
– Sok mindenkitõl kaptam
segítséget – mondja a Szen-
tesi Mozaik szerkesztõje. –
Taxisok, fuvarozók, sõt még
kerékpárosok is szóltak,
merre láttak traffipaxot.
Vidovics Ferenc maga is nyi-

tott szemmel jár, pontosab-
ban robogózik a városban és
megjegyzi a számára érde-
kes dolgokat. – Egy éve gon-
dolkozom, hogy össze kelle-
ne gyûjteni ezeket a helye-
ket. Szavazást indítottam a

Mozaikon, amihez bárki be-
írhatja tapasztalatait és utána
én jelölöm be a térképen a
helyet. Nem csak a sebesség-
mérés helyét tudhatják meg,
hanem a kiemelt közlekedési
ellenõrzési pontokat is. So-
kan meglepõdtek például,
hogy a Honvéd utcán a
gyorshajtókat a társasházak
parkolójából  mérik úgy,
hogy nem is látszik a rendõr-
autó. Ráadásul itt 30 km/óra
a  megengedett sebességha-

tár. A másik kevésbé tudott
hely a kapitányság, ugyanis
a rendõrség elõtt álló autó-
ban is üzemel idõnként a se-
bességmérõ.

Amikor megjelent a tér-
kép, az oldal napi látogatott-
sága háromezerrõl négyezer-
re nõtt. Ez is jó visszajelzés a
téma iránti érdeklõdésre. Sõt
volt olyan, aki kinyomtatta a
térképet. Jelenleg huszonöt
pont van feltüntetve a honla-
pon.

(folytatás a 3. oldalon)
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Negyvenszeres különbsé-
gek is vannak a szentesi
sportegyesületek tagdíjai
között: cselgáncsozni már
havi 125 forintért is lehet, a
karatésoktól és a vízilabdá-
soktól viszont 5000 forintot
kérnek. A szentesi családok
tavaly mintegy 24 millió fo-
rintot áldoztak sportra, az
utánpótláskorúak alig har-
mada sportol rendszeresen. 

A vízilabda és a karate a
legdrágább sportág Szente-
sen – legalábbis ez derül ki
azokból az adatlapokból,
amit a helyi sportegyesüle-
tek töltöttek ki az önkor-
mányzati támogatási igény
benyújtásakor. A kluboknak
a tagdíjakról és az abból
származó bevételeikrõl is
nyilatkozniuk kellett. La-
punk összesítése szerint a

fent említett két sportág 5000
forintos havi tagdíja a leg-
magasabb a városban, õket
pedig az úszók követik, ahol
havonta 4000 forintot kell fi-
zetni a szülõknek. A lista
harmadik helyén a cselgán-
csozókat nevelõ Pollák DSE
áll háromezres havi tagdíjá-
val, de itt meg kell jegyezni,
hogy dzsúdózni havi 125 fo-
rintért is lehet a Petõfi DSE-
ben. Ez utóbbi a legalacso-
nyabb tagdíj a városban. A
lábteniszeseknél és a tenisz-
klubnál szintén 3000 a havi
tagdíj az amatõrök számára,
de utóbbiaknál kategóriától
függõen 5000, 6000, illetve
7500 forintot kérnek a ver-
senyzõktõl. A St. Jupátnál
2500 forint a tarifa.

(folytatás a 3. oldalon)

Filléres és
magas tagdíjak

Betonra és jelzõszalagra
sem volt pénze a fõvállalko-
zó Mahíd-2000 Zrt.-nek a
Tisza-híd felújításánál 2009
nyarán – ezek is szerepet
játszhattak abban, hogy
Farkas Péter halálos balese-
tet szenvedett a hídon. Az
ügy tárgyalása szerdán kez-
dõdött a szentesi bíróságon. 

A 30 éves szentesi fiatal-
ember 2009. augusztus else-

jére virradóra zuhant bele bi-
ciklijével a felújítás alatt álló
Tisza-híd egyik munkagöd-
rébe, és olyan súlyos fejsérü-
lést szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. A
nyomozás után két személyt
helyeztek vád alá halált oko-
zó közlekedés biztonsága el-
leni gondatlan vétség miatt.
Szerdán az elsõrendû vád-
lott, H. Klára Katalin nem is-

merte el bûnösségét. El-
mondta, technológiai fõmér-
nökként dolgozott a Mahíd-
2000 Zrt.-nél, és csak bele-
csöppent a szentesi felújítás-
ba, mert az építésvezetõ 2009
áprilisában felmondott. Azt
a feladatot kapta, hogy ve-
zesse az építési naplót. Vallo-
másában leszögezte, nem
volt felhatalmazva operatív
intézkedésre, a kivitelezés

felelõs vezetõi nem tartóz-
kodtak a helyszínen. Ami-
kor munkába állt, nem is-
mertették vele, hogy az al-
vállalkozóknak mi a feladata
a hídon, sõt a technológiai
utasításokat is csak a tragé-
dia után kapták meg a be-
dolgozó cégek. Arról is be-
szélt, hogy hetekig azért
nem töltötték fel betonnal a
munkagödröket, mert a
Mahíd-2000 Zrt.  – amely 750
millió forintért vállalta a fel-
újítást – nem tudott fizetni a
betongyártónak.

(folytatás a 8. oldalon)

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
Térképen a leggyakoribb ellenõrzési pontok

Gyorshajtók lencsevégen

Jelzõszalagra sem volt
pénz a Tisza-hídon

Bizonytalanná vált a Koszta József Múzeum további
mûködése – a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dol-
gozók Szakszervezete szerint a kormányzat az önkor-
mányzatokra hárítaná át a vidéki múzeumok fenntar-
tási terheit. Szentesen évi 40 millió forint kell a mûkö-
déshez. Béres Mária igazgatónõ szerint átgondolatlan
az átszervezés, aminek csak vagyon- és értékelherdá-
lás lehet az eredménye.

Hétfõn szerkesztõségünkbe is eljutott az az aggodal-
mas felhívás, amiben a Közgyûjteményi és Közmûvelõ-
dési Dolgozók Szakszervezete a vidéki múzeumok meg-
mentésére kéri a hazai közvéleményt. Azt írják, hogy a
kormányzat az elmúlt évben a megyei önkormányzatok-
tól átvett és államosított közgyûjteményeket – a hírek
szerint – átadni készül a települési önkormányzatoknak,
amennyiben pedig azt a helyi önkormányzat nem veszi
át, akkor valószínûleg megszüntetik azt az intézményt.

(folytatás a 3. oldalon)

• Hulladékválogató csarno-
kot és lakossági hulladékud-
vart épített a Városellátó In-
tézmény a Berki Hulladékke-
zelõ Telepen. A saját költség-
bõl, nettó 56 millió forintból
elkészült beruházás eredmé-
nyeként fedett helyen tudják
szétválogatni a telepre érkezõ
szemetet a dolgozók. Vásárol-
tak egy bálázógépet, amivel a
PET palackokat tömörítik ösz-
sze és tervezik egy válogató-
szalag beszerzését is a közel-
jövõben, ami hatékonyabb
munkát tesz majd lehetõvé.

Külön helyen válogatják a
telepre érkezõ építési törmelé-
ket. A beton, cserép, tégla ke-
rámia anyagot felaprítva, út-
építési nyersanyagként lehet
felhasználni. Jelenleg a tech-
nológia és a már meglévõ 2-3
ezer köbméter törmelék minõ-
síttetése zajlik, ami után be-
építhetõvé válik az építési
anyag.

Amíg 2008-ban 37, tavaly 3543 traffipax fotó készült
Szentesen, így nem véletlen, hogy traffipax térképet készí-
tett a Szentesi Mozaik internetes újság. A rendõrkapitány
jó ötletnek tartja, mivel szerinte annak is balesetmegelõzõ
hatása van, ha  az autósok a térképen megjelölt helyeken
óvatosabban vezetnek. Az elmúlt évben közel 1600 órát töl-
töttek az utak mellett sebességméréssel a helyi rendõrök.

Elherdálhatják
a múzeumot
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100 éve: A Szentesi Lap
1912. április 4-én megjelent
száma részletesen beszámolt
arról, hogy március 31-én
(vasárnap) a szentesi 48-as
népkörök tiltakozó népgyû-
lést tartottak a választójog
tárgyában, amelyhez testüle-
tileg csatlakozott a város
szervezett munkássága is. A
Tyúkpiac téren megtartott
impozáns tüntetésen mint-
egy ötezer fõs tömeg vett
részt. A szónokok között sze-
repelt dr. Ormos Ede, az Or-
szágos Választójogi Liga kül-
dötte, Farkas István, a Szoci-
áldemokrata Párt központi
kiküldötte, Koreczky Emil, az
Országos Kossuth Szövetség
képviselõje, dr. Nagy György,
a Magyar Köztársaság c. lap
szerkesztõje. A határozati ja-
vaslatot Sima László 48-as
körelnök ismertette. Lénye-

ge: a népgyûlés kimondja,
hogy a mostani parlamenti
harc közepette a Justh Gyula
vezérlete alatt álló pártot
legteljesebb bizalmáról biz-
tosítja. Felhívja felirat útján a
parlamentet, hogy tegyen
félre minden más munkát,
tárgyalja a választójogi tör-
vényt, hogy mint legilletéke-
sebb, az általános, egyenlõ és
titkos választójog alapján
megalakított népparlament
döntsön az elkövetkezõ fon-
tos kérdésekben.

75 éve: Az Alföldi Újság
1937. március 31-i száma ar-
ról tudósított, hogy Lõrincz
Márton birkózó olimpiai baj-
nok március 29-én (hétfõn)
ünnepélyesen elültette Szen-
tesen azt a tölgyfacsemetét,
amelyet 1936-os berlini gyõ-
zelméért kapott. Délután fél
ötkor volt a faültetési ünnep-

ség a Polgári Leányiskola
elõtt. A rossz idõ ellenére is
igen nagy számmal gyüleke-
zett össze a közönség. Dr.
Kanász Nagy Sándor polgár-
mester mondott beszédet, ki-
jelentve: „Ez a tölgy gyöke-
ret fog verni a szentesi föld-
be; ez a tölgyfa Lõrincz Már-
ton nevének lesz a hirdetõje.
Az ünnepség után birkózó-
verseny volt a színházterem-
ben. (Az Olimpiai tölgy a
volt Petõfi-iskola elõtt ma is
látható.)

40 éve: A Szentesi Élet
1972 májusi száma hírül ad-
ta, hogy május 13-án Pécsi
Sándor Kossuth-díjas szín-
mûvész vidám estet tart a
Tóth József Színházterem-
ben. Május 29-én ugyancsak
a színházban volt az ünnepi
könyvhét megyei megnyitó-
ja, amelyen Szabó Magda,
Szobotka Tibor és Illés Endre
írók vettek részt. A jeles ven-
dégek másnap rendhagyó
irodalmi órát tartottak a
Horváth Mihály Gimnázi-
umban.

Közreadja: Labádi Lajos

Az 1848/49-es szabadságharc leverését kö-
vetõ években a hazai kulturális élet fejlõ-
dése megtorpant. A rendkívüli állapotra hi-
vatkozva betiltottak mindennemû gyüleke-
zést. Tiltva voltak a kaszinói összejövete-
lek, az álarcosbálok és a táncmulatságok.
Üldözõbe vették a magyar nemzeti zenét,
táncot és színjátszást. A császári hatóságok
megítélése szerint az utóbbiakat a „forra-
dalmi pártbeliek” eszközül használják arra,
hogy a tömegeket izgalomban tartsák. A
magyar zenészek fellépésével kapcsolatban
megállapították, hogy „miután többnyire
nemzeti dallamok játszásával foglalkoz-
nak, a pártütõk ármánykodásaitól nem egé-
szen idegenek”. A bizalmatlanság légköre
miatt igen ritkák voltak a magánházaknál
rendezett társas összejövetelek is.

A hatósági szorítás 1860-61 folyamán né-
mileg lazulni látszott, ezzel magyarázható,
hogy országszerte kísérletek történtek a tár-
sasági élet feltámasztására. Szentesen 1860
augusztusában megalakították a szabadság-
harc utáni elsõ társaskört, a Kaszinót, 1861
elején pedig az Olvasóegyletet. A helyi zenei
élet kezdetei szintén az 1861. évhez kötõd-
nek. Ekkor települt le városunkban az alig 20
éves Joó Károly református orgonista-kántor,
s még ez év õszén megalakította a Szentesi
Dalegyletet. Szilveszter estéjén léptek fel elõ-
ször nyilvánosan; repertoárjuk nemzeti da-
lokból állt. S bár hamarosan ismét szigorúbb

évek következtek, a dalárda tartósnak bizo-
nyult. Késõbb erre az idõszakra utalva álla-
pította meg Derzsi Kovács Ferenc gimnáziumi
tanár, hogy a Joó Károly vezette dalegylet
„sokáig egyetlen komoly, jelentõs tényezõje,
serkentõje, ébresztõje, fûszerezõje a város
szunnyadó zenei-, és pangó társadalmi életé-
nek, s élesztõje a közönség hazafias érzelme-
inek”.

Ki volt ez a fiatalember?  Szatmárnémeti-
ben született 1842. március 1-jén; apja mun-
kácsi Joó Károly, édesanyja Kalik Zsuzsanna.

Alsóbb iskoláit szülõvárosában végezte,

majd a debreceni református fõiskolán taní-
tói képesítést szerzett. 1857–1860 között a fõ-
iskola orgonistája, Szotyori Nagy Károly tanít-
ványa. 1861 májusában a szentesi református
egyház elsõ orgonista-kántorává választot-
ták, mely állását 1917. június 22-én bekövet-
kezett haláláig megtartotta. 1864-ben meghá-
zasodott; felesége Széll Mária, akitõl Károly
nevû gyermeke született.

A kezdetben mindössze 13 fõs dalárdájá-
val 1867-ben érte el az elsõ jelentõsebb sikert,
amikor 44 daloskör közül elnyerte az Ara-
don megrendezett országos „Dalárünne-
pély” fõdíját jelentõ ezüst babérkoszorút. (A
nevezetes díj a helyi múzeumban ma is meg-
található.) Az utóbb 40 fõre növekedett kóru-
sával bejárta az országot; különösen szép
eredményeket ért el az 1884-es miskolci, és
az 1886-os pécsi országos dalos versenyeken.
Tevékenysége nyomán rendszeressé váltak
Szentesen a nívós hangversenyek, mûsoros
rendezvények, mulatságok, általában jóté-
konysági célhoz kötve azokat. Országos
szakmai elismertségét jelzi, hogy az 1870-es
években neve felmerült a londoni nagy orgo-
naversenyre küldendõk között, a M. Kir.
Operaház pedig elsõ tenoristának hívta, de
nem állt kötélnek. Maradt Szentesen, fárad-
hatatlanul szervezve városa zenei életét.
Egyházi állásán kívül kisebb megszakítások-
kal 1865–1892 között õ volt a gimnázium
ének és zenetanára, valamint az iskolai ének-

kar vezetõje. Derzsi Kovács tanár úr jegyezte
fel róla, hogy: „Kitûnõ elõadó volt, remekül
zongorázott, énekelt és játszott az orgonán,
szépen gordonkázott. Kegynek tartotta, aki
tõle zongorázni tanult.”

Zenepedagógiai munkássága mellett zene-
szerzéssel is foglalkozott. Fiatal éveiben írt
csárdásaival – amelyek 1872-ben nyomtatás-
ban is megjelentek Régi jó idõk emléke és
Farsang után címen – az akkori idõk hazafias
felbuzdulásának hódolt. Népdalai és nótái
közül több országosan is ismertté vált; ezeket
24 népdal, Kurcza-parti dalok és Tiszaparti
dalok címû kottás füzeteiben tette közzé.

Joó Károly 1911-ben ünnepelte szentesi
mûködésének 50. évfordulóját. Ebbõl az al-
kalomból tisztelõi egy ezüst serleggel ked-
veskedtek, a református egyház alapítványt
tett nevére, az uralkodó pedig arany érdem-
kereszttel tüntette ki a szentesi „énekvezért”.
1917-ben bekövetkezett halálakor az Alföldi
Ellenzék c. helyi újság az alábbi gondolat je-
gyében búcsúztatta: „Szentesi kántorságának
50-ik évében Õfelsége az arany érdemke-
reszttel tüntette ki. De ennél is szebb, mara-
dandóbb lesz az a kitüntetés, mely halála
után éri mindannyiszor, ahányszor csak
megcsendül magyar ajkakon a „Vén cigány”,
„Minden este furulyázom sokáig”, „Ha majd
egyszer el kell mennem messzire”... s a többi
sok-sok, kiadatlan dalának szebbnél szebb
melódiája.” A kései utódok tiszteletük kifeje-
zéseként dombormûves emléktáblát helyez-
tek el Kiss Bálint utcai házának, az egykori
kántorlak falán.

Labádi Lajos

Régi szentesi
újságok írták…

Tisztelt Szerkesztõség!
Érdeklõdéssel olvastam a

megemlékezést dédapámról,
Zsoldos Ferenc mérnökrõl.
Örülök, hogy családomról
ilyen módon is meg lehet
emlékezni! 

Bemutatkozom, Malina La-
jos vagyok, édesanyám Zsol-
dos Adrienne, nagyapám
Zsoldos László. (Én magam is
Szentesen születtem.)

Azért írok önöknek mert
nagyon csodálkozom azon,
hogy Zsoldos Lászlóról se-
hol semmi említés, megem-
lékezés nem történik!

Õ volt az, akit az I. világ-
háború után, az édesanyja,
Zsoldos Ferencné, apjuk halála
után, visszahívta Angliából,
ahol tanult, hogy megmentse
a vállalkozást. Elõzõleg egy
szentesi ügyvéd, a nevet
nem érdemes megemlíteni,
vezette a vállalkozást úgy,

hogy majdnem teljesen tönk-
retette. Nagyapám haza-
ment, átvette a vállalkozást,
megmentette a csõdtõl, sõt
az évek során továbbfejlesz-
tette, modernizálta.

Úgy tudom, hogy közel
400 szentesi embernek adott
munkát, megélhetést. Szociá-
lisan gondoskodott az alkal-
mazottairól, sokat támogatta
a várost: a kórházat, külön-
bözõ egyesületeket, sportot,
kultúrát, iskolákat.

Sajnos, amikor államosí-
tották a vállalkozást, sok
irat, dokumentum eltûnt, a
maradékot édesanyámék fé-
lelembõl megsemmisítették!

Nagyapámat, hamis vádak
alapján bebörtönözték, kí-
nozták. Késõbb félig holtan

kiengedték a börtönbõl,
meghalni!

Fontosnak tartom, hogy
megemlékezzünk arról az
emberrõl, aki 25 évig vezette
azt a vállalkozást, amelyik a
második legnagyobb adófi-
zetõje volt a megyének, so-
kat tett Szentes városáért is,
és végül kommunista bör-
tönben végezte életét!

Remélem nem veszik túl-
zott okoskodásnak, amit írok
önöknek, de úgy érzem eny-
nyivel tartozom nagyapám
emlékének, és talán önök is
érdemesnek tartják írni,
megemlékezni Zsoldos Lász-
lóról!

Üdvözlettel
Malina Lajos
Németország

Zsoldos László
sokat tett a városért

A városi könyvtárban 2010 janu-
árjától vezették be az elektronikus
kölcsönzést és áprilistól kértek kése-
delmi díjat. A díj mértéke jelenleg 10
Ft/nap/könyv a 4 hétre kölcsönözhe-
tõ könyvek esetében, 30 Ft/nap/
könyv az egy hétre kölcsönözhetõk-
nél, és 100 Ft/nap/könyv az olvasó-
termi könyvekre.

Évente több alkalommal küldenek
ki felszólító levelet a késedelmes ol-
vasóknak, a tapasztalatok szerint kis
hatékonysággal. Sajnos úgy tûnik,
kénytelenek lesznek jogi útra terelni a

probléma megoldását azokkal szem-
ben, akik huzamosabb ideje késnek
és a több alkalommal kiküldött fel-
szólításra sem vitték vissza a köl-
csönzött dokumentumot. Ez évtõl le-
hetõségük van a felszólító üzenetet
e-mailben elküldeni azok számára,
akik az adategyeztetés során adtak
meg e-mail címet.

Az Internet Fiesta programhoz idõ-
zítve egy új szolgáltatást is bevezet-
nek. Mostantól lehetõség van arra,
hogy az igénylõk egy figyelmeztetést
kapjanak e-mailben, ami arról tájé-

koztatja õket, hogy 3 nap múlva lejár
a náluk lévõ könyvek kölcsönzési ha-
tárideje.

A múlt õsszel már csak a megbo-
csátás napját tartották meg. Idén már
erre sem kerülhet sor, de minden-
képpen szeretnének méltányosan el-
járni. Így most 50 százalékos mér-
séklést ajánl fel az intézmény azok-
nak, akik március 23-30. között a
felszólításra visszaviszik a könyveket.
Ezen felül egy játék keretében a fenn-
maradó 50 százalékból is további
kedvezményt tudnak biztosítani.

Vissza a késedelmes könyveket

Joó Károly

Olvasónk írja

Tudtuk, hogy beteg, azt is,
hogy fogyott és magas a vér-
nyomása – mégis váratlanul
és felkészületlenül fogadtuk a
megváltozhatatlant: eltávo-
zott közülünk Bíró Jenõ festõ-
mûvész.

1937-ben jó és becsületes
családban várták érkezését.
Édesapja, Sanyi bácsi emberi
tartásra, és tisztességre nevel-
te. Apja szellemi vezetését
élete végéig megõrizve, fél-
tõn és szeretõn, sokszor ere-
jén felül is gondoskodott a
családjáról. Tokácsli Lajos
mester-festõmûvész festõisko-
lájába járt kortársaival, Kato-
na Imrével és Berkecz István-
nal.

Az Alföld szerelmeseként
teljesítette ki tehetségét. Fes-
tészetének méltatására nem
vagyunk illetékesek, de azt

tudjuk, hogy festészetén túl
szívesen foglalkozott 19-20.
századi festõk alkotásainak
restaurálásával, olykor repro-
dukálásával is. Kezébõl tájké-
pek, csendéletek, portrék ke-
rültek ki.  Szerette mások mû-
vészetét is, ezért szívesen
adott tanácsot mindazoknak,
akik képet akartak vásárolni.

Kedvenc idõtöltései közé
tartozott az Ecseri-piac láto-
gatása. Tekintélyes személyi-
ségét jól ismerték a fõváros
bolhapiacának forgatagában.
Polgári hivatása a szentesi
ÁFÉSZ-hez kötötte. Munkája
és a festészet szenvedélye
volt. Igazi kikapcsolódását
fegyverszeretetében látta.
Nem véletlen, hogy 1986-
ban „Buda felszabadulásá-
nak 300. évfordulóján” olyan
híres fegyvergyûjteményt tu-
dott bemutatni a Hegedûs
László Helyõrségi Klub,
amely négy múzeum és hét
gyûjtõ gyûjteményébõl szár-
mazott. Barátjával, Rózsa Gá-
borral boldogan rendezgették
a hatalmas anyagot. Lakbe-
rendezõként is megmutatta
tehetségét, hiszen mindig
tudta a képek, fegyverek, né-
pi szerszámok, köcsögdudák
megfelelõ helyét.

A társasági életet is nagyon
kedvelte, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint tanítványai-

nak sora. Tehetséget pártolt
és tehetséget gondozott.
Ápolta baráti kapcsolatait,
örömmel fõzött szerettei szá-
mára. Ha igazán kedveskedni
akart, akkor a Tisza-parton
szegedi halászlé készült bog-
rácsban, noha õ maga nem
szerette eme étket. Mégis mû-
gonddal készülõdött. Tudta
milyen fûszerektõl lesz ízle-
tes az étel, fõ alkotóelemét a
szegedi pirospaprikát a fõzés
befejezte elõtt, hány perccel
elõbb tegye bele a rotyogó
lébe. Amikor elkészült a re-
mekmû, boldogan tette bará-
tai elé. Majd elõvette pipáját,
amúgy pihenésképpen, s a
szeme sarkából figyelte a
megelégedett lakomázókat.

Életútja során számos tárla-
ton szerepelt, számos elisme-
résben részesült. Így öregbí-
tette Szentes város jó hírne-
vét. Köszönjük Jenõ!

Tisztességes, jólelkû igazi
alföldi ember voltál. Elveszté-
sed nagy vesztesége a Képzõ-
mûvészek Kerekasztal Társa-
ságának. Búcsúzunk Tõled,
emléked megõrizve majd fel-
feltekintünk az égre azt kutat-
ván, hogy most éppen melyik
szegletét fested nekünk örök
kékre.

Isten veled!
Szentesi Képzõmûvészek

Kerekasztal Társasága

In memoriam Bíró Jenõ
(1938-2012)

170 éve született Joó Károly orgonista-kántor

Dalárdával indította a helyi zenei életet



Megkezdõdött a 2010 óta
t e r v e z e t t  p a r t j a v í t á s  a
Kurcán, az Eszperantó híd
és a Csongrádi úti közúti
híd között, a bíróság felõli
oldalon és a Dózsa háznál.
A munkálatokat az Ati-
kövizig közösen végzi az
önkormányzattal, a beruhá-

zás 1,5 millió forinttal terhe-
li a városi költségvetést. A
munkák során a víz és a
part találkozásánál rõzsefo-
natokat raknak le fûzfaka-
rók közé a part magasságá-
ig, a közötte lévõ részt pe-
dig földdel töltik fel. A kivi-
telezést várhatóan a hónap

végén befejezik és azt köve-
tõen mintegy hatvan centi-
vel, a nyári üzemi vízszint-
re emelik a Kurcát, a már
most jelentkezõ jelentõs
öntözõvízigény miatt. A li-
get oldalán várhatóan õsz-
szel folytatják a partfalerõ-
sítést.

(folytatás a 3. oldalon)
Három egyesületnél nevel-

nek labdarúgókat – más-
más tagdíj fejében. Amíg a
Hszaták JFC-nél 250, a Szen-
tesi Kinizsinél pedig 360, ad-
dig a Szentesi Farkasoknál
2000 forint a havi szülõi hoz-
zájárulás. A Kinizsi szakosz-
tályainál egyébként külön-
bözõek a tagdíjak: a tenisze-
zõktõl 500, az asztalitenisze-
zõktõl 1000, az ökölvívóktól
pedig 2000 forintot kérnek.
Vívni havi 1500, kosárlab-
dázni 1800, birkózni pedig
1000 forintért lehet. A legol-
csóbb sportágak közé sorol-
ható az atlétika – a Maximus

KSE-nél 600 forintot kérnek
–, illetve a társastánc, a sakk
és a lovaglás, ahol egyaránt
500 forint a havi tagdíj. Van
olyan klub, ahol szociális
alapon határozzák meg a
tagdíj mértékét, és átlagosan
havi 2000 forintot kérnek
gyermekenként. 

Összeadtuk: a szentesi csa-
ládok tavaly mintegy 24 mil-
lió forintot fordítottak tagdí-
jakra. Ha azt nézzük, hogy
az önkormányzat 2011-ben –
anyagilag és létesítmény-
használatban – 68 millióval
támogatta a helyi sportot,
nagynak tûnik a különbség,
ugyanakkor meg kell jegyez-

ni, hogy a tagdíjon felül uta-
zásra, felszerelésre és edzõ-
táborokra is sok pénzt áldoz-
tak a szülõk. A tagdíjbevétel
egyébként mindössze 6
egyesületnél haladja meg a
milliós összeget, õk – a póló-
sok, a karatésok, az úszók, a
kosárlabdázók, a teniszezõk
és a jupátosok – együtt 18,3
millió forintot gyûjtöttek így.
Tanulságos adat az is, hogy
1172 utánpótláskorú sporto-
lója van Szentesnek, ami –
ha a 6 és 18 év közötti népes-
séget nézzük – azt jelenti: a
fiatalok alig harmada sportol
rendszeresen.

Bíró Dániel
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(folytatás az 1. oldalról)
A közismerten rossz gaz-

dasági helyzetû önkormány-
zatok jelentõs hányada nem
képes fenntartani, vagy
megfelelõ szinten eltartani
ezeket a tekintélyes gyûjte-
ményeket. A téma az Or-
szággyûlés Kulturális és Saj-
tóbizottsága ellenõrzõ albi-
zottságának hétfõi ülésén is
napirendre került. A politi-
kusok és a szakma képvise-
lõi ugyan egyetértettek ab-
ban, hogy az érintett intéz-
mények a kormányhivatalok
helyett a jövõben Nemzeti
Erõforrás Minisztériumához
tartozzanak, de sajtóinfor-
mációk szerint a kormány
egyszer már lesöpörte ezt az
elképzelést, egyben arra uta-
sította a tárcát, hogy dolgoz-
zon ki egy olyan elõterjesz-
tést, mely szerint a megyei
múzeumokat az illetõ váro-
sok veszik át. A teher, amitõl
megszabadulna az állam,
mindössze 5 milliárd forint –
ennyibe kerül évente a 212
intézmény fenntartása.

– Hónapok óta tudjuk,
hogy nem tisztázott, milyen
szervezet lesz a fenntartónk
április elsejétõl, de múlt hé-
ten hallottam elõször arról,
miféle átszervezés elõtt ál-
lunk – mondta lapunknak
Béres Mária, a szentesi mú-
zeum igazgatója. – Átgondo-
latlannak tartom azt az el-
képzelést, hogy az állam az
önkormányzatoknak adja át
a közgyûjtemények fenntar-
tását. A településeknek elfo-
gadott költségvetése van
2012-re, ezekben utólag for-
rást találni képtelenség, hi-
szen nélkülünk is jelentõsen
vissza kellett fogniuk a ki-
adásokat. A Koszta József
Múzeum évi 40 millió forint-
ból gazdálkodik, ennyit nem

lehet csak úgy átcsoportosí-
tani. Volt már egyeztetés
Szirbik Imre polgármesterrel,
de nem jutottunk elõrébb,
hiszen nem kötelezõ feladat-
ról van szó, így állami nor-
matívára sem számíthat a
város, ha átvállalja a mûköd-
tetést. Hallani arról is, hogy
ha meghiúsul a feladatát-
adás, az országos múzeu-
mokba szállítanák a bezárt
múzeumok anyagát, vagy
azok értékesebb részét. En-
nek vagyon- és értékelherdá-
lás lenne a vége. A mûtár-
gyak szakszerû raktározása
eddig is komoly kihívást je-
lentett, arról nem beszélve,
hogy az állami tulajdonban
lévõ védett múzeumi épüle-
tek – mint a ligeti is – egyéb
hasznosítása minimum kér-
dõjeles – tette hozzá Béres
Mária. Az ügy egyébként
közvetlenül – a kormány-
hivatali alkalmazottakkal
együtt összesen – 17 szentesi
múzeumi dolgozót érint,

közvetve pedig 18 ezer em-
bert, akik évente igénybe ve-
szik az intézmény szolgálta-
tásait.

– Mi is megkaptuk a szak-
szervezet felhívását, aggo-
dalmaikat ismerjük – írta la-
punknak küldött válaszleve-
lében Tápai Péter, a múzeu-
mot mûködtetõ Csongrád
Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetõje. – Jelenleg
a közgyûjteményekrõl törté-
nõ gondoskodás abba az
irányba tart, hogy a helyi
identitásban meghatározó
szerepet játszó múzeumok
kerüljenek a helyi önkor-
mányzatok fenntartásába,

oda, ahol legjobb mértékben
tudják teljesíteni feladatukat.
A jelenleg zajló, mindent át-
fogó államreform során az
önkormányzatok feladatai is
számottevõen átalakultak, il-
letve jelentõsen csökkentek.
Ezért életszerû az az elgon-
dolás, hogy az állam felajánl-
ja a múzeumok fenntartásá-
nak lehetõségét a települé-
seknek. A központ ettõl füg-
getlenül továbbra is ellátja
feladatát, minden átvett in-
tézmény vonatkozásában,
ennek költségvetési akadá-
lyai nincsenek – tette hozzá
Tápai Péter. 

Bíró Daniel

(folytatás az 1. oldalról)
Balogh Szabó Imre rendõr-

kapitány még nem látta az
internetes traffitérképet, de
jó ötletnek tartja, mert
balesetmegelõzési hatása
van. – A rendõrség soha nem
titkolja, hol mér sebességet,
mert célja a közlekedési mo-
rál javítása és a balesetek
számának csökkentése. Mi-
vel a baleseti okok között ve-
zetõ helyen szerepel a gyors-
hajtás, ezért hiszem, hogy jó
néhány honfitársunk életét
sikerült megmenteni azáltal,
hogy tavaly 1600 órát töltöt-
tünk sebességméréssel. 

Minden idõk legjobb ered-
ményeit mutatja a kapitány-
ság tavalyi statisztikája –
mondja a kapitány. Évek óta
folyamatosan csökken a bal-
esetek és a gyorshajtások
száma a területünkön. Amíg
2007-ben 288 baleset történt,
amibõl hét végzõdött halál-
lal, addig 2011-ben csupán
153-ból három volt halálos -
bár hozzáteszem, halálos ki-
menetelû balesetbõl egy is
sok.  Az áldozat két esetben
olyan kerékpáros volt, akik
figyelmetlenül, a tilos jelzés

ellenére akartak átkelni vas-
úti átjáróban. A harmadik
pedig egy pályaelhagyásos
közlekedési baleset volt a
fábiáni úton.

– Nem lehet egyértelmûen
a fokozott sebességméréssel
indokolni a kedvezõ baleseti
statisztikát – mondja Balogh
Szabó Imre. Mindenesetre el-
gondolkodtató, hogy amióta
2010-ben az új lézeres traffi-
pax munkába állt, a haszná-
lati ideje tizenhétszeres, a ké-
szített fényképek száma kö-
zel százszoros emelkedést
mutat 2008-hoz képest.
2010-ben még több mint 4000
felvétel készült a gyorshaj-
tókról, addig tavaly már csak
3543. Alkalmanként két traf-
fipax is dolgozik a városban,
a másik a megyei fõkapi-
tányságé. – Mindig szolgálati
autóból mérünk, de ez nem
minden esetben megkülön-
böztetett jelzéssel ellátott jár-
mû. Idõnként éjjel is munká-
ban áll a készülék, mivel al-
kalmas az éjszakai felvétel-
készítésre is – hívja fel a fi-
gyelmet a kapitány.

Besenyei Gábor

Térképen a leggyako-
ribb ellenõrzési pontok

A városi könyvtárban mûködõ filmklubban a március 27-én, kedden
18 órakor kezdõdõ Nosztalgia címû szovjet-olasz filmdrámából adunk
ízelítõt: A Nosztalgia minden, csak nem a szó szentimentális értelmében
vett nosztalgikus film. Gorcsakov, a költõ maga mögött hagyja Oroszor-
szágot, mint teremtõje, Tarkovszkij, s Észak-Itáliában egy orosz zene-
szerzõ nyomdokain jár.

Filmklub: Nosztalgia

A lakosok is kérhetik

A Szentesi Rendõrkapitányság a nap 24 órájában fo-
gadja a lakosság hívásait a 63/561-310 és a 20/428-6154 szá-
mokon. Ha például valaki azt tapasztalja, hogy a környe-
zetében rendszeresen gyorsabban hajtanak a megenge-
dettnél az autósok vagy motorosok, akkor ezeken a tele-
fonszámokon is kérheti, hogy hol mérje gyakrabban a se-
bességet a rendõrség.

Visszatért forintok

Tavaly 4 millió forintot
fizettek a klubok a sport-
központnak létesítmény-
használat címén. Az üdü-
lõközpont 13 milliót ka-
pott medencehasználatért
a két uszodai egyesülettõl,
továbbá 7,3 milliós bevé-
tele származott sportolók
elszállásolásából. A kollé-
gium 15 milliós bevételt
könyvelhetett el a sporto-
lóknak nyújtott szolgálta-
tások révén. 

A levéltár dettó

A levéltárak sorsa ugyancsak kérdéses. Tyekvicska Ár-
pád, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke a le-
véltári szervezet állami fenntartása mellett érvelt a na-
pokban, szerintük is a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
fennhatósága lenne a legmegfelelõbb. A szentesi fiókle-
véltár évi mintegy 7 millió forintból gazdálkodik, és 4 fõt
foglalkoztat. 

Filléres és magas tagdíjak
A közigazgatási határ módosítását kezde-

ményezte Csongrád a szentesi önkormány-
zatnál. A vasúti híd csongrádi oldalán egy
háromszög alakú, mintegy 16 hektáros terü-
letet szeretne megkapni a szomszéd város.
Ez gyakorlatilag hét ingatlant, fõként legelõt,

erdõt és szántót jelent, de tartozik hozzá egy
vasúti- és egy rövid útszakasz is. A földhiva-
tali dokumentumok szerint a Tisza túloldali
része már 1913-ban Szentesé volt. Most a le-
véltári adatokat kutatják, hogy vajon meddig
tartozhatott Csongrádhoz ez a terület.

Csongrád területet kér

Elherdálhatják a múzeumot

Partfalerõsítés a Kurcán

Évente 18 ezren veszik igénybe a múzeum szolgáltatásait. (Fotó: Vidovics)

Edzésben a Szentesi Farkasok
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A mûvelõdési központ
költségvetésének csökkenté-
se több csoportot is érintett –
derült ki az intézményben
mûködõ szakkörök, klubok
vezetõinek hagyományos
évnyitó értekezletén. 

Múlt héten az ifjúsági ház-
ban Varróné Szabó Ildikó igaz-
gató szólt arról, hogy ismét
nehéz év után vannak, és az
idén is kisebb a költség-vetés-
ük. Ez a csoportokat olyan-
formán érintette, hogy néhá-
nyuk esetében meg kellett
vonniuk a szakkörvezetõi dí-
jat. Azoknak a szakköröknek
a vezetõi estek „áldozatul”,
akik nem rég óta mûködõ
csoportot vezetnek, vagy
nem mûvészeti tevékenysé-
get végeznek. Amit eddig
tudtak biztosítani a szakkö-
rök számára, azt ezután is
igyekeznek kigazdálkodni,
mondta az igazgatónõ.

Ezeken a találkozókon szó
esik sikerekrõl, örömrõl, lan-
kadatlan lelkesedésrõl is. Ide
tartoznak Mélykútiné Németh
Kornélia büszkeséggel átita-
tott szavai a Lajtha-zene-
iskola gyermekzenekaráról,
hiszen tavaly elnyerték a leg-
nagyobb elismerést, az Arany
páva-nagydíjat. A zenekar-
vezetõ-pedagógus minden
klubvezetõnek hasonló siker-
élményt kívánt.

A díszítõmûvész körben

azt tervezik, hogy nyáron 8-
12 éves kislányokat, nagyma-
mák segítségével varrni, fol-
tozni tanítanak, hátha ezzel a
tagok is megfiatalodnak. A
Kurca-parti Foltvarrók már
az április 14-iki könyvtári ki-
állításukra készülnek. A kert-
barátok tavaly vendégül lát-
ták lengyel testvérvárosunk,
Skierniewice küldöttségét,
idén a város viszonozza a lá-
togatást, s a kertbarátok elnö-
ke, Horváth György a szakkör-
vezetõk körében is kihirdette,
hogy lehet jelentkezni.

A Sakk SE részérõl Kõ-
halminé Forrai Julianna arról
beszélt: a ’69 óta futó Gallasz
Béla-emlékversenyt október-
ben felnõttek számára is sze-
retnék kibõvíteni egy nagy
rendezvénnyé. Azon viszont
erõsen gondolkozik a 70. élet-
évét betöltött tanárnõ, hogy
folytassa-e a nyári sakktábort,
melyet tavaly már 13. alka-
lommal rendezett.

A fotókör vezetõje, Nagy
István beszámolt arról, hogy
Aradra és Lengyelországba is
meghívást kaptak, pályázati
pénzt szeretnének szerezni
rá. A fotós közösség eredmé-
nyei mellett István egyéni si-
kere, hogy Szegeden a
REÖK-ben nemrég önálló ki-
állítása nyílt „kék korszaká-
ból”.

D. J.

Szombaton 9 órától ünne-
pélyes keretek között emlé-
keznek meg arról, hogy 75
éve került mai helyére az
olimpiai tölgy, a város legis-
mertebb fája. Az viszont ke-
vésbé köztudott, hogy 2009
óta az olimpiai tölgyön kí-
vül még 27 famatuzsálem él-
vez helyi védettséget Szen-
tesen. 

Közülük akad néhány,
amelyik közel kétszer olyan
idõs, mint az 1936-os berlini
játékokon gyõztes Lõrincz
Márton kocsányos tölgye. A
város legöregebb fái a Szé-
chenyi-ligetben és a sporttele-
pen láthatók. A 19. század
középsõ harmadában még
összetartozott a két terület.
1865-ben és 1866-ban meg-
kezdõdött a gyümölcsfák te-
lepítése, három évvel késõbb
pedig be is fejezõdött a dísz-
kert befásítása. Az eredeti te-
lepítésbõl fennmaradt matu-
zsálemek a sporttelepnek és
az egykori úttörõháznak még
ma is hûs árnyat adnak. Így
nem véletlen, hogy a focipá-
lya körüli tölgyek, akárcsak a
Liget sor és Kurca-part pla-
tánfái, védettség alá kerültek.
Hasonló státuszt kapott a
Kossuth tér 3 oszlopos töl-
gye, a Szent Anna utcai platá-
nok, a Munkácsy és Kiss
Zsigmond utcában összesen
négy cukorjuhar, a Szabadság

téri platán, a Péter-ház mel-
letti és a Petõfi Szálló melletti
három császárfa. Nincs vé-
dettség alatt a Hõsök erdeje,
amit 1933-ban telepítettek. 

A héten a városellátó intéz-
mény szakdolgozói is meg-
kezdték a munkát: városszer-
te metszették a fákat, illetve
23 fát ki is kell vágniuk.
Baloghné Berezvai Csilla fõker-
tésztõl megtudtuk, hogy az
Ilona-parton, a parkerdõ ott-

honhoz vezetõ járda mentén
17 nyárfát kénytelenek kivág-
ni tûzveszély és közegészség-
ügyi szempontok miatt. Ezt a
környékbeli lakók közül töb-
ben levélben is kérték, a
nyárfa vattaszerû termésröpí-
tõ pihéi ugyanis sokakat irri-
tálnak. Szintén ki kell vágni a
liget Vecseri-foki oldalán 6 ki-
száradt tölgyfát, nehogy az
arra járókra dõljenek. Anyagi

lehetõségeihez mérten a vá-
rosellátó szeretné bevizsgál-
tatni a védett fák egy részét,
illetve a ligeti futópálya men-
tén néhány korosabb nö-
vényt. Endoterápiás kezelés-
nek vetnék alá a meggyen-
gült tölgyeket, valamint né-
hány fertõzött gesztenyefát a
gimnázium elõtt és a Csong-
rádi úton.

Kép és szöveg: B.D.

Ki megfiatalodni, ki
visszavonulni készül

Ünnepélyes zászlófelvo-
nással kezdõdött az 1848/
49-es forradalom és szabad-
ságharc 164. évfordulójára
történõ emlékezés a fõtéren.
A szokásoknak megfelelõen
Kossuth Lajos és Horváth
Mihály szobrát is megkoszo-
rúzták az önkormányzat, a
fegyveres testületek, a politi-
kai pártok, a civil szerveze-
tek képviselõi, miután az

óvodások és iskolások már
korábban elhelyezték saját
kezükkel készített trikolor
zászlócskáikat. Az idei év-
ben a Kossuth téren a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
külön ünnepségen is emlé-
kezett a márciusi ifjakra.

A városi rendezvényen –
melyen a megjelentek szava-
latot, irodalmi összeállítást
hallgathattak meg a helyi

származású, Gáspár Sándor
Kossuth és Jászai Mari-díjas
színmûvésztõl, valamint
szintén színész lányától, Gás-
pár Katától, illetve megtekint-
hették a szegvári Dobbantó
Néptáncegyüttes mûsorát –
ünnepi beszédet mondott a
város díszpolgára, Homoki-
Nagy Mária jogtörténész pro-
fesszor. A tanszékvezetõ
egyetemi tanár kiemelte,
hogy akik megjelentek, azért
jöttek el, hogy megmutassák,
ma is van értéke az ünnep-
nek. Hangsúlyozta, hogy a
szabadság az igazság kimon-
dása, és hogy nem félünk
egymástól, hanem bátran
egymás szemébe kimondjuk
az igazságot. A történelem
pedig attól történelem, hogy
igazság a mának, s a jövõnek
egyaránt. Mint mondta, fej-
lõdésünk záloga az a kérdés,
hogy beszélhetünk-e ma sza-
badságról. Emlékeztetett ar-
ra, hogy fontos feladatunk
az is, hogy egymástól is ta-
nuljunk. 

Cseh-Lakos

Frissítõ képzésen vettek
részt a légimentõ bázis
munkatársai a közelmúlt-
ban. Az elméleti oktatásból,
és szituációs gyakorlatok-
ból álló tréning majdnem
minden résztvevõ számára
eredményesnek bizonyult,
rutinosan és sikeresen telje-
sítették a vizsgát. Ez nem
meglepõ, hiszen a bázis he-
likoptere csak a tavalyi év-
ben 241 esetfeladathoz ka-
pott riasztást. A korábbi
megyék közötti eloszlás –
miszerint Békés megyébe
lényegesen több volt a ki-
szállás – mára homogén ké-
pet mutat. 

A Légimentõ Kft. orvos-
igazgatója, Sóti Ákos arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy
2011-ben 31, kórházak közöt-
ti szállítást végeztek a szen-
tesi légimentõk. Az olyan
közúti balesetek száma, aho-
va riasztották õket, viszony-
lag kevés volt, összesen 37,
viszont sok üzemi, mezõgaz-
dasági, sport és háztartási
balesethez kellett kiszállni-
uk. Az ilyen szituációban el-
látott betegek száma össze-
sen 74 volt, közülük 27 fõ
kritikus állapotú volt. 29 be-
tegük esetében már õk sem
tudtak segíteni. 87 színin-
farktusos beteg mentését vé-
gezték, õket túlnyomó részt
Szegedre, részben pedig
Szolnokra szállították.

Sóti Ákos arról is beszá-

molt, hogy 2011-ben 8 égéses
sérülést kellett ellátniuk, eze-
ket a betegeket túlnyomó-
részt Budapestre szállították.
Sajnos gyermekekhez is ki
kellett menniük, összesen 18
gyermeknél õk voltak az elsõ
ellátók.

A bázis két fõállású és két
részállású orvosa, két mentõ-
szakápolója, öt mentõtisztje
a kritikus állapotú betegek
ellátását gyakorolták, és új
ismereteket is szereztek. - A
szimulációs feladatok között
helyszíni altatás, anesztézia,
emelt szintû légútbiztosítás,
hirtelen szívhalál miatti újra-
élesztés szerepelt. A felada-
tok alapját már megtörtént
szituációk jelentették az or-
szágban idén elõször itt
megrendezett frissítõ képzé-

sen, melyet nemzetközi, pél-
dául angol tapasztalatok
alapján dolgoztak ki. A piló-
ták nem kapcsolódtak be a
gyakorlatokba, hiszen ré-
szükre külön tréninget és
vizsgát rendeznek évente –
tudtuk meg Razsovitz Gábor
vezetõ mentõtiszttõl.

Az egészségügyi személy-
zet számára ezen felül
HEMS képzést is tartanak
minden esztendõben, ahol
többek között a munkavéde-
lem, a repülésbiztonság, az
egészségügyi személyzet te-
endõi felszállás és leszállás,
valamint repülés közben je-
lentenek próbát. Ezen a meg-
mérettetésen kell fizikai al-
kalmasságukról is beszámol-
niuk a sárga angyaloknak.

Cs. L. I.

Tavaly 241 riasztásuk volt a légimentõknek

Rutinos angyalok

A Dr. Bugyi István Kórház teljes területére
február 24-tõl elrendelt látogatási tilalmat
március 21-tõl feloldották. Ennek meg-
felelõen a kórház területén ismételten az
intézmény látogatási rendjének szabályai
érvényesülnek. 

Lehet látogatni
A Rózsavölgyi-házban mûködõ baba-

mama klub újraindul, az elsõ találkozót
március 30-án, pénteken 10–12 óráig tartják.
Az Ady Endre utcán lévõ épületben Binderné
Berkecz Mária családterapeuta elõadását
hallhatják az érdeklõdõk a testvérszületésrõl
és a dackorszakról.

Baba-mama klub

28 fa élvez védettséget

A szabadság az
igazság kimondása

A Magyar Közút Non-profit Zrt. 8 alkalommal tartja
meg hagyományos országos szemétgyûjtõ akcióját április
23-án. A közútkezelõ minden csatlakozó számára biztosít
kesztyût és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik
az összegyûjtött hulladék elszállításáról. Április 2-ig vár-
ják a jelentkezéseket a társaság Csongrád megyei igazga-
tóságán. Telefon: 62/819-397.

Márciusi ifjak ma is vannak

A Jobbik Magyarországért Mozgalom külön ünnepség-
gel emlékezett meg azokról a hõsökrõl, akik kivívták,
hogy most magyarul beszélhessünk, és egyenes gerinccel
élhessünk a hazában, mint elhangzott. A párt alelnöke,
Novák Elõd tartott szónoklatot a megjelenteknek, mely-
ben kiemelte, hogy méltón akkor történik emlékezés az
ünnepen, ha nem csupán a száraz tényekrõl emlékezünk,
hanem ahogyan azt Kovács Dániel, a Jobbik ifjúsági tago-
zatának alelnöke is tette, a márciusi ifjak követeléseit a
mai korra vetítjük. Hangsúlyozta, hogy szerinte az Euró-
pai Unióval és az IMF-fel kapcsolatban sem lehet felszó-
lalniuk a magyaroknak, mert az új nemzeti alaptörvény
megtiltja, hogy népszavazást lehessen tartani ilyen való-
ban fontos kérdésekben.

A Lõrincz Márton téren szombaton, 9 órakor a Himnusz
után ünnepi beszédet mond Szirbik Imre polgármester,
majd Lõrincz Márton szülõhelyének üzenetét tolmácsolja
Katona Mihály, Korond polgármestere. A korabeli esemé-
nyeket a Klauzál-iskola diákjai idézik fel, ezt követõen
megkoszorúzzák a tölgyfát és elhangzik a Szózat. Az ün-
nepség után diák birkózóversenyt tartanak a Klauzál-is-
kolában.

A sporttelep melletti védett tölgy kedvelt találkozóhelye a fiataloknak.



Réthelyi Miklóstól több
évtizeden át végzett példa-
értékû tevékenységért, élet-
mûve elismerésként a Nem-
zeti Erõforrás Miniszter
Díszoklevelét vehette át a
napokban a Dr. Bugyi Ist-
ván Kórház szemész fõor-
vosa, Szalay László (képün-
kön jobbról), aki idén 45 éve
végzett a SZOTE Általános
Orvostudományi Karán.
Nem csak az orvosi szakte-
rületen munkálkodik, ha-
nem a városban számos al-
kalommal tartott nagysike-
rû elõadást irodalmi és ze-
nei kérdéskörben. 

Utóbbi szakterületek iránti
szeretetét talán édesapjától
örökölte, aki jogász végzett-
ségû emberként a nagyvára-
di zeneiskola alapító igazga-
tója, s a székesegyház orgo-
nistája volt. A tõle látott mo-
dellt szerette volna késõbb a
saját életében megvalósítani.
Már ebben az idõszakban ta-
nult zongorázni édesapja
nõvérétõl, aki Bartók tanít-
ványként megszerettette ve-
le a zenei mûfajokat. 7 éves
korában aztán elhagyta a
partiumi várost, hiszen édes-
anyja nehéz körülmények
között, özvegyként nevelte
fiait. 

A fõvárosban, már felnõtt
testvérüknél élt Szalay Lász-
ló egészen az egyetem elkez-
déséig, a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban tanult, reál-
osztályban. Ezért is volt ért-
hetetlen többek számára,
hogy miért éppen Szegedre,
s miért orvosi pályára jelent-
kezett.

– Fogorvosi karra szeret-

tem volna menni, de abban
az évben egyedülálló módon
nem indult el a képzés Sze-
geden. Így választhattam,
hogy az érettségi utáni egy
évet folytatva fizikai mun-
kásként még várok egy esz-
tendõt az egyetemig, vagy
az általános orvosi karon
kezdem el tanulmányaimat,
hiszen pontszámaim alapján
oda is felvételt nyertem –
mesélt a fõorvos, aki szíve-
sen emlékszik a kemény fizi-
kai munkával töltött „tanév-
re” is, hiszen akkor megis-
merte az élet sûrûjét, s etika-
ilag befolyásoló tényezõként
is hatott rá ez is a késõbbiek-
ben. 

Az 1967-ban a SZOTE Ál-
talános Orvostudományi Ka-
rát végzõ, majd 1971-ben je-
les eredménnyel szakvizsgá-

zott késõbbi fõorvos – mint
mondta – kizárásos alapon
választotta a szemészetet hi-
vatásának. Döntésében az is
szerepet játszott, hogy zon-
gorista éveibõl kiderült: jó
a kézügyessége, mely a
mikrosebészetben elõnyt je-
lent.

Pályafutásáról az is el-
mondható, hogy szemészeti
készülék tervezésébe is be-
vonták, sõt két, ma is kerin-
gésben, véralvadás gátlás-
ban használt gyógyszer
törzskönyvezéshez szüksé-
ges utóvizsgálatában is sze-
repet vállalt szegedi évei
alatt. Szalay László aztán
1987-ben Csongrádra költö-
zött, ahol elõbb szemészként
tevékenykedett, majd emel-
lett felkérték a helyi rendelõ-
intézet igazgatására, amelyet

2004-ig látott el. Azóta a
szentesi kórház járóbeteg
szakrendelésének szemész
fõorvosi feladatait látja el.

Rendszerint elõad váro-
sunkban, többek között ko-
molyzenei, jazz, ezen belül
swing, dixieland, valamint
az irodalmi irányzatok téma-
körében. Baráti kapcsolatuk-
nak köszönhetõen abban is
szerepe volt, hogy Jean Guil-
lou játszott a szentesi refor-
mátus nagytemplom orgoná-
ján. A jazz õshazájába, New
Orleansba, s az ottani Preser-
vation Hallba is ellátogatott
fõorvos erkölcsileg és szak-
mailag is nagyra tartja a
most kapott elismerését,
amiért hálás az õt felterjesz-
tõknek.

Cseh-Lakos
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Az  „Együtt a véradókért
alapítvány Szentesen” szám-
lájára 2011-ben 134.804 forint
érkezett. Az adózók által fel-
ajánlott személyi jövedelem-
adó egy  százalékából a sok-
szoros véradókat ismerték el.
Az alapítvány a 18457445-1-
06 adószámra továbbra is
várja a felajánlásokat.

A véradók
kapták

A közoktatási törvény ér-
telmében a gyermekek abban
az évben, amelyben ötödik
életévüket betöltik, a nevelé-
si év kezdõ napjától (2012.
szeptember 1.) napi négy óra
idõtartamban kötelesek óvo-
dai nevelésben részt venni.
Az ötéves gyermekek beíra-
tásának elmulasztása sza-
bálysértési eljárást vonhat
maga után.

Az óvodai beíratások idõ-
pontja március 28-29-30-án 7
és 17 óra között történik a la-
kóhely szerint illetékes vagy
választott óvodában. Az óvo-
dai beíratásoknál elõnyben
kell részesíteni a halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyer-
mekeket.

Szükséges dokumentu-
mok: a gyermek TAJ kártyá-
ja, oltási kiskönyve, születési
anyakönyvi kivonata és a
lakcímet igazoló hatósági
igazolványa.

A beiratkozásokkal kap-
csolatos közelebbi, részletes
információk az egyes tag-
óvodákban szerezhetõk be.

Óvodai
beíratások

Most harmadikosok azok a
tanulók, akikkel a Deák Fe-
renc Általános Iskolában be-
vezetett angol-magyar két
tanítási nyelvû tagozat elin-
dult. Évfolyamonként egy-
egy csoportnyi gyerek ismer-
kedik játékosan az angol
nyelvvel.

Hogyan épül fel egy óra? —
kérdeztük Veressné Lajkó Sa-
roltát az általa vezetett tago-
zatról. Az angoltanárnõ el-
mondta: az elsõ két évfolya-
mon, az ún. bevezetõ sza-
kaszban még nem használ-
nak hagyományos értelem-
ben vett tankönyvet, nincs
még írás, olvasás sem, ezzel
az anyanyelvi órákat nem
zavarják. A beszéd és a hal-
lás utáni szövegértés kerül a
középpontba. A kisdiákok
körbeülik a tanárnõt, aki ere-

deti — angol gyerekeknek —
készült könyvekbõl dalokkal,
mesékkel ismerteti meg õket.
A lényeg, hogy megértsék a
történeteket, amiket el is ját-
szanak, a bábokat, fejpánto-
kat a tanulók maguk készítik.
A játékok során a mondókák,
dalok többszöri ismétlésével
sok szó, kifejezés észrevétle-
nül, ösztönösen rögzül.

A 3. osztályban tudatosabb
oktatás kezdõdik, már a
nyelvtankönyv is elõkerül, de
maradnak az autentikus me-
séskönyvek is. — Már meg-
vizsgálunk néhány nyelvtani
szerkezetet, s elkezdenek ír-
ni-olvasni angolul, ami a
megszerzett alapokkal sokkal
könnyebben megy - magya-
rázta Sarolta. A tagozat célja
a középfokú nyelvvizsga, il-
letve a sok szereplés. Már az

1. osztálytól járnak óvodák-
ba mûsorokkal, a 4.-es osz-
tálytól pedig idegen nyelvû
színjátszó csoport beindítását
is tervezik az iskolában. Min-
dig 1-1 témát dolgoznak fel,
így volt ez a március 8-i is-
kolai mûsor esetében is. A ta-
gozat tanulóinak angol nyel-
vû elõadásában dalokon, já-
tékokon keresztül a tengeri
élõvilág, a tenger és az em-
ber valamint a mesék, legen-
dák (kalózkodás) került a né-
zõk (szülõk) elé ezen a dél-
utánon.

Több tantárgy együttmûkö-
désével folyik a tagozat mun-
kája, ugyanis a heti öt angol
nyelvi óra mellett három tan-
tárgyat: a környezetismeretet,
a rajzot és a technikát is an-
gol és magyar nyelven tanul-
ják a diákok. Mindez meg-
mutatkozott az elõadáson is,
hiszen õk készítették a dísz-
leteket, s a jelmezeket. Min-
den tanuló kapott szerepet
az elõadásban, egy nagy kö-
zösséggé szervezték a tago-
zat három évfolyamát. Ezt a
jövõben a diákszínpadon is
szeretnék folytatni.

(X)

Igen színes zenei életünk
elkövetkezõ komolyzenei
hangversenyére szeretném
felhívni minden kedves
koncertlátogató, zenét sze-
retõ figyelmét. A Zene-
Világ-Zene  sorozat szerve-
zésében a magyar zenei élet,
kifejezetten a régi zenével
foglalkozó ágának egyik
legnépszerûbb együttesét
köszönthetjük a Lajtha
László hangversenyközpont
színpadán. Március 23-án,
pénteken este 7 órai kezdet-
tel az Excanto Együttes mu-
tatkozik be a Kiss Bálint ut-
cai épületben.

Az excanto szó jelentése
elõ-, ill. elvarázsol, utalva ta-
lán arra a zenei varázslatra,
mely az együttes koncertjein
megtörténik. Az Excanto va-
rázslatos muzsikájának kö-
szönhetõen régmúlt idõk ze-
nei világába, hangulatába te-
hetünk képzeletbeli utazást.
Mûvészetük nyomán évszá-
zadokkal ezelõtti harmónia
és dallamvilág elevenedik
meg, a felcsendülõ közép-
kori, reneszánsz, vagy ba-
rokk zene mestereinek mû-
vein keresztül átérezhetjük e
korok levegõjét, érzését. Ke-
véssé ismert és ritkán hallott
századok zenei világába ki-
rándulhatunk, átölelve né-
hány száz évet, felidézve e
nagy mûvészettörténeti ko-
rok stílusát, szépségét.

Kállay Gábor, Kállay Ágnes,
Kállay Katalin, Csáki András
és Gyõri István,  az EXCANTO
Együttes mûvészei  már 1998
azaz megalakulásuk éve óta
azon fáradoznak, hogy mint-
egy négy-ötszáz évvel ez-
elõtti zenékkel örvendeztes-
sék a mai koncertlátogató-
kat. Az akkori emberi, mûvé-
szi érzéseket, gondolatokat

tolmácsolva varázsoljanak el
minden érdeklõdõt, a publi-
kum elé tárva a sok évszá-
zaddal ezelõtti „feelinget”. 

A középkor, vagy a rene-
szánsz szó hallatán jó né-
hány költõ, festõ, zeneszerzõ
neve  jut eszünkbe.  Petrarca,
Botticelli ,  Michelangelo,
vagy Leonardo, de Lassus,
Palestrina vagy éppen Dow-
land neve is ismerõs sokunk-
nak. Reméljük, ez a tabló,
csak színesebbé és gazda-
gabbá lesz az Excanto itteni
estje után. Mûsorukon olyan
mesterek szerepelnek, mint
az elõbb említett  Dowland,
de Monteverdi, középkori
spanyol zeneszerzõk, vagy
J.S. Bach, és Handel darabok
is repertoáron lesznek.

Az együttes tagjai többszö-
rösen kitüntetett, kiváló mû-
vészek, sokfelé koncerteztek
már. Rendszeresen fellépnek
a Budapesti, a Gödöllõi Ta-
vaszi Fesztiválon, a Mûvé-
szetek Völgyében, London-
ban és természetesen mind-
azon hazai városokban, ahol
igény mutatkozik e nagysze-
rû együttes munkájára, ahol
érdeklõdéssel és szeretettel
várják õket és az általuk
megelevenített korokat.  Jó
érzés, hogy a hangverseny-
központ széles és gazdag kí-
nálatából szerencsére ez a
fajta zene sem hiányozhat,
remélem sokan lesznek kí-
váncsiak az Excanto régi ze-
ne estjére.

Mészárosné
Surányi Olga

Régi zene régi
hangszerekkel

Véget ért a Hulladékkör 2 Országos Hulladékos Játszóház
és Projektvetélkedõ rendezvénysorozata, amely a környezeti
nevelés, ezen belül a helyes hulladékgazdálkodás fontossá-
gát hangsúlyozta, interaktív módon. A rendezvény öt régióba
vitte el az ún. Hulladékos játszóházat, amely során a 6-20
éves diákok interaktív feladatok segítségével lõhettek példá-
ul szelektív csúzlival, használhatták a klímamentõ táblát,
vagy játszhattak hulladékos csocsót. 

A projekt része volt a Körözd le a hulladékot! címû tanul-
mányi verseny, melyben a diákoknak megadott hulladékgaz-
dálkodási témában kellett kidolgozniuk saját környezetük-
ben is megvalósítható projektterveket. A szakmai zsûri a há-
rom korcsoport országos nyerteseit egyenként 300.000 Ft ér-
tékû rendhagyó osztálykirándulással jutalmazta. A projekt-
vetélkedõn az 1. korcsoportban (6-10 év) a Koszta József Ál-
talános Iskola PAKKolgatók csapata nyert.

Osztálykirándulást
nyert a Koszta

Március 27-28-29-én (kedd, szerda, csütörtök) nyílt napra
várják a gyerekeket. A Lajtha László zeneiskolában 14-18 óra
között a kíváncsiskodók betekinthetnek  az iskola munkájá-
ba, a hangszeres és elméleti órákra, valamint megismerked-
hetnek az intézmény tanáraival is. 

Felvételi meghallgatást tartanak az érdeklõdõknek a zene-
iskolában április 3-4-én, kedden és szerdán 15-18 óra között.
Hangszerbemutató hangverseny április 2-án, hétfõn fél 5-kor
lesz. A belépés díjtalan. 

Zeneiskolai nyílt nap

...március 26-án, hétfõn 18 órakor a Lidércfény címû folyó-
irat készítõi elsõ novelláskötetének bemutatóját tartják. Az al-
kotókkal, szerkesztõkkel Poszler György tanár beszélget. A
társalgás egyik témája Simagöröngyös, a falu, ahol elkezdõ-
dik a világvége.

...március 28-án, szerdán 17.30 órakor a Márai-program ke-
retében az intézmény vendége lesz Závada Pál. Beszélgetõ-
partnere Szilasi László irodalomtörténész, egyetemi tanár. A
rendezvény ingyenes, de a részvétel elõzetes regisztrációhoz
kötött. Ingyenes regisztrációs jegy a könyvtár földszintjén
igényelhetõ.

A városi könyvtárban

Játszva angolul a Deákban

Zongorista szemészorvos

Március 29-én, csütörtökön 9–11 óra között Szirbik Imre pol-
gármester, 14–16 óra között Szûcs Lajos alpolgármester a vá-
rosházán irodájukban fogadják az ügyeiket intézõket.

Fogadnak a város vezetõi
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Történetének legsikeresebb idõsza-
kát éli a Szentesi Tenisz Klub, ugyanis
három versenyzõjük is kiemelkedõ
eredményt ért el a fedettpályás korosz-
tályos országos bajnokságon. A klub
egyik kiemelkedõ tehetsége, Mészáros
Lotti (képünkön) idén a magyar váloga-
tottban is bemutatkozhatott a 14 éve-
sek mezõnyében.

Lotti hét esztendõsen döntött úgy, hogy az
úszás helyett inkább teniszezni fog, és úgy
tûnik, remek döntést hozott. A fiatal tehetség
– aki még nincs tizennégy éves – számos fi-
gyelemre méltó eredményt követõen idén
robbantott: január végén a fedettpályás baj-
nokságon az L14-es korosztályban párosban
magyar bajnoki címet szerzett, egyéniben pe-
dig harmadik lett. Korábbi hazai és nemzet-
közi sikereinek köszönhetõen közel másfél
éve a válogatott keret tagja, idén pedig a
nemzeti együttessel utazhatott az olaszorszá-
gi Európa-bajnokságra, ahol végre lejátszhat-
ta elsõ mérkõzését a magyar csapatban. Lotti
a svájciak ellen párosban, majd az oroszok

ellen egyéniben is debütálhatott. Felkészíté-
sérõl több edzõ is gondoskodik, a Szentesi
Tenisz Klubnál Bakos László – õ a kezdetek
óta együtt dolgozik Lottival –, Varjú Attila és
Zsiga László a mestere.

A Koszta József Általános Iskolában min-
denben segítik a hetedikes teniszezõ felké-
szülését, versenyzését, a készségtárgyakból
mentességet élvez, ami azt jelenti, hogy
ezekre az órákra nem kell bejárnia, félévkor
és év végén viszont vizsgáznia kell belõlük.
Lotti elmondása szerint két dolog tölti ki az
életét: a tenisz és a tanulás. Az elsõ határo-
zottan jól megy, és az utóbbira sem lehet pa-
nasz, hiszen minden tantárgyból kitûnõ a le-
ányzó. Azért pontosan tudja, hogy van még
miben fejlõdnie, különös tekintettel a szervá-
lásokra és a röptézésekre. Megfordult-e a fe-
jében, hogy abbahagyja-e a teniszt? – kérdez-
tük. Természetesen, de ezzel mindenki így
van, aki napról-napra ott izzad a pályákon,
medencékben, tornatermekben. - Ilyenkor
anya beszél a fejemmel, helyre tesz, aztán
összekapom magam, és folytatom a munkát,
mert tudom, hogy csak így lehet komoly
eredményeket elérni. Apáéknak amúgy is
nagyon sokat köszönhetek, mindent meg-
tesznek azért, hogy sikeres versenyzõ váljék
belõlem - mondja a 13 éves bajnok. Az idei
esztendõ legnagyobb megmérettetése a júni-
usi vidékbajnokság és a júliusi országos baj-
nokság lesz a számára, legközelebb pedig – a
tavaszi szünetben - Horvátországba utazik,
ahol elsõ nemzetközi versenyén vesz részt a
16 évesek mezõnyében. 

H.V.

Hogy a Szilver TSE után-
pótlás-bázisa mennyire erõs
és kiapadhatatlan, több pá-
ros is bizonyítja, köztük
Rónyai Zoltán és Farkas
Boglárka (képünkön). Az
egyesület dicsõséglistáját a
standard táncokban junior
magyar bajnoki címükkel
gyarapító tizenévesek ezen
a hétvégén mutatkoznak be
a világbajnokságon.

A Szilver újabb, nagy re-
ményekre jogosító párosa a
standard bajnokság megnye-
rése mellett elsõ lett két
ranglista-versenyen, leg-
utóbb a múlt héten a Hajdú
Kupán, valamint tíztáncban
is büszkélkedhetnek egy ma-
gyar bajnoki ezüstéremmel. 

A 14 éves Zoli és Bogi 7
éve táncolnak, s majdnem öt
éve alkotnak egy párt a par-
ketten. A kezdetekre úgy
emlékszik vissza a duó lány-
tagja, hogy az egyik akkori
versenyen még más partner-
rel indultak, de Szatmári-
Nagy Szilvia, a Szilver veze-
tõje ekkor nézte ki õt a fiá-
nak. Így lettek aztán egy pár,
s az elsõ közös versenyüket
latin táncokban már meg is
nyerték. A fiú évekig dzsú-
dózott, de azt mondja, nem
találta meg magát benne.
Boglárkának a nõvére tán-
colt, õt követte. Egyébként
szarvasi lányok, nõvére már
ideköltözött, s jelenleg Szepe-
si Józseffel indul a versenye-
ken, Bogi viszont még az ot-
tani Fõ téri általános iskolá-
ba jár. A fiú a Horváth Mi-
hály Gimnáziumban tanul,
s mindketten szeretnének
majd tánctanárok lenni.

A standard az erõsségük, a
világbajnokságon is ebben
indulnak. A hétvégi moszk-
vai  megmérettetés  e lõtt
mindössze kétszer, Bécsben
és Stuttgartban szerepeltek
nemzetközi mezõnyben, így
túl sok tapasztalatuk még
nincs külföldi versenyeken.
A tapasztalatszerzés a céljuk
a vb-n is, nagy eredményt
még nem várnak maguktól. 

Zoli szinte csak az edzõi,
László Csaba és Németh Anikó
szavára hallgat, Szilvia pe-
dig nem is akar beleszólni
más munkájába. Így hát nem

szigorúbb fiával, de kivétele-
zés sincs az edzéseken. Mint
mondta, ha a sokszoros baj-
nok László Csabát nézi, ne-
héz út vezet a sikerekig, mi-
vel ez egy olyan sportág,
amelynek élvonalában 50
nemzet verseng. Fiának tán-
cos debütálására úgy emlék-

szik, biztosan õ volt rá hatás-
sal, bár elõször nem is akart
táncolni. De Zoli ott volt vele
mindig az edzéseken, mert
így többet lehettek együtt.
Ma meg már kisebbik fia, a 7
éves Csanád is táncolni sze-
retne.

(darók)

Március 11-én Veszprémben rendezte meg a Magyar Atléti-
kai Szövetség az Ifjúsági és Junior Bajnokságot, melyen a
szentesi atlétákat két ifjúsági diszkoszvetõ képviselte. A na-
gyon erõs mezõnyben a versenyszámban induló tizenhét ver-
senyzõ között a lányok teljesítették a kitûzött célt a nyolcas
döntõbe jutottak. Papp Anita 34,77 méteres eredményével 4.,
Csordás Cintia 32,67 méteres eredményével 5. helyezést ért el.

Európa-kupán dobott

A montenegrói Barban rendezték meg a 2012-es Dobó Eu-
rópa-kupát, amelyen 32 ország 294 atlétája mérte össze erejét.
A szentesi Seres András élete elsõ felnõtt világversenyén a
rendkívül erõs férfi diszkoszvetõ mezõnyben 55,92 méteres
eredményével 9. helyen végzett. 

Az elmúlt idõszakban az
alábbi versenyeken értek el
eredményeket az egyesület
cselgáncsozói. A Junior Ma-
gyarország Kupán Piliscsabán
-78kg 1. Kalydy Patrícia, 2. Gila
Nóra. 

A regionális diákolimpai
döntõn, Solton (2002-es kor-
csoport) -30 kg-ban 1. Nagy
Beatrix, -49 kg-ban 1. Szabó
Máté. A 2000-ek korcsoportjá-
ban -49 kg-ban 2. Szíjjártó
László. Edzõ: Kaldy Zoltán.

A Pollák DSE
bajnokai

Március 17-én a Gyoma-
endrõdi Judo Klub meghívá-
sára 3 versenyzõ képviselte a
Petõfi DSE-t, s három bronz-
érmet szereztek. 2003. után
születettek: 30 kg –Szántó Ba-

lázs. 2001-2002. között szüle-
tettek: 30 kg –Müller Dominik,
+55 kg Józsa Tamás. Edzõ: Tóth

Béla és Tóth Gellért.

Cselgáncs
bronzok

Szenzációs gyõzelmet ara-
tott Makón a Szentesi Kinizsi
megyei másodosztályú lab-
darúgócsapata. A hazai, Sze-
gedtõl elszenvedett veresé-
get követõen ezúttal pará-
déztak a mieink, és gólzápo-
ros, 5-0-s gyõzelmet arattak.

A Kinizsi az elsõ félidõben
Hidas góljával szerzett veze-
tést, majd a második játék-
rész közepén Tóth László gól-
jával már 2-0 volt ide. A má-
sodik szentesi találatot köve-
tõen már semmilyen ellenál-
lást nem fejtettek ki a hazai-
ak, így Tóth megszerezhette
második gólját, majd Bordács
és Tolnai is eredményes volt,

így egy sima ötös lett a vége.
– Agresszívan játszottunk, a
mi akaratunk érvényesült, és
úgy gondolom, jól is véde-
keztünk- értékelte a látotta-
kat Bozóki Zoltán vezetõedzõ.
– Ezúttal a helyzetkihaszná-
lásra sem panaszkodhatom,
jó százalékkal értékesítettük
a ziccereinket. Sajnos az ifjú-
sági csapatunk ezúttal kika-
pott, ugyanannyit kaptak a
fiatalok, mint amennyit a na-
gyok lõttek.

A 33 pontos, hetedik he-
lyen álló Kinizsi szombaton,
15 órai kezdettel a Sándor-
falva II-t fogadja a Pusztai
László Sporttelepen.

Szentesi henger Makón

Az elmúlt hétvégén ren-
dezték városunkban – vala-
mint csongrádi és kunszent-
mártoni helyszíneken – az
ország immáron negyedik
legnagyobb gyermek kézi-
labda fesztiválját, a IV. Kiss
Bálint Nemzetközi Kézilab-
da Utánpótlás Kupát. Közel
700, különbözõ korosztályú
gyermek kézilabdázott há-
rom napon keresztül, közöt-
tük idén elõször a szentesi
kézisek is pályára léphet-
tek.

Összesen 86 csapat érke-
zett a fesztiválra, köztük
olyan, jelentõs utánpótlás bá-
zissal bíró egyesületek, mint
az Éles Kézisuli, a Debrecen,
a Pick Szeged, az Orosháza
vagy a Hódmezõvásárhely
gárdái. Idén elõször a Szen-
tesi Sportiskola legifjabb nö-
vendékei is pályára léphet-
tek, vagyis lassan beérik az a
munka, amit a sportiskola
munkatársai két évvel ez-
elõtt a helyi óvodákban, álta-
lános iskolákban elkezdtek. –
A szivacskézilabdázók erõs
mezõnyében a tisztes helyt-
állás volt a célunk, és az,
hogy tapasztalatokat gyûjt-
sünk, tanuljunk a legjobbak-

tól – mondta Sipos Mariann, a
Szentesi Sportiskola edzõje.
– Két fiú és egy lány csapatot
nevezett a sportiskola, remé-
lem minden fiatal kézilabdá-
zónk hasznos tapasztalatok-
kal gyarapodott.  Városunk-
ban a sportcsarnok, a Kiss
Bálint Református Általános
Iskola, a Klauzál Gábor Álta-
lános Iskola és a Koszta Jó-
zsef Általános Iskola, míg vi-
déki helyszínként Csongrád
és Kunszentmárton adott he-
lyet a küzdelmeknek. 

– A játékosokat, kollégiu-
mokban, panziókban, és az
üdülõközpontban szállásol-
tuk el – tudtuk meg Czesznak
Györgytõl, a Szentesi Sportis-
kola vezetõjétõl. – Korábban
egyedül szerveztem a tornát,
idén már segítségem is akadt
Sipos Mariann és Rakk László
személyében, de ahogy ta-
valy is, most is számíthattam
az ifjúsági játékosokra az ad-
minisztrációs munkában. 

A tornán végül a szentesi
lányok a hetedik helyen, míg
a két fiúcsapatunk közül az
„A” csapat a hatodik, a „B”
pedig a nyolcadik helyen
végzett.

H.V.

A kézi labda
ünnepe vol t

Lotti az Eb-n egyéniben
és párosban is debütált

Papp Anita, Benkõ Márta edzõ, Csordás Cintia.

Nagy út elõtt

Atlétika

Döntõben a lányok

Virág Máté
négyszeres bajnok

Mészáros Lotti mellett Drahota Szabó
Dóra és Virág Máté szereplése tette „tör-
ténelmivé” az évkezdést a Szentesi Te-
nisz Klub számára. Elõbbi mindössze 10
esztendõsen szerepelt, és nyert mérkõ-
zést a 12 évesek mezõnyében, bejutva ez-
zel a legjobb 16 közé, Máté pedig febru-
árban a F18-as kategóriában negyedik
magyar bajnoki címét szerezte párosban,
egyéniben pedig bronzérmes lett, a
fedettpályás vidékbajnokságon a felnõt-
tek között párosban aranyérmet, egyéni-
ben pedig harmadik helyezést ért el.

Ranglistától az Eb-ig

Csongrádon az elsõ ízben megrendezett U 21-es latin
magyar bajnokságot Szilverbõl a Jéri Tamás-Szepesi Bet-
tina páros nyerte. 

Az elmúlt hétvégén a Hajdú Kupán a Szilver olasz-ma-
gyar párosa, Stefano Vidoni és Tóth Orsolya elsõ helyen
végzett a felnõtt-ifjúsági latin ranglista-versenyen, míg a
Rónyai-Farkas kettõs a junioroknál gyõzött.

Moszkvában az ifjúsági tíztánc Európa-bajnokságon
Hegyes Bertalan János és Kiss Violetta a középdöntõbe
jutva a 11. helyet szerezte meg.
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Kos
Néhány délutánt kollégái
társaságában fog tölteni,

ezzel érdekes és értékes informáci-
ókhoz jut, amelynek hasznát veheti a
megélhetésben. Fontos, hogy egy
váratlan helyzetben ne veszítse el a
higgadtságát. 

Bika
Hatalmas energiákat fektet
a munkába. Olyan merész

ötlete támad, amelyet környezete
õrültségnek tart. A megvalósítás so-
rán kollégái között akadnak olyanok,
akik ellendrukkerként viselkednek.

Ikrek
Fontos hétnek néz elébe,
mert álmai és elképzelései

konkrét formát öltenek és megtalálja
az utat a megvalósításhoz. Fontos,
hogy ne hirtelen, erõbõl cselekedjen,
mert a várakozással világossá válik,
hogy mi is a teendõ.  

Rák 
Pénzszaporító ötletei lehet-
nek, vagy áron alul vásá-

rol, esetleg olyan lehetõséget csíp
meg, amely miatt valaki nagyon iri-
gyelni fogja. Érdemes lehet pályamó-
dosításon is gondolkodni, mert nem-
csak több pénzt kereshet vele.

Oroszlán
Végre kifejlesztheti és ki-
bõvítheti társasági érintke-

zéseit, mert megnõ a társadalmi ér-
zékenysége. Családjának egy égetõ
kérdésben lehet a segítségére és
bölcs tanácsaival kihúzhat valakit a
bajból.  

Szûz
Adódhat néhány olyan al-
kalom, amikor utat enged-

het szabad akaratának és hagyhatja
azt érvényesülni. Nem feltétlenül
lesznek ezek nagy dolgok, de tudja,
hogy minden lényeges dolog a rész-
letekben rejlik.

Mérleg
Úgy érzi azonnal neki tudna
vágni a nagyvilágnak. Ha

lehetõsége adódik, akkor ne habozzon,
mert nem mindennapi élményekben
lehet része. Ha olyan pénzért kell meg-
küzdenie amelyik jár, de nem akarják
kifizetni, kérjen tanácsot.

Skorpió
Olyan lehetõségeket sodor
útjába az élet, amellyel úgy
érzi mázlista. Jogi problé-

mák vagy új szabályok húzhatnak ki
pénzt a zsebébõl, de pánikra semmi
ok, mert a hiányzó összeg egy egé-
szen váratlan helyrõl fog érkezni. 

Nyilas
Egy kinevezés miatt reflek-
torfénybe kerülhet, de fõnö-
kei utasításait nem értel-

mezheti a személye elleni támadás-
nak, õk csak a saját akaratukat akarják
keresztülvinni önön. Érdemes kicsit
engednie, el fog jönni még az ön ideje.

Bak
A szerelemben egy kap-
csolat most tanulságos vé-
get érhet, még akkor is, ha

a dolgok nem önnel történtek. A pas-
szivitás helyett bújjon ki a csigaházból
és menjen az emberek közé. A szé-
gyenlõsség idegességet, depressziót
és magányt szül. 

Vízöntõ
Egykori sikereibõl él, de vi-
gyázzon, mert a rutin most
visszaüthet, ugyanis a vá-

ratlan szituációkban semmire nem
megy vele. Szerelmi téren bonyodal-
mak várhatók.  Közeledjen lépésrõl lé-
pésre és rövidesen learathatja hódítá-
sai gyümölcsét.  

Halak
Egyre többet kommunikál
környezetével, ami nagy-
szerû alkalom arra, hogy

kifejthesse nézeteit egyes témákban.
Ne felejtse el meghallgatni a többieket
is, mert hasznos meglátások birtokába
kerülhet. Szerelmi kapcsolatában elõ-
ször szedje rendbe gondolatait.

Március 23-29.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

Elõször a március 15-i vá-
rosi ünnepi mûsorban lé-
pett fel együtt édesapjával,
a szentesi születésû Gáspár
Sándorral a 24 éves Gáspár
Kata. A Nemzeti Színház
színésznõjét ismerhetjük
már több filmbõl is, s mint
a mûsor elõtt a lapunknak
adott interjúból kiderül:
Gáspár Sándor és Bánsági
Ildikó lánya soha nem kért,
és nem is kapott protekciót,
hogy elõbbre jusson a pá-
lyán, és hogy miért mászik
fára, ha Szentesre jön.

–Olvastam, hogy bár szí-
nészcsaládba született, gye-
rekként még tengerbiológus,
majd pszichológus akart
lenni. Hogyan gurult vissza
mégis az alma a fájához?

– Engem nem igazán en-
gedtek a szüleim gyerek-
színésznek: nem szerették
volna, ha a szinkronban,
elõadásokon, forgatásokon
megtanítják nekem, hogyan
kell mosolyogni, sírni, nevet-
ni. Úgy gondolták, amikor
már tudok dönteni a sor-
somról, a jövõmrõl, akkor
engedik ezt meg nekem. 15
éves koromban jött az elsõ
lehetõség, a gimnáziumban
drámaiskolába jártam, s az
Apám beájulna címû filmhez
tartottak meghallgatást. Úgy
állapodtunk meg otthon,
hogy elmehetek a válogatás-
ra, de csak úgy, ha õk elvisz-
nek, és elõtte három sarokkal
kiszállok, s véletlenül se
mondjam el, kinek a fia-bor-
ja vagyok. Miután kiválasz-
tottak a szerepre, csak akkor
derült ki, hogy tulajdonkép-
pen melyik családból jövök,
s majdnem pezsgõt is bon-

tottak. Tehát a szüleim na-
gyon figyeltek arra, hogy
amit elérek, azt saját ma-
gamtól érjem el. Az elsõ film
kapcsán beleszerettem az
egészbe, és már nem lehetett
eltántorítani, gõzerõvel ezt
csináltam.

– A késõbbiekben kikérte a
tanácsukat? Beleszólhattak
a szerepválasztásaiba?

– Természetesen megbe-
szélem velük, hogy ki a ren-
dezõ, ki írta, kik lesznek a
partereim, de olyan még
nem volt, hogy azt mondták:
ezt ne csináld. A tanácskérés
más helyzet, mert úgy nõt-
tem fel, hogy nincs semmi
protekció, ne is kérjek, nem
fogok kapni, ami jó dolog,
hiszen ennek nem a rossz ol-

dalát kell nézni, hanem ép-
pen a pozitívumokat. Ezért a
mai napig úgy vagyok vele,
hogy én én vagyok, magam-
nak kaparom ki a geszte-
nyét.

– Egy-egy szerep megfor-
málásához sem szoktam ki-
kérni a tanácsukat, ne az le-
gyen, hogy a színészgyerek
helyett mindent megoldanak
a szülei. Egyedül oldom
meg, illetve a kollégák segí-
tenek.

– A szakma hogyan viszo-
nyul a színészgyerekekhez?

– A kollégáim a Nemzeti
Színházban borzasztóan
nagy szeretettel, nyitottság-
gal, kíváncsisággal fogadtak.
Érdekes, a filmesek azt né-
zik, uramisten, de hasonlí-
tasz édesapádra, édesanyád-
ra. Mivel nagyon szeretik a
szüleimet, furcsa helyzetek-
be lehet kerülni: van, aki
rögtön megölel, pedig nem
is ismerjük egymást.

– Két könnyedebb film
után az utóbbi kettõ már jó-
val komolyabb alkotás volt.
Ez lesz az irány?

– Tinédzser koromban
minden lehetõséget kihasz-
náltam. Most már elmond-
hatom, nem skatulyáztak be
aranyos gyereknek, és ka-
pok komolyabb munkákat
is. Két hónappal ezelõtt for-
gattam egy filmet, most
vágják, remélem, hamaro-
san látható lesz a moziban.
Ez egy érdekes film lesz, a
mai internetes világba kala-
uzolja el a nézõt: mennyi
hátulütõje lehet az inter-
netes ismerkedéseknek,
mekkora bajba sodorhatjuk
magunkat és egymást, mert

nem személyes viszonyok
vannak. Sokat nem szeret-
nék elárulni, de ez egy fel-
nõtteknek szóló film lesz.

– Szentesen milyen gyak-
ran fordul meg?

– Sajnos, nem elégszer.
Rokonlátogatóba szoktunk
jönni, amikor csak lehet.
Húsvétkor, ha tudunk, ha-
lottak napján pedig a nagy-
szüleimet látogatjuk meg,
már sajnos, csak a temetõ-
ben. 

– Nagyon sokat voltam itt
gyerekkoromban, és élvez-
tem a sétákat, a futkározást
a biciklizést. A bátyám Ba-
bettával bejárta egész Szen-
test. A nagypapámmal friss
tojást szedtünk, a vízparton
gilisztákat gyûjtöttünk, szó-
val rengeteg élmény van
meg. Édesapámék családi
háza ugyanúgy néz ki ma
is, és ha itt vagyok, felmá-
szom a fára, benézek, s na-
gyon megható, hogy min-
den úgy maradt.

– Milyen gondolatokkal
jöttek az édesapjával a kö-
zös fellépésre?

– Még soha nem léptem fel
édesapámmal. Egy színpa-
don ugyan játszunk, a Nem-
zeti Színházban a Holdbéli
csónakosban, de én ott stúdi-
ósként kezdtem, ezért abban
az elõadásban csak statisztá-
lok, mint hat évvel ezelõtt,
édesapám pedig az egyik fõ-
szereplõ. Néha összekacsin-
tunk, de ez a mostani az elsõ
olyan fellépésünk, amikor
egymás mellett állunk, vala-
mit együtt képviselünk. Na-
gyon jó érzés, hogy olyan
ember áll mellettem, akiben
abszolút megbízhatok.

Darók József

Koszta József Múzeum
Idõszaki kiállítás: Õseink nyomá-

ban, kazah-magyar ásatások.
Buffalo Bill Szentesen (megnyitó

és Poszler György elõadása márci-
us 24-én, 15 óra.)

Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra között
látogatható a Széchenyi ligeti épü-
letben elõzetes bejelentkezéssel.

Tokácsli Galéria 
Harsányi Zsuzsanna festõmû-

vész A természet érintése címû ki-
állítása március 29-ig tekinthetõ
meg, keddtõl-péntekig 10-13 és
15-18 óráig, szombaton 9-13 órá-
ig.

Városi könyvtár
Sziklay Sándor megyei alkotódí-

jas festõmûvész kiállítása tekinthe-
tõ meg az intézmény nyitva tartási
idejében.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása látogat-
ható. Az Afrika feketén-fehéren cí-
mû tárlatnak a különlegessége,
hogy a két fiatalember a Budapest-
Bamako Rally háromszoros bajno-
ka. 

Képzõmûvészeti kiállítás látogat-
ható nyitva tartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketeke-
rámia, vesszõ, gyékény, gyertya és
nemez, csipke, szövés-fonás, fafa-
ragás elsajátítására van lehetõsé-
gük az érdeklõdõknek. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl szombatig 9–17 óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatosainak munkáit tekint-
hetik meg az érdeklõdõk nyitva tar-
tási idõben. 

Galéria Kávéház
Dobóczky Zsolt a Szegedet Ma-

kóval, és az országhatárral össze-
kötõ M 43 autópályán megvalósult
Móra Ferenc híd építését örökítette
meg, az elsõ cölöpök leverésétõl a
kész híd átadásáig. A szegedi fotós
munkáit nyitvatartási idõben lehet
megtekinteni április elejéig. 

Õze Lajos Filmszínház
Március 22-26.
17.30 óra Finánc a pácban -

francia vígjáték,
20 óra Sherlock Holmes 2. -

Árnyjáték - amerikai akciófilm. 
Március 29-április 2.
17.30 óra Barátom Knerten -

norvég családi film, 
20 óra Géppisztolyos prédikátor

- amerikai akciófilm.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Március 23-tól

Az aggódó feleség orvoshoz viszi a
férjét, mert az rendszeres szívrit-
mus-kihagyásokra panaszkodik. A
vizsgálat után az orvos kiküldi a fér-
jet a váróba, s aggodalmasan néz
az asszonyra:
– Hölgyem, meg kell mondanom:
nem tetszik nekem a férje!
– Nekem sem, doktor úr, de mit
csináljak? Olyan jó a gyerekekhez...

A lány a gyóntatószékben megvallja
bûneit. Elmondja, hogy az ördög
apródonként vitte a kísértés útjára,
mert elõször csak megtetszettek
egymásnak. Aztán beszélgettek,
majd késõbb a legény megcirógat-
ta, még késõbb pedig meg is csó-
kolta. Végül levette a lábáról.

– De lányom – fakadt ki az öreg
plébános –, amikor a heverõre fe-
küdtetek, legalább akkor tudnotok
kellett volna, hogy nagy bûn, amit
elkövettek!
– Tudtuk mi azt plébános úr, de ak-
kor már vétek lett volna abbahagy-
ni!

A suttyó legényke szántott az apjá-
val. Az apa fogta az ekét, a fiú meg
a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a
kemény földbõl. Bosszús volt a
székely, szidta a fiát, hogy õ rontja
el a szántást.

– Nem én rontom el, hanem az
édesapám!
– Hogy beszélsz te az apáddal? An-
nak idején én nem mertem volna
visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja?
– Vót bizony, különb mint neked!

– Tudod barátom, nagyon nehéz
feleségnek valót találni. Lány az vol-
na, de eddig akárhányat kommen-
dáltak, egyik sem tetszett az édes-
anyámnak...
– Tán csak nem?
– Egyet kivéve! Azt kedvelte, mert
szakasztott olyan volt, mint õ.
– Hát akkor?
– Az meg édesapámnak nem tet-
szett.

Pótfûtés
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Baranyi Rozália, a Merlin
Szépségszalon tulajdonosa
több mint 40 éve dolgozik
fodrászként. Jelenlegi üzletét
17 éve nyitotta, mely szinte
azonnal exkluzív Kerastase-
szalonná alakult. Ezt a címet
csak a legjobb fodrászok ér-
demelhetik ki kiemelkedõ
munkájuk és teljesítményük
alapján.

— Mivel ez egy igen kreatív
és változatos munka, nem le-
het megunni. Minden vendég
más, mindenkit egyéniségnek
kell tekinteni, így a frizurát is
ennek megfelelõen kell kiala-
kítani. Ehhez azonban folya-
matos tanulásra van szükség.
Éppen ezért a mai napig kép-
zem magam és kiváló meste-
rek szakmai programjain ve-
szek részt és olyan iskolákban
tanulok, mint a Tony and Guy,
Loreal, Kerastase. Mindig a

legmegbízhatóbb termékekkel
dolgozom, hogy a vendégek
elégedetten tudják viselni a
frizurájukat — mondta Rózsika.

— A fodrászat nem csak egy
szakma, hanem életérzés. Tel-
jes odafigyelést igényel, és ru-
galmas munkaidõt. Ma már
nem létezik fix munkaidõ, a
vendégek igényeihez igazo-
dom. A kényelmes és kelle-
mes környezet mellett pedig
állandóan megújuló szépség-
szolgáltatásokkal várom a höl-
gyeket. A Kerastase hajgyógy-
ászati termékei nagy segítsé-
get nyújtanak az olyan haj- és
fejbõr problémákra, mint a
hajhullás, korpásodás, fényte-
len, töredezett, nehezen ke-
zelhetõ haj, illetve az õsz és
göndör hajak kezelése is
könnyebb ezekkel a szerekkel
- tudtuk meg a szakembertõl.

— Legújabb tavaszi szolgál-

tatásom a tartós hajegyenesí-
tés, mely a dauer ellentéte. Az
olyan természetes göndör ha-
jú hölgyeknek, lányoknak
ajánlom, akik nem szeretnék,
ha minden hajmosás után
visszagöndörödne a hajuk
vagy a nyári strandolások al-
kalmával ugyanez történne. A
kiváló anyagok használata so-
rán a haj tartósan egyenes ma-
rad, nem szárad ki és nem tö-
redezik.

Mindenkit szeretettel várok,
aki szeretne fiatalos, lendüle-
tes, könnyen használható,
precíz hajvágást, illetve frizu-
rát – zárta a beszélgetést a
hajmester.

A Merlin szalon elérhetõsé-
gei: Szentes, Kossuth u. 15. 1.
emelet 5. ajtó  (A Füsti cuk-
rászda mögötti tízemeletes).
Telefon: 30/758-16-16 vagy
63/400-424. (X)

A fodrásznak is állandóan
meg kell újulnia

Mindig meghatódik apjáék régi háza láttán

Gáspár Kata és a maga gesztenyéje



Feljelentés érkezett a szente-
si rendõrkapitányságra, hogy
a Tisza szentesi szakaszának
üdülõterületén favágást köve-
tõen egy nagy méretû ág zu-
hant az egyik hétvégi ház tete-
jére és megrongálta azt (ké-
pünkön). A tulajdonosnak kb.
300 ezer forintos kára keletke-
zett. A rendõrség, szakértõk
bevonásával, azt vizsgálja,
hogy bûncselekmény gyanúja
felmerülhet-e az esettel kap-
csolatban. Ha igen, akkor
megindulhat a büntetõeljárás
a favágók ellen. 

600 kg vashulladékot és
gépalkatrészeket loptak el
Szentes külterületén az egyik
donáti tanya udvaráról. Az is-
meretlen tetteseknek nem volt
nehéz dolguk, mert a terület
lezáratlan volt, és csak ritkán
jártak ki ide a tulajdonosok,
ezért a bûncselekmény elkö-

vetésének pontos idõpontja is
kérdéses. A tolvajok valószí-
nûleg február vége és március
eleje között vitték magukkal a
250 ezer forint értékû vasat.

Közel negyedmillió forint
értékben tûntek el radiátorok
és szerelvények a nagymá-
gocsi Kastélyotthon egyik
használaton kívüli épületébõl.
Szintén vasat loptak az egyik
nagyhegyi tanya udvaráról,
az elkövetõk hétfõn loptak el
40 db vasból készült fóliavá-
zat.

Elfogták a rendõrök azt a
nõt, aki alaposan gyanúsítha-
tó azzal, hogy a Pataki zug
egyik lakóházának konyhájá-
ból táskát és készpénzt vitt
magával az elmúlt hét köze-
pén.

Három férfi vert meg egy
idõs urat az Arany János utca
és a Hegyalja utca keresztezõ-

désében található vasúti átjá-
rónál. A három elkövetõ ellen,
egyelõre ismeretlen tettesek-
kel szemben, garázdaság mi-
att indult nyomozás. A rend-
õrség az 561-310-es telefon-
számon várja a szemtanúk je-
lentkezését is az esettel kap-
csolatban. 

Feljelentést tett a Szentesi
Rendõrkapitányságon egy he-
lyi vállalkozó, akinek a város
határában bérelt fóliatelepé-
nek öntözõrendszerébe - az el-
sõdleges gyanú szerint – is-
meretlen vegyszert kevertek.
A szennyezett víz miatt há-
rom fóliasátor alatt termesz-
tett paprikapalánta ment
tönkre, a kár több mint félmil-
lió forint. A rendõrség szakér-
tõ bevonásával vizsgálja,
hogy valóban az ismeretlen
eredetû vegyszer okozta-e a
növények pusztulását.

Született: Forgó Róbert és
Pecze Gabriellának (Kikelet u.
27.) Bence Róbert, Niethammer
Roland Tibor és Négyesi Niko-
lettnek (Nagyhegy 271/B) Lilla
Maja, Gábor Imre és Szalacsek
Ágnesnek (Kiss E. u. 93.) Csaba
nevû gyermeke.

Elhunyt: Pataki Istvánné
Talmácsi Ilona (Nagyhegy 1/B).
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(folytatás az 1. oldalról)
Elhangzott, hogy csak vita

árán sikerült meggyõzni a
hídon dolgozó partnereket,
hogy a munkaterületen belül
külön is kerítsék be a mun-
kagödröket. Piros-fehér csí-
kos szalagja sem volt a fõvál-
lalkozónak, ezért hosszanti
irányba egy madzagot húz-
tak ki, amire rongyokat
akasztottak, a felezõvonallal
merõlegesen pedig deszká-
kat állítottak a gödör elé. H.
Klára Katalin szerint ez a jel-
zõkorlát megfelelõ volt a fi-
gyelemfelhívásra, a lehetõsé-
gekhez képest a legkörülte-
kintõbben járt el. A tragédia
hétvégéjén már pénteken

megbetegedett, így nem tud-
ta megmondani, ki adott
utasítást a hétvégi munkára,
illetve kik nem rakták vissza
a jelzõkorlátot. 

– Nem érzem magam bû-
nösnek, de azóta sem tudok
elszámolni a lelkiismeretem-
mel. Irtózatosan sajnálom a
történteket – mondta a bíró-
ság elõtt V. Róbert másodren-
dû vádlott, aki mûvezetõ-
ként dolgozott a hídon. Sze-
rinte a közút által elvégzett

forgalomtechnikai szabályo-
zás nem volt rendben az át-
kelõnél. Mint kiderült, a bal-
eset hetén már csütörtökön
hazautazott Nyíregyházára,
és éppen születésnapján, éj-
jeli 2-kor hívták telefonon,
hogy meghalt valaki a hí-
don. A történtek annyira
megviselték, hogy azóta is
sokszor felriad éjszakánként.
Az ügy tárgyalása hétfõn
folytatódik a bíróságon. 

B.D. 

Sorsoltunk
A március 9-én megjelent rejt-

vény megfejtése: Városunkért,
nem pártokért. Velünk függetle-
nekkel. A Pálmások Szövetsége
által felajánlott pálmát Váradi
Lászlóné (Honvéd u. 19. fsz. 2.)
nyerte. Olvasónkat személyesen
kerestük fel.

Gólzáporos mérkõzésen,
19-14-re gyõzte le hazai me-
dencében a KALO-MÉH
CS&K Szentesi VK férfi vízi-
labdacsapata az OSC együt-
tesét szerdán, és ezzel mate-
matikailag is bebiztosította
helyét a legjobb nyolc között
Lukács Dénes együttese.

– Úgy gondolom tudato-
san játszottunk, jobb csapat
vagyunk, mint az OSC. Stabil
csapat kialakítása volt a cé-
lunk, nagyon biztosan kerül-
tük el a kiesõzónát. 1 hónap
van hátra a bajnokságból, ez

idõ alatt kell úgy dolgoz-
nunk, hogy a 7. helyért egy
borzasztóan masszív Szentes
szálljon harcba – értékelt a ta-
lálkozó után a tréner.

A KALO-MÉH számára
Vasas-napok következnek: az
alapszakasz utolsó mérkõzé-
sén március 24-én, szomba-
ton 18 órától az alapszakaszt
minden bizonnyal megnyerõ
angyalföldiek látogatnak a li-
geti uszodába, két nappal ké-
sõbb pedig ellenük kezdi a
rájátszást a Szentes.

H.V.

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

Gyermekorvosi rendelés: hét-
köznap 15 órától 17 óráig, hétvé-
gén és ünnepnap 9 órától 11 órá-
ig  a Sima F. u. 31–33. szám alatt
(mentõállomás), rendelési idõn
kívül az ellátás a kórház gyermek-
osztályán történik.

Gyógyszertári készenléti
ügyelet minden nap 20 órától,
másnap reggel 7.30-ig tart. Mun-
kaszüneti nap 20 órától másnap
7.30-ig.  Március 26-ig Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.)
hétfõ-péntek 8-18, szombat 8-12
óráig, vasárnap, ünnepnap zárva.
Március 26-április 2-ig Szent
Damján Gyógyszertár (Sima F. u.
38.) hétfõ-péntek 7.30-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap
zárva. Készenléti telefon: 70/563-
51-39.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) március
25-én Hobot László Kodály Z. u.
15., telefon: 20/311-08-30.

Jelzõszalagra sem volt
pénz a Tisza-hídon

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü
március 26—30.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: Grízgaluskaleves és
magyaros gombaleves

A menü: Spagetti carbonara
B menü: Rántott csirkemáj,

finomfõzelék
Kedd: Karfiolleves és

zellerkrémleves
A menü: Chilisbab vagy

székelykáposzta
B menü: Csongrádi

aprópecsenye,
sült burgonya

Szerda: Almaleves és
lebbencsleves

A menü: Borsos tokány,
tészta, saláta

B menü: Rántott sajt,
kukoricás rizs, tartár

Csütörtök: Jókai bableves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Rakott burgonya,
saláta

B menü: Csirkepaprikás,
nokedli, saláta

Péntek: Póréleves pirított
kenyérkockával és
csirkeraguleves

A menü: Rántott karaj,
burgonyapüré, saláta

B menü: Túrós-tejfölös
rakott puliszka vagy
mákos guba

www.galeriakavehaz.hu (X)

Vízilabda

A nyolc között

Fa dõl t  az üdülõre


