnia, csak így lehet továbbjut-
ni a következő fordulóba. Öröm-
teli, hogy a szakosztályból az öt 
induló versenyzőből négynek si-
került a továbbjutás. Cseh Balázs 
esélyt sem hagyva a többieknek 
mindenkit tussal verve az első 
helyen végzett. Kovács Zsoltinak 
nem jött össze az évkezdet, és sí-

balesetéből felépülve egy hete 
maradt a felkészülésre, ráadá-
sul a sok kényszerpihenő miatt 
egy súlycsoporttal feljebb indult 
a tervezetnél, de így is nagy bra-
vúrral és kemény küzdelmekkel a 
második helyig menetelt, ami to-
vábbjutást ért. Kuczora Attila és 
Kuczora Márk a harmadik helyet 
szerezték meg, de sajnos Már-
kónak a harmadik hely nem volt 
elég a továbbjutásra. Pilesz Ádám 
első nagy versenyén indult és ve-
zető helyzetből sajnos rutintalan-
sága miatt betusolták, ennek el-
lenére ő is bejutott az országos 
döntőbe. – A vezetőség részéről 
minden versenyzőnknek gratu-
lálunk a szép eredményekhez – 
mondta el Mazula Erik a hétvé-
ge után. Az országos finálékat két 

helyszínen rendezik meg, két kü-
lönböző időpontban. Március ne-
gyedikén a 2006 előtt született 
versenyzők Soltvadkerten lép-
nek szőnyegre, itt Kovács Zsolt és 

Kuczora Attila lesz érintett, míg a 
2006- 2007-es születésűek márci-
us végén, valamint április elején, 
Karcagon vetélkednek az orszá-
gos diákolimpiai érmekért.

Tízszeres magyar bajnokot igazolt a Maximus SE

Négy szentesi birkózó a diákolimpiai döntőben
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Február 19-én rendezték a 
Teremlabdarúgó Bajnokság a 
Hungerit Kupáért regionális 
amatőr teremlabdarúgó baj-
nokság utolsó fordulóját a Dr. 
Papp László Városi Sportcsar-
nokban. 

December elején 19. alka-
lommal indult útjára a helyi és 
kistérségi körben is nagy nép-
szerűségnek örvendő Hunge-
rit Kupa 2016-2017-es idénye. 
Harmincnyolc csapat 5 csoport-
ba osztva mérkőzött meg egy-
mással vasárnaponként a városi 
sportcsarnokban. A mérkőzé-
sek sorának utolsó felvonását 
az elmúlt hétvégén játszották 
le, melyeken az alábbi eredmé-
nyek születtek:

Eperjesi VK – Hungerit I. (D) 
5-4; Zöld Kópé – Fábián U19 (D) 
5-2; Kunszent Öregfiúk – Foci 
2000 (S) 6-1; Dzsúz – Sereghaj-
tók SE (B) 3-0; Eperjesi VK – Black 
Jack (D) 3-3; Kunszent Öregfiúk – 
Old Boys Center Söröző (S) 3-2; 
Belvárosi Favágók – Foci 2000 (S) 
5-0; Bundás Liba – 5+1 (B) 0-1; 
Kunszent Öregfiúk – Loki (S) 2-1; 
Autocheck Center – Legator (B) 
2-0;

A vasárnapi mérkőzéseket kö-
vetően nem sokkal este 7 óra 
előtt az ünnepélyes díjátadóra 
került sor a sportcsarnok galéri-
áján, ahol az S, D, C, és a B jelű 
csoportok legjobbjait díjazták. 
Az elismerések átadása a Sze-
nior csoporttal kezdődött, ahol 
az Old Boys Center Söröző csa-
pata állhatott fel a dobogó leg-

magasabb fokára, ezüstérmet 
szerzett a Belvárosi Favágók csa-
pata, harmadik helyen pedig a 
Loki végeztt. A csoport gólkirá-
lya, Koncz Zsolt lett, a legtechni-
kásabb játékos címet Kerepecz-
ki Csaba kapta, a legjobb kapus 
pedig Galambosi Mihály lett. 

A D csoportban Zöld Kópé, 
Eperjesi VK és Black Jack sor-
rendben állhattak fel a dobo-
góra. A legjobb kapus az arany-
érmes Black Jack csapatának 
hálóőre, Horváth Norbert lett. A 
legtechnikásabb játékosnak Bel-
la Istvánt (Black Jack), válasz-
tották a játékvezetők, a csoport 
gólkirály pedig Berényi Tibor 
(Hungerit I.) lett.

A C jelű nyolcasban a B28 De-
sign Stúdió csapata nyert arany-
érmet a Vodkanarancs és a Sör-
szívők gárdáját megelőzve. A 
legtöbb gólt Földesi Mihály (B28 

Design Stúdió) szerezte. A gólki-
rály a díjátadót követően lapunk-
nak is nyilatkozott.  – Túlnyomó 
részben erős, szoros mérkőzé-
seket játszottunk, meglepő volt, 
hogy ügyes fiatalokat felvonul-
tató csapatokkal is megmérkőz-
tünk. Mindenképpen szeretnénk 
jövőre is indulni, és ha a csapat 
úgy szavazza meg, akkor lehet, 

hogy eggyel erősebb csoportba 
nevezünk – mondta.

A B csoportban az Autocheck 
Center csapata szerzett arany-
érmet, a dobogó második fo-
kára a Dream Team állhatott és 
bronzérmes lett az 5+1 csapa-
ta. A gólkirályi címet Virág Gábor 
(Autocheck Center) kapta meg, a 
legjobb kapus Kovács Gábor lett, 
még a legtechnikásabb játékos-
nak Hidas Józsefet (Dream Team) 
választották. Az aranyérmes gár-
dából Tóth László értékelte a ren-
dezvényt és a csapat teljesítmé-
nyét. – Elég erős keretet sikerült 
összeszednünk, és előnyös volt, 
hogy sokan erősítették a csapa-
tunkat, így bőven volt cserénk 
is, illetve akkor sem estünk két-
ségbe, amikor valaki éppen nem 
ért rá lejönni. Nagyon jól éreztük 
magunkat és bízom benne, hogy 
sikerül meggyőzni a kapitányun-
kat, hogy jövőre az A csoportban 
folytassuk a küzdelmeket.

Véget ért a Hungerit Kupa

Február 18-19-én véget ért 
a magyar bajnokság sorozat 
második hétvégéje is. A Szil-
ver Táncsport Egyesület tán-
cosai junior II. standard, ifjú-
sági, latin, profi standard és 
felnőtt tíztánc kategóriában 
versenyezhettek a magyar 
bajnoki címért, majd a nem-
zetközi mezőnyben is meg-
mutathatták tánctudásukat.

A két héttel ezelőtti 6 magyar 
bajnoki címhez újabb két cím 
csatlakozott junior II. standard 
és profi standard kategóriában, 
így az egyesület 2017-ben 8 
magyar bajnoki címet szerzett. 
Párosaink képviselhetik orszá-
gunkat több kategóriában az 
Európa-bajnokságon és a világ-
bajnokságon egyaránt.

Junior II. standard kategóriá-
ban aranyérmes lett Urbán Ist-
ván és Urbán Lilla Andrea páro-
sa. A dobogó harmadik fokára 
Kohon Patrik és Kiss Luca állha-

tott fel, Cziklin Dusán Péter és 
Szilágyi Rebeka az előkelő hato-
dik helyen végzett. Ifjúsági latin 
kategóriában a Szabó Ádám - Fá-
bián Anna páros vihette haza a 
bronzérmet, ötödik helyen vég-
zett Mészáros Bence Levente és 
Balanescu Liliána. A profi stan-
dard kategória aranyérmét is-
mét László Csaba és Páli Viktória 
(képünkön) érdemelte ki. Fel-
nőtt tíztáncban a Schwartz Péter 
- Lucz Laura páros ötödik helye-
zést szerzett. A senior tíztánco-
sok mezőnyében Gilicze László 
- Nagy Bálintné nyert bronzér-
met. WDSF International Open 
Standard kategóriában Anikeev 
Nikita és Farkas Bettina az ötö-
dik helyen zártak. WDSF Junior 
II. Open Standard kategóriában 
a dobogó harmadik fokára álha-
tott fel Urbán István és Urbán 
Lilla Andrea, akik a WDSF Junior 
II. Open Standard Latin kategó-
riában is indultak, itt az előkelő 
6. helyet szerezték meg.

8 magyar bajnoki cím



Az OTP Business a vállalkozások bankja.  
Vállalkozói számlacsomagok 6 hónapig 0 Ft-os havi díjjal. 

Azért fejlesztünk, hogy munkájára 
koncentrálhasson.

Takarékos számlavezetési megoldást keres? Most nyisson nálunk vállalkozói számlacsomagot!
Új számlacsomag nyitása esetén 2017. június 30-ig az online elektronikus cégkivonat-lekérdezés díját sem 
számítjuk fel! Ráadásul online is kezdeményezheti vállalkozói számlanyitását, mely gyors és kényelmes,  
valamint a nap 24 órájában elérhető.

Az akció 2017. január 2-től 2017. június 30-ig tart.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • www.otpbusiness.hu • 06 1 366 6030

Vállalati ügyfélkörbe tartozó ügyfél az akció időtartama alatt nyitott vállalkozói (kivéve Gold) vagy társasházi számlacsomagja esetében a számlanyitás hónapjától 
kezdve hitelesített elektronikus bankszámlakivonat igénybevétele esetén 6 hónapon keresztül a Bank nem számítja fel a számlavezetési havidíjat, amennyiben  
az ügyfél korábban – de 2015. december 31-ét követően – nem nyitott pénzforgalmi vagy fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
Az akcióban részt vevő bankszámlacsomagok részletes leírásáról, illetve az akció részletes feltételeiről kérjük, tájékozódjon bankfiókjainkban, illetve honlapunkon 
(www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból, Hirdetményekből, Kondíciós listákból és Tájékoztatókból.


