
„ A szívem mélyén mindig is óvóbácsi szerettem volna 
lenni 

„ 
– interjú Borbás Ferenc óvodapedagógussal 
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Palicska Irén

40. születésnapját ünnepel-
te a Szentesi Felsőpárti Óvoda 
Százszorszép Tagóvodája no-
vember 7-én. Köszöntőt mon-
dott Geréné Miskolczi Angéla 
tagóvoda vezető, Szirbik Imre 
polgármester, műsort adtak 
az intézmény nagycsoporto-
sai, életképeket láthattunk az 
ovisok hétköznapjaiból, a ha-
talmas születésnapi torta elfo-
gyasztása és kötetlen beszél-
getés után pedig jókívánság 
léggömböket engedtek a ma-
gasba a meghívott vendégek. 

Nagyon sokat készült az óvoda a 
születésnapra, hiszen jelentős ün-
nep egy 40. évforduló – mondta el 
Geréné Miskolczi Angéla. Termé-
szetesen a gyerekekkel együtt dí-
szítették az épületet, ajándékokat 
is készítettek. Minden vendég sü-
teményt kapott, amibe a Boldog 
Születésnapot feliratot nyomtat-
ták. Ezt a születésnapi videón lát-
hatták is a vendégek, mert mindezt 
megörökítették. A nagycsoporto-
sok versekkel, dalokkal, tánccal is 
készültek. Így a hétköznapokba is 

becsempészték a ráhangolódás 
örömteli pillanatait. Az óvodave-
zetőnek nem volt könnyű felada-
ta, hiszen a 2017-18-as tanévben 
majdnem teljesen megújuló kollek-
tívával indultak. Nem nagyon volt 
segítség, aki ismerte a múltat. Úgy 
döntöttek, hogy egy rendhagyó 
szülinapot tartanak, a jelent fogják 
megmutatni. Természetesen azért 
hívták el a volt dolgozókat, vendé-
geket, hogy együtt ünnepelhesse-
nek ezen a napon. Nekik beszélge-
tési lehetőséget teremtettek, újra 
betekinthettek az óvodába, ők pe-
dig megmutatták, hogyan élnek 
most a gyermekekkel. 

Ünnepi köszöntőjében Szirbik 
Imre polgármester kiemelte, hogy 
ez az óvoda különleges az óvodák 
sorában, hiszen a Hámán Kató la-
kótelep első közintézménye volt 
40 évvel ezelőtt. Azok a szülők, 
akik idehozták csemetéiket az első 
években, még panelok között buk-
dácsoltak, építési területeken jöt-
tek át. Nem voltak játékok és fák a 
közterületeken. Tehát ez egy oázis 
volt a lakótelepen. Az, hogy az el-
múlt 40 esztendő alatt ez az óvoda 
mindig telt házzal tudott működni 

azt mutatja, hogy az itt szolgálatot 
teljesítő óvónők, dadusok, kisegí-
tők olyan szintű munkát végeztek, 
hogy azok, akik már szülő korba 
léptek, ide hozzák a gyermekeiket. 
Azt hiszem, hogy ennél nagyobb 
elismerés nem kell – tette hozzá a 
polgármester. 

Az óvoda megnyitásától kezd-
ve egészen nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott az intézményben Hor-
nyik Lászlóné, aki 35 évet töltött 
itt. Még a szalagátvágásra is em-
lékszik. Egy nagyon lelkes, fiatal 
gárda kezdte itt a munkát, tulaj-
donképpen ők alakították az óvo-
da arculatát. Mindenki tele volt 
ötletekkel, energiával. Úgy jöttek 
az intézménybe, mintha haza jön-
nének, szinte családias volt a han-
gulat. Mindent ők találhattak ki, 
akkor rakták le az alapokat. A szü-
lők is sokat segítettek, még a be-
rendezésben és a takarításban is. 
És megérték azt, hogy egyszer 
csak nyílik az ajtó, és a volt óvodá-
suk kézen fogva hozza ide a gyer-
mekeit. Nagyon sok szép emlék 

fűz ide – emlékezett vissza a volt 
tagóvoda vezető. 

A kertvárosi körzet képviselő-
je, dr. Chomiak Waldemar is eljött 
az ünnepségre. Lapunkat arról tá-
jékoztatta, hogy 2010 óta - ami-
óta képviselő - többször is talál-
kozott az óvoda vezetőjével és az 
óvónőkkel. Mindig valamilyen ké-
réssel fordultak hozzá, és a lehető-
ségeihez mérten próbált is segíte-
ni. Többek között sikerült felújítani 
az épület emeletén lévő két ter-
met, laminált parkettát lerakni, 
ezeket a képviselői keretéből tud-
ta támogatni. Ezen kívül különbö-
ző rendezvényekhez is hozzájárult. 
Amire nagyon büszke, hogy jövőre 
elkészül az a kerékpárút, ami szin-
te az óvodáig vezet majd. Ez a gye-
rekek biztonságát szolgálja majd. 
A Bringázz Szentesen című pályá-
zatra 300 millió forintot nyert a vá-
ros. Ennek egy része ez a kerékpár- 
út. Szintén a kertvárosi körzetet és 
az intézményt is érinti, hogy a Zöld 
Város program keretében jövőre 
megújul a Hősök Erdeje, 75 millió 
forintból. Többek között lesz ját-
szótér és futópálya. Mindez egy el-
nyert TOP-os pályázatnak köszön-
hetően.

40 éves a Százszorszép Óvoda
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" Én azér t szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni, 
mer t jók a törzsvásárlói akciók, és rendszeresen 
gyű jtöm a pontokat a családnak.”
 Szamosközi István

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD

Halupa B. Eszter

– Ha volt értelme a történel-
münknek, a küszködésünk-
nek, az másról sem szólt 500 
éven keresztül, mint hogy 
megmaradhassunk annak, 
amik vagyunk – mondta Kö-
vér László, az Országgyűlés 
elnöke a megyeházán. Hang-
súlyozta, hogy a történelem 
ismétli önmagát, ma ismét egy 
olyan Európát védő harcban 
vagyunk, amely nemcsak ró-
lunk szól, hanem egész Euró-
pa jövőjéről.

Farkas Sándor, a térség országy-
gyűlési képviselője nyitotta meg 
a Kurca-parti esték soron követke-
ző előadását, ahol a házelnök Ma-
gyarország és Európa védelmé-
nek fontosságáról beszélt. – Meg 
kell védenünk Magyarországot, 
hogy olyan legyen, mint amilyen 
az elmúlt 500 évben volt – jelen-
tette ki Kövér László. Ezt követő-
en felidézte, tavaly ünnepeltük 

az 1956-os forradalom 60. év-
fordulóját. - Talán kevésbé szok-
tunk arra gondolni, hogy a nán-
dorfehérvári diadalnak (1456) 
is kerek évfordulója volt. Miköz-
ben Magyarország az oszmán 
hódítása alatt védte magát, az 
akkori hősök, áldozatok meg- 
győződése szerint, Európát és a 
keresztény kultúrát is védte. Az el-
múlt 500 év erre ment el – mond-
ta. Úgy fogalmazott, ha volt ér-
telme a történelmünknek, a 
küszködésünknek, az másról sem 
szólt 500 éven keresztül, mint 
hogy megmaradhassunk annak, 
amik vagyunk. – Megtarthassuk 
a saját nyelvünket, kultúránkat, 
önazonosságunkat, vallásunkat, 
közösségeinket, és mi mondhas-
suk meg magunkról, hogy mit 
szeretnénk, milyen országot sze-
retnénk a gyerekeinkre, unoká-
inkra ráhagyni, ne pedig mások 
döntsék ezt el – tette hozzá. Ezu-
tán arról beszélt, hogy a történe-
lem ismétli önmagát, ma ismét 

egy olyan Európát védő harcban 
vagyunk, amely nemcsak rólunk 
szól, hanem egész Európa jövőjé-
ről. – Akkor (a török elleni küzde-
lem alatt – a szerk.) sem voltunk 
teljesen egyedül, bár Európa na-
gyobbik része akkor is cserbenha-
gyott bennünket. Ma sem hajlan-
dóak tudomásul venni azt, amit 
mondunk, csinálunk. Kifejezet-
ten agresszív módon utasítják el. 
Megpróbálják ránk kényszeríte-
ni az ellenkezőjét – mondta Kö-
vér László. Hozzátette, ma is mel-
lettünk állnak a közép-európai 
sorstársak, akiknek a támogatá-
sával ez a küzdelem megvívható. 
– Elsősorban itt kell megvívni, Ma-
gyarországon, a 8 millió választó-
joggal rendelkező állampolgár 
minél nagyobbik részének a tá-
mogatásával – emelte ki.

Előadása folytatásában az úgy-
nevezett Soros-tervet ismertet-
te. Elmondta, az ezzel kapcsola-
tos Nemzeti Konzultáció miatt 
gúnyolódások célja a kormány, 
„mert túlságosan leegyszerűsí-
tettnek gondolják, és azt, hogy 
egy üldözési mániás polgárt ját-
szunk” – fogalmazott. – Ter-
mészetesen mi is tisztában va-
gyunk azzal, hogy nem csak Soros 
Györgyről van szó. A helyzet rosz-

szabb. Soros György egy hálózat 
nagyon fontos, hatalommal ren-
delkező tagja. Terve arra vonat-
kozik, hogy Európának évente 1 
millió bevándorlót kellene be-
fogadnia – részletezte. Hangot 
adott annak is, miszerint az el-
lenzék még a terv létét is tagad-
ja. Azt is mondta, hogy Sorosnak 
vannak olyan munkái, amelyek 
alátámasztják mindazt, amiről be-
szélnek. – Egy globális, multikul-
turális és nyitott társadalom en-
nek a betelepülési politikának a 
célja. Más oldalról megfogva, an-
nak a nemzeti társadalomnak 
a szétverése, amely Magyaror-
szágon és az Európai Unió tag-
államaiban ma még létezik – fo-
galmazott. Kifejtette, hogy ez a 
világnézet egy olyan világberen-
dezkedést képzel el, ahol nincse-
nek nemzetek, határok, közössé-
gek és vallások. Család sincs, mert 
a hagyományos morális köteléke-
ken alapuló társadalmi közössé-
geket szervezéses viszonyok vált-
ják majd fel. – Soros György ezt a 
Nyílt társadalom című könyvében 
úgy fogalmazza meg, hogy a vi-
lág demokratikus országai tömö-
rüljenek Szövetségbe, a globális 
társadalom létrehozása céljából – 
mondta a házelnök. 

Kövér László: Ma is egy Európát védő harcban vagyunk

Hering Viktor 

Egy hét leforgása alatt öt sze-
méllyel szemben indult eljárás 
ittas vezetés miatt. Két személy 
– információink szerint apa és 
fia – egy családi rendezvényt 
követően indultak útnak elekt-
romos kerékpárjukkal, de mind-
ketten „lebuktak” a közúti elle-
nőrzésen. Egy másik személy 
vodka és sör fogyasztása után 
döntött úgy, hogy a kocsmá-
ból a személygépkocsijával gu-
rul haza, ám néhány száz méter 
megtétele után már le is kap-
csolták a rendőrök. 

Kapcsolati erőszak miatt in-
dult büntetőeljárás a Szentesi 
Rendőrkapitányságon egy hely-

béli férfi ellen, aki volt élettársát 
– az eddigi adatok szerint – több 
alkalommal is bántalmazta.

Két férfi keveredett szóváltás-
ba egymással a belváros egyik 
házának udvarában. A szócsata 
vége az lett, hogy az egyik olyan 
súlyosan bántalmazta a másikat, 
hogy az nyolc napon túl gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. 
A bántalmazó ellen súlyos testi 
sértés miatt indult eljárás.

Még augusztusban történt, 
hogy ismeretlen személy eltu-
lajdonított egy kerékpárt, és az 
azon lévő táskával együtt ok-
iratokat is. A nyomozók néhány 
nappal ezelőtt elfogták a két el-
követőt, akik ellen lopás miatt 
indult büntetőeljárás.

Ittasan vezetett



4  Tájékozottnak lenni jó! szentesiélet 2017. november 10.

Majzik Attila

Bár a helyzet még messzire 
áll a rózsástól, az elmondható, 
hogy a bérlakások terén több 
éves folyamatos emelkedés 
után végre 2015 óta megállt 
a kintlévőségek növekedése. 
A szociális bérlakások helyze-
téről és a bizottságban folyó 
munkáról Kiss Csabával és Si-
pos Antallal beszélgettünk.

Minden hónap első vagy máso-
dik keddjén ülésezik a város a la-
kásügyi bizottsága. Az ügymenet 
általában azonos, az érintett ügy-

felek meghallgatásával, szociális 
helyzetének felmérésével kezdő-
dik. Egy alkalommal a bizottság tíz 
főt tud meghallgatni.

Mint Kiss Csabától, a bizottság 
egyik tagjától megtudtuk, jelen-
leg 118-an vannak a sürgősségi lis-
tán. Idén 55 új igény merült fel, eb-
ből 21-en kerültek a névjegyzékbe, 
az összes igénylők száma pedig 
326 fő.

A bérlakás-állománnyal kapcso-
latban Sipos Antal, a lakásügyi bi-
zottság tagja nagyon egyszerűen 
foglalta össze a város problémá-
ját: a lakásügyben az a legnagyobb 
probléma, hogy nincs lakás. – Az 
elmúlt három hónapban összesen 
egy darab egyszobás lakást tud-
tunk kiadni, ide két szülő költözött 
be a két gyerekével. Addig nagyon 
rossz körülmények között éltek, ne-
kik már ez is előrelépés. Hiába van 
meg bennünk a segítő szándék, ha 
nincs elég lakás. Nem tudunk mit 
csinálni. – tárta szét a kezét Sipos 
Antal.

– A lakosság számához viszonyít-
va reálisnak tűnik ez a szám. Ter-
mészetesen az igénylők esetében 

nem mindenkinél arról van szó, 
hogy nincs fedél a feje fölött – saj-
nos olyan is van –, többnyire azért 
igényelnek szociális bérlakást, mert 
magas költségű albérletben vagy 
szívességi lakhatásként, rokonnál 
laknak. Egy bármikor megszűntet-
hető albérleti szerződéssel szem-
ben ez a jogviszony nagyobb biz-
tonságot jelent, a szociális bérlakás 
joga örökölhető is – mondta el la-
punknak Kiss Csaba.

A bérlakás-állomány csaknem 
fele határozatlan idejű szerződés-
hez kötött, ilyen szerződést azon-
ban az utóbbi két évben már nem 
köt az önkormányzat. Viszont a ko-
rábban, akár évtizedekkel ezelőtt 
megkötött szerződések eseté-
ben nem vizsgálják, hogy a kezde-
tekkor megállapított rászorultság 
fennáll-e még. – Ez nem a lakásügyi 
bizottság feladata. Nem került látó-
körünkbe még az, hogy ezzel fog-
lalkozzunk. – hárította el a kérdést 
Kiss Csaba.

A képviselő elmondta, jelenleg 
28 millió forint a szociális bérlaká-
sok hátraléka, ebből az aktív és be-
hajtató tartozás csaknem 8 millió 

forint. Ez azt jelenti, hogy ennyivel 
tartoznak azok, akik jelenleg is ott 
laknak, a többi 20 millió forint már 
nem behajtható.

Kiss Csaba a tartozások alakulá-
sáról elmondta, az évek óta tartó 
folyamatos emelkedés után most 
ért vissza a város a 2015-ös szint-
re; tavaly csaknem félmillió-, idén 
110 ezer forint körüli összeggel 
csökkent a kintlévőség. – Pici ösz-
szegek ezek, de még mindig több 
a semminél. Nagyon fontos, hogy 
legalább nem emelkedő, hanem 
csökkenő tendencia mutatkozik – 
emelte ki Kiss Csaba.

Nehéz ügy a lakásügy

Halupa B. Eszter

Az Árpád Agrár Zrt. az idén is 
megrendezte a szokásos őszi pa-
lántafórumát a cég szegvári te-
lephelyén, november 3-án. 

Aki ellátogatott a rendezvény-
re, megismerhette a palántakíná-
latot, értesülhetett a cégnél tör-
tént változásokról, fejlesztésekről, 
és a jövőbeni tervekről. A kiállítók 
között az Árpád Agrár Zrt. vető-
magforgalmazó partnerei is jelen 
voltak, akiktől minden ismeretet 
beszerezhettek az érdeklődők az 
újdonságokról. – Már lassan 50 éve 

annak, hogy az Árpád Agrár Zrt. el-
kezdett üvegházakat építeni. Ezek 
a berendezések már a szegvári te-
lephelyünkön is rendkívül elavul-
tak voltak. Pár éve úgy döntöttünk, 
hogy fejlesztési forrásaink zömét 
elsődlegesen a kertészet fejleszté-
sére fordítjuk. Így kerülhetett sor 
arra, hogy elbontottuk a régi fóli-
ás berendezéseket itt Szegváron, 
majd szintén elbontottuk az idén 
a legrégebbi üvegházakat, azok 
helyére építjük Európa legkorsze-
rűbb üvegházait – tudtuk meg dr. 
Csikai Miklóstól. Az Árpád Agrár 
Zrt. elnök-vezérigazgatója továb-

bá hozzátette, hogy Szegváron 2 
hektáros paradicsomtermesztő 
üvegházat építenek, a meglévő, 
két évvel ezelőtt épített üvegház 
mellé. Az út másik oldalára pedig 
–  ahol jelenleg csak a puszta látha-
tó – jövő tavasszal építenek ugyan-
ilyen felületű palántanevelő házat. 
A szokásos őszi palánta fórumot is 
azért hívták össze, mert a szaporí-
tóanyag iránti kereslethez olyan 
berendezések szükségesek, mely-
re országosan is kevés berendezés 
áll rendelkezésre, itt ezt a hiányt 
szeretnék pótolni – tette hozzá az 
elnök.

Európa legkorszerűbb üvegházai épülnek
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Halupa B. Eszter, Majzik Attila

Az érszűkület alattomos 
betegség, ha a korai jelekkel 
nem törődik az ember, akkor 
már előfordulhat, hogy csak 
későn kap észbe. A Kertvá-
rosban egy ingyenesen bizto-
sított boka/kar index mérés-
sel most mindenki tehetett az 
egészségéért.

Az érszűkület az egyik legel-
terjedtebb civilizációs betegség, 
amit az alsó végtagokat friss vér-
rel ellátó verőerek, az artériák fa-
lának elmeszesedése, szűkülete 
okoz. Ezek az erek az egész tes-
tünket behálózó érrendszer ré-
szei, ezért betegségük estén más 
szervek, például a szív, vagy az 
agy ereinek érintettségére is szá-
mítani lehet. A későn felismert 
vagy elhanyagolt érszűkület 
igen súlyos következményekkel 
járhat. Aki dohányzik, cukorbe-
teg, elhízott, magas vérnyomású 
vagy magas a vérzsír- és húgy-
savszintje, akkor nála ez a beteg-
ség könnyen előfordulhat.

Eredményes megelőzéssel, 
időben történő felismeréssel 
azonban is elkerülhető. Eh-
hez tettek lépéseket azok, akik 
részt vettek a Kertvárosban tar-
tott ingyenes szűrőnapon, ahol 
egy erre a vizsgálatra alkalmas 
géppel vizsgálták a jelentkezők 
boka/kar indexét.

A szűrésen részt vett dr. Cho-
miak Waldemar mint a körzet ön-
kormányzati képviselője, és mint 
háziorvos is.

– Ezzel a készülékkel meg tud-
juk állapítani, hogy a páciensnél 
mekkora az érszűkület kockáza-
ta és meg tudjuk állapítani az ér-
fal merevségét is. Ez abban az 
esetben merev, ha érelmeszese-
dése van az érfalon belül. Ezért 
fontos, hogy ez a gép mindkét 
értéket mérni tudja – tájékoz-
tatta lapunkat dr. Chomiak Wal-
demar.

Az arteriográfos módszerrel 
végzett vizsgálat alkalmas lehet 
korai stádiumban, esetleg tünet-
mentes betegnél is a kezdődő 
folyamat kimutatására. Magyar-
országon ez még nem napi gya-
korlat, holott ez a szűrővizsgálat 
nagyon hasznos lenne a 40 éves 
kor felett, különböző rizikófak-
torokkal rendelkező személyek-
nek, hiszen a megelőzés éppen 
ebben a fázisban lenne a legfon-
tosabb.

– Ez a probléma sok embert 
érint, 45 év felett mindenkinek 
érdemes jelentkezni ilyen szű-
résre, főleg, ha mozgásszegény 
életmódot folytat, dohányzik 

vagy cukorbeteg. Ezektől köny-
nyen kialakulhat az érelmesze-
sedés. Általában a betegek saj-
nos nem foglalkoznak ezekkel 
a kockázati tényezőkkel, vi-
szont ha szembesülnek vele – 
például egy ilyen szűrőnapon – 
akkor elgondolkodnak rajta és 
könnyebben rá lehet őket ve-
zetni a megfelelő útra, akár ke-
zelésekre is – magyarázta a há-
ziorvos.

Az egészségnapra kitelepül-
tek a Szentesi Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársai, valamint 
három háziorvosi körzet orvo-
sai és asszisztensei is, így a részt-

vevők egy komplex egészség-
ügyi szűrésen vehettek részt. A 
betegek a vizsgálatokon túl a 
depressziót, az alkohol- és do-
hányzás-függőséget is vizsgáló 
tesztek kitöltésével is hozzájárul-
hattak ahhoz, hogy teljesebb ké-
pet kapjanak egészségügyi álla-
potukról.

Az egészségnapon az orvosok 
és a paciensek visszajelzései is 
nagyon pozitívak voltak, és mint 
dr. Chomiak Waldemartól meg-
tudtuk, ilyen mérést még nem 
végeztek Szentesen szűrővizs-
gálati jelleggel, ezért reméljük, 
lesz még folytatása.

Lépések az egészségért

Sebők Tamás

Szentes Város Önkormány-
zata és a Szentesi Rendőrkapi-
tányság, a Polgárőr Egyesület-
tel, valamint a Szentesi Roma 
Önkormányzattal közremű-
ködve idén is megrendezte a 
Roma Esély és Toleranciana-
pot november 7-én az ifjúsá-
gi házban. Az elsősorban ál-
talános és középiskolásoknak 

szóló rendezvényen előadá-
sokkal, kvíz- és zenés műsor-
ral hozták közelebb a fiatalok-
hoz a roma kultúrát. 

Az idei évben a szervezők 
több állomásból álló, a fiata-
lok aktív közreműködésére épí-
tő programot állítottak össze. A 
rendezvényt Kun József, rendőr 
alezredes, a Szentesi Rendőrka-
pitányság rendészeti osztályve-
zetője nyitotta meg. A fiatalok-

hoz szóló beszédében kiemelte 
az esélyegyenlőség, az elfoga-
dás, a tolerancia fontosságát, és 
úgy fogalmazott, biztos abban, 
hogy minden diák olyan hasz-
nos információkkal gazdagodik 
a délelőtt során, melyek építő 
jellegűek, többek lesznek általa 
a gyerekek.

Vidovicsné Molnár Zsuzsan-
na lapunknak elmondta, több 
éves hagyománya van a rendez-
vénynek, melynek célcsoportja 
a szentesi oktatási intézmények 
13-18 év közötti diákjai. – A ren-
dezvény célja, hogy megismer-
tessük a gyermekekkel a roma 
kultúrát és annak értékeit, hogy 
a sok negatív sztereotípiával el-
lentétben pozitív tapasztalatok-
kal ismerkedjenek meg, és vég-
ső sorban akár az osztályokban, 
akár a lakókörnyezetükben élő 
roma népcsoportok iránt elfo-
gadóbbá, toleránsabbá váljanak 
– fogalmazott az önkormány-
zat közművelődési, civil és esély-
egyenlőségi referense. 

A megnyitót követően a Sze-
gedi Büntetés-végrehajtási Inté-
zet munkatársa, Drimba Tibor fő-
törzsőrmester tartott előadást. A 
drogprevenciós ismertetőt kö-
vetően Barát Endre szociológus 
a roma mesterségek történetét 
mutatta be, amit egy interaktív 
teszt követett. A 21. század tech-
nikai fejlettsége itt is megjelent, 
ugyanis a tesztet egy különle-
ges, okostelefonon futtatott al-
kalmazással érték el a gyerekek, 
melyekre egyszerűen az érintő-
képernyőn válaszolhattak. A kér-
déseket Barát László, a Szentesi 
Családsegítő Központ munka-
társa állította össze. A rendezvé-
nyen a helyi polgárőr egyesület 
az önkéntesség és a rendvéde-
lem fontosságáról beszélt a fia-
taloknak, akik a délelőtt folya-
mán roma származású rendőr 
tanulókkal is találkozhattak. Az 
eseményt a Faur Band és Balogh 
Katesz, a Népművészet Ifjú Mes-
tere címmel kitüntetett táncos 
közös műsora zárta.

Elfogadás, esélyegyenlőség és okostelefonok
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Az emberiség egyik legna-
gyobb problémája a hulladék-
kezelés. A Földön több millió 
tonna szemét hever a termé-
szetben. Vannak országok, 
ahol megélhetést jelent, és 
vannak olyan államok, ahol 
nem tudnak megbirkózni a 
feladattal. A kár felbecsülhe-
tetlen, de az emberiség még 
nem tudja elég komolyan ven-
ni a környezetszennyezés ha-
tásait. Néhány elborzasztó 
adat: naponta több mint 4 mil-
lió tonna szemetet termelünk 
a Földön, az országban évente 
4,5 millió tonnát, ebből váro-
sunkban évente kb. 6200 ton-
na keletkezik. 

Mennyire tudatosak a szente-
siek, ami a környezetvédelmet 
illeti, és milyen igény van a sze-
lektív hulladékgyűjtésre? – tet-
tem fel a kérdést Kiss Ferencnek, 
a Szentes Városellátó Nonprofit 
Kft. munkatársának.

– A szentesiek közül sokan 
használják a szelektív hulladék-
gyűjtés adta lehetőségeket, so-
kan élnek vele, mérsékeltebb lel-
kesedéssel, illetve vannak, akik 
ezt kihasználják, és láthatóan 
visszaélnek vele. Ez tapasztal-
ható a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek környékén. A gyűjtő 
edényekbe is gyakran olyan hul-
ladék kerül, ami a legjobb szán-
dékkal sem nevezhető odava-
lónak. „Jó szándékú szemétnek” 
hívják, amikor műanyagos kon-
ténerbe olyan műanyagot dob-

nak, ami a feldolgozó ipar szá-
mára nem használható, viszont 
a szándék legalább megvolt. 
Amikor az üveggyűjtő konté-
nerben állati maradvány van, 
az nehezen nevezhető szemlé-
letbeli problémának. Az vegy-
tiszta rossz szándék. Ami a hul-
ladék termelést illeti Szentesen 
az átlagosnál talán egy kicsit 
jobb a helyzet. Itt még nem az 
az életmód jellemző, mint egy 
nagyobb városban, ahol sokkal 
erősebbek a fogyasztási szoká-
sok. Már az is haladás, ha nem 
dobjuk el az utcán a szemetet. 
A cél az lenne, hogy minél keve-
sebb szemetet termeljünk, ezt a 
fogyasztási szokásaink megvál-
toztatásával érhetjük el. 

A környezettudatosságot és 
a szemléletformálást már egé-
szen korán kell kezdeni, például 
óvodás korban. Így tesz a Szent 
Anna Utcai Óvoda, amely három 
nyertes pályázat után 2015-ben 
elnyerte az Örökös Zöld Óvo-
da címet. Az ajtón belépve rög-
tön feltűnik, hogy szelektíven 
gyűjtik a hulladékot, az udvaron 
madáretető és PET palackokból 
készült szélkerék jelzi az újra-
hasznosítást. Az épületben kel-
lemes meleg fogad, amely a ter-
málvizes fűtésnek köszönhető. 
Bárányné Magyar Ilona tagóvoda 
vezetővel beszélgettünk.

– Mi, felnőttek elhivatottak és 
elkötelezettek vagyunk a kör-
nyezetvédelem iránt, és a gyere-
keket is környezettudatos maga-
tartásra és életformára neveljük. 

A környezeti nevelésbe tarto-
zik a föld, a víz, a növények, ál-
latok, a levegő, a talaj védelme, 
a velük való foglalkozás. Ennek 
egyik szelete a hulladékkezelés. 
Életszerűen, konkrét megfigye-
léssel, játékos formában megta-
nítjuk a gyerekeknek, hogy mi 
a hulladék, és mi a szemét. Hi-
szen ez két kategória. A hulladé-
kot hogyan kezeljük itt az oviban 
és otthon a saját háztartásunk-
ban. A csoportszobákban külön 
gyűjtjük a használt zsebkendő-
ket, a rajzoláskor keletkező pa-
pírokat. Itt az oviban is van egy 
elemgyűjtőnk, egy titkos helyen, 
és otthonról elhozhatják a hasz-
nált elemeket. Hagyománya van 
annak is, hogy a hulladékból új-
rahasznosítással érdekes dolgo-
kat varázsolunk, barkácsolunk. 
Ebbe a szülőket is bevonjuk, akik 
nagyon aktívak. Jeles zöld nap-
jaink adják Zöld Óvodai jelle-
günk vezérfonalát. Fontos ná-
lunk a Takarítási Világnap, az 
Állatok Világnapja, a Víz, Föld és 
a Madarak, Fák Napja. Ezenkí-
vül tavasszal és ősszel hulladék-
gyűjtési akciókat is szervezünk. 

Környezeti nevelésünk legfonto-
sabb elve: „Kevesebb szemét, él-
hetőbb környezet.”

A szentesieket is megkérdez-
tük, mennyire élnek környe-
zettudatosan? Először fiatalok 
válaszoltak. Kállai Boglárka a fog-
mosásnál nem folyatja a csapot, 
ha kimegy a szobából lekapcsol-
ja a villanyt, a telefontöltőt azon-
ban bedugva hagyja, mert úgy 
kényelmesebb. Számel Kriszti-
na takarékra veszi a fűtést, ha el-
megy otthonról, hogy ne fogy-
asszon fölöslegesen. Ő például 
az iskolában is elzárja a csapot, 
hogy ne csöpögjön. Nagy Dávid 
az elemeket mindig leadja a kije-
lölt helyeken. Egy idős házaspár 
otthon szelektíven gyűjti a hul-
ladékot. Az nagyon zavarja őket, 
hogy sokan szemetelnek az ut-
cán, nem figyelnek oda a kör-
nyezetükre. Egy szentesi sport-
boltban is érdeklődtem, ahol az 
eladó elmondta, hogy a cipők 
mellé már nem mindenki viszi el 
a dobozt, nem akarja szaporítani 
a hulladékot. A nejlon táskát vi-
szont sokan kérik, mert rajta van 
a márka logója.

Hegyek helyett szeméthegyek?
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Tokácsli Galéria
November 25-ig tekinthető 

meg Gy. Szabó Béla grafikus mű-
vész emlékkiállítása. A kiállítás 
válogatás a szanki Gy. Szabó Kép-
tár anyagából. 

Koszta József Múzeum
November 11-én, szombaton 

10 órától Márton napi ludassá-
gok című matiné családoknak, 
kézműves foglalkozással.

November 16-án,  10 órától és 
november 17-én 9 órától rende-
zik meg a  Csallány Gábor Emlék-
konferenciát a Megyeháza Konfe-
renciaközpont dísztermébe.

November 16-án 18.15 órakor 
a „Körösök halászata” című idő-
szaki megnyitója lesz, valamint 
a témához kapcsolódó rajzpályá-
zat eredményhirdetése a Koszta 

József Múzeumban, ezt követően 
Kakuk Tünde és Benedekfi István 
zongoraművészek koncertje lesz 
a Lajtha László Alapfokú Művé-
szeti Iskolába. A kiállítás megte-
kinthető december 31-ig.

Városi Könyvtár
November 13-án, hétfőn 17 

órakor a Gondolkodók klubja tart 
összejövetelt a Gyógyszeripar 
mint biológiai fegyver? címmel .

November 14-én, kedden 18 
órakor Újbor ünnepe lesz. A Solt 
környéki borok bemutatója han-
gulatos irodalmi est keretében.

Művelődési központ
November 17-én 19 órai kez-

dettel Kowalsky meg a Vega, Esz-
szencia című beszélgetős est 
lesz az ifjúsági házban, ahol 
meghallgathatják a szerző előa-
dását és kérdéseket tehetnek fel. 
Az est folyamán akusztikus gitár-
ral előadva elhangzanak régi és 
új dalok.

November 13-án, hétfőn 18 
órakor kezdődik a Művelődési 
és Ifjúsági Házban Soma Mama-
gésa előadása Intimitás és azon 
túl címmel. 

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

Micimackó bérlet második előa-
dásán, Nem félünk a farkastól 
címmel a Grimaszk Színház inter-
aktív bábjátéka látható.

Megyeháza KKK
November 10-én, pénteken 

18 órai kezdettel a Közéleti klub 
vendége Donáth László lelkész

 A reformáció 500 éves évfor-
dulóján a kereszténységről, bal-
oldaliságról beszélgetnek a volt 
országgyűlési képviselővel.

Petőfi Café
November 15-én, szerdán 18 

órai kezdettel a Kávéházi esték 
program sorozatban követke-
zik: találkozó Markó Béla románi-
ai költővel. A magyar kártya című 
könyvről a szerzővel beszélget 
Paulovics Tamás.

P r o g r a m a j á n l ó

Halupa B. Eszter

A pénzügyi rovatunkban a 
kamatmentes hitelekkel fog-
lalkozunk. Hasznos tanácsok-
kal lát el ismét Nagygyörgy 
Zsolt szakértőnk, az MFB ve-
zető munkatársa. Az ember-
ben felmerül a kérdés, hogy 
mi lehet ebben az átverés, 
vagy ha nincs benne, akkor 
kinek éri ez meg és miért?

– Mit jelent a 0%-os kamat és a 
költségmentes hitel? A kettő nem 
ugyanaz?

– Nem feltétlen ugyanaz a 
0%-os kamat és a 0%-os THM, 
azaz a költségmentes hitel. Na-
gyon gyakran találkozunk 0% 
kamattal hirdetett áruval a kü-
lönböző reklámkiadványokban, 
azonban ez nem jelent tényle-
gesen 0%-os terhet, mert csak 
az apróbetűből derül ki, hogy 
bár kamatot tényleg nem kér-
nek, de például kezelési költ-
séget igen, vagy olyan egyéb 
szolgáltatás kapcsolódik hoz-
zá, aminek a fenntartása szintén 
pénzbe kerül (pl. bankszámla 
fenntartása stb.). Így az ingye-
nesnek gondolt hitel valójában 
elég magas tényleges költsé-
get is jelenthet a valóságban. A 
ténylegesen költségmentes hi-
tel az igazából a 0%-os THM-ű 
hitel. 

– Mit jelent a THM (a Teljes 
Költség Mutató), és pontosan mit 
tartalmaz? 

– Ahhoz hogy a különböző 

hiteleket bárki össze tudja ha-
sonlítani, létrehoztak egy olyan 
mutató számot, ami tartalmaz-
za a hitel minden rejtett és trük-
kös költségét is. Ez megmutatja, 
hogy a tőkén felül mekkora ösz-
szeg visszafizetésére kell majd 
számítanunk a hitel felvétele 
után. Ha 0% THM-et olvasunk, 
akkor az tényleg költségmentes 
hitel, ha a megadott feltételeket 
mindig pontosan betartjuk. A 
THM megmutatja, hogy a kama-
ton felül az igénybevételért és a 
folyósításért a bank különböző 
díjakat, költségeket (pl. érték-
becslés díja, kezelési költség) 
is felszámíthat, melyek növe-
lik a ténylegesen visszafizeten-
dő összeget. Fontos tudni, hogy 
vannak olyan költségek, melye-
ket a THM nem tartalmaz. Ilyen 
pl. a késedelmi kamat, a köz-
jegyzői díj és a futamidő hosz-
szabbítás költsége. A szerződés 
megkötése előtt célszerű rákér-
dezni ezek mértékére is

– Mennyit nyerünk azon, ha in-
gyen hitelre vásárolunk?

– Ez sok mindentől függhet. 
Kétféle ügyféltípus van ilyen 
esetben: az egyiknek nincs pén-
ze megvenni a terméket, ezért 
kér rá hitelt, a másik meg tudná 
venni készpénzért, de inkább 
hitelre veszi, hogy addig is fial-
tassa a pénzét máshol.

Az első esetben azt javaslom, 
hogy ha nem olyan eszköz meg-
vásárlása a cél, ami létfontossá-
gú, akkor várd meg, míg lesz 

annyi pénzed, rendezd a csalá-
di költségvetést, addig ne költs 
ilyenekre. Az ilyen típusú hite-
lekkel csak még inkább tovább 
ronthatod a pénzügyi helyzete-
det, mert ha nem tudod visszafi-
zetni, akkor ennek viszonylag 
magas egyéb költségei lesznek 
és nyugodtabban lehet élni új 
tévé vagy új mobiltelefon nél-
kül mint egy „jó kis” adóssággal. 

Ha pedig okos ember mód-
jára elteszel a váratlan kiadá-
sokra vésztartalékot (ilyennel a 
magyarok négyötöde nem ren-
delkezik), akkor egy hirtelen el-
romló hűtő miatt sem kell egy-
ből hitelért rohangálnod. 

Akinek meg van pénze meg-
venni az adott terméket, annak 
ki kell számolni, hogy neki mi 
éri meg jobban: ha megveszi in-
gyen hitelre vagy ha csökkenti a 
megtakarításait és egyben kifi-
zeti. Az előbbi sok esetben ak-
kor éri meg ha az eszköz elér 
egy bizonyos értékhatárt, ál-
talában 200 ezer Ft fölött, alat-
ta nem igazán éri meg, mert a 
banki megtakarítási kamatok is 
a 0% felé haladnak. 

– Az ingyen hitel vonzóbb, 
minthogy kiírják egy termékre, 
hogy 10% engedmény?

– Ha a kereskedő a megma-
radt árukészlet kisöprésére tö-
rekszik vagy csak általános-
ságban szeretné felpörgetni a 
forgalmat egy-egy új termékre, 
akkor jobban megéri neki az in-
gyen hitel konstrukció, mint egy 

10%-os árengedmény, mert ma 
már senkinek a figyelmét nem 
kelti fel, ezért inkább a hitele-
zés költségét is magára vállalja 
és így akár több ember figyel-
mét felkeltheti ez a fajta konst-
rukció.

– Mire figyelmezteti azokat, 
akik igen nehezen tudnak ellen-
állni ilyen csábító ajánlatnak, 
mint az ingyen hitel? 

Soha ne dönts első felindu-
lásból, hanem először reálisan 
mérd fel a szükségleteket és 
az ehhez kapcsolódó pénzügyi 
helyzetet. Sok esetben a meg-
takarítás célszerűbb, mint az in-
gyen hitel és egy kis utánajárás-
sal meg lehet találni az adott 
terméket máshol 5-10 ezerrel 
olcsóbban, igaz, ingyen hitel 
nélkül.

Pénzügyi tanácsok

Valóban ingyenes az ingyenes hitel?
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Egy tavalyi statisztika sze-
rint mindössze 120 férfi 
óvodapedagógus dolgozik 
Magyarországon, pedig na-
gyon fontos lenne, hogy már 
az óvodában is legyen a leg-
kisebbek előtt férfi minta, 
esetleg példakép. Szentesen 
a Százszorszép Óvodában ta-
láltuk meg az egyik óvóbácsit. 

Mint a régi házasok, viccesen 
dorgálja egymást mikrofonom 
előtt Borbás Ferenc óvodape-
dagógus és óvónő párja, Bir-
kás Aranka. Ennek ellenére lát-
szik rajtuk a teljes összhang. Feri 
csak Arival vállalta a beszélge-
tést, mert biztonságot ad neki, 
pedig csak két hónapja dolgoz-
nak együtt, de úgy érzi, mintha 
már 20 éve lenne. Amire gondol, 
azt Ari kiegészíti, és fordítva. Így 
harmonikusan tudják irányítani 
az óvoda Napraforgó csoportját, 
a jóra, az elfogadásra tanítani a 
gyerekeket. Ari már régóta is-
merte Ferit – bár csak látásból-, 
és úgy érezte, hogy jó szakem-
ber és jó ember is egyben, ezért 
nagyon örült annak, hogy Feri 
lesz a párja a csoportban. Még 
annál is jobb a közös munka, 
mint ahogy gondolta és remél-
te, mert túl azon, hogy ugyan-
azon elvek alapján dolgoznak, 
mind szakmailag, mind emberi-
leg hasonló jót tudnak átadni a 
kicsiknek. Ha Ari kitalál valamit, 
azt Feri tovább viszi, így inspirál-
ják egymást. Témahetekben és 
projektekben gondolkoznak, és 
egy adott ötletet hetekig visz-
nek tovább, egyrészt a gyerekek 

érdeklődéséhez igazítva, más-
részt újabb és újabb ötletekkel 
kiegészítve. Mindketten más ol-
dalról közelítik meg a témákat, 
így egészítik ki egymást. Ari sze-
rint a gyerekek azonnal elfogad-
ták és megszerették Ferit, akinek 
már a hangja és megjelenése is 
új színt vitt a csoport életébe. 
A gyerekek általa sok izgalmas 
dolgot tapasztalhatnak meg, 
különösen akkor, amikor Feri 
gyermeki énje olyan játékötle-
tekkel áll elő, ami a fantáziájukat 
és képzeletüket igazán beindít-
ja. Ehhez persze kell egy nagyon 
jó adottságokkal rendelkező 
ovis csoport és a támogató szü-
lők, akikre mindig számíthatnak. 
Az ötletek és feladatok megva-
lósítása attól ilyen sikeres, hogy 
dajka nénijük – Szécsényi Erika 
– és a pedagógiai asszisztensük 
– Vida Szűcs Kitti – mindenben 
segíti őket, így alkotnak egy csa-
patot.

Feri szíve mélyén mindig is 
óvodapedagógus szeretett vol-
na lenni, azonban csak később 
válthatta valóra ezt a vágyát. 28 
évesen kezdte el a Kecskeméti 
Tanítóképző Főiskola óvodape-
dagógusi szakát, nappali tago-
zaton. Kicsit idősebb volt, mint 
a többiek, későn érő típusnak 
tartja magát. Ari csak annyit tesz 
hozzá, hogy eggyel több gyere-
ke van a csoportban, mert Feri 
teljesen azonosulni tud velük. 
Az indíttatása belülről fakadt. 
Nagy a család, Feri három gyer-
mek büszke és boldog édesap-
ja. Tartják a kapcsolatot a roko-
nokkal, egy keresztelő náluk 100 

személyes, és nagyon sok a gye-
rek, akikkel mindig nagyon jó 
kapcsolata volt. A jó Isten arra 
visz minket, hogy megtaláljuk 
azt az utat, amit kell – hangsú-
lyozza Borbás Ferenc. Bár a ko-
rábbi szakmáiban is mindig azt 
nézte, hogy azoknak mi a leg-
szebb oldala, és hogy szeresse 
csinálni. 

Mindkét óvodapedagógus élt 
Németországban. Ari óvónő-
ként dolgozott egy rövid ideig, 
majd egy középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyermekeket befo-
gadó gyermekotthonban volt 
nevelő. Itt nagyon sokat tanult a 
másság elfogadásáról, a toleran-
ciáról, a pozitív értékek kiemelé-
séről. Ez Ferivel közös irányvonal 
és alapelv, mert hitvallása sze-
rint a szeretetre épül minden, ez 
a biztos alap. Az óvóbácsi nyelv-
tanulás céljából ment külföld-
re, ott is sok mindent kipróbált. 
Egyáltalán nem bánja, mert ren-
geteg tapasztalatot gyűjtött. A 
végén adódott olyan lehetősé-
ge, hogy óvodában dolgozzon, 
de akkor nem vágott bele, mert 
itthon szeretett volna a szakmá-
jában kiteljesedni.

Csoportjukban mindennapo-
sak az ölelések, a szeretet, egy-
más pozitív tulajdonságainak 
kiemelése. Kimondják és kimon-
datják a gyerekekkel azt, amit 
gondolnak és éreznek. Minden 
csütörtökön és pénteken Ha-
lász Vastag Zsuzsi pszichológus-
sal együtt játszanak az ovisok-
kal stresszoldó, pozitív attitűdöt 
erősítő játékokat, melyet a gye-
rekek nagyon élveznek. Mun-
kájukban sokat segít támogató, 
építő tanácsokkal Rakk Hajnal-
ka, akihez a felmerülő szakmai 
kérdésekkel bátran fordulhat-

nak. A Napraforgó csoportban 
rengeteget barkácsolnak, vizu-
ális tevékenységeket végeznek, 
melyek többnyire a mesék té-
májához kötődnek, hiszen eze-
ket minden nap hallgatnak a 
gyermekek, csakúgy, mint ver-
seket, dalokat. Legutóbb a Kis-
kakas gyémánt félkrajcárja című 
mesét dramatizálták, és kap-
csoltak ehhez nagyon sok kirán-
dulást, játékot. Alapelvük, hogy 
mindent megtapasztaltnak a 
gyerekekkel. Ellátogattak a tűz-
oltóságra, majd lovas kocsival 
kimentek a Tisza-partra, ahol fát 
gyűjtöttek, tüzet gyújtottak, kin-
cses ládát kerestek. Mindez na-
gyon nagy élményt adott a gye-
rekeknek, sokan visszamentek a 
szülőkkel, és újra átélték az ese-
ményeket. 

Feri nagyon örül, hogy a Száz-
szorszép Óvodában dolgozhat, 
ahol mind a négy csoportban ki-
váló pedagógus kollegákkal ta-
lálkozott. A közösség azonnal 
befogadta és megszerette. A 
szakmaiság, egymás támogatá-
sa, a gyermekek szeretete épp-
oly fontos, mint az, hogy a négy 
csoport egymást segítve egy 
nagy családként tudjon együtt 
gondolkodni, dolgozni. Óvo-
dájukban harmonikus légkör-
ben, a nap minden egyes per-
cét örömként megélve tudnak 
arra koncentrálni, ami a hivatá-
sukban a legfontosabb, a gyer-
mekre. Mindkettejük számára 
nagyon fontos a szakmai meg-
újulás, hogy mindig legyen va-
lami, ami motiválja őket. Sze-
rencsés, ha valaki megtalálja az 
óvodapedagógus párját, és ők 
szerencsésnek érzik magukat, 
ahogyan a Százszorszép Óvodá-
ban minden kolléga.

Interjú Borbás Ferenc óvóbácsival és Birkás Aranka óvónővel

Eggyel több gyerek jár a csoportba
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Resz Anita

Olyan nagy divat mostaná-
ban, hogy öko vagy bio vala-
ki. Mint kezdő anyukát, engem 
is lehet és lehetett befolyásol-
ni. Már Eszter lányom születése 
után rávetettem magam a témá-
ra, hogy minél egészségeseb-
ben neveljem fel a kislányomat, 
és még le is csökkentsem a drá-
ga csemete környezetre gyako-
rolt hatását. Akkor kezdtem iga-
zán komolyan venni a dolgot, 
amikor kiköltöztünk a tanyára, 
még komolyabban, amikor Ad-
rienn is megszületett. Nem min-
den fronton sikerült.

Eszter addig élvezhette az 
anyatejet és a cicizést, amed-
dig a kishúga be nem költözött 
a pocakomba. Egy korty táp-
szert nem ivott, odáig voltam 
és vissza. Ötös, gondoltam. Ad-
rienn nem tudott ilyen sokáig 
szopizni, 4 hónaposan nekiáll-
tunk a tápszernek. Ki voltam bo-
rulva, hogy műkaját eszik a gye-
rekem, ja és pocsék anyának is 
éreztem magam. Elpanaszoltam 
anyukámnak, mire ő egyből ki-
fakadt: Szóval én rossz anya va-
gyok, mert csak 3 hónapig szop-
tattalak? Dehogyis Anyu, hiszen 
le sem tudsz magadról vakarni. 
(Tényleg azonnal őt hívom, ha 
valami történik a lányokkal.)

Eszternek szépen bevásárol-
tunk a zöldségesben, gyümölcs-
centrifugával és botmixerrel 

felszerelkezve én magam készí-
tettem el az első ételeit. Mond-
juk, elég hosszú ideig harcol-
tam vele: „Csak legalább kóstold 
meg, légy’szí!” Adrienn megúsz-
ta a kotyvaszaimat. A védőnőm 
tanácsolt egy bébiételmárkát, 
ami bio minősítésű, persze én 
erre azonnal lecsaptam: nem 
kell mixelni, a lelkiismeretem 
nyugodt, a kicsi kétpofára eszi. 
Ötös. Eszter imádja a saját kel-
tetésű, szabadon csipegető, vér-
beli tanyasi csirkéinket. Enni is. 
Saját tojást, kacsát, birkát, iga-
zi proteinfaló, mint az apukája. 
Biztosan egészségesebbet eszik 
így, mintha a nagyüzemben elő-
állított húst vennénk. A mennyi-
ségen mondjuk, javíthatna, elég 
keveset pakol a pocakjába.

Következő nagy kérdés a pe-
lenka. Eszterrel nekiugrottunk a 
mosható pelusnak. Akkor még 
sokat evett a szívem anyatejből. 
Ha mentünk valahová, gyakran 
átázott a pelus, nem mertem rá-
adni, nehogy leégjek. Inkább 
maradt az eldobható. A tanyán 
azonban jött az ötlet, miért ne 
próbáljuk ki a komposztálhatót? 
Amikor Adrienn megszületett, 
már két különböző méretű pe-
lenka került a trágyadombra. Be-

ásva persze. Akkor érkezett a kis 
tacsink, Lilike, aki előszeretettel 
kaparta ki, és vonszolta a tornác-
ra a műsoros pelusokat, a macs-
kák által odacipelt véres egerek 
mellé. Hurrá! Rájöttünk, hogy a 
pelenkák vagy nem bomlanak 
le, vagy mi nem tudjuk megvár-
ni, mire lebomlanak. Újra nekifu-
tottunk a picikével a mosipelus-
nak, és most bejött. Kevesebbet 
pisil vagy vastagabb a combja? 
Nem tudom mi az ok, de mű-
ködik. Közben Eszter szobatisz-
ta lett. Mondjuk, amiket a bilibe 
tud produkálni. Na, azoknak van 
környezetre gyakorolt hatása! 
Rám is, erős. Jobb lenne, ha egy-
szerűen csak elpárologna min-
den. Az lenne a csillagos ötös. 
Így sem vagyunk rosszak, mert 
napelemmel nyerjük az áramot, 
és a szennyvizet újrahasznosít-
juk. Szóval moshatok kézzel, mo-
sógéppel, pelenkát, bilit, popsit, 
amennyi jólesik. 

Játék-kérdés. Lehet, hogy a fa-
játékok egészségesebbek, job-
ban fejlesztik a gyerekek képes-
ségeit, mint a műanyag társaik. 
Nekem egyszerűen csak jobban 
tetszenek, nosztalgikusak, ille-
nek a tanyánk berendezéséhez. 
Költözés után elajándékoztam, 

lecseréltem, beszereztem. A lá-
nyoknak nem kulcsfontosságú a 
játék alapanyaga, a lényeg, hogy 
érdekes legyen. Adrienn elcup-
pogja a macis rágókát és a hú-
zogatós krokodilt is, rázogatja a 
csörgőt és a tologatós tűzoltó-
autót is. Nyálaz és hadonászik, 
mindegy mivel. Eszter ügyesen 
játszik már akár egyedül, bármi-
vel. Kedvenc tevékenysége: utá-
nozni Anyut. Kapott például kis-
seprűt, jó ötlet. A legjobb mégis 
a kinti játék. Nem a fából készült 
rollerre, futóbiciklire és társaikra 
gondolok. Azok nincsenek. Kint 
nem is kell játék. Hatalmas ta-
nyaudvar van, igazi, élő állatok-
kal, friss levegővel. A kedvencük. 
Csillagos ötös öko-bioságból.

Baba a fedélzeten

Öko-bio-babák

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

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

JÓ állapotú, ágyazható ágyneműtar-
tós 2-es kanapé eladó. Tel.: 30/991-4671

70 éves özvegy hölgy társat keres 
szenvedélymentes igényes Szentesi öz-
vegy úr személyében. Telefon: 30/611-
3466

TAKARÍTÁST, idős gondozást 
vállalok december 2-től hétfő, kedd és 
pénteken délelőtt. Csak hölgyek jelent-
kezését várom Szentes belterületéről. 
Telefon: 70/5437-601

ELADÓ fehér zománcos román 
kályha, fa és szén tüzelésű. Szentes, Pó-
lya u. 3/B. Telefon:63/311-27

KORTÁRS festőtől olajfestmény 
vásárlási lehetőség. Az alkotótól széles 
választékban vásárolhatók gyönyörű 
tájképek, csendéletek. Érdeklődni, idő-
pontot egyeztetni az alábbi telefonszá-
mon lehet: 63/313-004, 20/318-8059

SZENTESEN a városközpontban 
garázs eladó. Telefon: 63/890-544

SZÉP szürke és cirmos cicákat el-
ajándékoznék. Telefon:30/685-8866

BORDÓ1300-AS Lada Szamara 2 
év műszakival jó állapotban eladó. Tele-
fon: 30/685-8866

KÖZPONTBAN panel programos 
felújított 5. emeleti 2+1 fél szoba + ét-
kezős, erkélyes, klímás lakás eladó. Tele-
fon: 30/357-6317

ROBI 151-es rotakapa gyári pótko-
csival, járókerekekkel eladó. Telefon: 
20/596-9873

ANGOL tanítás 2000 Ft/óra, kezdő 
szinttől a haladóig. Telefon: 30/663-
6293

KÉTSZOBÁS, összkomfortos csa-
ládi ház, melléképülettel, garázzsal, 
nagy udvarral eladó. Ugyanitt kétfunk-
ciós modern szoba WC eladó. Telefon: 
30/876-6113.

TÖRPE-SNAUZER kiskutyák el-
adók. Telefon: 30/547-2341.

KIADÓ garázst keresek hosszú távra 
az Új utca környékén. Tel.: 30/312-8472.

ÚJSZERŰ vaskandalló (SERVANT), 
patentozó és gombbehúzó tartozékok-
kal eladó. Telefon: 30/64-0701

1 HL szilva cefre eladó. Telefon: 
63/322-369

ELADÓ kis ház nagy kerttel. Tele-
fon: 30/713-6909

MARSHALL gitárerősítő (valvestate 
8020), 20 watt, 25000 Ft.- ért eladó.  Te-
lefon: 20/312 4978

SZENTESEN a Kisérben össz-
komfortos új építésű ház eladó. Tele-
fon:30/553-6075

KEREKES járókeret eladó. Telefon: 
63/312-911

MALACOK eladók. Tel.: 30/515-
6033

75 éves férfi özvegyasszonyt keres 
élettársnak. Vidám természetű vagyok, 
nem dohányzom, családom nincs. Sze-
retetben együtt élni. Szabó Sándor, Hor-
váth M. u. 12.

ELEKTROLUX márkájú 225 literes 
hűtőláda eladó. Telefon: 63/321-184

IRODÁNAK, vagy műhelynek 
raktárnak alkalmas üzlethelyiség a 

Felsőpárton kiadó. Légelszívóval, lég-
kondicionálóval, radiátoros gázfűtéssel, 
szociális helyiségekkel,ipari árammal. 
Érdeklődni délután18 óráig. Telefon: 
30/308-1626

ELADÓ 220 V-os terménydaráló, 
25 l-es zsírosbödön, 50 l-es üvegballon, 
240 l-es fagyasztó- szekrény, 200l-es 
fémhordó tetővel, üst fedővel. Telefon: 
63/364-792

OXIGÉN hegesztőpalack, hegesztő-
készlettel eladó. Tel.: 30/481-3842

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tele-
fon: 30/440-0962

JÓGA és Pilates a Body and Soul-
ban. Szentesen a Kossuth L. u. 24. szám 
alatt. Body and Soul közösségi oldalon 
részletes órarend. Telefon: 30/835-6927

HAJLÍTOTT vázú női 28-as kerék-
pár, villany kukorica daráló, háttáma-
szos fa kanapé eladó. Tel.: 63/313-473

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZ-
TŐ torna gyerekeknek a Klauzál iskola 
tornatermében, 6 éves kortól. További 
info hétfőnként 16 órától a helyszínen. 
Tel.:30/438-8578.

ÜSTHÁZ üsttel, Robi-52 rotációs 
kapa tartozékokkal-vízszivattyú, fű-
nyíró,önjáró kerék üvegballonok (10-50 
literig) eladó. Tel.: 30/326-4727

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

Elégedetten az élettel – Vá-
gyak, célok, küzdelmek cím-
mel tartott előadást Pál Ferenc 
katolikus pap, mentálhigiénés 
szakember november 6-án a 
sportcsarnokban. A népsze-
rű Pál Feri atya a Szentesi Ke-
resztény Pedagógus Társaság 
meghívására érkezett ismét 
városunkba. Először hallgat-
tam meg a gondolatait, de 
nem utoljára. Az elején na-
gyon színpadiasnak és túl-
zónak éreztem az előadását, 
majd egyre inkább átadtam 
magam a show-nak. 

Az atya Carl Rogers ameri-
kai pszichológus gondolataival 
kezdte fellépését, mely szerint 
három téveszme jellemez min-
ket. Kutatások szerint százból 
hetven ember akkor sem elége-
dett, ha a dolgok úgy mennek, 
ahogy ő akarja. 

Cathy Freeman példáján ke-
resztül vezette be a közönséget 
a boldogság túlmisztifikált vilá-

gába. Ő Ausztrália nemzeti szim-
bóluma, a 400 méteres síkfu-
tás olimpiai bajnoka. Az olimpia 
után 10 évvel azt mondta, hogy 
amikor nyert, ő volt a világ leg-
boldogabb embere. Pál Feri 16 
évet atletizált, magasugró volt, 
a 400 métert gyilkos távnak ne-
vezte, azt ugyanis végig kell 
sprintelni. És a végén az ember 
teste nagyon fáj. Cathy Freem-
an hazudott? – tette fel a kérdést 
a szakember, amit rögtön meg 
is válaszolt: Persze hogy nem! 
Hosszú Katinka, Gyurta Dani, 
Cseh Laci is ugyanezt érezte. Mi-
ért nem állnak meg mégis, ami-
kor már nagyon fáj? Azért, mert 
bár még messze a cél, de jó irány-
ba haladnak. A kutatások szerint 
akkor vagyunk jól, ha az életünk 
jó irányba halad. Akkor elviseljük 
a fájdalmakat és a kudarcokat is. 

Carl Rogers már 50 évvel ez-
előtt leírta, hogy a boldogság 
nem cél, hanem irány, nem álla-
pot, hanem folyamat. A boldog-
ság nem rendkívüli, speciális és 
egyedi, hanem nagyon szemé-

lyes, emberi, egyetemes és egy-
szerű. 

Ezek után a jól-lét öt forrását 
osztotta meg hallgatóságával 
Feri atya, és azt mondta, hogy 
mind az ötre szükségünk van. 

1. Azok állítják, hogy boldogok 
vagy elégedettek, akik több-
ször élnek át pozitív érzéseket. 
A mentálhigiénés szakember 
Olofsson Placid bencés szer-
zetest idézte, aki tíz évet töl-
tött a Gulagon, és 101 évesen 
halt meg januárban. Túlélé-
si stratégiájuk az volt, hogy a 
munkatáborban öröm olim-
piát rendeztek, amit 17 öröm/
nappal lehetett megnyerni. 
Nagyon fontos az érzelmi in-
telligencia – emelte ki a kato-
likus pap. Azok lehetnek bol-
dogok, akik pozitív érzéseiket 
megbecsülik, azokra tudato-
san visszaemlékeznek, mások 
pozitív érzéseihez tudnak kap-
csolódni. 

2. Azok boldogok, akik világosan 
látják és tudják, hogy az élet-
nek van értelme. Nick Vujicsics 
példáját hozta, aki karok és lá-
bak nélkül született, és tíz éve-
sen öngyilkos akart lenni. Ak-
kor úgy gondolta, hogy így 
nem érdemes élni. Az édesa-
nyjával való beszélgetések jó-
zanították ki. Nem volt még 
20 éves, akkor rájött, hogy 
nem azért érzi magát pocsé-
kul, mert nincs karja és lába, 
hanem azért, mert az életének 
nincs célja. Amíg gőzöm sincs, 
hogy miért élek, hogyan le-
hetnék jól? Az emberi életnek 
akkor is van értelme, ha valaki 
sikertelen, idős vagy beteg, és 
nem csak akkor, ha sikeres, fia-
tal és egészséges. 

3. Azok vannak, jól, akik képe-
sek az önfeledtségre és elmé-
lyültségre. Ehhez semmi más-
ra nincs szükség, mint hogy 
feledkezzünk meg magunkról. 
Csíkszentmihályi Mihályt, az 
Egyesült Államokban élő pszi-
chológust is megemlítette, aki 
a II. világháború elől menekült 
családjával Velencébe. Nem 
iratkozott be a középiskolába, 
helyette olvasott, színházba, 
előadásokra járt. Az érdekelte, 
hogy mikor van jól az ember. 
Rájött, hogy akkor, ha elmé-
lyülten és önfeledten végez 
valamit (Ez a flow-elmélet).

4. Azok a személyek vannak jól, 
akik átélik, hogy az életük gyü-
mölcsöző – folytatta a szakem-
ber. Ez nem egyenlő a sikerrel, 
hírnévvel és népszerűséggel. 
A sikertől nem leszünk bol-
dogok, attól sikerélményünk 
lesz. Mi az, hogy gyümölcsöző 
élet?  Ha használjuk magun-
kat, ha megtesszük azt, amire 
képesek vagyunk, akkor jól va-
gyunk. Ha látjuk, hogy az éle-
tünknek valami eredménye 
van, ami nem a siker. 

5. Azok a személyek vannak jól, 
akik tartalmas emberi kap-
csolatokban élnek. Akkor va-
gyunk jól, ha észrevesznek, 
minket, ha figyelnek ránk, ha 
megbecsüljük egymást. Nem 
elég, hogy gondolom, hogy 
tudom, de kifejezésre kell jut-
tatni, ki kell mondani! Fontos a 
megbecsülés és tisztelet kife-
jezése. Az egészséges lélek jól 
van, ha törődhet, és ha törőd-
nek vele. Jólesik adni és kap-
ni. Törődés és gondoskodás. 
Emberszámba venni egymást 
nehéz helyzetekben. Ettől va-
gyunk igazán jól – fejezte be 
előadását Pál Feri.

A boldogság nem cél, hanem irány

Sebők Tamás

„Vérbeli magyar krimi a ke-
ményebb vonulatból” – írják 
Kondor Vilmos legújabb mű-
fajteremtő regényéről, mely 
az utóbbi évtized legsikere-
sebb magyar krimije javított, 
átdolgozott kiadásban. A mű 
szeptembertől újra kapható, 
novembertől pedig már a mo-
zikban a mozivásznon is látha-
tó a filmes adaptáció.

Budapest, 1936. Gömbös 
Gyula miniszterelnök halott, a 

város gyászol, így a sajtó sem 
foglalkozik azzal, hogy Erzsé-
betváros egyik kapualjában egy 
lány holttestére bukkannak. 
Egyedül Gordon Zsigmond, Az 
Est bűnügyi zsurnalisztája ér-
kezik a helyszínre, és kezd kér-
dezősködni, ám mindenütt fa-
lakba ütközik. Ennyi éppen elég 
ahhoz, hogy tovább nyomoz-
zon, a szálak pedig egyszerre 
vezetnek felfelé, a társadalom 
legfelsőbb, korrupt politikusok-
kal és gazdag üzletemberekkel 
teli világába, és lefelé, a pros-

titúció és az illegális ökölvívó-
meccsek sötét bugyraiba. Gor-
dont azonban hajtja szimata és 
kíváncsisága, sőt, minél inkább 
el akarják rettenteni, ő annál 
kitartóbban halad előre. Nem 
tudja, kiben bízhat, nem sejti, 
kit milyen aljas, hátsó szándék 
mozgat, nem érdekli, mikor mi-
lyen érdekeket sért. Egy dolgot 
akar csupán: megtalálni a fiatal 
lány gyilkosát Budapesten, eb-
ben az egyszerre tündöklő és 
mocskos, meghasonlott alakok-
tól hemzsegő, bűnös városban.

Könyvajánló: Budapest Noir
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Halupa B. Eszter

Különleges Halloween jel-
mezek, remek táncosok, salsa 
zene uralta a Szecessziós Há-
zat, október 31-én Szentesen, 
ahová a Dolce Dance Tánc- 
stúdió meghirdette Hallowe-
en-i Salsa & Sensual Party-ját. 
Ez egy zártkörű buli volt, de 
a szervezők tervezik, hogy a 
nagy érdeklődésre való te-
kintettel lesz még ilyen lehe-
tőség, hiszen sokakat magá-
val ragad a salsa életérzés, és 
a tánc alapjait is el lehet sajá-
títani. A tanfolyamok alkalmá-
val, akár haladó szintet is el 
lehet érni. A party-n 90 fő re-
gisztrált, nem csak Szentesről. 
Bácskai Andris táncoktatóval a 
buli után beszélgettünk.

– A Strandparty utáni legna-
gyobb salsa buli volt Szentesen, te 
hogy láttad ezt az estét?

– Valójában ez már a harmadik 
nagy salsa buli Szentesen, aho-
vá a környező városokból is ér-
keztek szép számmal. Az elsőt 
az ifjúsági házban tartottuk, ahol 
az órák is vannak. Szerintem na-
gyon jól sikerült, és nem is számí-
tottam arra, hogy ilyen sokan el-
jönnek. Sokan gondolták, hogy 
spontán döntenek a buli mellett, 
és biztos vagyok abban, hogy 
nem csalódtak.

– Oktatóként miben lehet mérni 
egy tánciskola által szervezett buli 
sikerét?

– Más városokban is oktatott 
kubai salsát, és mindnek megvan 
a maga varázsa. Szentesen egy 
nagyon kedves és őszinte csapat 
alakult ki, a hangulat mindig jó és 
a bolondozások sem maradnak 
el. Sok mosoly van az arcokon, 
látni azt, hogy élvezik a táncot, 
tudják a lépéseket, amelyeket el-
sajátítottak, azt hiszem számom-
ra ez a legfontosabb. Ez adja a 
legnagyobb erőt is.

– A Halloween salsa party-n 
észrevehető volt egy oldott han-
gulat. A tapasztalt férfi táncosok 
odafigyeltek, hogy egy olyan 
lány se legyen, aki ne táncolna 
legalább egy dalon keresztül.

– Igen, úgy gondolom, hogy 
ez már egy folyamatnak köszön-
hető, hiszen pont erre törek-
szünk a csoportjaim tagjaival, 
hogy bátran táncoljanak együtt, 
hiszen a közös bulik alkalmával a 
városok közötti barátság is erő-
södik. Érkeztek táncosok Hód-
mezővásárhelyről, Orosházáról, 
Kiskunfélegyházáról, Szegedről 
és Budapestről is.

„Ilyen frenetikus bulit! Olyan 
sokan voltunk, hogy csak na! Kö-
szönöm ennek a sok-sok ember-
nek, hogy eljött és együtt emel-

tük az est hangulatát. Örülök, 
hogy ilyen jól éreztétek magato-
kat és jó pihenést mindenkinek" 
– ezzel a bejegyzéssel köszön-
te meg a táncosok részvéte-
lét Bácskai Andris tánctanár, aki 
már három csoportot is tanít a 
kubai salsa lépéseire Szentesen, 
de bátran állíthatom, hogy en-
nél sokkal többet kapunk tőle az 
órákon. Fantasztikus társaságot, 
sok mosolyt és fejlődést és egy 
klassz keddi órát, amely kibillent 
minket a hétköznapok mókus-
kerekéből. Mindig új lépésekkel 
gazdagítjuk tudásunkat, és kü-
lön öröm, amikor kijön a lépés, 
és megvan a tónus.

Az egyik ott tanult tánclépés, 
Dile que si, magyarul mondj 
igent, meghatározta az egész 
este hangulatát.

Fergeteges Halloween-i Salsa & Sensual Party a Szecessziós Házban

Dile que si – mondj igent!

10. Wellhello

    Odaút

9. Imagine Dragons

Thunder

8. Caramel

Használd 
A Szívedet

7. Portugal. The Man

Feel It Still

6. Avicii feat. Sandro Cavazza 

Without You

5. Zayn feat. Sia

Dusk Till Dawn

4. Justin Bieber feat. BloodPop

Friends

3. Axwell & Ingrosso 

More Than You Know

2.Calvin Harris feat. Pharrell
Williams & Katy Perry & Big Sean

Feels

1. P!nk

What About Us

HETI

A Rádió 451 Charter legnépszerűbb dalait 

szombaton 18 órától hallhatják a 106.1 MHz 

frekvencián. Töltse le applikációnkat, vagy 

hallgasson minket online!

Fotó: Hódi Roland
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Darók József

Tapintani lehet majd a fül-
ledtséget az est végére – ígér-
te Kovács András Péter (KAP) 
és Kormos Anett a Numera 
című előadásuk bevezetésé-
ben, azaz előjátékában. A két 
stand upos humorista hétfőn 
este az ifjúsági házban a ran-

dira való készüléstől egészen 
az ágyjelenetig vitték a közön-
séget, akik közül néhány pár a 
színpadon is szerepelhetett – 
nyugalom, csak szóban.

Már két éve járja Numera 
című műsorával az országot a 
Dumaszínház két humoristája, 
Kovács András Péter és Kormos 
Anett. November 6-án a műve-

lődési központ szervezésében 
Szentesre is eljöttek egy más-
fél „pásztorórára”. A férfi és a nő 
szemszögéből járták végig a 
párkapcsolatokban előfordu-
ló vicces helyzeteket, legelőször 
is felsorakoztatva a férfi-és nőtí-
pusokat. Előbbiből több is van, 
de a férfi szerint nő csak kétféle 
létezik: kicsi vagy nagy mellű. A 
páros hölgytagja öniróniát sem 
nélkülözve sokáig lovagolt ezen 
a poénon, de KAP sem rejtet-
te véka alá, hogy a férfiak - ál-
talában - milyen bénán ismer-
kednek, élnek házaséletet, vagy 
éppen szakítanak. Anett nagyon 
jó tollú író, ezt példázzák olyan 
sorozatok, mint A mi kis falunk 
és a Mindenből egy van, így a 
műsor is sziporkázott a poénok-
tól. Kérdésére például, hogy ki 
feküdne le vele, csupán egy úr 
gyűjtött bátorságot, hogy fel- 
emelje a kezét, ami a nő szerint 
jó eredmény, pedig – mint el-
árulta – a férje is ott ült a néző-

téren. Azonban egy ponton a 
„szomszédba”, pontosabban a 
Facebookra mentek a humorért: 
felhívásban keresték ugyanis a 
legbénább szakítószövegeket.  
A „gyöngyszemek” közé került 
például: „Most nem tudok tartós 
kapcsolatot vállalni, anyámék-
kal kerítést festünk.” Vagy: „Tök 
jól néz ki a volt pasid.” „Ismered?” 
„Persze, én vagyok.”

Interaktív jelenetek is tarkítot-
ták az estet, párok oldottak meg 
szex teszteket, illetve a régi té-
vés társkereső műsorokat kigú-
nyolva vakrandikat tartottak, a 
civilek a humoristák szerint na-
gyobb tapsot kaptak náluk. A 
legrövidebb randikra is hoztak 
tanulságos, elrettentő példákat. 
Annak a kapcsolatnak nincs jö-
vője, amelyben például ilyen 
párbeszéd hangzik el: „Hozzád 
vagy hozzám?” „Figyelj, nekem 
ez túl gyors.” „Jó. Hoooozzzzááá-
ád vaaagy hoooozzzááám?”

A végére csak összejött a nu-
mera, a teremben lekapcsolták 
a fényeket egy rövid hangjáték 
kedvéért.

Sebők Tamás

A Zene-Világ-Zene program-
sorozat egy különleges előa-
dással, a Kowalsky meg a Vega 
Esszencia című beszélgetős, 
akusztikus gitáros estjével je-
lentkezik november 17-én, 
pénteken az ifjúsági házban. 

Az Esszencia névre keresztelt 
rövid, 10 állomásos turnén a ze-
nekar nem csak Magyarország vá-
rosaiban, de például Londonba is 
elviszi a túlnyomó részt a dalok 
szövegeiről, üzenetéről, esszenci-
ájáról szóló műsorát. Az Esszencia 
a zenekar első 15 évének mun-
kásságát átölelő dupla válogatás 
album, a Kilenc megjelenése, va-
lamint a 2018 februárjában ese-
dékes Aréna koncert között zajlik. 

A beszélgetős estéken szót ej-
tenek és egy kicsit talán átfogóbb 
keretek között beszélgetnek, ar-
ról, mit is nyújtanak, milyen üze-
nettel bírnak a zenekar dalszöve-

gei, melyek teljesen hétköznapi 
témák köré épülnek, így lírai mó-
don számolnak be, a kihűlt, vagy 
épp lobogó szerelemről, a ma-
gányról, pénzről, barátságról, vi-
gaszról, sikerekről, megbocsáj-
tásról. 

A rendezvényen nem csupán 
meghallgathatják a résztvevők a 
szerző előadását, de kérdéseket 
tehetnek fel, sőt elmondhatják 
személyes meglátásaikat, vala-
mint kritikákat is megfogalmaz-
hatnak az érdeklődők. Az estek 
keretén belül akusztikus gitárral 
előadva meghallgathattok régi, 
és az új dalok is, azonban a lényeg 
az eszmecserén lesz!

Ne azt nézd, hogy ki mit mond!
Hogy néha tévedsz, nem az a gond.
De hogyha a harag a szívedbe fészkel,
Egyből lefekszik a józan ésszel,
És azzal, ahogy gondolsz, ahogyan érzel.
El is döntesz mindent, hogy mit érsz el.

Numera humoristákkal

A lényeg az eszmecsere

Véradás
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a Magyar 

Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és 
szerdán délelőtt 07.30-12 óráig, és csütörtök délután 14-17 
óráig tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson. 

További kiszállásos véradásokat tartanak: November 23-
án, csütörtökön 9 és 11 óra között a Batsányi gimnázium-
ban. Mindszenten is várják az önkéntes véradókat a Kel-
ler Lajos Művelődési Központban november 14-én, kedden, 
és 24-én, pénteken 14 ás 18 óra között. Nagymágocson no-
vember 21-én, kedden a Művelődési Házban 15 és 18 óra 
között, Szentesen november 27-én, hétfőn 10 és 14 óra kö-
zött a laktanyában, valamint Árpádhalmon november 28-
án, kedden a Művelődési Házban 15 és 17.30 között.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Városháza Dísztermében közmeghallgatást tart 2017. 
november 23-án, 11-12 óráig.

Szentes Város Önkormányzata pályázatot hirdet Szen-
tes Város IV. sz. körzet fogorvosi álláshelyére. A pályáza-
ti feltételek megtalálhatóak a www.szentes.hu honlapon.

Közmeghallgatás

Pályázat
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Darók József

Különleges technikával, egy 
komor, sötét, haldokló világ-
ról készít fotókat Gálos Lász-
ló salgótarjáni fotós, akinek 
kiállítása a Galéria Étterem és 
Kávéházban tekinthető meg 

egészen január 7-ig. A civilben 
boncmesterként dolgozó férfi 
tavaly a szentesi Aktfotó Bi-
ennále fődíját is elnyerte.

Régi, a fotográfia kezdetén al-
kalmazott eljárással dolgozik Gá-
los László, nedves kollódiummal. 
Ez a másodikként feltalált eljárás 

volt 1851-ben, különlegessége 
pedig, hogy lehetett vele pozitív 
és negatív képet is csinálni. Az 
1880-as évekig ez volt a legelter-
jedtebb fotózási technika, aztán 
az egyszerűbb eljárások kiszorí-
tották, derült ki a fotós magya-
rázatából. Azonban egészen az 
elmúlt évekig ilyen felbontású 
képeket nem lehetett más tech-
nikával létrehozni. Csakhogy ez 
az archaizálás nagyon bonyolult, 
sötétkamra kell hozzá, s renge-
teg vegyszer, amiket folyékony 
állapotban kell tartani egészen 
az expozícióig.

Kisméretű képeket látni az 
Apnoé című kiállításán, melyek 
mindegyike egyetlen példány-
ban létezik. Nem azt az utat kö-
veti, ahol a nagy képméret a 
lényeg, mondta a fotós, neki fon-
tosabb, hogyan tudja megcsinál-
ni. A méretezés része a kompozí-
ciónak, szerinte sokkal kevesebb 

téma van, ami nagyobb képet 
igényelne, mint ahogy azt ma-
napság gondolják. Csak pár 
éve, 37 éves fejjel kezdett fotóz-
ni, ami megfogalmazása szerint 
nem hátrány, sőt, úgy érzi, éret-
tebb korban jobb elkezdeni. Pol-
gári foglalkozása boncmester, 
alkotásai nem könnyen emészt-
hetőek. Képi világa komor, amb-
rotípiái (a kollódiumos nedves 
eljárás) egy sötét, haldokló világ-
ba visznek, fogalmazott róla a ki-
állítást megnyitó Varga Tamás 
fotóművész. 

Aktfotózásban is eredményes, 
hiszen ő kapta múlt évben a 
szentesi Aktfotó Biennále fődíját. 
Már egy ideje, és még év végé-
ig az aktolás köti le, egy nagyobb 
projektbe kezdett bele. Minden 
képére heteket, akár hónapokat 
is készül, amibe belefog, az álta-
lában hosszú ideig leköti és egy 
darab készül belőle, mondta Gá-
los László, aki az október 23-án 
nyílt 23. Alföldi Fotószalon egyik 
különdíját is elnyerte.

Régies, komor, de egyedi képek

A családi képek szinte minden 
lakást otthonná varázsolnak. Ha 
ezeket a képeket viszont család-
faként, egy kiemelt falon helyez-

zük el, nem csupán szép emlékek 
sora, hanem dekoratív fali díszí-

tés is egyben. Az életfákat mi 
magunk is festhetjük, de hobbi-
boltokban beszerezhető falmat-

ricával is dolgozhatunk. A több 
generációt megidéző fotók tér-

beli elhelyezése is számos variá-
ciót rejt magában. Az ily módon

két falat összekötő emlékfal 
növeli a térérzetet, és a továb-
biakban a bővítés lehetősé-
gét is magában hordozza. Bár-
mennyire is modern egy ház, 
egy plusszt ad hozzá, és sze-
mélyessé teszi a fénykép vagy 
fotó. Aki talál egy doboznyi fo-
tót a szekrény mélyén, kezd-
het velül valamit. Bár a jó ré-
szük albumokba kerül, lehet 
csoportosítani párat és ezekre 
keresni pár ötletet hogyan le-
hetne éke az otthonunknak.

Trendi családfa

Fotó: Lantos Imre
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Libasült
Hozzávalók:
1 szép nagy liba, 4-5 kg, 2 nagy 

fej vöröshagyma, 1 csokor majo-
ránna, 2-3 darab alma, só, bors.

Elkészítés:
A libát át jó alaposan meg-

mossuk, ha kell, megtisztítjuk. 
Az almákat kimagozzuk, négybe vágjuk, majd a majoránnába for-
gatva elrendezzük a libában. Kívül-belül jó alaposan sózzuk és bor-
sozzuk. Ezután hústűvel - vagy bármivel, ami alkalmas lehet - minél 
kisebbre húzzuk a liba hasi nyílását, valamint a lábakat és a szárnya-
kat minél közelebb kötjük a testhez.

Olyan edénybe tesszük, ami alkalmas a gázon és a sütőben való 
használatra. A hagymát felkarikázzuk és a hússal együtt az edény-
be tesszük.  Először fedő alatt saját levében pároljuk a gázon, majd 
1,5- 2 óra elteltével, ha a hús megpuhult és a levét is elfőtte 220 fo-
kos sütőbe toljuk és fedetlenül sütjük még 20 -25 percig. A tepsiben 
felgyülemlett léből készíthetünk barna mártást, mellé pedig knédli 
és párolt lilakáposzta illik.

Született: Bődi Imrének és Busi Bernadettnek ( Szentes, Nagy-
hegy 168.) Bálint Noel, Valkovszki Alex Jánosnak és Bajczár Beatrix-
nak (Szentes, Nagyhegy 433.) Milán (képünkön), Vincze Lászlónak és 
Iglódi Dórának (Szentes, Bacsó B. u. 1. 4/11.) Nándor, Németh Mik-
lósnak és Kölber Mariannának (Szentes, Rákóczi F. u.73.)  Emma, Ta-
más Attilának és Dobos Izabellának (Csongrád, Arany J. u. 15.) Ár-
min, Szőnyi Lászlónak és Boda Anitának (Csongrád, Hársfa u. 47. 
3/8.) Ákos nevű gyermeke.

Elhunyt: Lakos Bálintné (Szentes, Farkas A. u. 7/A.), Miskolczi Mi-
hály (Szentes, Ürge u. 29.)

Szentes családi ízei

A felnőtt ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától reggel 7 
óráig, hétvégén és ünnepnapon 7 órától 7 óráig (24 órás) a Vásár-
helyi út 30. szám alatt tartanak ügyeletet. Telefon: 30/708-7183, 06-
63/400-712

A kiegészítő gyermek ügyelet munkarendje:15 órától 17 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügye-
leti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosz-
tálya látja el a kis betegeket.

Gyógyszertári ügyelet: november 13-20-ig Pingvin Patika Gyógy-
szertár (Szentes, Nagyörvény u. 59.) hétfőtől-péntekig 7.30-18 órá-
ig, szombaton 7.30-18 óráig, vasárnap és ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/536-5139

Készenlét ideje: hétfőtől-péntekig: 20 órától másnap 7.30 órá-
ig, szombaton: 20 órától másnap 8 óráig, vasárnap: 20 órától más-
nap 7.30 óráig.

 Egészségügyi ügyelet
HETI MENÜ:

November 13-17.
Hétfő

A menü: Szárazbab leves,
Tűzdelt tarja, hagymás tört burgonya

B menü: Fűszeres sütőtökleves,
Saslik, rizibizi

Napi desszert: Túrós palacsinta vaníliasodóval
Kedd 

A menü: Gulyásleves,
Sajtos pleskavica

B menü: Szárnyasbecsinált leves,
Csirkés –sajtos lasagne

Napi desszert: Mákos-meggyes- vagy sütő-
tökös rétes
Szerda

A menü: Brokkolikrémleves,
Rántott karaj, krumplifőzelék

B menü: Zöldbableves,
Zúzapörkölt, tészta

Napi desszert: Babapiskótás csoki krém
Csütörtök

A menü: Magyaros gombaleves,
Töltött káposzta

B menü: Májgaluskaleves, 
Görögös csirkemell, petrezselymes rizs

Napi desszert: Gesztenyepüré
Péntek

A menü: Makói vágottas,
Sertéspörkölt tésztával, vagy kocsonya

B menü: Szamócakrémleves, 
Toszkán szárnyas falatok, tökmagvas –pesz-

tós penne
Napi desszert: Mákos guba

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

KOS Nem kell nagyobb 
bosszúságoktól tartanod 
ezen a héten. Előre tudod 
vinni mindazt, amit már 
hosszabb ideje csak tologatsz. Felléle-
gezhetsz, végre több idő jut saját ma-
gadra.

BIKA Sikereket is ígér ez 
a hét, ám álmodozóbb leszel, 
mint általában, emiatt veszít-
hetsz a hatékonyságodból – 
erre figyelj!

IKREK Vidám leszel, 
felébred benned a kíván-
csiság, most olyan új célo-
kat tudsz megfogalmazni, 
amelyek valóban működőképesek.

RÁK Ez egy nagyon jó 
hétnek ígérkezik, bár egy-két 
dolgot figyelembe kell ven-
ned. Legszebb nap a kedd 
lesz, amikor a Vénusz belép a Skorpió je-
gyébe, és szerelmi életed gazdagítja.

OROSZLÁN Jól érzed 
magad, ami nem is csoda, 
hiszen a Nap és a Mars se-
gítenek. Ezen a héten bíz-
hatsz a megérzéseidben. 
Foglalkozz minél többet a barátaiddal 
és családoddal!

SZŰZ A Vénusz energiája 
nemcsak a szerelemben hoz 
szerencsét, de anyagi körül-
ményeidbe is javulás állhat 
be. Találkozhatsz valakivel, aki 
az életre szóló szerelmet jelentheti.

MÉRLEG Most sok le-
hetőséget kapsz arra, hogy 
megcsillogtathasd egye-
diséged. Ha óvatosan lép-
delsz előre, ezen a héten sok mindent 
elérhetsz.

SKORPIÓ Nagyszerű 
napok sora vár rád! Olyan 
belső változásokra számít-
hatsz, amelyek erősebbé 
és stabilabbá tesznek. Érzékenységed 
most csupa jó dologra használod.

NYILAS Boldog idő-
szakra, elégedettségre és 
szerelemre „programozha-
tod magad”. A Mars is ked-
vező helyzetet vesz fel, így a hét nyerte-
sei közé tartozol.

BAK Egy szuper hét előtt 
állsz, a legszebbnek pedig 
a hétvége ígérkezik. Készülj 
fel arra, hogy napról napra 
jobb lesz a kedved – ráadásul az anyagi-
akban is kedvező fordulat várható.

VÍZÖNTŐ Szerencsére 
sokkal több jó fényszög vesz 
körül, mint kellemetlen, és 
ezek egész héten át hatni fog-
nak. Ez a pozitív dolgok mellett 
komoly veszélyeket is rejt magában.

HALAK Hamar újra job-
ban érzed majd magad, erő-
sebb, fittebb, és aktívabb le-
szel. A Hold a hét elején kicsit 
megzavarhat, túl sokat követelnek majd 
tőled.

HOROSZKÓP
November 10-16.

Burgonya 90-130 Ft/kg, új répa 100-
200 Ft/cs, gyökér 450-650 Ft/kg, zeller 
150-200 Ft/db, petrezselyem 80 Ft/cso-
mó, kapor 100 Ft/cs, hegyes erős pap-
rika 80 Ft/db, fehér paprika 250-450 
Ft/kg, paradicsom 550-650 Ft/kg, vö-
röshagyma 150-180 Ft/kg, lilahagyma 
350 Ft/kg, fokhagyma 1800 Ft/kg, to-
jás 50 Ft/db, piros retek 150-200 Ft/cs, 
fekete retek 250 Ft/cs, fürtös uborka 
400 Ft/kg, kígyóuborka 400 Ft/kg, sa-
láta 200 Ft/db, kelkáposzta 280-350 Ft/
kg, fehér káposzta 150-200 Ft/kg, lilaká-
poszta 300-350 Ft/kg, tök 380-450 Ft/kg, 
cékla 250 Ft/kg, gomba 480-600 Ft/kg, 
padlizsán 400 Ft/kg, cukkini 450 Ft/kg, 
patisszon 450 Ft/kg, citrom 300-400 Ft/
kg, karfiol 150-250 Ft/kg, karalábé 200 
Ft/db, alma 200-250 Ft/kg, körte 350-
650 Ft/kg, banán 250-480 Ft/kg, főzni-
való kukorica 150 Ft/db, szőlő 350-400 
Ft/kg, sült tök 550 Ft/kg, mák 1500 Ft/kg, 
dióbél 2500 Ft/kg, csíramálé 220 Ft, bir-
salma 200-300 Ft/kg, sütőtök 100 Ft/kg. 

PIAC

Családi események
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Labádi Lajos

Szentes, mint alföldi kisvá-
ros, messze volt a fővárosi mű-
vészvilág lüktető vérkeringé-
sétől. Idővel megfeledkeztek a 
vidéken alkotó fiatal tehetség-
ről. Az 1920-as években Koncz 
Antalnak még folyamatosan volt 
munkája, de alkotásai már nem 
jutottak el a hazai és nemzetkö-
zi tárlatokra. Tóth József és Pe-
tőfi Sándor mellszobrai után, 
a szentesi református egyház 
megbízásából 1928-ban meg-
formálta Kálvin János reformá-
tor életnagyságnál nagyobb 
mellszobrát, amely máig is az 
egyházközség tulajdonában 
van. Módosabb családok felkéré-
sére – Zsoldos, Szeder stb. – ké-
szített mellszobrokat a szülőkről 
és fejportrékat az egyes család-
tagokról, továbbá sírszobrokat 
gipszből, olajfestékkel impreg-
nálva. Később jobb híján a he-
lyi művészeti igényeknek igye-
kezett eleget tenni azzal, hogy 
szentesi agyagiparosoknak népi-
es ihletésű zsánerszobrokat min-
tázott. Kisméretű terrakottái, jel-
legzetes szentesi feketekerámiái 
keresettek voltak a művészet-
kedvelő közönség körében. 

Az 1930-as évek elejétől azon-
ban Koncz Antal – akárcsak a töb-
bi helybeli alkotóművész – egyre 
kevesebb megrendelést kapott. 
Ebben közrejátszott a gazdasági 
világváltság, amely térségünk-
ben 1935/36-ig elhúzódott, és 
általános elszegényedést ered-
ményezett. Kedvezőtlen hatását 
a módosabb polgárok is megé-

rezték, akik közül korábban töb-
ben támogatták a Szentesen 
munkálkodó művészeket. Felké-
rések hiányában Koncz mester 
megélhetése is bizonytalanná 
vált, gyakran valósággal nélkü-
lözött. Húga (Koncz Erzsébet) és 
sógora (Demeter János) tették 
lehetővé, hogy egyáltalán alkot-
hasson, leginkább csak magá-
nak. Saját házukban alakítottak 
ki számára egy műtermet a Jókai 
utcában; emellett élelmezték, 
hiszen keresete alig volt. Nyo-
morúságosan élt máról-holnap-
ra. Többször a városi hatósághoz 
fordult segítségért. Egyik 1933-
ban kelt folyamodványában így 
írt: „… Munka nélkül, kenyér nél-
kül nyomorgok, és jó barátaim 
könyörületéből tengetem egyik 
napról a másikra életemet…”. A 
város két részletben kiutalt 50 
pengő gyorssegélyt, majd de-
cemberben még 40 pengőt. 
1934-ben összesen további 30 
pengő segélyt kapott. Beadvány-
nyal fordult a vármegyéhez is, 
ahonnan egyszeri alkalommal 
30 pengő alamizsnát utaltak ki 
részére. (Viszonyításul ismerjük 
meg néhány fogyasztási cikk ko-
rabeli árát: 1 kg kenyér 38 fillér, 1 
kg szalonna 2,11 Pengő, 1 kg zsír 
1,62 P, 1 kg vaj 3,50 P, 1 kg mar-
hahús 2,10 P, 1 kg cukor 1,06 P, 1 
kg mosószappan 78 fillér, 1 do-
boz gyufa 6 fillér, 1 kályha 60 P, 
1 q tűzifa 3,50 P, 1 q barnaszén 
2,30 P, 1 db férfikerékpár 93 P, 1 
férfi sportöltöny 48 P, 1 hajvágás 
60 fillér.)

Koncz Antal nehéz sorsát nya-
kas elszántsággal viselte. Vállal-

ta a nyomort, hogy művészként 
alkotómunkájának élhessen, 
még úgy is, hogy érzékelnie kel-
lett környezetének megvető, le-
néző közönyét. Felkészültségé-
nél fogva vállalhatott volna egy 
nyugodt megélhetést biztosí-
tó irodai állást, rendszeres havi 
fix fizetésért, elkerülve az „éhen-
kórász” megalázó jelzőt. Ő a ne-
hezebb életsorsot választot-
ta. Jelentősebb felkérések híján 
a szobrok mintázása helyett át-
tért a kisplasztikára, bár ezeket 
is zömmel aprópénzért „elkótya-
vetyélte”. Fennmaradt, hogy pl. 
az egyik helyi keramikus műhe-
lyében egy-egy tányér levesért 
mintázta a feketekerámiák figu-
rális részét, és még ez a méltat-
lan „honorárium” is elfogadható 
volt számára akkori nehéz meg-
élhetési viszonyai között. 

Élete 1945 után sem lett köny-
nyebb, mert művészeti elveit 
nem adta fel, s megrendelése-
ket továbbra sem kapott. Jellem-
ző a korra, hogy egy jelentősebb 
megbízása a szovjet katonai pa-
rancsnokságtól érkezett: a Tol-
buhin téri (ma Luther tér) hősi 
emlékmű bronz-díszítménye-
it készíttették el vele. (Ezeket 
1956-ban eltávolították az em-
lékműről.)

A hányatott sorsú Mester 
Szentesen hunyt el 1957. július 
3-án. Síremléke a Szeder-teme-
tőben található, a családi sírbolt 
fedőlapján elhelyezve. (Élet-
hű fejportréját Szamosi Sós Vil-
mos készítette.) Halálának 10. 
évfordulóján a felsőpárti Deme-
ter-ház homlokzatán (Jókai u. 

107. sz.), amelyben Koncz Antal 
alkotott, Kerekes István szob-
rász tanítványaival egy emlék-
táblát helyezett el, rajta Koncz 
Antal fémbe öntött portréjával. 
A 30 éves évfordulón, 1987-ben 
megkoszorúzták a táblát Dó-
czi Imre tanár megemlékezése 
mellett. A 40. évfordulón Rózsa 
Gábor írt a Mesterről, számba 
véve a szentesi múzeumban ta-
lálható alkotásait. Halálának 60. 
évfordulójáról szóljanak e so-
rok, amelyek emlékeztetik váro-
sunk mai lakóit arra, hogy egy-
kor volt egy régen elfeledett 
nagy tehetségünk, aki ha végig-
ment az utcán, mindenki tudta 
róla: ő a Koncz szobrász!

60 éve hunyt el Koncz Antal szobrászművész (II.)

Egy kisváros elfeledett nagy művésze

A Koncz-család síremléke
(Szeder-temető)

No
ve

m
be

r 1
3-

17
.

Hétfő46.
hét Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A
menü

B
menü

C
menü

Tojásleves zöldségekkel,
Kelkáposztafőzelék,  

palócpecsenye

Csontleves,
Rakott zöldbab

Paradicsomleves,
Gyros, burgonyapüré

Cseresznyeleves,
 Marhapörkölt,

orsótészta

Zöldborsóleves,
Tengeri halfilé roston, parajos 
hollandi mártás,petrezselymes 

burgonya, csokis szelet

Franciahagymaleves,
 Nyitrai sertésszelet, rizibizi, 
barackbefőtt, ízes palacsinta

Húsleves
Párolt marhaszelet 

almamártással, szalvéta 
gombóc, gesztenyepüré

Brokkolikrémleves
Édes-savanyú oldalas 

csíkok, párolt rizs

Tárkonyos burgonyaleves, 
Lassagne

Hamis gulyásleves,
Csirkehússal és zöldsé-

gekkel töltött palacsinta, 
sajtmártás, sültburgonya

Jókai bableves,
Fánk

Tarhonyaleves,
Mangós-zöldséges pulyka, 

kurkumás rizs, kókusz kocka

Zöldségleves,
 Töltött káposzta,  
meggyes rétes

Almaleves,
Cigánypecsenye, steak 

burgonya, kovászos uborka

Zellerkrémleves,
Csirkemell zöldségekkel és 

garnélával töltve, narancsos 
ragu, burgonyakrokett

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü 

790 Ft

B menü 

900 Ft

 

C menü 

830 Ft

Jelölje be
melyiket választaná!

Központi KonyhaKözponti Konyha előfizetéses menüje Tel.: 63/314-217
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Előző számunkban megjelent kereszt-
rejtvény megfejtése: „A legvégén nem az 
számít, hogy mennyi év volt életedben, 
hanem az, hogy mennyi élet volt éveid-
ben”. (Abraham Lincoln)

Múlt heti nyertesünk: Szabó Sándor Ró-
bert. Nyereménye a Zene-Világ-Zene so-
rozat november 9-i Dani Imre zongora-
estjének páros belépője. Ezen a héten a 
Kowalsky meg a Vega Esszencia című előa-
dására sorsolunk ki egy páros belépőt.

Vízszintes: 1. Frank Crane, egykoron pres-
biteriánus miniszter, előadó, szerkesztő. Tőle 
idézünk (folytatás a függőleges 37. számú sor-
ban). 15. Vihar, égiháború. 16. Töröl, kigu-
miz. 17. Ömlő, özönlő. 18. Régi űrmérték. 
20. Erősen szándékozó. 31. Szentes-csong-
rádi jótékonykodó klub (az utolsó Y betű 
helyett I-t kell írni). 23. Bizonyít, tanúsít. 24. 

United States, röviden. 25. Gürizős (munka). 
28. Sárga az elején! 29. Fogasolás. 35. Kály-
hát tisztít. 36. Magyar olajcég. 37. Gyümölcs. 
38. Névelővel: koma. 40. Fenéken, másképp. 
41. Olimpiai bajnok ökölvívó (György) 42. 
Húsipari termék. 44. Járom (rabság) fémtár-
gya. 46. Köteléket oldó. 48. Görög erede-
tű szentképeit. 50. Lám, itt van. 51. Becézett 
Zsóka. 53. Zsolozsma. 55. Magyar Kupa. 56. 
Főút egynemű hangzói! 57. Fél koalíció kez-
dete! 59. Olvasó, röviden. 60. Becézett Olivér. 
61. Rókacsemete. 62. Szélhárfa. 64. Középen 
felvág! 66. Arra a helyre semmi esetre sem. 
68. Éjszakai mulató. 70. Rajzos.

Függőleges: 1 Németh László drámája. 2. 
Ilyen ügy is van. 3. Épületet átad. 4. Rádió-
lokátor. 5. S… - jellegzetes ünnep jelzője. 6. 
Tantál vegyjele. 7. Menyasszony. 8. Román 
kisteherautó. 9. Várda határai! 10. Porcióz. 

11. Lyukas, népiesen. 12. Visszafelé: horvát 
település (Zadar, ékezethiány). 13. Idősödő. 
14. Elszigetelő. 19. Közel-keleti arab emírség. 
22. Pipamúzeumáról neves Baranya megyei 
község. 23. Kosztolányi Dezső múzsája, tár-
sa és felesége (Harmos). 26. Itáliai. 27. Hibáz-
tató. 29. Gátol, akadályoz. 30. Porladó, málló. 
31. Bebörtönzött nőnemű személy. 32. Nem-
zeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (USA) 33. 
Indoeurópai, kelet-iráni nyelvű nép voltak. 
34. Sógor, baráti szóhasználattal. 36. Régi 
labdajáték (ékezethiány). 37. Az idézet foly-
tatása. 39. Színésznő, műsorvezető (Kiss). 
41. Gimnáziumba, diáknyelven. 43. Alélt. 45. 
Személyeddel. 47. Összekócol. 49. Tongai és 
ománi gépkocsik jelzése. 52. Növényi rész. 
54. Becézett Mihály. 58. Szerb város. 61. Te-
rebélyes, lombos növényen. 63. A földre. 65. 
Lányom férje. 67. Magban van! 68. A szobá-
ba. 69. Eres! 71. Páratlan ránc!

Beküldendő a vízszintes 1. és függőle-
ges 37. számú sorok megfejtése.

Nyerjen a Szentesi Életben!

November 13-19.
Hétfő – Karalábéleves,
A menü:  Görögös csirkemell 

csíkok, rizs köret
B menü:  Gombapaprikás, 

galuska
C menü:  Kassai töltött borda, 

rizs köret, savanyúság
Kedd – Csontleves,
A menü:  Székelykáposzta
B menü:  Szegedi szelet, burgo-

nya, tartármártás
C menü:  Lyoni szelet, burgo-

nya, savanyúság

Szerda – Zöldségleves,
A menü:  Rakott burgonya

B menü:  Pulykarizottó, 
savanyúság

C menü:  Zöldséges 
töltött borda, 
vegyes köret, 
savanyúság

CSütörtöK – Hagymaleves,
A menü:  Szezámmagos rántott 

szelet, vegyes köret, 
savanyúság

B menü:  Töltött csirkecomb, 
rizs köret, 
francia saláta

C menü:  Rántott sajt, 
rizs köret, 
tartármártás

PénteK – Palócleves,
A menü:  Krumplis pogácsa
B menü:  Aranygaluska
C menü:  Rántott szelet, 

burgonya, savanyúság

Szombat – Gyümölcsleves,
Zöldborsós sertésszelet, 
rizs köret

VaSárnaP – Húsleves,

Füstölt tarjás töltött 
csirkemell, hasábburgonya, 
savanyúság

C menü kérhető csirkehúsból is, 
ára 1000 Ft/menü. 

A és B menü ára heti előfizetéssel 750 Ft, 
aznap vásárolva, vagy kiszállítva 800 Ft. 

C menü frissensült 900 Ft.
Diák menü havi előfizetéssel 

csak 520 Ft/nap.
Szentes Kossuth tér 5. • Tel.: 63/788-968, 

70/942-6658, 06-70/414-7446
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Hering Viktor

Bár győzni utazott a Me-
talcom Szentesi VK férfi vízi-
labda-csapata Pécsre, még 
pontot sem tudott szerez-
ni a gárda. Pellei Csaba csaló-
dott volt a találkozót követő-
en, mert sokkal többet várt 
együttesétől ezen a hatpontos 
mérkőzésen.

A Honvéd ellen kiváló játék-
kal csaknem bravúrpontot szer-
zett a csapat, így érthetően min-
denki bizakodva várta a Pécs 
elleni idegenbeli összecsapást. 
A kezdés azonban alaposan fej-
be kólintotta a szentesi szurkoló-
kat, hiszen nyolc percet követő-
en már 4-0-ra vezettek a hazaiak. 
Pellei edző olyannyira elégedet-
len volt kapusteljesítménnyel, 
hogy az első negyedet követő-
en Meixner Marcellt György Dávid 
váltotta a kapuban. A követke-
ző három negyedre összekapta 
magát ugyan a Szentes, hiszen a 
mérkőzésnek ezen részét 4-3-ra 
nyerte a Pécs, de az első negyed 
botlását már nem sikerült kijaví-
tani. Végül 8-3-as pécsi siker szü-
letett, ezúttal teljesen megérde-

melten. – Úgy utaztunk Pécsre, 
hogy teljesen biztos voltam ben-
ne, hogy nyerni fogunk a bara-
nyai megyeszékhelyen – mondta 
lapunknak Pellei Csaba vezető-
edző. – Nekünk a Tatabánya és a 
Pécs elleni összecsapások kivétel 
nélkül hatpontos mérkőzések, 
hazai medencében mindenkép-
pen le kell győznünk őket, ide-
genben pedig plusz pontokat 
lehet szerezni ellenük. Ahogy 
korábban, most is rosszul kezd-
tük a találkozót, de ellentétben 
az eddigi mérkőzéseinkkel, ez-
úttal nem sikerült talpra állnunk, 
illetve csak annyira, hogy a má-
sodik negyedtől kezdve szo-
ros meccset játszottunk a Pécs-
csel. Amíg korábban összetartó, 
egymásért küzdő vízilabdázó-
kat láttam a medencében, addig 
ezen a bajnokin nyomában sem 
emlékeztetett önmagára a gár-
da. Egyénieskedtünk, helyzete-
ket, büntetőt rontottunk, gyen-
gén játszottunk. Nyolc gólt lehet 
kapni idegenben – hozzáteszem 
ezek közül is volt néhány elkerül-
hető – viszont három lőtt góllal 
semmire nem megyünk. 

Pellei Csaba hozzátette, hogy 

négy-öt játékosa is formán kívül 
játszott, pedig pont ezeken a ta-
lálkozókon kellene nagyon a ki-
váló teljesítmény, hogy az úgy-
nevezett bónuszpontokat be 
tudják gyűjteni a riválisokkal 
szemben. – Jövő hétvégén Tata-
bányára utazunk, ahol minden-
képpen javítani szeretnénk mos-
tani teljesítményünkön, nem 
titkoltan a győzelemben bízom 
– tette hozzá. 

A Metalcom ezen a hétvégén 
nem játszik bajnokit, így egy 

gyors „mini alapozáson” vesz 
majd részt az együttes, ezen a 
héten a fizikális felkészítésé lesz 
a főszerep. Csütörtökön déle-
lőtt a fővárosba utazott a Szen-
tes ahol a Vasassal kétkapuztak 
Vörös Viktorék, hétfőtől pedig a 
Tatabánya elleni derbire készül 
a társaság.

Októberben sem pihentek 
a Szentesi Delfin ESC szenior 
úszói, október 14-én Szent-
endrén, egy héttel később a 
szlovákiai Resicában álltak 
startkőre Melkuhn Dezsőék. 

A Szentendrei V8 Uszoda és 
Szabadidő Központ adott ott-
hont a Pécsi Vörös Meteor 
Sportkör Úszószakosztálya ál-
tal rendezett versenynek. Ez a 

rendkívüli helyzet azért jöhetett 
létre, mert a pécsiek saját vá-
rosukban nem tudták megren-
dezni szenior úszóversenyüket 
szeptember közepén. A Szen-
tesi Delfin Egészségmegőrző 
Sport Clubot 12 úszó képvisel-
te, nagyon eredményesen sze-
repeltek.

Berezvainé Virágos Éva: 1. hely 
100 hát, 33 hát, 200 gyors, 66 

gyors, 133 vegyes. Pólyáné Téli 
Éva: 1. hely 33 mell, 100 mell, 
33 pille, 100 pille. Rozgonyi Esz-
ter: 1. hely 100 mell, 33 mell, 66 
gyors. Bocskay Zsófia: 1. hely 33 
pille, 2. hely 100 pille, 66 gyors 
3. hely 133 vegyes. Palásti Ka-
talin: 1.hely 133 vegyes, 2. hely 
66 gyors, 33 hát. Lukátsy Katalin: 
1. hely 133 vegyes, 2. hely 100 
mell, 3. hely 33 hát, 33 mell. Tőke 
Beatrix: 1. hely 33 hát, 3. hely 33 
pille. Debreczeni Beáta: 2. hely 
100 hát. Lucz Imre: 3. hely 100 
mell, 33 mell, 4. hely 200 gyors. 
Takács Sándor: 4. hely 33 hát, 5. 
hely 33 pille, 33 mell, 133 ve-
gyes. Dr. Szabó László: 5. hely 66 
gyors, 33 pille. 

Megalakulásuk 10. évfor-
dulóját ünnepelte a Resta”07” 
Úszóklub, s ebből az alkalomból 
az esti közös vacsorán hatalmas 
tortával köszöntötték a rende-
zők a versenyen megjelenteket. 
A rendezők nagyon figyelme-
sek voltak végig. Nagy szeretet-
tel vették körbe a versenyzőket, 
a Szentesi Delfin ESC úszóit kü-
lönösen. A versenyen két em-

lékszámot hirdettek, a 200 mé-
teres vegyesúszásban és a 100 
méteres mellúszásban legjobb 
időt úszó versenyzőket külön-
díjjal jutalmazták. Ez utóbbiban 
szentesi siker született, Pólyáné 
Téli Éva, bár nem tartozott a me-
zőny legfiatalabbjaihoz, a legy-
gyorsabban teljesítette a távot. 
A kupát Ioan Schuster, volt re-
sicai úszóedző családja ajánlot-
ta fel, s a mester lánya adta át. 
Külön színfoltja volt a verseny-
nek, hogy a legjobb 200 méte-
res férfi vegyesúszónak járó dí-
jat az edző fia vehette át. 

Pólyáné Téli Éva: 1. hely 100 
pille, 50 pille, 100 mell, 50 mell, 
50 hát, 50 gyors, 200 vegyes. 
Bocskay Zsófia: 1. hely 100 pil-
le, 50 pille, 200 vegyes, 400 
gyors, 100 gyors. Lukátsy Kata-
lin: 1. hely 100 m hát, 50 m mell, 
200 m vegyes, 50 m hát, 100 m 
mell. Melkuhn Dezső: 1. hely 100  
gyors, 400 gyors, 100 pille, 2. 
hely 200 vegyes, 50 gyors. Ko-
vács Attila: 1. hely 100 hát, 100 
pille, 2. hely 50 hát, 50 pille, 50 
gyors, 3. hely 100 gyors

A várt győzelem helyett...

Nemzetközi és hazai Delfin sikerek

Pécsi VSK –
Metalcom Szentes 8-3

(4-0, 2-2, 1-0, 1-1)
A szentesi gólszerzők:
Werner, Szalai, Takács
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Hering Viktor

Szerdán Tatabányán ját-
szott bajnoki mérkőzést a 
Hungerit Szentesi VK női vízi-
labda-csapata, szombaton és 
vasárnap pedig a Ferencvá-
rossal csap össze Vidumansz-
ky László együttese a Magyar 
Kupa negyeddöntőjében. 
A párharc első mérkőzését 
szombaton, 16 órától rende-
zik Szentesen.

Csoportjából második helyen 
jutott tovább a legjobb nyolc 
együttes közé a Hungerit a női 
Magyar Kupa selejtezőből, hogy 
aztán a sorsolásnak „köszönhe-
tően” a Ferencvárossal csapjon 
össze a négy közé kerülésért. A 
párharc első felvonását szomba-
ton rendezik a Dr. Rébeli - Szabó 

József Városi Sportuszodában, a 
visszavágóra másnap, vasárnap 
kerül sor a Népligetben. A baj-
nokságot megelőző felkészülé-
si tornán a Hungerit legyőzte a 
Fradit, ám mindenki pontosan 
tudja, hogy a mostani derbi tel-
jesen más lesz majd. A bajnok-
ságban egyelőre a Ferencváros 
és a Hungerit hasonlóan szere-
pel, hiszen a zöld-fehérek két 
győzelem mellett három veresé-
get gyűjtöttek be, míg a mieink 
egyaránt két-két győzelemmel 
és vereséggel állnak a hetedik 
helyen úgy, hogy Hevesi Anitáék 
egy mérkőzéssel kevesebbet ját-
szottak. A Ferencváros a Magyar 
Kupa csoportköréből – a Duna-
újváros és az UVSE mögött – a 
harmadik helyen jutott tovább. 

A Hungerit-Szentesi VK – Ferenc-
város női Magyar Kupa negyed-
döntő mérkőzés visszavágóját 
másnap, vasárnap kora délután 
rendezik a fővárosban.

Hétvégi kupacsata a Fradi ellen

Sebők Tamás

Bár nyugaton már nagy nép-
szerűségnek örvend, Magyar-
országon még – ha lehet így 
fogalmazni – underground 
szinten van a brazil jiu-jitsu, 
ennek ellenére a szövetség 
egyre több versennyel népsze-
rűsíti a leginkább cselgáncs-
hoz hasonlító küzdősportot. 
Szentesen 3 éve működik bra-
zil jiu-jitsu csoport. Lapunk a 
csapat egyik alapítóját és tag-
ját, Bagi Lászlót (képünkön bal-
ról) kérdezte a sportág hát-
teréről és a szentesi csoport 
mindennapjairól.

– Mikor és hogyan alakult meg 
Szentesen a brazil jiu jitsu csapat?

– A megalakulás 2014-re 
nyúlik vissza. Ezt megelőzően 
Hódmezővásárhelyen jártam 

edzésre. Nagyon megtetszett 
a sportág, és úgy gondoltam, 
hogy igény lenne Szentesen is 
erre. A vásárhelyi edzőmet, Ga-
lisz Pétert kértem fel hogy szen-
tesen is irányítson, aki vállalta 
is, hogy átjár hozzánk. Tulajdon-
képpen ketten alapítottuk meg a 
helyi csoportot.

– Hogyan kerültél kapcsolatba 
ezzel a sportággal?

– Korábban nagyon sok küz-
dősportot kipróbáltam, kara-
téztam, dzsúdóztam. Pontosan 
nem tudom megmondani, mi-
kor találkoztam először a sport-
ággal, de az biztos, hogy in-
terneten „jött szembe” velem. 
Nagyon megtetszett a sportág 
és elkezdtem keresgetni, hogy 
hol is lehet a környéken legkö-
zelebb űzni, hiszen akkor még 
Szentesen nem volt.

– Mennyire népszerű manap-
ság ez a sport?

– Nyugaton elképesztő inten-
zitással fejlődik, több grappling 
sportot olvaszt magába, több 
sportoló tér át a brazil jiu-jitsura 
birkózásból, dzsúdóból, vagy a 
japán jiu-jitsu-ról. Magyarorszá-
gon manapság kezdenek nyíl-
ni a dódzsók, így kell egy kis idő, 
mire népszerűbbé válik a sport-
ág.

– Mit kell tudnunk erről a sport-
ágról?

– Egy küzdősportról van 
szó, ami abban különbözik a 
harcművészettől, hogy verse-
nyeket rendeznek, ahol a spor-
tolók egymással küzdenek meg. 
Leginkább a dzsúdóhoz, vagy a 
birkózáshoz lehetne hasonlíta-
ni, tehát egy ún. grappling sport, 
ahol nem az ütéseké és a rúgá-
soké a főszerep, hanem túlnyo-
mó részt a földharcé. A laikusok 
a dzsúdóval mossák össze, én in-
kább azt mondanám a brazil jiu-
jitsu ott kezdődik, ahol a dzsúdó 
véget ér. Itt a legtöbb esetben 
nem ponttal győz az ellenfél, ha-
nem úgymond feszítésekkel, foj-
tásokkal, és jó pozíciótartással 
feladásra, azaz kopogásra kény-
szeríti az ellenfelet. 

– Ettől függetlenül gondolom, 
hogy szükség van a versenykere-
tek között a bírókra. Mi az ő fel-
adatuk?

– Természetesen, ugyanis sza-
bályrendszer alapján működik a 

sport, hiszen vannak olyan dol-
gok – gondolok itt, ujjcsavarás-
ra, szembe, vagy szájba nyúlás-
ra, amik tilosak. Ezeket nyilván 
felügyelni kell nekik, és nagyon 
sokszor előfordul az is – a limitált 
versenyidő miatt – hogy nem 
történik kopogás, ekkor a pont-
rendszer alapján a bíró dönti el, 
hogy ki volt a jobb.

– Mit nyújt ez a sportág vagy az 
edzések egy sportolónak?

– Van egy rekreációs jellege is, 
hiszen az edzések intenzívek és 
25-30 perc harc is van az edzés 
végén, de abszolút pozitív hatá-
sai vannak. A sok fogás miatt az 
alkar, a váll, az ujjak, a hasizom 
és a nyak megerősödnek, így vi-
szonylag rövid időn belül látható 
változások mennek végbe egy 
emberen. Ezek mellett mentális 
képességeket is fejleszt, tehát a 
„nem adom fel” képességet, a ki-
tartást, azt, hogy teher alatt is a 
legjobbat nyújtsa az ember, ezt 
mind megkapja a jiu-tól. 

– Mit kell tudnunk az edzései-
tekről?

– Szentesen a brazil jiu jitsu az 
Immortals egyesület egyik szak-
osztályaként működik. Minden 
kedden és csütörtökön tartjuk 
az edzéseinket a Wellness Colos-
seumban, kedden öt órakor kez-
dünk, csütörtökön fél hatkor. Az 
edzéseket pedig Kószó Péter tart-
ja, aki rengeteget tett ezért a 
sportért Szentesen.

Interjú Bagi Lászlóval, a brazil jiu-jitsu egyik szentesi alapítójával

Ahol a dzsúdó véget ér, ott kezdődik a jiu-jitsu

Tatabánya – 

Hungerit Szentes 11-4 

(0-3, 4-2, 2-2, 1-2)

A szentesi gólszerzők:

Dias (4), Guannan (2), Mirshina 

(2), Hevesi, Rybanska, Kudella
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Sebők Tamás

A Csongrád megyei első osz-
tályú labdarúgó bajnokság 
12. fordulójában a tabellát 
vezető és bajnoki címre esé-
lyes Tiszasziget csapata ven-
dégeskedett a Pusztai László 
Sporttelepen. Némethy László 
tanítványainak nem volt köny-
nyű dolguk szombaton. 

Az első félidőben még tartot-
ta magát a Kovács Norbertet, Ber-
tók Gábort és Juhász Csabát is 
nélkülöző Kinizsi. A mieink véde-
kezésre állva kontrajátékra ren-
dezkedtek be, ezt az első félidő 
hajrájáig jól is alkalmazták. Nem 
sokkal a lefújás előtt azonban 
megszerezte a vezetést a Tisza-
sziget. Egy ártalmatlannak tűnő 
távoli szabadrúgást kaptak a 
vendégek 35-40 méteren. Rutai 
Balázs kapura nyeste a labdát, 

ami Kotvics-Varga Dávid helyez-
kedési hibája miatt a rövid felső-
ben landolt, így előnnyel vonul-
tak szünetre a kékek. 

A második játékrészben átvet-
te a gyeplőt a Tiszasziget, a lab-
dabirtoklásuk fölényes volt és a 
mérkőzés irányítását is átvették. 
A 68’ percben ismét Rutai talált 
be, egy védelmi hiba után Kot-
vics mellett vittel el a labdát és 
az üres kapuba passzolt. A hajrá-
ban pedig Bernáth Péter két vé-
dőnket kicselezve a rövid alsót 
lőtte ki és állította be a 0-3-s vég-
eredményt.

– A múlt heti vásárhelyi ka-
pushibák után megint kaptunk 
egy gólt, ami a Dávid számlájá-
ra írható, bármennyire is szép 
szabadrúgás volt. Ez sajnos na-
gyon demoralizáló, mert aki lát-
ta a mérkőzést az láthatta, hogy 
az első félidőben jól játszottunk 

persze olyan taktikával, hogy 
visszaálltunk védekezni, de ez 
ellen a csapat ellen máshogy 
nem lehet. A második félidőben 
súlyos egyéni hibák után kap-
tunk még kettőt. Sajnos ennyi-
re vagyunk képesek – értékelte 

a mérkőzést Némethy László ve-
zetőedző.

A Kinizsi az újabb vereséggel a 
tabella 12. helyére csúszott visz-
sza, a Tiszasziget pedig továbbra 
is őrzi az első helyét egy ponttal 
az Ásotthalom előtt.

November 4-én, szombaton 
Hódmezővásárhely adott ott-
hont a XII. Fekete Sas Kupá-
nak, melyen a Szilver TSE tán-
cosai is parkettre léptek és 
remek eredményeikről számo-
lunk be az alábbiakban. 

Junior I. E Standard: 1. hely 
Prágai Bence - Őze Virág, 2. hely 
Bencsik Bence - Lipcsei Laura, 3. 
hely Sonkoly Ákos Gábor - Baráth 
Luca.

Junior I. E Latin: 1. hely Prágai 
Bence - Őze Virág, 4. hely Bencsik 
Bence - Lipcsei Laura, 5. hely Son-
koly Ákos Gábor - Baráth Luca.

Junior I. D Standard: 4. hely 

Karkus András - Schmölcz Enikő, 
5. hely Géczi Alexander - Szűcs Ni-
kol Hanna.

Junior I. D Latin: 3.hely Géczi 
Alexander - Szűcs Nikol Hanna, 
5.hely Karkus András - Schmölcz 
Enikő.

Junior II. E Standard: 2. hely 
Bencsik Bence - Lipcsei Laura, 4. 
hely Sonkoly Ákos Gábor - Baráth 
Luca.

Junior II. E Latin: 2.hely Bencsik 
Bence - Lipcsei Laura, 6.hely Son-
koly Ákos Gábor - Baráth Luca.

Junior II. D Standard: 2.hely 
Petrás Bene - Máté Virág, 5.hely 
Karkus András - Schmölcz Enikő.

Junior II. D Latin: 3.hely Petrás 
Bene - Máté Virág, 6.hely Karkus 
András - Schmölcz Enikő.

Junior II. C Standard: 1. hely 
Antal Krisztián - Prozlik Melinda 
Lenke, 2. hely Dóczi - Zsilák László 
- Miskolczi Nóra.

Junior II. C Latin: 1. hely Antal 
Krisztián - Prozlik Melinda Lenke, 
2. hely Dóczi - Zsilák László - Mis-
kolczi Nóra.

Ifjúsági D Latin: 5. hely Ratkai 
Márk Gergő - Márkus Lili.

Ifjúsági C Standard: 1. hely Ka-
lapács Bence - Szántó Regina, 2. 
hely Halmai Dániel - Bencsik No-
émi, 5. hely Ratkai Márk Gergő - 
Márkus Lili.

Ifjúsági C Latin: 1. hely Guba 
Marcell - Kállai Kamilla, 2. hely 
Kalapács Bence - Szántó Regina.

Ifjúsági B Standard: 2. hely 
Guba Marcell - Kállai Kamilla.

Felnőtt D Standard: 3. hely 
Krem Attila Máté - Gajda Loretta.

Felnőtt C Standard: 2.hely 
Oberna Károly Gábor - Váczi Bet-
tina, 3.hely Halmai Dániel - Ben-
csik Noémi.

Felnőtt C Latin: 3.hely Guba 
Marcell - Kállai Kamilla.

Felnőtt B Standard: 4. hely 
Guba Marcell - Kállai Kamilla, 5. 
hely Márton Dávid Ádám - Dé-
kány Anna.

Felnőtt B Latin: 3.hely Dajcs 
Triszten Sámuel - Fekete Krisztina, 

4.hely Márton Dávid Ádám - Dé-
kány Anna.

Ugyanezen a napon Győrben 
WDSF World Open Latin ver-
senyt rendeztek, ahol Hidi Ba-
lázs - Kis Violetta páros a közép-
döntőben a 11. helyen végzett. 
Temesvári Bálint - Haddad Sabri-
na szintén ebben a mezőnyben 
a 16. helyet szerezte meg. Vasár-
nap WDSF Open Standard ver-
senyt rendeztek, ahol két páros 
is a döntőbe táncolta magát. He-
gyes Bertalan - Farkas Boglárka 
kettős a bronzéremmel, míg Bődi 
Dénes - Késmárki Vanessza az elő-
kelő 5. hellyel térhetett haza. Pe-
tar Marjanovic és Fazekas Fanni a 
Szilver TSE és Valcer Táncstúdió 
vegyes párosa a középdöntőben 
a 8. helyet szerezte meg.

Fodor Norbert Csanád - Vaszi 
Réka a hétvégén Szlovéniában 
képviselte Magyarországot a 
Ljubljana Openen, ahol a 12. he-
lyen végeztek World Open Fel-
nőtt Standard kategóriában.

WDSF World Openen indult la-
tin kategóriában Zilahi Szabolcs 
és Gede Andrea. Ők az előkelő 20. 
helyet szerezték meg.

A múlt hétvégén Bukarestben 
képviselte hazánkat a Junior II-
es Latin Világbajnokságon Ko-
hon Patrik - Kiss Luca párosa. A 67 
induló páros közül az elődöntő-
ben a 46. helyen végeztek.

Remekeltek a Fekete Sas Kupán

Három gólos vereségbe szaladtak bele

A SPORTHÍREK TÁMOGATÓJA



Rovatunk lassan két éves, és bizonyára ti is észrevettétek, hogy 
Gergő történetein túl egyre több baba életével ismerkedhettek 
meg. 

Most pályázatot hirdetünk. Ha te is kipróbálnád az írást, vagy 
már régóta feljegyzed családotok kisebb-nagyobb sztorijait, és 
mindezt megosztanád a nagyvilággal – ez esetben Szentes lakos-
ságával – ne fogd vissza magad! Várjuk a családi legendárium ösz-
szes jópofa, vicces, megható történetét. Fogalmazd meg, és írd le 
hogyan tette meg gyermeked az első lépéseket, milyen volt az első 
szülinap, kirándulás, nyaralás, Karácsony, mikor mondta ki először, 

hogy „Anya” – amely ugye, maga a csoda! Te hogyan élted meg? 
Különösen várjuk az apukák történeteit, hiszen eddig még nem 

sikerült megjelentetni, ők mit éreznek, mit gondolnak, milyen a 
családi élet az ő szemszögükből?

E-mail címünk: szentesielet@gmail.com és  
                                  palicska.iren@index.hu 

Az írásokat hétről hétre közreadjuk a Szentesi Életben. Egy kis 
inspiráció számotokra: a legjobb írás – melyet szerkesztőségi 
zsűrink értékel – jutalma egy 5000 forintos vásárlási utalvány a 
Szentes-Csongrád BabyCenter jóvoltából. 

Kedves „jó tollú” anyukák és apukák!


