
A Gerecz Elemér Sport-
horgász Egyesület idén is
megszervezte a környezet-
védelmi napot a kezelésé-
ben lévõ vízpartokon. Ösz-
szesen hetven köbméter
hulladékot  gyûjtöttek ösz-
sze és szállították el a sze-
méttelepre az önkéntesek.

A horgászok az egyesület
székházában gyülekeznek
vasárnap reggel hét óra kö-
rül. A mintegy ötven fõt Sóti
Szilárd osztja be a vízterüle-
tekre. Felhívja a figyelmet,
hogy ezen a napon horgá-
szati tilalom van, így a napi-
jegyes vendéghorgászok ki-
vételével a többieket haza
kell küldeni. Tavaly ugyanis
még nem volt ilyen tiltás és
vitát váltott ki, hogy amíg az
egyik horgász szórakozik, a
másik dolgozik a vízparton.
Csoportonként a partról
vagy csónakon a vízbõl gyûj-
tötték a szemetet a Kurca,
Veker, Kórógy és a tavak
környékérõl a Zöldplasztik
Kft. által felajánlott zsákok-
ba.

(folytatás a 4. oldalon)
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HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A rendõrök is kesztyût húztak

Tisztább vízpartot!

Két fiatal szentesi bok-
szoló is kimagaslóan szere-
pelt a közelmúltban, akik
a sporteredményeikkel az
élet más területén is elisme-
rést akarnak kivívni. Vil-
lámgyors kiütéses gyõze-
lemmel debütált a hivatásos
ökölvívók között Faur Csa-
ba, míg az amatõrök között
induló klubtársa, Oroyovwe
Onoriode Isaac az ifjúsági
Énekes István-emlékver-
senyrõl tért haza bronz-
éremmel. 

A Szentesi Kinizsi SZITE
bunyósai közt egyikük sem
számít újoncnak. Mégis, a ni-

gériai édesapától származó,
de már Szentesen született
Isaac, akit mindenki Zakinak
hív, 2009-ben kezdett öklöz-
ni. Versenyzett is, de mint
mondta, egy idõ után ráunt
a bokszra, s abbahagyta. Ta-
valy decemberben azonban
visszatért a szorítóba, mert
rájött, hogy rosszul döntött.
Az Énekes-emlékversenyre a
korábbiaknál már sokkal na-
gyobb ambícióval, kemé-
nyebben készült, s csak egy
válogatott versenyzõ tudta
megállítani az elõdöntõben.

Zaki õszintén beszélt ar-
ról, hogy a bõrszíne miatt

voltak gondok, de nem ez
vezette az ökölvíváshoz.
Még tavaly is voltak Pesten
„keményebb ügyek”, nézet-
eltérés, lökdösõdés, mondta
szomorúan a 17 éves fiú,
akitõl megkérdeztük: hasz-
nát veszi-e boksztudásának
ilyen esetekben? – Önvéde-
lemre igen, egyébként nem
vagyok verekedõs típus –
válaszolta határozottan. A
Horváth Mihály Gimnázi-
umban tanul, s tanulmánya-
it késõbb Szegeden folytat-
ná tovább, mert sporttal
szeretne foglalkozni.

(folytatás a 6. oldalon)

Elõítélettel is küzdõ bokszolók

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !
Nyerhet, ha elõfizet!

Azok az új elõfizetõk, akik ebben a hónapban 5760 forintért egy évre elõfizetnek a lapra, sorsoláson vesznek részt.
Közöttük az alábbi nyeremények találnak gazdára: 1 db 30 alkalmas és 2 db 10 alkalmas uszodabérlet, 1 db 10 ezer és

3 db 5 ezer forint értékû Hunor-Coop vásárlási utalvány, illetve 3 db háztartási kisgép. Hûséges elõfizetõink között pedig
egy 10 alkalmas uszodabérletet, egy 5 ezer forint értékû Hunor-Coop vásárlási utalványt és egy háztartási kisgépet sorsolunk ki.

Támogatóink: Szentesi Üdülõközpont, Hunor-Coop Zrt., Budai N. Antal utcai Mûszaki Outlet.

E L Õ F I Z E T É S I  A K C I Ó !

Farkas Sándor lehet 2014-
ben is a térség fideszes or-
szággyûlési képviselõjelölt-
je. A szegedma.hu csütörtö-
ki információi alapján a
választókerületi tanácsok
megtették a javaslataikat:
Csongrád – Szentes körzeté-
ben városunk honatyáját
javasolták választókerületi
elnöknek.

Az új választási törvény
értelmében a következõ vá-
lasztáson már nem 386 fõs,
hanem 199 tagú parlamentje
lesz az országnak, így az ed-

digi 176 helyett 2014-tõl csak
106 képviselõ kerülhet be
egyéni jelöltként az Ország-
gyûlésbe. A kormánypártnál
most jelölik ki a választóke-
rületi tanácsok a választóke-
rületi elnököket. A döntésho-
zatal elõkészítése megyénk-
ben is lezárult. A jelölésnél
fontos szempont volt a poli-
tikai múlt mellett az is, hogy
mennyiben képes a nagyobb
választókerületet felkészíteni
a 2014-es választásra a jelölt,
és meg tudja-e nyerni a kör-
zetet országgyûlési képvise-

lõjelöltként. A párt alapsza-
bálya értelmében a kerületi
tanácsok javaslatairól a párt
elnöke, Orbán Viktor fog dön-
teni. A hírportál szerint
azoknak a honatyáknak –
Csongrádon például Vincze
Lászlónak –, akik az új rend-
szerben nem kaptak kerüle-
tet, az lesz a feladatuk, hogy
segítsenek az elnököknek az
új választókerületi rendszer
felépítésében mint regnáló
országgyûlési képviselõk.

Munkatársunktól

Farkas Sándor lehet
a je lö l t  2014-ben is

Száz éve Szentes néhai
sakkbajnoka is szemtanúja
volt a Titanic tragédiájának:
Locskai József 13 évesen a
túlélõket kimentõ Carpa-
thia utasa volt. A látvány
egész életében nyomasztot-
ta. 1978-ban alapítványt ho-
zott létre a szentesi sakk ja-
vára – a sors különös finto-
ra, hogy a róla készült port-
ré éppen halála napján je-
lent meg a Népsportban.

A Titanic tragédiája sokak
sorsát meghatározta. Locskai
Józsefét is,  aki 1899-ben
Csanyteleken született, ké-
sõbb évtizedeken át Szente-
sen élt. És sakkozott. Mert
valójában az volt számára az
élet. Különös történetére is a
hatvannégy kockás tábla bû-
völetében élõk segítségével
bukkantunk. Õk tudnak em-
lékezni. Közülük is legin-
kább a 84 éves nyugdíjas vo-
natvezetõ, Kovács Lajos, aki a
magányos sakkbajnok tanít-
ványa volt. – Gyermekko-
romban rengeteg idõt töltöt-
tem el Gallasz Béla Kossuth
utcai borbélyüzletében, mert
ott óriási sakkélet folyt. Mi-
közben hajat vágott vagy bo-
rotvált, vakon játszotta a

partikat. Ott ismertem meg
Locskai Józsefet. Szerette a
gyerekeket, és ha meglátta
bennük a tehetséget, minden
segítséget megadott nekik.
Engem is patronált. 14 éves
lehettem, és már vitt min-
denkihez sakkozni. Hallot-
tam róla, hogy szemtanúja
volt a Titanic pusztulásának,
de nekem soha nem beszélt
az 1912-es szerencsétlenség-

rõl. Biztosan borzasztóan
megrázták a történtek – me-
sélte lapunknak Lajos bácsi.
Jókai utcai otthonát nem kel-
lett feltúrni: az idõs sakkozó
csalhatatlan memóriával
szemvillanás alatt rábökött a
polcra, ahol évtizedek óta õr-
zött egy újságcikket Locskai
Józsefrõl, a szentesi mecé-
násról. 

(folytatás az 5. oldalon)

Szentesi szemtanúja is volt
a Titanic drámájának

Az ezer szentesi horgász közül csak ötvenen vettek részt az akcióban.
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130 éve: a Szentesi Lap
1882. április 15-i száma ar-
ról adott hírt, hogy

„Halász Sz. Ferenc tõkei
tanyáján egy béres legény
petróleumot öntött egy
szarvasmarha nyakára, s azt
– valószínûleg készakarva –
meg is gyújtotta. Ha az öreg
béres észre nem veszi, s lár-
májára a cselédség össze
nem szalad: nem csak a sze-
gény állat, de még az egész
tanya is a lángok martaléka
lehetett volna. Méltó bünte-
tést érdemel meggondolat-
lan, könnyelmû tettéért.“

Ugyanebben a lapszám-
ban arról írtak, hogy nem
nyílik a városban harmadik
pénzintézet, mert az ezt ter-
vezõk elálltak elképzelésük-
tõl, mivel az ötlet nem nyer-
te meg Szentes közönségé-

nek közhangulatát. A lap
szerkesztõi helyeselték ezt
az elhatározást, mert néze-
tük szerint „Szentesnek ipar
és kereskedelmi élete még
korántsem állt a fejlettség
azon fokán, hogy egy har-
madik pénzintézet szüksé-
gét indokolja.“

100 éve: A Szentesi Lap
1912. április 18-i számában
napfogyatkozásról tudósí-
tottak. Azt írták, hogy ritka
szép természeti tünemény-
nek voltak szemtanúi azok,
akik nem sajnálták maguk-
tól azt a fáradtságot, hogy
megfigyeljék a délután fél 1
tájában kezdõdött, s kevés-
sel 3 óra elõtt bevégzõdött
napfogyatkozást. A boron-
gós idõ dacára a tünemény
egészen szépen kivehetõ
volt, elsõ fázisától a bevég-

zõdésig, sõt a borulás azt is
elõsegítette, hogy szabad
szemmel végignézhetõ le-
gyen. A lap felhívta a figyel-
met arra is, hogy a legköze-
lebbi napfogyatkozásig még
sokat kell várni, mert az 15
esztendõ múlva 1927-ben
lesz.

30 éve: A Szentesi Élet
1982. áprilisi száma arról
számolt be, hogy az új pos-
taépület várhatóan 1985 no-
vemberére készül el. A
crossbar telefonállomás –
ami a közvetlen hívást tette
lehetõvé – pedig 1986-ra
épülhet ki. Arról is írtak,
hogy a hallatlanul magas
költségek miatt nem épül-
het meg egyelõre a szentesi
sörgyár, de az illetékesek
nem mondtak le a beruhá-
zásról. A lap szerint  akkori-
ban szó volt róla, hogy
pénzügyi hitelt vesz fel a
városi tanács a zsinagóga
helyreállítására, a Moziü-
zemi Vállalat pedig jelezte,
szívesen segítené az elkép-
zelést, hogy mozi mûködjön
az épületben.

Érdemleges változásra
1850–51 folyamán került sor,
párhuzamosan a császári ki-
rályi hatalom berendezkedé-
sével. Választott testületek
(megyegyûlés, városi köz-
gyûlés) nem léteztek; az alis-
páni tisztség megszûnt, a ki-
rályi biztosokat a megyefõ-

nökök váltották fel. A köz-
ponti járás megszûnt, s el-
hagyták a történeti tiszán-
inneni és tiszántúli járási be-
osztást is. Helyettük a koráb-
bi négy kerület (szegedi,
csongrádi, szentesi, vásárhe-
lyi) járási rangra emelkedett.
Az igazságszolgáltatást a

legalsó (járási) szinten is el-
választották a közigazgatás-
tól. A közigazgatási szolga-
bírák közvetlenül a cs. kir.
megyefõnöktõl kapták utasí-
tásaikat. Hatáskörüket és fel-
adatkörüket egy belügymi-
niszteri rendelet szabályozta,
amely kimondta, hogy a

közigazgatási hatóságok
elöljárói kötelesek a föléjük
rendelt hatóságok utasításait
pontosan és gyorsan teljesí-
teni. Kötelesek gyakori be-
utazásokkal a reájuk bízott
hivatalvidék szabályszerû
igazgatása felöl meggyõzõd-
ni, s minden fontosabb ese-
ményrõl elöljáróihoz jelen-
tést tenni. Hatáskörükbe tar-
tozik a törvények kihirdetése
és végrehajtása, a közrend és
közbiztonság fenntartása, a
népesség nyilvántartása, a
születési, házassági és halotti
anyakönyvek fölötti õrkö-
dés, a hadsereg kiegészítése,
élelmezése és beszállásolása,
csendõrség és egyéb õrtestek
alkalmazása, az útlevél, ho-

nossági- és idegenügyek, az
ipar- és kereskedelem, az
egészségügy, az egyházi, is-
kolai és alapítványi ügyek, a
fogházak igazgatása, a sajtó
és egyletek fölötti õrködés.
Az új típusú közigazgatási
szolgabírói hivatalok (stuhl-
richteramt) Csongrád me-
gyében 1851. október végén
kezdték meg mûködésüket. 

Az ismertetett rendszer
egy bõ évig mûködött, ami-
kor 1853 januárjában nyilvá-
nosságra hozták az új, defi-
nitív (végérvényes) közigaz-
gatási rendszer szabályait.
Az új szervezõ rendelettel
felszámolták az olmützi al-
kotmány egyik fõ vívmá-
nyát: a közigazgatás és igaz-
ságszolgáltatás járási szintig
lemenõ szétválasztását. Va-
gyis legalsó fokon ismét
egyesítették a két ágazatot.
Megszüntették az önállóan

mûködõ közigazgatási szol-
gabíróságokat és járásbírósá-
gokat, s helyükbe állították a
mindkét feladatkört ellátó
ún. vegyes szolgabíróságo-
kat (gemischtes stuhlrichte-
ramt). Az újonnan alakított
járási hivatalok 1854. május
1-tõl kezdték meg mûködé-
süket. A megnövekedett fel-
adatkör miatt a fõszolgabí-
rók mellé segédszolgabírói
és tollnoki állásokat rendsze-
resítettek. A szentesi járás
élére Stammer Sándor fõ-
szolgabírót nevezték ki; be-
osztottjainak száma (az ír-
nokkal, napidíjasokkal és
szolgákkal együtt) 17 fõ volt.
A kötelezõ hivatali nyelv a
német lett. A vegyes szolga-
bírói rendszer 1860-ig állt
fenn.

(Folytatjuk)

Labádi Lajos

A járások kialakulása Csongrád megyében (II.)

A császár i  sas árnyékában

Az evangélikus
egyházközség hírei

Az április 22-én, vasárnap
9 órakor kezdõdõ istentiszte-
letünkön vendégeket fogunk
köszönteni. Egyházunkban
ebben az esztendõben általá-
nos választások vannak, en-
nek keretében iktattuk be
gyülekezetünkben az új
tisztségviselõket és presbite-
reket is, és ez a tisztújítás ki-
terjed a felsõbb vezetésre is,
így az egyházmegyére. 

A gyülekeze tek  Lázár
Zsolt, Szarvas Ótemplomi

lelkészt és Madarász Géza,
orosházi gyülekezet presbi-
terét jelölték az egyházme-
gyei vezetõinek. Két testvé-
rünk lesz vendégünk ezen a
vasárnapon és igehirdetéssel
szolgál Lázár Zsolt lelkész.

Az istentisztelet után kö-
tetlen beszélgetésben felvá-
zoljuk gyülekezetünk jövõre
vonatkozó terveit és termé-
szetesen meghallgatjuk a
jelöltek hasonló terveit is,
mindezt egy szeretetvendég-
ség keretében.

Veres-Ravai Réka 
helyettes lelkész

Egyházmegyei
tisztségviselõ-

jelölteket várunk

Régi szentesi újságok írták...

Ellenezték a
banknyitást

Megrendülten és mély fájdalommal vettük
a hírt, hogy súlyos betegség után, néhány
napja elhunyt Dibuz Margit fõorvos, a Dr.
Bugyi István Kórház munkatársa, akit április
14-én kísértük utolsó földi útjára.

Dibuz Margit 1942. szeptember 29-én szü-
letett a szlovákiai Naszvadon. Általános isko-
lai tanulmányait Császártöltésen végezte, kö-
zépiskolásként a Kalocsai Leánygimnázium
diákja volt. 1967-ben végzett a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem általános orvosi ka-
rán. Diploma után a szentesi kórház labora-
tóriumában helyezkedett el, elõször segédor-
vosként, majd 1970 novemberétõl szakorvos-
ként. 1972-ben szakfõorvossá nevezték ki. 

1974 májusától a szentesi kórház központi
röntgen osztályán dolgozott, 1978 decembe-
rében tett radiológus szakvizsgát. Odaadó,
precíz munkáját 1979-ben Kiváló Munkáért-
elismeréssel, 1985-ben fõorvosi címmel, va-
lamint 1991-ben és 2011-ben Kiváló Orvosi
címmel ismerte el a Dr. Bugyi István Kórház,
2002-ben egészségügyi miniszteri oklevelet
vehetett át.

2006 júliusától nyugdíj mellett is lelkesen
és fáradhatatlanul dolgozott és állt a gyógyí-
tás és a betegek szolgálatában, intézmé-
nyünkben egészen 2011 szeptemberéig. 

A fõorvosnõ több évtizedes munkássága
során orvosok és asszisztensek generációi
dolgoztak vele és nõttek fel mellette, melyhez
maradéktalanul hozzájárult az is, hogy mun-
katársaival megosztotta szakmai tapasztalata-

it, tanácsaival segítette tanulmányaikat, szak-
mai fejlõdésüket. Dibuz Margit munkája so-
rán számos helyi, regionális, országos és
nemzetközi tudományos rendezvény résztve-
võje és elõadója volt. Több poszter, valamint
magyar és német nyelven megjelent tudomá-
nyos közlemény kötõdik nevéhez.

A Dr. Bugyi István Kórház munkatársai és
közvetlen kollégái örökre megõrzik  Dibuz
Margit fõorvosnõ emlékét, aki emberi becsü-
letével, szakmai alázatával követendõ mintá-
val szolgált mindannyiunk számára.

Õszinte tisztelettel búcsúznak a Dr. Bugyi
István Kórház és a központi röntgen osztály
egykori és jelenlegi munkatársai

Az alsóréti városrészben
található; a Kiss Zsigmond, a
Dr. Mátéffy Ferenc és a Ba-
logh János utcákat köti ösz-
sze. Az érintett területen
Csongrád vármegye 1908-
ban 216 házhelyet mért ki
kedvezményes áron mun-
káscsaládok részére, emiatt
kezdetben Csongrád várme-
gyei telepnek nevezték. A te-
lepet a Széchenyi út (ma
Csongrádi út) határolta,
ezért Széchenyi-telepként is
emlegették. A városrész neve
után a terület legelterjedtebb
neve Alsóréti-újtelep volt.
Az 1932-es városrendezéskor
a térséget tíz utcára tagolták.
Ezek egyikét Lakos Imrérõl
nevezték el, aki jómódú
szentesi gazdálkodó család-
ban született 1854. május 25-
én. Apja Lakos János gazdál-
kodó, édesanyja Sarkadi
Nagy Mária. Elemi iskoláit
és a gimnáziumot szülõváro-

sában végezte, majd jogot ta-
nult. Csongrád vármegye
szolgálatába lépett: volt al-
jegyzõ, árvaszéki ülnök,
majd helyettes árvaszéki el-
nök. 1885-ben virilis jogon –
mint a legtöbb adót fizetõ

polgárok egyike – tagja lett a
városi képviselõ-testületnek,
amelynek 1912-ig tagja ma-
radt. 1892-ben lemondott
megyei hivataláról és ügyvé-
di irodát nyitott. 1896-ban
helyettes városi fõjegyzõvé
választották. Burián Lajos el-
mozdítása után megpályázta
a hónapok óta üresen lévõ
polgármesteri állást. Az
1897. február 18-án megtar-
tott tisztújításon Filó Tiha-
mér 48-as jelölt ellenében –
90:86 szavazati aránnyal – a
város polgármesterévé vá-
lasztották. A városfejlesztés
terén Burián Lajos nyomdo-
kain haladt. Polgármestersé-
ge idején számos ártézi kutat
fúrtak, folytatódott a belte-
rületi mûutak kiépítése;
1898-ban megtörtént a vil-
lanyvilágítás próbaüzeme és
az elsõ állandó telefonállo-
mások beállítása. 1897–1899
között felépült a Petõfi Szál-

ló (benne a színházterem-
mel). Említést érdemel, hogy
Lakos Imre 1899. júl. 30-án
nagysikerû emlékbeszédet
tartott Petõfi Sándor halálá-
nak 50. évfordulója tisztele-
tére rendezett ünnepi dísz-
közgyûlésen. A városi képvi-
selõ-testület ekkor mondta
ki, hogy az Úri utcát Petõfi
Sándor utcára keresztelik át.
Lakos polgármester kezdeti
népszerûsége 1899 folyamán
erõsen megcsappant. Ellent-
mondást nem tûrõ, erõsza-
kos munkastílusa miatt he-
ves hírlapi támadások indul-
tak ellene. Az 1902. évi tiszt-
újításon egyik párt sem tá-
mogatta újraválasztását. Hi-
vatalát elvesztve, ismét meg-
nyitotta ügyvédi irodáját.
1912-ben elköltözött szülõ-
városából. A Hajdú-Bihar
megyei Földes községben te-
lepedett le, ahol ügyvédi
gyakorlatot folytatott, és a
helyi Hangya Szövetkezet
igazgatójaként mûködött.
Földesen hunyt el 1925. má-
jus 11-én.

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (79.)

Dr. Lakos Imre utca

Május 2-ig lehet benyújtani a Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Hangversenyközpont igazgatói állásá-
ra a pályázatot. 

A pályázati feltételek a www.nki.gov.hu és a
www.szentes.hu honlapon találhatóak. Bõvebb információ a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodáján kérhetõ a 63/510-
368-as telefonszámon. 

In memoriam Dibuz Margit

A szabadságharc leverését nyilvánvalóvá
tette, hogy 1849. augusztus elsõ napjaiban
Csongrád megyét megszállták a császári
csapatok. A Csanád és Csongrád megyék
királyi biztosává kinevezett Temesváry Ist-
ván nyomban hozzálátott a polgári közigaz-
gatás megszervezéséhez. Kinevezte Dobosy
Lajos szentesi birtokost Csongrád megye
kormányzó alispánjává, s megbízta a me-
gyében lévõ járások, városok és községek
elöljáróságainak átszervezésével. Ennek so-
rán a megye hagyományos közigazgatási
beosztását vette alapul, vagyis egyelõre

megmaradtak a szabadságharc elõtt és alatt
létezett járások (tiszáninneni, tiszántúli és
központi), ill. az azokon belül szervezett
kerületek (szegedi, csongrádi, szentesi, vá-
sárhelyi, szegvári). Csupán annyi változás
történt, hogy míg korábban 3 fõ- és 2 alszol-
gabíró irányította a járásokat, addig most 5
fõ- és 5 alszolgabírót neveztek ki, vagyis
minden kerület élére egy fõ- és egy alszol-
gabíró került. Ebben az ideiglenes szerve-
zetben még megmaradt az alispáni tisztség,
aki közvetlenül irányította a megyei és járá-
si tisztviselõk munkáját. 



2014-re közel 1,2 milliárd
forintból épülhet fedett
uszoda a strand északi fe-
lén, ha kedvezõ elbírálást
kap a Szentesi Üdülõköz-
pont Nonprofit Kft. pályá-
zata, amelynek benyújtásá-
ról hétfõi rendkívüli ülésén
határozott a képviselõ-tes-
tület. 

Érdemi vita nélkül döntött
arról a város választott gré-
miuma, hogy fedett uszoda
építésére pályázatot nyújt-
son be az üdülõközpont. Tá-
mogatási lehetõséget az a
társasági adó kedvezmény
biztosít, amely látványsport-
ágak – így a vízilabda – fej-
lesztését segíti elõ. Az erede-
ti elképzelésektõl eltérõen
azért nem a vízilabdaklub
pályázik, mert igen nagy
kockázatot vállalt volna az-

zal, ha a mûködtetés és a fej-
lesztés terhét is magára vál-
lalja – ha megépül az új léte-
sítmény, gazdájának leg-
alább 15 évig üzemeltetnie
kell. Annak érdekében, hogy
az üdülõközpont teljesíteni
tudja a feltételeket, õsztõl két
utánpótlás vízilabdacsapatot
is szerepeltetni fog a korosz-
tályos bajnokságban. Ami a
finanszírozást illeti: ha ked-
vezõen bírálják el a bead-
ványt, jövõ júniusig 677 mil-
lió, 2014 nyaráig pedig to-
vábbi 505 millió forintot for-
dítanának a beruházásra. A
közel 1,2 milliárdos projekt
30 százalékát, 355 millió fo-
rintot az önkormányzat biz-
tosítaná önrészként, mégpe-
dig a város MFB hitelkereté-
bõl, a fennmaradó 70 száza-
lékot pedig nyereséges gaz-

dasági társaságoktól kell
összekalapolni. 

Maga a fedett uszoda a
strand északi részén, a 33
méteres medencére merõle-
gesen épülne meg. A tervek
szerint a fejlesztés elsõ évé-
ben építenék meg az 50 mé-
ter hosszú és 25 méter széles
medencét és a 600-700 férõ-
helyes lelátót, illetve a mos-
dókat és a légtechnikai gép-
házat. A második ütemben
pedig tetõ alá kerülne a me-

dence, továbbá megépülné-
nek az öltözõkhöz vezetõ téli
összekötõ folyosók. Öltözõk
egyébként lennének a fedett
uszodában is: az épület galé-
riáján a csapatoknak (gyer-
mekcsoportoknak) és a játék-
vezetõknek is jut majd helyi-
ség. A projekt egyik mellékes
eleme, hogy a 33 méteres
medence is új sátorponyvát
kapna jövõre.

B.D.
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Sikerrel folytatódott április
elején a SzentTesT Egészség a
célkeresztben városi szûrõ-
program. Az önkormányzat
szociális és egészségügyi bi-
zottságának elnöke lapunk-
nak elmondta, hogy április 14-
én, szombaton 6 szakorvos, 5
asszisztens és 3 önkéntes segí-
tõ vett részt a munkában. 

Apró Zoltán nõgyógyász 52
betegnél 52 manuális vizsgá-
latot és 30 citológiai vizsgá-
latot végzett el, de az ered-
ményeket csak a citológiai
minta feldolgozása és értéke-
lése után, körülbelül 2-3 hét
múlva lehet pontosan meg-
határozni.

Illyés Márta és Varga Erika
fõorvosok 39 jelentkezõnél
39 mammográfiás és 2 mell
UH vizsgálatot teljesítettek,
650 filmértékelést végeztek
el. 6 esetben eltérést találták
a szakemberek, 1 esetben
mellrákra derített fényt a di-
agnosztikai vizsgálat.

Szitás Erika bõrgyógyász
64 páciens vizsgálatát végez-
te el, 14 esetben sebészeti, il-
letve plasztikai sebészeti be-
avatkozást javasolta a gya-

nús és veszélyesnek ítélt bõr-
elváltozások miatt. 2 esetben
már kialakulófélben lévõ
bõrrák (basalioma) miatt to-
vábbi szakvizsgálatot java-
solt a doktornõ. Számos eset-
ben a különbözõ egyéb bõr-
elváltozások, betegségek mi-
att konkrét terápiás ellátás és
tanácsadás történt (pl. kö-
römgomba, pikkelysömör,
keratosis, hajhullás, bõrpig-
mentáció zavar)

A csontsûrûség mérésben
53 nõ és 6 férfi jelent meg,
akik döntõ többsége 50 év fe-
letti volt. Normál csonttöme-
get 18, csökkent csonttöme-
get 42 résztvevõ esetében
mértek. A mérés alapján fel-
merülõ osetoporosis miatt 30
betegnek javasoltak DEXA
vizsgálatot Szegeden – is-
mertette az eredményeket
Chomiak Waldemar, aki kardi-
ológiai szûrést végzett. Ezen
45 fõ vett részt. A páciensek-
nél 92 mérést végeztek, 29
esetben magas vércukor, il-
letve magas vérzsír miatt
táplálkozási és életviteli ta-
nácsadás történt, illetve java-
solták a kontroll vizsgálatot.

A szûrõprogram eredményei

SzentTesT

A Szentesi Víz- és Csator-
namû Kft. 2011. évi beszá-
molója is napirendre került
a képviselõ-testület hétfõi
rendkívüli ülésén. A vízdíjak
befizetésén is érzékelhetõ a
lakosság anyagi helyzetének
romlása. Emelkedett a 90
napnál rövidebb tartozások
és a részletfizetést kérõk szá-
ma. Szaporodott azon ingat-
lanok száma is, amelyre a
tartozás miatt jelzálogjogot
jegyeztetett be a cég. A
behajthatatlan követelések
döntõ része a társasházaknál
tapasztalható, de tovább erõ-
södött a családi házas öveze-
tekben is a hátralék.

Némileg emelkedett a csõ-
törések száma az elõzõ évek-
hez képest. A tavalyi év ele-
jén háromszáz csõtörést kel-

lett elhárítani - derül ki a be-
számolóból. A városban 230
kilométer körüli hosszúságú
mind az ivóvíz-, mind a csa-
tornahálózat hossza.

Növekedett a kft. nettó ár-
bevétele, egyrészt a víz- és
csatornadíj 10,7 százalékos
emelése, másrészt a csapa-
dék nélküli nyár miatti foko-
zott vízfogyasztás és az ipari
szennyvízkibocsátás emelke-
dése miatt. Tavaly egymillió
köbméter vizet értékesített és
1,7 millió köbméter szenny-
vizet számlázott a vízmû. A
többlet a kórház, a laktanya
és a Hungerit Zrt. saját kútjá-
ból kitermelt és elhasznált
vízének a városi csatornába
engedésébõl adódik.

BG

Nõtt a vízdíj-
tartozások száma

Hétfõig 261 gyermeket
írattak be a szülõk a szente-
si  iskolákba.  A Koszta-
iskola volt idén is a legnép-
szerûbb, a kertvárosi intéz-
mény elsõ évfolyamára 72-
en jelentkeztek, de hogy in-
díthatnak-e három osztályt,
arról május végén dönt a
képviselõ-testület. 

Nagyobb meglepetések
nélkül zárult múlt pénteken
az iskolai beiratkozás. Az
egyetlen kérdés az maradt,
indíthat-e három elsõs osz-
tályt szeptemberben a Koszta-
iskola, ami továbbra is a leg-
népszerûbb intézmény a
szülõk körében. A beiskolá-
zás pontos számairól hétfõn
kaptunk tájékoztatást az is-
kolaigazgatóktól. A kertvá-
rosi intézménybe 72 gyerme-
ket írattak be a szülõk, közü-
lük 23-an körzeten kívüliek.
A 23-ból azonban 12 sajátos

helyzetû, vagyis a testvére
már itt tanul. A beíratott pi-
cik közül csupán egy, aki
halmozottan hátrányos hely-
zetû. Tavaly is hasonló volt a
Kosztába jelentkezõk száma,
de végül az önkormányzat
nem járult hozzá a három el-
sõs osztály indításához.

Szûcs Lajos alpolgármester
érdeklõdésünkre elmondta,
a képviselõ-testület tartani
szeretné magát a korábbi
döntéshez, miszerint legfel-
jebb 2-2 elsõ osztályt indít-
hatnának õsszel a városi in-
tézmények. Ennek következ-
ménye lehet, hogy a nem
körzetes gyerekeket körze-
tük iskolájába irányítják.
Hogy pontosan mennyit, az
azon is múlik, milyen létszá-
mú osztályok indulhatnak.
Februárban úgy döntött a
képviselõ-testület, hogy a
maximális 26 fõ 20 százalék-

kal történõ túllépését csak
abban az esetben engedélye-
zik, ha valamennyi tanuló az
intézmény beiskolázási kör-
zetébe tartozik. A sajátos
helyzet pedig csak méltá-
nyolható, ha van férõhely az
intézményben.

A Klauzálba hétfõig 37 le-
endõ elsõst írattak be, közü-
lük hárman halmozottan
hátrányos helyzetûek. A De-
ák-iskolába 41-en jelentkez-
tek, ebbõl hatan halmozottan
hátrányos helyzetûek (HHH).
Az egyházi iskolákban 2-2
elsõ osztály indulhat szep-
temberben. A Szent Erzsébet
iskolába 54 gyermeket vettek
fel, közülük 4 HHH-s. A Kiss
Bálint iskolában 57 fõvel in-
dulhat az elsõ évfolyam, és
csak egy HHH-s gyermek
van köztük.

B.D.

Több sikeres pályázatot
követõen a határon átnyúló
együttmûködés új szakaszá-
hoz érkezett a város. Szentes
és Dumbravita (Újszentes)
önkormányzatának együtt-
mûködése, a „HunRoCoop”
elnevezésû elnyert pályázat
segítségével kiterjedhet tele-
püléseiken és a vonzáskörze-
tükben mûködõ vállalkozá-
sok üzleti kapcsolatainak ki-
építésére is.

A támogatott program cél-
ja az üzleti partnerség kiala-
kulásának segítése, a konkrét
gazdasági és kereskedelmi
tevékenység megindítása.
Azok a vállalkozások, akik a
lehetõségek iránt érdeklõd-
nek, mihamarabb adják be je-
lentkezési lapjukat a szentesi
városházán. 

A projekt elsõ rendezvénye
a 2012. június 2-án és 3-án
megrendezésre kerülõ „Hun-
RoCoop Szentes Expo” kere-
tében lesz, melyen az elsõ 20
jelentkezõ ingyenesen vehet
részt. Itt lehetõség lesz az
együttmûködõk közös stan-
don való megjelenésére, illet-
ve a Temes megyei vállalko-
zások bemutatkozására. 

A jelentkezéseket április
25-ig lehet leadni a városhá-
zán. 

Üzleti
partnerség

Temes
megyével

Lehet fedet t  uszodánk

Beiratkozás: sajátos helyzet

A Liget étterem felõl ez a látvány fogadja majd az uszoda vendégeit, ha nyer a pályázat.

A Klauzálba hétfõig 37 leendõ elsõst írattak be.

A strandfejlesztés része még a fedett uszoda mellé ter-
vezett wellness részleg, ami a Vecseri-foki parkoló felõli
oldalon épülne meg. Az elképzelések szerint egy élmény-
fürdõt is emelnének, szintén a fedett uszoda szomszédsá-
gában – errõl a pályázatról õsszel döntenek a bírálók.
A régi gépházat elbontanák, az újat a jelenlegi kosárlab-
dapálya helyére húznák fel, a tetején pedig napozóteraszt
alakítanának ki. A fõbejárathoz új fogadóépületet is
terveztek.
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Az egyik legrégebbi mód-
szerük, hogy a polgármesteri
hivatal küldött a lakosoknak
5-10 ezer forintot, de csak
húszezresük van, váltsák fel
a nagy pénzt. A húszezres ál-
talában hamis, és jó esetben
a csaló megelégszik a vissza-
adott 10-15 ezer forinttal.
Rosszabb esetben kifigyeli,
hogy a pénzt honnan veszik
elõ és az összeset ellopja.
Másik régi trükk, hogy a
nyári melegben egy pohár
vizet kérve, vagy WC-re be-
kéredzkedve jutnak be a la-
kásba. Ha egy személy már a
lakásban van, a társa becsön-
get, így kénytelen otthagyni
a már bent lévõt a tulajdo-
nos. Amíg az áldozat a má-
sikkal beszél a kapuban, ad-
dig a bent lévõnek van ideje
összeszedni az értékeket.

Következõ módszer, ha
valaki például zöldséget
vagy tojást árul a házánál.
Több „vásárló” bemegy, egy-
valaki eltereli a tulajdonos fi-
gyelmét, a másik már benn
is van  a szobában és kutatja
az értékeket.

A tél folyamán több ház-
hoz is becsengettek azzal,
hogy szénmonoxid-érzékelõt
küldött az önkormányzat.
Ezt vagy ki akarták fizettet-
ni, vagy fel akarták szerelni,
így jutva be a lakásba. Ter-
mészetesen a legtöbb idõs
nem tudja, hogy néz ki ez a
mûszer, így bármilyen kaca-
tot eladhatnak neki.

A következõ trükk: házaló
árusok úgy csöngetnek be,
hogy a kiszemelt személy
valamelyik rokona küldte
õket azért, hogy õ is vegyen

ágynemût, törölközõt, kés-
készletet stb. Persze ezeket a
silány minõségû dolgokat
nagyon magas áron adják el.

Víz-vagy gázóra leolvasó-
nak magukat kiadva is so-
kan jutnak be a lakásokba,
hogy a gyanútlan áldozat fi-
gyelmét elterelve lenyúlják
értékeiket.

Több esetben elõfordult
olyan is, hogy magát rendõr-
nek kiadva közölte a csaló,
hogy a nemrég megkapott
nyugdíjként hamis pénzt ho-
zott ki a postás, és ezt most el-
viszik megvizsgálni és kérik,
adják át azt. Elõfordult olyan
eset is, hogy magát ügyvéd-
nek kiadva csalt ki a hamis
pénzes szöveggel közel fél-
millió forintot valaki a gya-
nútlan áldozattól. Természe-
tesen a trükkök tárháza ki-
fogyhatatlan, képesek mindig
újabb és újabb hazugságokat
kitalálni. Figyelemre méltó,
hogy jól öltözöttek, megnyerõ
a modoruk, kedvesek, elsõ rá-
nézésre nem is gondolja az
ember bûnözõnek õket.

Ha megszerzik a pénzt
vagy értéktárgyat, akkor
egy-két percen belül átadják
a közelben várakozó társaik-
nak. Ha elkapják, akkor

nincs náluk a lopott pénz, a
bizonyítás rendkívül nehéz,
mert természetesen a csilla-
gos eget is letagadják. De
legtöbbször, mire észreveszi
az áldozat a lopást, már ár-
kon-bokron túl vannak a
sokszor nem is helybeli bû-
nözõk. 

Az ilyen a gazemberek el-
len az egyetlen védekezési
mód az egészséges bizalmat-
lanság. Ha idegen bármilyen
indokkal becsönget hozzánk,
ne engedjük be a kapun, a la-
kásba meg fõleg ne!  Ha azt
mondja, hogy hivatalos hely-
rõl érkezett, egy kétperces te-
lefonnal leellenõrizhetjük mi-
elõtt beengedjük, hogy az ál-
tala mondott hivatalból küld-
tek-e valakit hozzánk. Nyu-
godtan mondhatjuk azt pél-
dául, hogy éppen itt van a fi-
am, mindjárt kijön õ is, szólok
neki. Ha rossz szándékkal ér-
kezik valaki, amíg beme-
gyünk telefonálni vagy „szól-
ni a fiunknak”, biztosan elisz-
kol. Ha ennek ellenére is ma-
rad, akkor valószínûbb, hogy
becsületes úton jár. 

És még egyszer: figyeljék a
szöveget, mert csalnak.

Kovács Károly

(folytatás az 1. oldalról)
A kutató és az Eszperantó-

híd közötti Kurca parton egy
öt fõs csoport indul tiszto-
gatni. Mint kiderül, egy ba-
ráti társaság, akik együtt jár-
nak pecázni is. Molnár Tibor-
nak még friss az engedélye,
de már fogott egy csukát ku-
koricával. Ugratják is a töb-
biek azóta. Nagy János már
legalább harminc éve horgá-
szik, Varga Zsolt is tizennyolc
éve. Kun József, bár már gye-
rekkorában is fogott pecabo-
tot, de hat éve tagja az egye-
sületnek, Koncz István pedig
Csongrád helyett választotta
a szentesi vízpartot. Mind-
ketten tagjai az egyesület ve-
zetõségének is. Közben kide-
rül, hogy mindannyian a
Szentesi Rendõrkapitányság
állományában vannak. Adó-
dik a kérdés, vajon milyen  a
kapcsolat a rendõrség és az
egyesület között. – Nagyon
jó a kapcsolat – feleli Kun Jó-
zsef. Rendszeresen megyünk
közösen az egyesület ellen-
õreivel a vízpartra. Úgy szer-

vezzük a szolgálatot, hogy
kéthetente, havonta egy-két
járõr társulhasson az ellen-
õrök mellé. Így kisebb a
konfliktus esélye és a rend-
õrség hõkamerája segíti az
éjszaki illegális horgászat,
halászat felderítését. A hor-
gászok helyismerete pedig
nekünk nagy segítség.

Közben haladunk a parton
az egyre nehezedõ zsákkal.
Kerül bele üres üveg, mû-
anyag flakon, sörös doboz,
fóliadarab. Késõbb egy, egy-
kor szebb napokat látott bõr
aktatáskát szednek ki a nád
közül, arrébb pedig egy üres
tárcát. Az is hónapok óta itt
lehet. 

– Tavaly találtunk autós-
t á s k á t  o k m á n y o k k a l  –
mondja egyikük. – Leadtuk
az okmányirodán, mivel az õ
hatáskörük.

Egy vízbõl kihalászott két-
literes üveg zsineggel átkö-
tött papírtekercset rejt. Ki-
bontva egy nyomtatott rózsa
és mellette Zilahy Lajos idé-
zete olvasható. Vajon, mikor

és ki dobhatta vízbe?
– Kiderül, a Körös part a

kedvenc helyük, az élõ fo-
lyón szeretnek horgászni, és
ilyenkor a bogrács is elõke-
rül – mondja Nagy János.

A nap végére több mint öt-
ven köbméter szemét kerül
zsákba, aminek egy részét a
horgászok elvitték a szemét-
telepre, a többit a városellátó
intézmény autói szedték ösz-
sze hétfõn. A hulladék több
mint fele a berki részen gyûlt
össze. A horgászati tilalom
híre nem jutott el mindenki-
hez, ezért néhány pecást el
kellett küldeni a vízpartról.
Az ezer fõs taglétszámhoz
viszonyítva alacsony volt a
részvétel, mintegy hetven fõ
jelent meg a környezetvédel-
mi napon. Az egyesület ve-
zetõsége ezért fontolóra ve-
szi, hogy jövõre már kötele-
zõvé teszi a szemétszedést.
Kalamusz Endre elnök külön
köszöni minden résztvevõ
munkáját.

Kép és szöveg: Besenyei

A Koszta-festõversenyen közel 170 tanuló mérhette össze
festészeti tudását Szentes és vonzáskörzetébõl a Koszta Jó-
zsef Általános Iskolában.

A diákok 18 beállítás közül választhatták ki a nekik legin-
kább tetszõt, majd másfél óra állt rendelkezésükre, hogy el-
készíthessék kis alkotásaikat. A zsûri tagjainak nehéz – Mi-
hály Eszter, Csüllögné Balogh Judit, Sipos Anna, Vígh László –
dolguk volt, mire kiválasztották a korcsoportonként 3-3 díja-
zottat.

Helyi eredmények 1-2 osztály: 3.Valkai Máté (Kiss Bálint is-
kola), 5-6. o.: 1. Boros Gábor, 2. Marcsó Soma, Marcsó Kristóf
(mindhárman Koszta-iskola), 7-8.o.: 2. Dávid Réka (Koszta), 3.
Sipka Szilvia (Klauzál).

A legjobb mûvek az iskola aulájában megtekinthetõk.
Kolláth Edit szervezõ

Koszta-festõverseny

Figyeljék a szöveget, mert csalnak

Két új szórakozóhellyel
bõvül a szentesi kínálat: la-
punk megjelenése napján
nyit meg a Rákóczi utcai
Centrum sörözõ, május elsõ
hétvégéjétõl pedig újra be-
térhetnek a vendégek a Pa-
norámába. 

A vendégek örülhetnek,
de a vendéglátók számára az
eddiginél is kiélezettebb ver-
senyt hoz, hogy két új szóra-
kozóhely nyitja meg kapuit
Szentesen. Mindkét egység-
nél lesz szabadtéri terasz, de
mással és másképp szeret-
nék majd becsalogatni a szó-
rakozni vágyókat. A zenés-
táncos helyek sorában mos-
tanság a Buffalo, a Felsõpárti
és a Mátyás sörözõ, a Gold
Club, valamint az Arabella a
leginkább népszerû.

Ez a lista egészülhet ki

mától a Rákóczi utcai Cent-
rum sörözõvel. Az üzemelte-
tõ képviseletében István Zsu-
zsa lapunknak elmondta, va-
sárnaptól csütörtökig reggel
6-tól éjfélig, pénteken és
szombaton pedig éjjel 3 órá-
ig lesznek nyitva. A tervek
között szerepel, hogy kéthe-
tente kisebb koncerteket
szerveznek, illetve grillezés
is szerepel a programok kö-
zött. A több tízmilliós beru-
házással épült sörözõben hat
fõt foglalkoztatnak, és száz
vendéget tudnak ülõhellyel
kínálni.

Egy régi-új egység is újra
kinyit: a jelenleg átalakítás
alatt álló Panoráma május el-
sõ hétvégéjén mutatkozik be.
Az üzemeltetõtõl, Fenyõ Csa-
bától megtudtuk: 7 órakor
fognak nyitni minden nap, a

reggeli kávé mellé pedig
péksüteményt is felszolgál-
nak majd. A déli órákban a
pub hátsó, elkülönített részé-
ben – amely kisebb rendez-
vények megtartására is al-
kalmas lesz – menüt kínál-
nak majd, amit a teraszon is
elfogyaszthatnak vendégek.
Szolid zenés estek, akuszti-
kus koncertek szerepelnek a
programtervek között, de a
sport lesz a fõ vonzerõ: a
nyár legrangosabb sportese-
ményeit féltucatnyi LCD te-
levízión és kivetítõn követ-
hetik a szurkolni vágyók.
Vasárnaptól csütörtökig 22
óráig, pénteken és szomba-
ton éjjel 2 óráig lesznek nyit-
va. Összesen 120 vendéget
tudnak majd leültetni, ki-
szolgálásukról hat dolgozó
fog gondoskodni. B.D.

Újra kinyit a Panoráma

Foltvarró klub

A Kurca-parti Foltvarró
Klub Szebb a világ, ha
kiszínezzük címû kiállítása
tekinthetõ meg április 26-ig
nyitva tartási idõben a városi
könyvtárban.

A rendõrök is kesztyût húztak

Tisztább vízpartot!

Nem véletlenül idézzük Rodolfó híres mondásának kissé
elferdített változatát. Városunkban eddig is sok kárt okoz-
tak a csalók, akik fõleg idõs, beteg, egyedülálló emberek-
hez csöngetnek be különféle ürügyekkel, hogy azután pén-
zétõl, ékszereitõl vagy más értékeitõl megszabadítva isz-
koljanak el az ismeretlenségbe. Ezek a lelketlen gazembe-
rek tudják, hogy az idõsek hiszékenyebbek, gyengébbek,
rosszabb megfigyelõk, feledékenyebbek a fiataloknál, akik
sokszor használható személyleírást sem tudnak adni a nyo-
mozóknak. Nézzünk néhány trükköt, milyen ürüggyel
csöngetnek be a házakhoz.

A nap végére több mint 50 köbméter szemét került zsákba a Kurca mentén.

Megújult belsõvel nyit májusban a Panoráma.



A színházi pályán már
nevet szerzett egykori gim-
náziumi drámai tagozatos
diákok és tanáraik alkotják
az Ugorgyunk társulatot.
Hét évvel ezelõtti megala-
kulásuk óta évente kétszer
ülnek le a szentesi közön-
ség elé – 3 éve a Légy jó
mindhalálig Pósalakyjától
átvett Ugorgyunk elnevezés
alatt –, hogy egy-egy témára
felfûzve irodalmi szöveg-
részleteket nyújtsanak át. A
soron következõ felolvasó-
estre április 24-én, kedden
18 órától a könyvtárban Ör-
kény István írásaiból válo-
gatott Poszler György.

Idén lenne 100 éves az
egyik legolvasottabb magyar
író. Ez adja az apropóját vá-
rosunkban is, hogy a társulat
újra összeüljön. Az aktuális
produkciójuk címe egy Ör-
kény-idézet: „…hozott sza-
lonnával…” – eredetiben:
„…Hozott szalonnával egér-
irtást vállal doktor Varsá-
nyiné”. Az ötletgazda Posz-
ler Györgytõl elõzetesen
megtudtuk, hogy vegyes
lesz az est kínálata: Örkény
novelláiból, egyperceseibõl
és elemzõ írásaiból váloga-
tott ez alkalomra, szó lesz
színházról, diktatúráról,
örkényi humorról. Az írónak
élvezhetetlen mûvével még
nem találkozott, mert mind-
egyik jellemzõje, hogy egy-
szerre szórakoztató és bölcs,

fogalmazta meg. A felolva-
sandó részleteket elküldte
a közremûködõknek, akik
egyénileg készülnek fel. Elsõ
szóra jönnek (vagy stílszerû-
en ugranak) a szereplõk, leg-
feljebb az lehet a probléma,
hogy nem könnyû mindenki
számára megfelelõ idõpon-
tot találni. Az immáron 12.
felolvasóesten Dózsa Erzsé-
bet, Keserû Imre, Papp László

tanárok, Rácz Attila színész-
dramaturg és Holman Endre
orvos mellett újra körünk-
ben üdvözölhetjük Fesztbaum
Bélát (képünkön), aki tavaly
színházi elfoglaltságai miatt
hiányzott. A Vígszínház mû-
vészét telefonon kerestük
meg, s készségesen válaszolt
kérdéseinkre. Elárulta, Szen-
tesre mindig nagy örömmel
jön. – Valamiféle összetarto-

zási és kulturális-irodalmi
igény hozta össze ezt a társa-
ságot annak idején – emléke-
zett vissza a színész. – Ez a
közösség túlmutat egyszerû
tanár-diák kapcsolaton, van,
hogy szakmai konzultáció,
van, hogy baráti jellegû a ta-
lálkozás, akár Pesten, vagy
elõfordul, hogy erre járok, és
akkor Szentesen.

Fesztbaum Béla a felolva-
sásra egyperces novellákat
kapott, sok munkája mellett
a napokban készül fel rá. Je-
lenleg 10 elõadása fut a Víg-
színházban és a Pesti Szín-
házban, s idén elõször ren-
dezési lehetõséget is kapott,
Monokli címmel Molnár Fe-
renc mûveibõl állított szín-
padra egy estet a ’70-es évek
nagy színészgenerációjával.
Ehhez – hogy a fentebb emlí-
tett élõ kapcsolatra példával
is szolgáljon – Béla éppen
Poszler Györgytõl kért és ka-
pott történelmi „továbbkép-
zést” a Monarchia korából. 

A Pisti a vérzivatarban cí-
mû Örkény-mûben is ját-
szott már, s színészbarát
szerzõnek tartja. A végére
tartogatta a slusszpoént: an-
nak idején Örkény-szöveg-
gel vették fel a színmûvésze-
tire. – Egyperces novellával
felvételiztem, amit még Dó-
zsa Erzsébet adott a kezem-
be a gimnáziumban – mond-
ta büszkén.

Darók József
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Szeretnék nagyon sok ze-
nerajongót, kifejezetten a
zongoramuzsikát kedvelõt
elcsábítani április 27-én, pén-
teken este 7 órára a Lajtha
László zeneiskola koncertter-
mébe. Mint már megszok-
hattuk, a hangversenyköz-
pont minden alkalommal va-
lamilyen kü-lönleges zenei
programmal szolgál közön-
ségének, úgy gondolom,
ezen az estén sem lesz ez
másképpen.

Érdi Tamást hallhatjuk, a
sokszínû zongorázásáról hí-
res mûvészt, aki fiatal kora
ellenére a világ számos pont-
ján adott már nagy sikerû
koncertet. S akinek egyénisé-
gét, mûvészetét tucatnyi elis-
merõ kritika méltatja, ideha-
za és külföldön egyaránt. 

Annak ellenére, hogy sok
kitûnõ zongoramûvészünk
van, Érdi Tamás igen elõkelõ
helyet foglal el közöttük, az
elmúlt évek során bebizonyí-
totta, hogy helye van a leg-
nagyobbak között. Biztosan
gyönyörû, feledhetetlen él-
ményben lesz részünk szen-
tesi koncertjén is.

Aki Érdi Tamást hallgatja,
látja, nem feledkezhet meg
arról, hogy egy nem látó mû-
vészt hall, aki mûvészetével

fontos dolgokat üzen. Meg-
sejthetjük a muzsikán is túl-
mutató igazságot. Azt, hogy
akaraterõ, kitartás és egy ne-
mes célért vállalt, lemondást
sem nélkülözõ évek eredmé-
nye az a lélegzetelállító taps,
mellyel a közönség minden
alkalommal kifejezi tisztele-
tét a mûvész és mûvészete
elõtt.  Talán ez a koncert
jelképesen is hasznos lesz
mindannyiunk számára.  „Ta-
más ujjaival Isten üzen…” ír-
ta egy helyen Szabó Magda,
miután hallotta õt játszani.
Néhány szó erejéig, ismerjük
meg Érdi Tamást.

A mûvész öt éves korától
zongorázik, nyolc évesen
már a Vigadóban lépett fel,
tizennégy éves, amikor egy
moszkvai zongoraverseny
második helyezettje, egy év-
vel késõbb már a Bécsi Zene-
akadémia hallgatója. Önálló
CD-in Chopin, Schubert,
Liszt, Bartók mûveket játszik
szólókoncertjei pedig min-
den esetben élményszámba
mennek. 2008-ban elnyerte a
Junior Prima-díjat, melyet a
harminc év alatti tehetséges
fiatal mûvészeknek ítélnek
oda.

Mészárosné
Surányi Olga 

Érdi Tamás
zongoraestje

Április 21-én, szombaton civil és családi napot rendeznek a
Dózsa-házban mûködõ Közösségi térben. 9 órától szakmai
elõadások lesznek többek között a civil szférát érintõ törvé-
nyi változásokról, ifjúságügyi pályázatokról. Emellett kéz-
mûves foglalkozásokra is várják az érdeklõdõket. Délután 2
órától sportprogramokon (például kenuzás, mászófal, kötél-
pálya, tájékozódási futóverseny, csocsó- és pingpong ver-
seny) lehet részt venni. A nap a Slam Poetry szabadköltészet-
tel zárul.

Civilek napja
Arany páva-díjat kapott a

Pengetõ Citerazenekar vala-
mint a Nagymágocsi Nefe-
lejcs Népdalkör és Naprafor-
gó Citerazenekar Szegeden.
A díjat hetedik alkalommal
hozta el országos minõsítõ

hangversenyrõl a Pengetõ.
Debreczeni-Kis Helga a térségi
megmérettetésen érte el a leg-
magasabb, kiváló minõsítést.
Felkészítõ tanára és a Pengetõ
Citerazenekar vezetõje: Mély-
kútiné Németh Kornélia.

Arany páva

A Vespa után újabb fil-
mes munkára kérték föl
Tóth Sanyit (a képen jobb-
ról) – e hónap végén Buda-
pesten forgatják A fal mun-
kacímet viselõ rövidfilmet.
A produkció rendezõje a
Moszkva tér címû klasszi-
kusban ismertté vált Szabó
Simon lesz, aki lapunknak
elmondta, nagyon tehetsé-
ges fiúnak tartja Sanyit, és
nem szeretné, ha elkallód-
na, ezért választotta õt fõ-
szereplõnek.

Három évvel azután, hogy
a város környékén leforgat-
ták a Vespa címû mozifilmet,
a fõszereplõ Tóth Sanyi újra
megmutathatja tehetségét a
kamera elõtt. Szabó Simon
kérte fel a munkára, aki a
Moszkva térben nyújtott ala-
kításával vált országosan is-
mertté. A rendezõ lapunk-
nak elmondta, Sanyival volt
egy közös jelenetük a Ves-
pában, akkor ismerték meg
egymást. Amikor összeállt A
fal munkacímet viselõ, 12
percesre tervezett rövidfilm-
jének a története, elsõ gon-
dolata az volt, hogy a 15
éves szentesi fiúra bízza
a fõszereplõ segédmunkás
srác megformálását, ezért
nem is szerveztek váloga-
tást. – Jól ismerem Sanyit és
családját. Nagyon tehetséges
gyerek, és jó lenne, ha nem
kallódna el, ezért is volt egy-
értelmû, hogy nem keresek
mást a szerepre. Tisztában
vagyok vele, hogy most ott-
honban él Szegváron, és az-
zal is, hogy borzasztó nehéz
így megélni a serdülõ idõ-
szakot, de bízom benne,
hogy mielõbb sikerül ki-
kászálódnia – nyilatkozta
lapunknak Szabó Simon.

Sanyi  anyukája ,  Lakatos
Györgyné csak annyit fûzött
hozzá: magatartásproblémák
jelentkeztek fiánál, aki most
egy új esélyt kapott arra,
hogy jó útra térjen.

A rövidfilm egyébként azt
a Szlovákiában és Romániá-
ban már tapasztalható jelen-
séget dolgozza föl, hogy
egyes falukban azzal próbál-
ták kezelni az etnikai problé-
mákat, hogy a kisebbséget
fallal körbezárják, körbekerí-
tik, mintha ezzel minden
megoldódna a többség szá-
mára. – Ott tartunk, mint 60
éve, csak éppen az Európai
Unióban. A gettósítást még
mindig alkalmazzák, pedig
ez elfogadhatatlan – tette
hozzá a rendezõ, aki A falat
fesztiválokon és mozikban is
be szeretné mutatni, de az
internetre is felkerül majd a
produkció, az elmúlt évek-
ben ugyanis így lehet legha-
tékonyabban közönséget ta-
lálni egy kisfilmnek. Április
végén lesz a 3 napos forgatás
Budapesten, a bemutatható
verzió várhatóan június vé-
gére készül el.

B.D. 

Tóth Sanyi
megint forgat

(folytatás az 1. oldalról)
Merthogy ezzel a címmel

jelent meg róla terjedelmes
portré 1978-ban a Népsport-
ban. A lap újságírója azért
kereste föl az agg sportolót,
mert olyan felajánlást tett,
ami abban az idõben merõ-
ben szokatlan volt. Az idõs
kereskedõnek 1312 forint
volt a havi nyugdíja, mégis
összegyûjtött ötvenezer fo-
rintot – ami akkoriban egy
autó árának felelt meg –,
hogy támogathassa a helyi
sportéletet. Alapítványa a
szentesi minõségi sakkozás
utánpótlásának biztosításá-
nak érdekében a fiatalok ver-
senyeztetését és díjazását
tûzte ki célul. A miértre csak
annyit mondott a lapnak:
„mert úgy akarok meghalni,
hogy sakkozó gyerekek ma-
radjanak utánam”. Sajátja
ugyanis nem volt. Választott
magányával kapcsolatban
úgy fogalmazott: „nem nõ-
sültem meg, hogy ne teremt-
sen újjá a nyomorúságot. A
családot pótolta a sportolás.”
Az írásból végül kiderült,
hogy az 1929-es év legered-
ményesebb szentesi sakko-
zójának keserû szavai mö-
gött viszontagságos gyer-
mekkora és egy, az emléke-
zetbõl kitörölhetetlen dráma
húzódik meg. 

Locskai József édesapja ta-
nult hentes volt, mégis sze-
génységben éltek. Ezért a
családfenntartó kivándorolt

Amerikába, 1905-ben pedig
két fiát és feleségét is New
Yorkba vitte. Hét év múlva
azonban egy vasúti kataszt-
rófában meghalt. A magára
maradt asszonyon és két
gyermekén felülkerekedett a
honvágy, ezért hajóra száll-
tak. Arra a Carpathia nevû
gõzösre, ami 1912. április 15-
én elsõként ért a Titanic tra-
gédia helyszínére. Az óceán-
járó 1500 utasa veszett a ten-
gerbe, a Carpathia legénysé-
ge 705 embert mentett ki a
jéghideg vízbõl. Az újságíró-

nak minderrõl így beszélt:
„A Karpatiával jöttünk, s út-
közben szemtanúi voltunk a
jéghegynek ütközött Titanic
rettenetes tragédiájának. A
menekülteket a mi hajónk
vitte vissza New Yorkba, de
kevesen maradtak. A látvány
egész életemben nyomasz-
tott. A menekülõk nem is-
mertek sem istent, sem em-
bert, sem családot, senkit.
Mindenki a maga bõrét men-
tette. A legtöbben görcsöt
kaptak a hideg vízben, volt,
aki késõbb tüdõgyulladásban

halt meg, s útközben a ten-
gerbe temették õket. Láttam
megõrült anyát, aki férjét és
gyermekeit veszítette el, s
hallgattam az árván maradt
gyerekek iszonyú sírását.”

A sors különös fintora,
hogy a róla készült fényké-
pes újságcikk épp aznap,
1978. október 19-én jelent
meg a Népsportban, amikor
távozott az élõk sorából. Né-
hány nappal késõbb a Sze-
der temetõben helyezték
végsõ nyugalomra Locskai
Józsefet.

Bíró Dániel 

Ugorgyunk… Örkényre

Szentesi szemtanúja is volt a Titanic drámájának

Kovács Lajos megõrizte a pártfogójáról írt 1978-as újságcikket.



A Ferencváros ellen mérkõzhet a hetedik helyért a KALO-
MÉH CS&K Szentesi Vk férfi vízilabda csapata, miután az
egyik fél második gyõzelméig tartó párharcot elvesztette a
Szolnokkal szemben. A Fradi elleni helyosztó elsõ felvonását
hétfõn játsszák a fõvárosban.

– Szolnokon gyengén játszottunk, két nap múlva idehaza
már sokkal összeszedettebben vízilabdáztunk, és bár 12-7 lett
a vége a szolnokiaknak, akár szorosabb is lehetett volna a
meccs. Reálisan nézve ennyi különbség van a két klub kö-
zött, az elsõ összecsapás gólarányát azonban kissé túlzónak
tartom.

A Szentes szerdán Nagyváradra utazik, ahol a román válo-
gatottakkal kiegészülõ hazaiak ellen három mérkõzést játsza-
nak Weszelovszkyék. – Sajnos Szabó Zoltán számára befejezõ-
dött az idény, rá ugyanis vállmûtét vár, és – elkerülendõ a sú-
lyosabb sérülést - játékát nem kockáztatjuk.

A Szentes hétfõn, 19 órakor mérkõzik Budapesten a Fradi-
val, majd jövõ szerdán 17 órakor a ligeti uszodában rendezik
a második összecsapást. A párharc az egyik fél második gyõ-
zelméig tart.

H.V.
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Kalydy Patrícia (képün-
kön jobbról) tízéves korától
az ország egyik legjobb
dzsúdósa korosztályában,
április elején  ismét magyar
bajnokságot nyert. A Pollák
DSE versenyzõje három
évesen kezdett edzeni csalá-
di indíttatásból. Apja, anyja
dzsúdó versenyzõ és -edzõ
és két testvére is ûzte ezt a
sportot. Magasabb súlycso-
portban és egy betegséggel
nehezítve is a legjobb lett.

Heti 10-12 óra technikai
edzés, ezen felül rendszeres
futás és konditermi erõsítés
az alapja a folyamatos jó tel-
jesítménynek. Pati magánta-
nuló a Boros Sámuel szakis-
kolában, bejár az órákra, de
nem kell igazolnia a hiány-
zást, ha edzõtáborokba, ver-
senyekre megy. Ez pedig

gyakran elõfordul a tanév
során.

– A szüleinknek egy elvá-
rása volt: 14 éves korunkig
sportolnunk kell – mondja
Patrícia. – Versenyekre nem
volt kötelezõ menni, de
edzésekre igen. A dzsúdó
családi hagyomány, szüleim
is versenyzõk, édesapám ma
is az edzõm. Én az edzõte-

remben tanultam meg járni.
Középiskolát is azért nem vi-
déken kerestem, mert szerin-
tem apa a legjobb edzõ, sze-
retek vele dolgozni. De sok-
kal nehezebb is, mert dupla
annyit követel a sportban,
otthon és tanulásban.

– Többször abba akartam
hagyni a versenyzést. Elõ-
ször amikor csak 2. lettem a
serdülõ világkupán. De utá-
na felkértek az ifi indulásra,
így egy évet még maradtam.
Újabb csalódásként éltem
meg az Eb és vb 9. helyezést
és ismét elegem lett. Azon-
ban beválogattak a második
évre is, ezután döntöttem
úgy, hogy 2013-ig végigcsi-
nálom a junior korosztályt.
Tervem szerint utána az
egyetem és nyelvtanulás mi-
att külföldre megyek.

– Várható volt a mostani
elsõ hely?

– Egy betegség miatt most
elõször félelemmel álltam
szõnyegre. A plusz súly mi-
att nem 70, hanem 78 kiló-
ban indultam, amiben a csa-
pattársam Gila Olga is verse-
nyez. A két selejtezõ ág
gyõzteseként a döntõben ta-
lálkoztunk és most nekem

jött ki a lépés. A dzsúdó pil-
lanatsport. Nem számít, ki
mióta versenyez, mennyi si-
kere van. Ott, abban a pilla-
natban a szõnyegen dõl el, ki
nyer és ki veszít. Olimpiai
tartalék tudtam volna lenni,
azonban a betegségem miatt
nem juthattam el a kvalifiká-
ciós versenyekre – mondja.

– A távolabbi terveid is a
sporthoz kötnek?

– A két térdem mûtétre
vár. Az itteni orvosok már öt
évvel ezelõtt javasolták az
operációt, de egy specialista
(Béres  György) most  azt
mondta, ha két éven belül
abbahagyom a versenyzést,
akkor nem kell mûteni. Ezért
úgy gondolom, hogy jövõ év
végén abbahagyom. Utána
s z e re t n é m  e l v é g e z n i  a
gyógytornász képzést, majd

arra alapozva megszerezni
a fejlesztõpedagógus diplo-
mát. Fábiánsebestyénben két
éve tanítom a dzsúdós gye-
rekeket és nagyon a szívem-
hez nõttek. Rájöttem, ez a
pályám, gyerekekkel fog-
lalkozni. Nem biztos hogy
edzõként fogok dolgozni, de
ki tudja mit hoz a jövõ?

BG

(folytatás az 1. oldalról)
Kilenc éve „benne van” a

sportágban Faur Csaba, aki
amatõrként 16 évesen ma-
gyar bajnok, 18 évesen baj-
noki második lett, s váloga-
tott volt, nemzetközi ver-
senyrõl van ezüstérme is. A
felnõtteknél is többször vég-
zett dobogón a versenyeken.
A legutóbbi országos bajnok-
ságon, elmondása szerint jó
formában volt, de technikai
okok miatt nem indulhatott.
A bizonyításvágy viszont
munkált benne, így rövid

idõn belül lejátszotta elsõ
profi meccsét, melyet egy
pontos, jól eltalált testütéssel
az elsõ menetben 40 másod-
perc alatt nyert meg, idõsebb
pesti ellenfelét padlóra küld-
ve. A cirkálósúlyú, 91 kilós
fiú az iskolapadban – és ter-
vei szerint utána is – bizo-
nyít: a szarvasi Szent István
Egyetemen idén végez ifjú-
ságsegítõ szakon. Ezzel, s a
sporttal, mint mondta, pél-
dát szeretne mutatni a roma
fiataloknak. Bár profi bok-
szolóként keresett egy kis

pénzt, egyáltalán nem az
anyagiak motiválják. – Az a
célom, hogy legyõzzem ma-
gamat, s ki tudjak teljesedni
– jelentette ki a nagydarab fi-
atalember, aki egyébiránt ne-
héz vizsgaidõszak elé néz,
hiszen a kõmûves szakmát is
tanulja a Zsoldos-szakközép-
ben. S hogy hogyan jön ösz-
sze a két különbözõ terület?
A kõmûves szakma náluk
családi hagyomány, árulta el.

Kép és szöveg:
D. J.

A Szentesi ’91-esek Rugby
Klub a 2011/2012 NB I- es
rögbi bajnokság tavaszi for-
dulóján fogadták a százha-
lombattai Bulldogok Fekete
Sereg nevû alakulatot. Az
õszi összecsapást még a
battai csapat nyerte 24-7
arányban, de most sikerült
visszavágni.

Az elsõ félidõ közepén még
nem volt pontszerzés egyik
csapat részérõl sem, bár a
Szentes folyamatos nyomás
alatt tartotta a vendégeket,

mégis õk szerezték az elsõ
pontokat, melyre a hazaiak
válaszoltak. A szünet elõtt a
Bulldogok újabb támadást in-
téztek, áttörve a kemény vé-
delmet és így 7-12 arányban
mentek a pihenõre. A máso-
dik félidõ eleje hasonlóan ala-
kult, mint a mérkõzés kezde-
te. A folyamatos presszió alatt
a vendégcsapat megtört és
így még két célt szereztek a
hazaiak gyorslábú futói, a-
mellyel megadták a kegye-
lemdöfést a Fekete Seregnek. 

A Szentesi ’91-eseknél je-
lenleg sok a sérült játékos, en-
nek ellenére Bélteki Zsolt játé-
kos edzõ nagyon jól fel tudta
készíteni csapatát, és az U18-
as vb-rõl, Madridból hazaér-
kezett Orovecz Ádám is erõsí-
tette a hazai nyertes csapatot.

Végeredmény: Szentesi ’91-
esek – Bulldogok Fekete Se-
reg 28–12

Következõ mérkõzésen áp-
rilis 29-én, vasárnap izgulha-
tunk a szentesi csapatért.

Rögbi

A Fekete Sereg elvérzett Szentesen

Március elején kezdõdött,
és az elmúlt hétvégén feje-
zõdött be az ERIMA Orszá-
gos Gyermek Szivacskézi-
labda Bajnokság megyei
fordulója. Szentesrõl három
fiú és három lány csapat
vett részt a küzdelmekben,
közülük a Kiss Bálint isko-
la fiú kézisei továbbjutot-
tak, és ott lehetnek a regio-
nális döntõben.

Összesen negyven szentesi
kézilabdás szerepelt a me-

gyei selejtezõkörben, közü-
lük közel tízen a szegedi ré-
giós döntõben is ott lehet-
nek, ahol kecskeméti, algyõi,
szegedi és kalocsai ellenfe-
lekkel mérkõzhetnek az or-
szágos fináléba kerülésért. –
Akár oda is eljuthatunk, per-
sze ezért nagyon sokat kell
még tennünk – mondta
Czesznak György, a Szentesi

Párducok Kézilabda Után-
pótlás-nevelõ Sportiskola ve-
zetõje. – A fiú csapataink
már rutinosabbak, tapasztal-
tabbak, mint a lányok, akik a
versenyrendszerbe csak ja-
nuárban kapcsolódtak be. Bí-
zom benne, hogy a régiós
döntõbõl is sikerül tovább-
jutniuk fiainknak, akik a sze-
gedi megyei fordulóban hat

góllal verték a Pick Szeged
utánpótlásképzésében részt-
vevõ Vörösmarty iskolát, és
öt gyõzelmet aratva léptek
tovább a következõ körbe.

A regionális döntõt Bács-
Kiskun, Tolna és Csongrád
megye legjobbjaival a szege-
di Etelka sori sportcsarnok-
ban rendezik május 5-én.

H.V.

Megyébõl a régióba
– Egész egyszerûen bénán játszottunk – konkrétan ezt

mondta a Fábiánsebestyén ellen 3-2-re elvesztett hazai mér-
kõzést követõen Bozóki Zoltán, a Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgócsapatának vezetõedzõje.

– Pontatlanok voltunk, sokat foglalkoztunk az ellenféllel,
keveset a játékkal, így ismét odaajándékoztunk három pontot
az ellenfélnek. Hétvégén a Tanárképzõ ellen játszunk Szege-
den, illõ lenne már legalább egy pontot szereznünk, külön-
ben végleg a középmezõnyben ragadhatunk. – Ahelyett,
hogy a negyedik helyen állnánk, egyszerûen beragadtunk –
mondta a tréner.

A Szentesi Kinizsi a táblázat 7. helyén áll, 40 ponttal, míg a
hétvégén 3-1-re nyerõ ifjúságiak másodikak a tabellán.

hv

Labdarúgás

Itthon nem megy

Betegen is magyar
bajnok lett

A Szentesi Sakk SE ifjúsági versenyzõi április 14-én sikeresen szerepel-
tek a Kecskeméten rendezett korcsoportos versenyen.

Felsõ tagozatosoknál 2. helyezett Nagy Viktor (Klauzál), 3. Mélykúti Fe-
renc (Koszta), 4. Nagy Roland (Klauzál), 5. Horváth Róbert (Szent Erzsé-
bet). Az alsósoknál jól szerepelt Udvardi Zalán (Deák), aki a 7 fordulóban 4
pontot szerzett. A felnõtteknél szintén 4 pontot szerzett Kozák János.

A hétvégén Budapesten rendezték meg a diákolimpia országos sakk
döntõt. Az V. korcsoportos lányoknál Szalaji Renáta 6. helyezett (HMG ta-
nulója). IV. korcsoportos lányok között Csókási Dzsenifer (Fábián-
sebestyén), a Szentesi Sakk SE versenyzõje a 18. helyen végzett a 26 fõs
mezõnyben.

A Csongrád megyei I. osztályú felnõtt bajnokságban vasárnap az I-es
csapat a Röszke V. ellen 5,5-2,5-re nyert. Pontszerzõk: Sakic S., Balatoni
Gy., Patkó L., Pekár E., Barta M. gyõzött, döntetlen: Sakic L.

Kõhalminé Forrai Julianna

Sakk-sikerek

A Fradi ellen a hetedik helyért

Elõítélettel is küzdõ
bokszolók

Csaba és „Zaki“.

Mészáros Zoltán, a Hunor Coop vezérigazgatója külön gratulált
a gólkirály Weszelovszky Lászlónak. (Fotó: Vidovics)
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Kos
Ez a hét remek lesz arra,
hogy végre felismerje a

valóságot és kiderítse az igazságot.
Ez most könnyen fog menni, aminek
a lassan visszatérõ biztonságérzet és
elismerés lesz az eredménye. Köny-
nyedén halad elõre az útján.

Bika
Pontosan tudja, hogy a
saját karrierjét csak maga

tudja építeni, és a saját életét is csak
ön élheti. Egy kecsegtetõ ajánlattal
keresik meg, amely hosszú távon is
nyerõ pozíciót biztosít, ezért küzdjön
érte foggal-körömmel.

Ikrek
Partnere bejelentheti a hé-
ten, hogy szüksége van

némi gondolkodási idõre, mert az el-
múlt hetek megtépázták kicsit a kap-
csolatukat. Hagyja õt gondolkodni,
biztos lehet, hogy nem az ön hibáit
keresi, inkább õ fog megváltozni.

Rák
Képes az élet örömeit iga-
zán élvezni, de csak akkor,

amikor úgy érzi, hogy eljött az ideje
és a helye. Nyugodt hétnek néz elé-
be, bár sokat elégedetlenkedik önma-
gával és teljesítményével, de erre
nincs semmi oka. Új lehetõségek
nyílhatnak.

Oroszlán
Érdekes kalandba kevered-
het a héten a munkahe-

lyén. Ha túlságosan visszautasító
lesz, azzal csak tovább fokozza a
kolléga érdeklõdését. Érdemesebb
inkább kicsit rámenõsebbnek lennie,
de nem a flört, hanem a munka terü-
letén.

Szûz
Kellemes szórakozásnak
induló hobbija most úgy

tûnik, hogy pénzt hoz a konyhára.
Sajnos nem annyit, amennyibõl meg
tudna élni, ezért fõállását még vélet-
lenül se adja fel. A szakítás gondola-
tát is verje ki a fejébõl.

Mérleg
Amit eddig halogatott,
most végre nyugodtan

meglépheti. Lehetõleg csak a hét ele-
jén intézkedjen pénzügyekben, mert
késõbb elõfordulhat, hogy csak ne-
hezen tudja megkülönböztetni a jótól
a rosszat. Vegye kézbe sorsa irányí-
tását.

Skorpió
Vannak még csodák, mert
most végre sikerül megva-

lósítani azt a régóta dédelgetett ter-
vét, amelyrõl már épp kezdett lemon-
dani. A legjobbkor jön meg az a bizo-
nyos levél. Magánéletében feszültsé-
gek várhatók, egy félreértés szakítás-
hoz vezethet.

Nyilas
Foglalkozzon kevesebbet a
kollégáival, inkább szen-

teljen több idõt a természet megis-
merésére. Néhány kiadós séta segít
rendezni a gondolatait és eltereli a fi-
gyelmet a kevésbé fontos, de annál
bosszantóbb dolgokról.

Bak
Lazítson és higgye el,
hogy jó, hogy többen tá-

mogatják és csak kevesen támadják.
Az életben fontos személyek szeretik
önt, a többiek pedig úgysem számí-
tanak. A héten kitûnõen meg tudja ol-
dani a munkahelyi konfliktusokat.

Vízöntõ
Az átlagosnál sokkal
szebb hétnek néz elébe,

bár lesznek olyan napok, amik nem
lesznek könnyûek. A nehézségek el-
lenére kitûnõ formában van, ezért ki-
fejezetten kedvére való, hogy olyan
feladattal kell megbirkóznia, amely-
hez leleményességre van szüksége.

Halak
Munkája, anyagi helyzete,
egészsége és más reali-

tásba forduló dolgai nem igazán ér-
dekelik, mert minden energiáját egy
bizonyos személy felé fordítja. A sze-
relemben nem történik korszakalkotó
változás, ezért jól teszi, ha megbe-
csüli a jelenlegi érzéseit.

Április 21-27.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP

A városi könyvtárban mû-
ködõ filmklubban a Perse-
polis francia-amerikai ani-
mációs filmet vetítik. Az áp-
rilis 25-én, szerdán 18 órától
látható filmbõl adunk ízelí-
tõt:

Mi marad azok után a
hosszú, Istennel és Karl
Marxszal folytatott, éjszaká-
ba nyúló beszélgetések után,
a háború sújtotta városi ut-
cák és a rövid, de annál fáj-
dalmasabb számûzetés után
Európába, mely egyszerre
van közel és távol. Egy erõ-
teljes, fekete-fehér film, mely
részben a valóságon alapul,
részben a képzelet szülötte,
egy film arról, hogy milyen
volt az élet Teheránban a for-
radalmat megelõzõ idõktõl
kezdve napjainkig.

Filmklub:
Persepolis

• Április 24-én, kedden 18 órakor az Ugorgyunk Társulat:
"... hozott szalonnával..." címû Örkény-estje lesz a városi
könyvtárban. Szereplõk: Dózsa Erzsébet, Fesztbaum Béla,
Holman Endre, Keserû Imre, Papp László, Rácz Attila.

Gyakran mondjuk: A tévé-
szereplõknek persze köny-
nyû! A reggeli kávéval végig
táncolnak a tetõtérben, dél-
ben vígan tolják be a csirkét
a sütõbe, este barátokkal ne-
vetgélnek a hosszú asztal
mellett a csodálatos színû
bor társaságában… De miért
lenne rosszabb dolgunk,
mint nekik? 

Csak azért, mert be kell vá-
sárolnunk. Azt pedig még so-
ha nem láttuk, amint kedvenc
reklámszereplõink fáradtan,
éhesen, munkahelyi gondok-
tól elcsigázottan válogatnak a
túlkínálattól roskadozó pol-
cok között vagy amint a pul-
tok mellett elõrebokszolják
magukat a salátáig és a bo-
roknál elõször az árcédulára
sandítanak. De ki mondta,
hogy lazábban nem mehet a
dolog? 

Természetesen az igazán
kellemes pillanatok csak az
evéskor várnak ránk, de ad-
dig is szerezhetünk egy kis
örömöt magunknak, ha job-
ban átgondoljuk, mit is aka-
runk az asztalra varázsolni.

Gyorsan, finomat,
olcsón.

Elõször futtassuk végig az

agyunkon, mi is van otthon a
hûtõben, a konyhaszekrény-
ben, kamrában. Ekkor sokan
azt mondjuk: „Semmi”.

Annyira azért nem rossz a
helyzet, bizonyára liszt, olaj,
só, cukor lapul a szekrény
mélyén. Akkor viszont már
félig sikeresek vagyunk. Már
csak egy kevés krumpli, tojás,
esetleg szalonna kell, továbbá
pár citrom és egy csokor pet-
rezselyem. A tej és trappista
sajt szintén jól jön az alap élel-
miszerek sorában, így már
nagyon sokféle menüvel
készülhetünk családunknak,
barátainknak. Hozzávetõleg
3000 forintból príma vacsorát
állíthat össze 6 fõ részére. Te-
gye a következõket: fél kiló
krumplit fõzzön meg héjában,
majd vágja fel kockára, pirítsa
meg kb. 30 dkg felkockázott
szalonna zsírján (tetszés sze-
rint lehet húsos, fehér vagy
füstölt szalonna) amíg arany-
barna lesz. Tegye félre, s amíg
kihûl, 10 tojást válasszon kü-
lön a sárgájától, a fehérjét ver-
je fel kemény habbá, a sárgá-
ját keverje ki sóval, borssal,
fél liter tejjel, 10 dkg reszelt
sajttal és 3 evõkanál liszttel. A
végén keverje hozzá a felvert

tojásfehérjét, s az így kapott
masszát dolgozza össze a sza-
lonnás krumplival. Öntse tûz-
álló tálba, süsse 20-25 percig
180 fokos sütõben. Amíg sül
az étel, mérjen ki 1 dl olajat,
csavarja ki egy fél citrom le-
vét, fokhagymapréssel zúz-
zon össze 3 gerezd fokhagy-
mát és vágjon apróra 1 csokor
petrezselymet. Az egészet ke-
verje össze és amikor elké-
szült a krumplis-tojásos torta,
locsolja meg a tetejét vele. Na-
gyon finom, egyszerû, még-
sem hétköznapi finomság,
biztosan sikere lesz vele. Még
azok is könnyen elkészíthetik,
akik egyébként nem túlzottan
jártasak a fõzés tudományá-
ban.

Hozzávalók 6 fõ részére:
Fél kg krumpli –150 Ft
30 dkg szalonna – 500 Ft
10 tojás – 500 Ft
1 l tej –260 Ft 
10 dkg sajt – 200 Ft
petrezselyem –150 Ft
1 db citrom –100 Ft 
1 fej fokhagyma –70 Ft 
1 kg liszt –130 Ft 
1 l olaj – 580 Ft
Összesen: 2640 Ft

A vacsora és a vásárlás

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével.

Idõszaki kiállítások: Õseink
nyomában kazah-magyar régé-
szeti ásatások; Buffalo Bill's Wild
West. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezés-
sel.

Tokácsli Galéria 
Rejtelmek, ha zengenek cím-

mel látható az alkotó pedagógu-
sok tárlata nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
A Kurca-parti Foltvarró Klub

Szebb a világ, ha kiszínezzük cí-
mû kiállítása tekinthetõ meg ápri-
lis 26-ig nyitva tartási idõben.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása láto-
gatható. Az Afrika feketén-fehé-
ren címû tárlat különlegessége,
hogy a két fiatalember a
Budapest-Bamako Rally három-
szoros bajnoka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketeke-
rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehe-
tõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Április 27-ig a Jövõnkért Alap-

fokú Mûvészeti Oktatási Intéz-
mény képzõmûvészet mûvészeti
ágának növendékei munkáiból
látható kiállítás, „Színes világ"
címmel.

Galéria Kávéház
A fotómûvészet kedvelõi köré-

ben nem ismeretlen Törköly Jó-
zsef neve, aki jellemzõen aktké-
pekkel mutatkozik be, a kiállítás
május 7-ig látogatható. 

Õze Lajos Filmszínház
Április 19-23.
17.30 óra Csernobil öröksé-

ge: a Zóna - magyar dokumen-
tumfilm, 20 óra Az öldöklés iste-
ne - francia-német-lengyel vígjá-
ték.

Április 26-30.
17.30 óra Mindenki szereti a

bálnákat - amerikai romantikus
dráma, 

20 óra Utódok - amerikai film-
dráma.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 20-tól

Az ügyvéd- dinasztia ifjú sarja le-
teszi ügyvédi vizsgáját. Pár nap
múlva az apja átad neki egy hatal-
mas csomagot:
– Fiam, ezek itt a Kovács – Sza-
bó-féle birtokper iratai. Készülj fel,
hétfõn te mész a tárgyalásra, és
ne feledd, hogy ez a per már vagy
30 éve húzódik!
Hétfõ délben örömteli arccal, csil-
logó szemekkel tér haza az ifjú
ügyvéd:
– Apám! Gyõztem! Megnyertem a
pert!
– Micsoda?!
– Igen! 30 év után egyetlen ügyes
húzással…
Piff-paff, az apja lekever két hatal-
mas pofont:
– Fiam! Te normális vagy, 30 éve
élünk ebbõl a perbõl! 30 éve ezen

a pénzen járunk nyaralni! És erre
te megnyered?!

Egy borkereskedés szerzõdött
borkóstolója meghalt, így az igaz-
gató hirdetést adott fel a megüre-
sedett hely betöltésére. Egy elha-
nyagolt külsejû, részeges kinézetû
férfi jelentkezett interjúra. Az igaz-
gató kínosan törte a fejét, hogyan
is rázhatná le? Kezébe adott hát
egy pohár bort. A jelölt megkós-
tolta:
„Ez egy Muscat, 3 éves, északi
lejtésû dombról, acéltartályban
érlelve; alacsony fokozatú, de
még elfogadható…”
„Helyes!” – mondta az igazgató.

Második pohár…
„Ez egy Cabernet, 8 éves, délnyu-
gati lejtésû dombról, tölgyfa
hordóbanérlelve 8 fokra. Még 3
évig kellene hagyni a legjobb vég-
eredményhez.”
„Talált!” – ismerte be kelletlenül
az igazgató. Harmadik pohár…
„Ez egy Pinot Blanc pezsgõ, ma-
gas rangú, exkluzív!” – szólalt
meg nyugodtan a részeges. Az
igazgató megdöbbent. Segélyké-
rõen a titkárnõjére pillantott. Az
kiment a szobából, majd perce-
ken belül visszatért egy vizelettel
teli pohárral. A jelölt megkós-
tolta…
„Ez egy szõke, 26 éves, 3 hóna-
pos terhes és ha még most se
adja nekem ezt a k**** állást,
megnevezem a gyerek apját is!”

Pótfûtés

– Úgy érzem, hazajövök
ide, szinte minden úgy néz
ki, mint gyerekkoromban –
engedte szabadjára emléke-
it a Fridrich-fényírdában
Rágyánszky Sándor. Frid-
rich János egykori napfény-
tetõs mûtermében a mûem-
léki világnapon a fotográ-
fus unokája fogadta a láto-
gatókat. 

Mindhárom Fridrich-lány
kitanulta a szakmát, a kö-
zépsõ, Rágyánszkyné Frid-
rich Katalin fia 1948-ban
született, s 11 éves koráig is-
merte az 1959-ben elhunyt
nagyapját. – Szigorú, rabiá-
tus ember volt, sokszor el-
vert, ha rosszalkodtam – me-
sélte az unoka. – Azt hallot-
tam, a gazdasági válság ide-
jén elõfordult, hogy úgy
ment haza feleségéhez: „Sen-
ki nem volt ma, szívem!”. A
válság lehetett az oka, ami-
kor egy vasárnap hazatérve,
a leves megsütötte a száját,
mérgében az egész terített
asztalt ráborította a családra.
De nem ez volt a jellemzõ,
tette hozzá sietve a férfi, aki
ma azt vallja: – Volt egy ki-
sugárzása, megbízhatóság
áradt belõle, mindig felnéz-
tem rá. A precizitást, ami egy
mûszaki embernél létfontos-
ságú, tõle tanultam. 

–Vasárnaponként a képe-

ket kellett áztatnom, vagy a
szatinálóhengert tekertem, s
besegítettem a napi rutinba,
el lehet képzelni, milyen mo-
noton munka volt, ezért nem
lett belõlem fényképész -
árulta el Rágyánszky Sándor,
aki a Pollákban elektromû-
szerész szakmát szerzett,
utána Németországba ment
dolgozni. Majd a Malév-nál
helyezkedett el, navigációs
mûszerész volt hosszú éve-

kig, közben bejárta az egész
világot. A Közgázon végzett,
majd egy textil kft.-vel né-
met nyelvterületre dolgoz-
tak. Öt éve tért vissza a gyö-
kereihez, Szentesre.

Mint elmesélte, a 20. szá-
zad elsõ évtizedeiben a vá-
ros egyetlen fényképésze-
ként tevékenykedõ nagyap-
ját nem lehetett tehetõs em-
bernek mondani, de volt há-
za, s el tudta látni a család-

ját, sõt Koszta Józsefet azzal
is támogatta, hogy idõnként
festményt vásárolt tõle.
Azonban megesett, hogy
amikor a mûvész ellátoga-
tott hozzá, Fridrich büszkél-
kedett a Koszta-képeivel is,
mire a festõ néhány mûvére
csak legyintett, ugyan, csak
gyerekkori mázolmányai
azok. Ez rosszul esett Frid-
richnek, aki levette az egyik
képet, s a festõ kezébe adta:

„Mûvész úr, akkor vigye ha-
za!”

Nem csak a mûteremben
dolgozott a fotográfus, s az
önmagában is esemény volt,
ahogy a szekéren szállított
nagyméretû kamerájával
megérkezett a város külön-
bözõ pontjaira. A fotók egy
része a mûterem falán sora-
kozik – mind-mind páratlan,
muzeális érték ma már. –
Rózsa Gábornak köszönhe-
tõen hatalmas és értékes a
gyûjtemény, a képeken rajta
van Szentes több évtizednyi
élete. A fényérzékeny szala-
gokat és az üvegnegatívokat
meg kellene menteni a tudo-
mányos kutatás számára.
Ennek legjobb módja a digi-
talizálás – fejtette ki Rágyán-
szky. Mint kiderült, otthoná-
ban õriz Fridrich-relikviákat,
köztük egy albumot nagyap-
ja szép rajzaival, s a mester
iparos igazolványát is 1905-
bõl, vagyis abból az eszten-
dõbõl, amikor napfénytetõs
mûtermét megnyitotta. Nem
zárkózik el attól, hogy köz-
szemlére bocsássa értékeit,
kölcsönbe szívesen adná a
múzeumnak, hiszen, ahogy
fogalmazott, az a célja, hogy
minél többen megismerjék
nagyapja munkásságát.

Kép és szöveg:
Darók

Hazajár a Fr idr ich- fényírdába



100 ezer forint értékû ön-
tözõberendezés-alkatrésze-
ket loptak el a Ludas-csator-
na partjáról április 6-a és 13-
a között. A tettes vashulla-
dékként értékesítette a fé-
met, így bukkantak a nyo-
mára a rendõrök.

Ellopott, majd 5000 forin-
tért értékesített egy gurulós
széket az a fiatal férfi, aki a
gyermekotthonból tulajdoní-
totta el a bútordarabot.

Saját szüleit lopta meg egy
férfi a Huszár utcában. Ku-
koricadarálót vitt el otthon-
ról, és értékesített fémhulla-
dékként.

Garázdaság miatt indult
büntetõeljárás egy 23 éves fi-
atalember ellen, aki az el-
múlt szombaton, egy vitát
követõen mérgében, kézzel
betörte az egyik Kossuth téri

üzlet kirakatát. A férfit, aki a
kezén megsérült a „csapás”
után, a helyszín közelében
elfogták a rendõrök.

Két férfi keveredett konflik-
tusba egymással a Nagy Fe-
renc utcában, aminek az lett a
vége, hogy egyikük ököllel
arcon verte a másikat.

Elloptak egy lezáratlan,
400 ezer forint értékû Pannó-
nia motorkerékpárt a Farkas
Antal utcából. A rendõrök a
bûncselekményt követõen
nem sokkal a helyszín köze-
lében igazoltattak két fiatal-
korú és egy gyermekkorú
személyt, akik nagy valószí-
nûség szerint a lopást elkö-
vették. A nyomozás során ki-
derült, hogy a három fiatal
alaposan gyanúsítható egy
korábbi motorlopással is.

Öt sertést vittek el egy kül-

területi tanyáról április 14-re
virradóra. A hízók értéke 300
ezer forint.

Villanymotort lopott a volt
Ruhagyár területérõl három
férfi. A gyanúsítottakat a
helyszínre kiérkezõ rend-
õrök elfogták.

Bejelentés érkezett a Szen-
tesi Rendõrkapitányságra,
hogy április 17-ét megelõzõ-
en az egyik Deák Ferenc ut-
cai lakóház udvarából közel
100 ezer forint értékû vas-
csövet loptak el ismeretle-
nek. A helyszíni intézkedés
során kiderült, hogy a tolva-
jok a következõ, elszállítan-
dó adagot is összekészítet-
ték, sõt éppen akkor érkez-
tek meg az ”áruért” a hely-
színre, így a rendõrök azon-
nal „lekapcsolták” õket.

H.V.
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FELHÕ ALIZ
életének 70. évében elhunyt.

Temetése

2012. április 26-án,

csütörtökön fél 11-kor lesz

Budapesten,

a Farkasréti temetõben.

A temetés utáni gyászmise

27-én, pénteken 18 órakor

Szentesen lesz

a Szent Anna-templomban.

Gyászoló család

Babinszky Zsuzsa, a Szent László Lovas
Klub elnöke, a verseny fõszervezõje el-
mondta, Szegedrõl, Orosházáról, Szarvas-
ról, Nagyszénásról és Budapestrõl is érkez-
tek versenyzõk a szentesiek-csongrádiak
mellett.

A megmérettetés három részbõl állt: elsõsor-
ban az utánpótlás számára biztosítottak ver-
senyzési és tapasztalatszerzési lehetõséget. A
Csongrád megyei szabadidõs versenyt (díjlo-
vas 1-2, alapfokú), futószáras ülés versenyt (6
éves kortól) és díjugratást rendezték meg.

Délután pedig egycsillagos CDMB Csong-
rád megyei díjlovagló minõsítõ – egyben az
országos Talentum kupára minõsítõ – ver-
senyszámot rendeztek a középosztálynak,
elõkészítõ és alapfokú feladatokkal, majd a
versenyt a könnyû osztály zárta.

Rengeteg gyermek vett részt az esemé-
nyen. Eredmények, könnyû osztály: 1. Ördög
Nikolett, 2. Bertók Ágnes, 3. Babinszky Zsuzsa.
Futószár: 1. Németh Nikolett, 2. Kovács Panna.
80 cm-es ugrás: 1 Terecskei Edina, 2. Nagy-Pál
Virág, 3. Földes Klaudia.

Elõkészítõ- gyermek: 1. Kiss Kincsõ, 2. Né-
meth Laura, 3. Ráskai-Kiss Orsolya.

Felnõtt: 1. Molnár Nóra, 2. Solymosi Anna-
mária, 3. Melis Brigitta.

Garai Sz. Imre

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) tartanak ügye-

letet. Telefon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: 

hétköznap 15 órától 17 órá-

ig, hétvégén és ünnepnap 9

órától 11 óráig  a Sima F. u.

31–33. szám alatt (mentõállo-

más), rendelési idõn kívül az

ellátás a kórház gyermekosztá-

lyán történik.

Gyógyszertári készenléti

ügyelet:

április 16-23. Eszes Gyógy-

szertár (Klauzál 6.) hétfõ-pén-

tek 7.30-18 óráig. Április 23-

30. Kertvárosi Patika (Köztár-

saság u. 29.) hétfõ-péntek 7-

18, szombat 8-12 óráig. Ké-

szenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet:

(Szentes, Nagytõke, Derek-

egyház) április 22-én Búzás

Károly Tavasz u. 10., telefon:

313-251.

Született: Szekeres József
és Csányi Ildikó Editnek
(Brusznyai stny. 7.) Panna
Róza ,  Lakatos Tamás és
Gömöri Mariannának (Be-
rekhát, Tanya 9/A) Maja,
Farkas Viktor és Domokos
Andreának (Mészáros L. u.
5.) Regina nevû gyermeke. 

Házasságot kötött: Has-
sani Mohammad (Karaj,
Irán) és Kocsis Olga (Pólya
u. 3/A).

Elhunyt: Samu László
(Apponyi tér D ép.), Szántó
Imre (Árpád u. 8.), Nagy Jó-
zsef (Zolnay u. 12.), Hegedûs
József (Kossuth u. 17.), Ta-
kács József (Farkas A. u. 9. )
Hati Sándorné Vincze Teré-
z i a  ( C s o n g r á d i  ú t  8 4 . ) ,
Virágos-Kis Istvánné Móczár
Margi t  (Drahos  u .  10 . ) ,
Drubina László (D-oldal
109.). 

Családi események

Ismét a fémtolvajok… Lovasverseny volt
Szentlászlóban

Szentes, Derekegyház, Nagymágocs, Nagytõke és Szegvár
civil szervezetei és csoportjai megalakították a Szentes Kistér-
ségi Ifjúsági Kerekasztalt.

A Kerekasztal fõbb céljai a résztvevõk kölcsönös támogatá-
sa, érdekeik, jogaik, igényük illetve a lehetõségek szerinti
képviselete, védelme, ifjúsági közéleti partneri szerep a Szen-
tes Kistérségi Önkormányzati Társulás mellett. A kistérségi
és települési fejlesztési programok szervezését is tervezik. A
szervezet vezetõje Ponicsán Péter, helyettese Bánvölgyi Petra,
akiket Derekegyház delegált. A Kerekasztal mentorszerveze-
te a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség.

Megalakult a SzeKIK
Szirbik Imre polgármes-

ter április 26-án, csütörtö-
kön, 9-11 óra között tart
fogadónapot hivatali he-
lyiségében.

Szûcs Lajos alpolgármes-
ter fogadónapját késõbb
tartják meg.

Fogadónap
A május 1-jei ünnepre

való tekintettel munkanap-
áthelyezésre kerül sor,
amely szerint április 21-én,
szombaton pihenõnap he-
lyett munkanap lesz.  A
munkanap-áthelyezés miatt
szombaton fizetni kell a
parkolásért 8 és 17 óra kö-
zött. Április 30. azonban pi-
henõnap, ezért azon a hét-
fõn ingyenes a parkolás.

* * *
A polgármesteri hivatal

munkarendje is változik a
központi szabályozás kö-
vetkeztében. Pénteken 16
óráig fogadja az ügyfeleket,
szombaton 7.30-tól 13.30-ig
tart nyitva. Április 30-án
hétfõn és május elsején ked-
den zárva lesz.

* * *
Változik a vonatok köz-

lekedési rendje is. Április
20-án, pénteken munkanapi
(nem pénteki), április 21-én,
szombaton pénteki menet-
rend lesz érvényben. Április
22-én, vasárnap már a meg-
szokott, vasárnapi menet-
rendnek megfelelõen közle-
kednek a vonatok.

* * *
Április 24-e a Magyar

Rendõrség Napja, ezért
ezen a napon a rendõrség
igazgatásrendészeti osztá-
lyán szünetel az ügyfélfoga-
dás, így a fegyver engedély-
ügyi, a vagyonõri és piro-
technikai beadványok foga-
dása is. A panaszirodák ter-
mészetesen ezen a napon is
mûködnek, így az állampol-
gárok ekkor is megtehetik
feljelentéseiket, bejelentései-
ket.

Rövid hírek

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü április 23—27.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Tárkonyos burgonyaleves

és zellerkrémleves
pirított kenyérkockával

A menü: Töltött káposzta v.
fasírt finomfõzelékkel

B menü: Csirkés-sajtos rakott tészta
Kedd: Csípõs-savanyú leves és

zöldbableves
A menü: Sertéssült vadas

mártásban, sós burgonya
B menü: Gyros, sült burgonya,

saláta
Szerda: Csontleves házitésztával

és gyümölcsleves
A menü: Csülökpörkölt tésztával v.

rántott velõ kukoricás
rizzsel, saláta

B menü: Rántott csirkemáj,
kukoricás rizs, saláta

Csütörtök: Paradicsomleves
és tojásos leves

A menü: Rántott szelet,
burgonyapüré, saláta

B menü: Csirkepaprikás,
nokedli, saláta

Péntek: Csülkös bableves és
zöldborsóleves
csirkeaprólékkal

A menü: Bakonyi sertéstokány,
tészta, saláta

B menü: Borzas csibemell, spenót v.
petrezselymes rizs, saláta

www.galeriakavehaz.hu (X)

FELHÍVÁS PÁLMÁS VÉRADÁSRA

A Pálmások Szövetsége kilencedik véradó akcióját szervezi,
2012. április 26-án,

csütörtökön 14 – 17 óra között, 
a Szentes, Kiss Zsigmond utcai Vérellátó Állomáson.

Kérjük a már többszörös véradókat, és akik még eddig
nem voltak, jöjjenek el és adják vérüket embertársaink

egészségéért, életének megmentéséért!
Köszönjük!


