
Folyamatosan emelkedik
a végrehajtások száma
Szentesen is. A legtöbb
esetben a banki tartozás
miatt rezsit nem fizetõ
adósok kerülnek a végre-
hajtóhoz, az adósság csu-
pán az ügyek ötödénél ha-
ladja meg a félmillió forin-
tot. Az lakóingatlan árveré-
seknek alig van eredmé-
nye, mert tõkeszegény a
kereslet: tavaly 4,3 millió
forintért sem kellett senki-
nek egy kertvárosi tégla-
blokkos lakás. 

2008 óta évrõl évre egyre
több a végrehajtás térsé-
günkben is: tavaly 2010-hez
képest 30, ebben az eszten-
dõben pedig eddig további
1 0  s z á z a l é k k a l  n õ t t  a z
ügyek száma Szentesen –
tájékoztatta lapunkat a Ma-
gyar Bírósági Végrehajtó
Kamara. 2011-ben 166 ingat-
lanárverést hirdettek meg a
városban, de csak a termõ-
földek iránt mutatkozott

valós kereslet, a lakóingat-
lanok  közül  mindössze
négy talált új gazdára a
kényszerértékesítés során.
A legkisebb kikiáltási ár 105
ezer, a legmagasabb 15 mil-
lió forint volt.

Mint megtudtuk, a közhi-
edelemmel ellentétben elsõ-
sorban nem a pénzintézetek
követelései miatt szaporod-
nak a végrehajtások. Az ese-
tek többségében a banki tar-
tozások miatt rezsit nem fi-
zetõ adósok kerülnek a vég-
rehajtóhoz, méghozzá túl-
nyomó részt 100 ezer forint
alatti adósság miatt. A meg-
szorult ingatlantulajdono-
sok inkább hitelüket tör-
lesztik, a gáz-, villany-, víz-,
mobiltelefon számlákat és a
parkolási díjakat viszont
nem fizetik be. Az országos
átlaghoz hasonlóan Szente-
sen is az ügyeknek csupán
ötöde, ahol a tartozás meg-
haladja a félmillió forintot. 

(folytatás a 3. oldalon)
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A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A rezsi sokszorosát is
elviheti a végrehajtó

A Szentesi Mûvelõdési
Központ Díszmadártenyész-
tõ Szakköre 1972 óta mûkö-
dik a városban. Az elmúlt
negyven évben országosan
ismertté és kedvelté vált a
Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban havonta meg-
rendezett börze. Nem csak a

térségbõl, hanem az ország
minden részébõl, sõt kül-
földrõl is jártak ide rendsze-
resen madarasok. Azonban
most kérdésessé vált a szak-
kör jövõje, az alapító és fõ
szervezõ Kotvics Varga Antal
abbahagyja, ha nem változ-
nak a feltételek.

Az adóhatóság egy évvel
ezelõtt februárban ellenõr-
zést végzett a madárbörzén,
nagy felháborodást váltva ki.
Az idejárók többsége ugyan-
is olyan hobbi madártartó,
aki nem üzleti szándékkel
neveli ezeket a tollas jószá-
gokat, hanem kedvtelésbõl.
A saját szaporulatából elad,
az árából másik madarat
vagy eleséget vesz.

Az adóhatóság emberei
márciusban ismét megjelen-
tek a madárbörzén. Tizenkét
ellenõr jött és vásárolt hat
helyen - mondja a szakkör-
vezetõ. Volt, hogy el se vet-
ték a madarat, nem is fizet-
tek és már büntettek. Állító-
lag feljelentésre jöttek, de ezt
nem mondhatták meg. A
büntetés 200 ezer forintig
terjedhet.

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Dél-alföldi Regioná-
lis Adó Fõigazgatósága tájé-
koztatása szerint az operatív
revizorai az egy évvel ezelõt-
ti tapasztalatok alapján ismé-
telten próbavásárlással ellen-
õrizték a nyugtaadási kötele-
zettség teljesítését. Az ellen-
õrök a legkülönfélébb papa-
gájok, a tartásukhoz szüksé-
ges eszközök, valamint ele-
delek közül válogattak, és
vásároltak a helyszínen tar-
tózkodó árusoktól.

(folytatás a 4. oldalon)

Az adóellenõrök ismét lecsaptak a díszmadárbörzére

Negyven év munkáját
teszik tönkre

Ennek következtében füst-
mentes sörözõket, étterme-
ket, zenés-táncos szórakozó-
helyeket figyelhettünk meg,
a törvény januári bevezetése
óta. Egyik év eleji számunk-
ban már foglalkoztunk a té-
mával, a törvényt akkor ber-
zenkedve fogadta vendég és
vendéglátó egyaránt. Igaz,
nem volt könnyû elfogadni a
dohányosoknak, hogy ki let-
tek „számûzve” a hidegbe. A
három hónapos türelmi idõ
leteltével áprilistól már bün-
tethetõ a törvényt megszegõ
vendéglátó egység és a bent
rajtakapott pöfékelõ is. 

Azt is hozzá kell tenni
azonban, hogy voltak üzlet-
tulajdonosok, akik alig vár-
ták, s örömmel üdvözölték
a dohányosokat sújtó ren-
delkezést. Ezzel a hozzáál-
lással találkoztunk a sétáló-
utcán üzemelõ Arabella
Music Club vezetõje részé-
rõl is. A hétvégi bulikban

tiszta, átlátható légtérben
táncolnak a fiatalok, erõsí-
tette meg a hely üzletveze-
tõje, név nélkül. Mint a fia-
talember elmondta, õ sem
dohányzik, s nagyon várta
már a füstmentes diszkót.
Ugyanakkor növekedett a
felelõsségük is, hiszen a
vendégkörüknek mintegy
60 százaléka cigizik, s foko-
zottabban oda kell figyelni-
ük, például arra, hogy sö-
rösüveget, poharat ne vi-
gyenek ki a fiatalok maguk-
kal az utcára, hiszen csak
oda mehetnek dohányozni.
Egyébként ellenõrzik az
egységet, de a tisztiorvosi
szolgálat részérõl eddig do-
hányzás ügyben még nem
voltak náluk. A törvény
többletmunkát jelent a sze-
mélyzet számára, hiszen a
közterületrõl el kell takarí-
taniuk a hátrahagyott csik-
keket.

(folytatás a 3. oldalon)

Füstölgõk
és elégedettek
cigi ügyben

A pár száz forintos parkolási tartozás a százszorosára is
nõhet, ha végrehajtóhoz kerül az ügy.    (Fotó: Besenyei)

A Kertvárosban lakók ki-
fogásolták a Honvéd és a
Veres Péter utcai járdák álla-
potát. A kérdésben a kerület
önkormányzati képviselõje,
Chomiak Waldemar interpel-
lált a testületi ülésen. A Vá-
rosellátó Intézmény vezetõ-
je válaszából kiderül, hogy
a Veres Péter utcai járdala-
pos járda javítása közmunka
program keretében ez év jú-
nius 30-ig megvalósul. A
Honvéd utcai aszfaltos járda
szakaszos javítása az intéz-
mény éves járdafelújítási ke-
retének terhére készül el
szeptember 30-ig. A városel-
látó ebben az évben mint-
egy 30 millió forintot tervez
járdafelújításokra fordítani.
Jelenleg a Szalai utca déli
oldalán javítják a járdalapo-
kat a Dr. Berényi és a Wesse-
lényi utcák közötti szaka-
szon valamint a Farkas An-
tal utcai díszkút környékén.
Elkészült a Kurca sétány
szegélyezése a Csongrádi
úti híd és Eszperantó híd
közötti szakaszon. Itt hama-
rosan gyöngykaviccsal töl-
tik fel a gyalogutat, amit
majd az anyagiak függvé-
nyében, késõbb természetes
térkõvel burkolnak le.

Járda-
felújítások

LONDONI KVÓTÁT KAPOTT Rácz Nikolett, a Szentes

Városi Úszó Club mozgáskorlátozott versenyzõje, így elvileg

indulhat a paralimpián 100 méteres mellúszásban, de a végle-

ges döntésre még várni kell május 20-ig.

Részletek a 6. oldalon.

Tapasztalataink szerint a szórakozó- és vendéglátóhe-
lyeken szinte kivétel nélkül mindenhol betartják a ven-
dégek a dohányzást szigorító, januártól életbe lépett tör-
vény rendelkezéseit. Vagyis, ha rágyújtani támad ked-
vük, automatikusan kimennek az utcára, vagy – ha az
adott vendéglátó egységnek van – a kerthelyiségbe, il-
letve megérkezve nem lépnek addig a pulthoz, míg kint
el nem szívták a cigarettát.

(Fotó: Garai)
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130 éve: a Szentesi Lap
1882. április 8-diki számának
„Helyi és vegyes hírek” ro-
vatából megtudhatjuk, hogy
a szentesi rendõröket végre
felfegyverezte a városi ta-
nács; és pedig a városi pénz-
tárra nézve igen kedvezõen,
amennyiben a megyei pan-
dúrok fegyverzetét vették
meg nekik rendkívül olcsó
áron. A 800 forint értékû
fegyvereket ugyanis a tanács
árverés útján 150 Ft-ért sze-
rezte meg. A kortárs tudósító
megállapította, hogy: „Ezen
felfegyverzés valóban kor-
szerû intézkedése volt a ta-
nácsnak, mert végre valahá-
ra rendõreink, a rendõri te-
kintélyt jelképezõ és biztosí-
tó fegyverzettel vannak ellát-
va. Használják városunk
közbiztonsága és közrendje
érdekébõl becsülettel és tisz-
tességgel.”

100 éve: az Alföldi Ellen-
zék 1912. április 10-diki szá-
mában egy felhívás jelent
meg „Újabb életpálya a mû-
velt nõk számára” címen,
amelybõl kitûnik, hogy
Turcsányi Imre dr.  ingyenes
tanfolyamot hirdetett olyan
intelligens, mûvelt nõk szá-

mára, akik életpályául tûzték
ki egészséges és beteg cse-
csemõk gondozását, táplálá-
sát és nevelését. Csak korlá-
tolt számban vett fel hallga-
tókat. A tanfolyam célját és a
fölvételi feltételeket egy
prospektus tartalmazta. Eb-
bõl megtudható, hogy a fog-
lalkozásokon a jelöltek meg-
ismerkedhettek a gyermekek
testének szerveivel, azok
mûködésével, különös súlyt
helyezve a csecsemõk termé-
szetes táplálkozásának ész-
szerû irányítására. A tanfo-
lyam tartama 6 hónap; az el-
méleti és gyakorlati foglalko-
zások a szegedi gyermek-
menhely intézetében voltak.
Felvételt nyerhettek az olyan
18–35 éves kifogástalan er-
kölcsû nõk, akik a magyar
nyelvet írásban és szóban tö-
kéletesen bírják, és legalább
4 polgári iskolai osztályt vé-
geztek. A tanfolyamot vég-
zett, vizsgázott gyermekgon-
dozónõk az intézeti és kór-
házi állásokon kívül magán-
családokhoz is elhelyezked-
hettek. 

25 éve: a Szentesi Élet
1987. áprilisi száma interjút
közölt a szentesi múzeum

igazgatónõjével, Vörös Gabri-
ellával. A Mikor „jön” vissza
a Sarlós Isten címen megje-
lent beszélgetésben a kérde-
zõ a Vásárhelyen lévõ világ-
hírû szegvár–tûzkövesi is-
tenszobor után érdeklõdött,
amely eredetileg múzeu-
munk törzsgyûjteményébe
tartozik. Az igazgatónõ vála-
szában elmondta, hogy a
szentesi múzeum része a
megyei szervezetnek. Nem-
csak a pénzügy volt közös,
hanem a kiállítási és az isme-
retterjesztési munkát is egy-
séges terv alapján végezték.
Éppen a régészet jó példa
erre: az állandó kiállítások
egy-egy korszakot mutatnak
be, és együttesen adnak átfo-
gó képet a tájegység õstörté-
netérõl. Ennek a koncepció-
nak megfelelõen került a
Sarlós Isten Vásárhelyre. Az
egymáshoz kapcsolódás mi-
att egy kiállítás megbontása
az összes többi átrendezését
is megkövetelné, ehhez pe-
dig sok pénz kell. De nem
csak adtak, kaptak is anya-
got más múzeumoktól…

Közreadja:
Labádi Lajos

Márciusban ünnepelte
80. születésnapját Balázs
György nyugalmazott fõis-
kolai tanár, a történelemtu-
dományok kandidátusa. A
városi könyvtárban a szüle-
tésnapi rendezvényen a csa-
ládtagok mellett volt tanít-
ványai, barátai is köszöntöt-
ték. Az összejövetel végén
megbeszéltük, hogy egy
másik alkalommal folytat-
juk a társalgást. Így talál-
kozhattam a tanár úrral ott-
honában.

Már az elsõ pillanatban ki-
derült, hogy Gyuri bácsi
(megengedte, hogy így szó-
lítsam) nem csak a történel-
met kedveli, de valódi állat-
védõ is. Feleségével 7 kisku-
tyát, 3 cicát és 2 papagájt tar-
tanak és kényeztetnek. A tá-
gas házban kényelmesen
megférnek egymás mellett…
De, milyen hosszú út veze-
tett az Ady Endre utcába –
mostani lakhelyére – errõl
beszélgettünk.

Makón, 1932. március 21-
én született, szegény család
gyermekeként. Édesanyja
kevés keresete miatt nem
tudta eltartani, ezért más
családoknál nevelkedett. Vé-
gül egy idõsebb házaspár
vette gondozásába, velük élt
24 éves koráig.

Nevelt gyerekként gyor-
san megtanult alkalmazkod-
ni környezetéhez, mindenki-
vel megtalálta a hangot,
szorgalmas és érdeklõdõ fia-
tallá vált.  Nehéz fiatalkora
ellenére elkezdte az egyete-

met, de másfél év után a ka-
tonai szolgálat miatt abba-
hagyta. 

– A tudományos munkás-
ság megkezdése elõtt több
mindennel foglalkoztam
–kezdte a beszélgetést Balázs
György. – Nem akartam ta-
nár lenni, jobban érdekelt fi-
atal koromban a muzsika.
Zenészi pályára készültem,
volt is tehetségem hozzá.
Mivel szegénysorban éltünk,
minden nyáron dolgoztam,
hogy tudjam magam finan-
szírozni és foglalkozhassam
a zenével.

– Két hangszeren is ját-
szik. Melyek ezek?

– Nagybõgõ és dob. Mind-
kettõre „C” kategóriás vizs-
gát tettem, s amíg Makón él-
tem ezeken játszottam a he-
lyi zenekarban.  

– Hogyan emlékszik visz-
sza a zenész évekre?

– Makó minden éttermé-
ben felléptünk, mindenkit is-
mertünk és bennünket is is-
mert és szeretett az egész
környék. Nagyon szép idõ-
szak volt, az együttes igazán
sikeresnek mondhatta ma-
gát. Számomra csak mellék-

foglalkozást jelentett, mégis
jól kerestem vele.

– Igaz, hogy külföldre is
hívták zenélni?

– Egy nagyon szép és híres
magyar énekesnõ, hogy úgy
mondjam; belém habarodott.
Õ hívott, hogy menjek vele
külföldre fellépni, de ebbõl
aztán nem lett semmi. Én in-
kább maradtam Makón és
nagyjából 1970-ig itt zenél-
tem társaimmal. Ezután
Mórahalomra kerültem taní-
tani, a zenei pályafutásom
véget ért, még a hangszerei-
met is eladtam.

– Késõbb, amikor fõiskolai
tanár lett, mégis volt egy-
két alkalom, amikor ismét
közel került a zenéhez.

– Egy vidám eset, amikor
az egyik órára a hallgatók va-
lahogy becsempésztek egy
nagybõgõt és elkezdtek rajta
halkan játszani. Rövid fülelés
után én rájuk szóltam, hogy
ha már zenélnek ezen a kivá-
ló hangszeren, miért nem
hangolják be megfelelõen. Ek-
kor jöttek rá, hogy valóban
értek a zenéhez és a hangsze-
rekhez. Ezután a fõiskolai bu-
likban gyakran biztattak a ta-
nítványaim, hogy üljek a do-
bok mögé, így többször is a fi-
atalok zenekarában találtam
magam. Ez persze csak egy-
egy estére szólt, nosztalgiá-
nak jó volt.

– A zenélés mellett tehetsé-
ges focista hírében állt. Med-
dig töltötte ki a sport az éle-
tét?

– Már gyerekkoromban el-
kezdtem rúgni a bõrt, ahogy
azt a fiúk szokták. Elõbb a
Makói Ifjúsági Vasutas csa-
patban, majd az Inasok Szer-
vezetében, késõbb a Vörös
Meteorban játszottam. 1960
környékén fejeztem be a játé-
kot, ezután edzõ lettem Ma-
kón. Az igazi sikert viszont
Mórahalmon értem el, ami-
kor a helyi csapatot megye
II. – bõl sikerült feljuttatnom

megye I. kategóriába. Mó-
rahalom után Szentesre ke-
rültem, itt a  MÁV csapatá-
nak másodedzõje lettem. Ez
a közösség nagyon kedves
volt számomra, a tagokkal a
mai napig jó a kapcsolatom.
1974-ben elkerültem Egerbe,
az edzõi munkával is fel-
hagytam. 1981-ben aztán,
mikor már a Szolnoki Fõis-
kolán tanítottam, megkért az
akkori tanszékvezetõ, hogy
eddzem az iskola focicsapa-
tát. Így aztán még két évig
foglalkoztam ezzel a sport-
ággal.

– A zene és a foci szép em-
lékek, színessé tették életét,
a mai napig sok ismeretség
és barátság ezeknek köszön-
hetõ. Családjában van, aki
tovább vitte valamelyik te-
vékenységet e kettõ közül?

– A fiam és az unokám is
zenél, a focit talán majd va-
lamelyik dédunokám ûzi
majd, de õk most még na-
gyon kicsik.

– A család és a tudomá-
nyos munka ma is szerves
részét képezik életének. Je-
lenleg hogyan telnek napjai?

– A gyerekeimmel és az
unokákkal, dédunokákkal a
hétvégeken szoktunk talál-
kozni, mivel mindenki dol-
gozik, elfoglalt. Jelenleg
négy tudományos munkán
dolgozom, bízom benne,
hogy ezek hamarosan meg is
jelennek. Nem unatkozom, a
napokat aktívan és jókedvû-
en élem.

Fazekas Andrea

A városi könyvtárban
mûködõ filmklubban a Fel-
hõk fölött 3 méterrel címû
spanyol romantikus film-
drámát vetítik. A május 8-
án, kedden 18 órától látha-
tó filmbõl adunk ízelítõt:

A történet két különbözõ

világban élõ tinédzserrõl
szól. Egy valószerûtlen
kapcsolat krónikája, ami
gyakorlatilag lehetetlen,
mindazonáltal elkerülhe-
tetlen...

Babi jól nevelt, ártatlan
és betart minden szabályt.

Hache ellenben lobbané-
kony, lázadó alkat és meg-
bízhatatlan természet. Ál-
landóan keresi a veszélyt,
folyamatosan harcban áll
mindennel és mindenkivel,
illegális motorversenyeken
vesz részt.

Filmklub: A felhõk fölött 3 méterrel

Régi szentesi újságok írták…

Olcsón kapott fegy-
vereket a rendõrség

Néhány nappal ezelõtt súlyos betegsége
után elhunyt Jaksa Erzsébet fõorvos, akinek
élete, munkássága évtizedeken át egybeforrt
a Dr. Bugyi István Kórház minden munkatár-
sának életével. A fõorvosnõ közel 40 évet
dolgozott az intézményben, ahol szinte min-
den nap találkozhattunk vele. Akkor is, ami-
kor már megérdemelt nyugdíjas éveit töltöt-
te.

Rövid idõszakot jelentett azonban számára
ez a pihenõ, hiszen 2010-ben döntött úgy,
hogy nem folytatja nyugdíjasként tovább azt
a gyógyító munkát, mely évtizedeken keresz-
tül a mindennapokat jelentette számára ab-
ban az intézményben, ahova diplomája
megszerzése után elhelyezkedett.

Jaksa Erzsébet 1975-ben szerezte meg a
belgyógyász szakvizsgát. Kezdetben a bel-
gyógyászati osztályon, majd a vérközpont-
ban dolgozott szakorvosként. 1975. október
1-tõl a kórház szakorvosi rendelõjében foly-
tatta szakmai tevékenységét, ahol éveken ke-
resztül csoportvezetõ- és felülvizsgáló fõor-
vosként is tevékenykedett. A nagymunkabírá-
sú, lelkiismeretes, munkáját folyamatosan
nagy gondossággal végzõ fõorvos kitartó és
odaadó munkájával sok beteget gyógyított az
elmúlt évtizedekben, sikerrel. Ennek oka
azonban nemcsak felkészültsége, orvosi
egyetemen megszerzett szaktudása volt, ha-
nem az is, hogy rendszeresen figyelemmel
kísérte a belgyógyászati szakmacsoport új
irányvonalait, folyamatosan bõvítette ismere-
teit, illetve hogy a gyógyítás mellett a meg-
elõzésre is hangsúlyt fektetett munkájában.

A mindig szerény, tapasztalt, a betegeihez
és munkatársaihoz mindig empatikusan vi-
szonyuló fõorvosnõ munkáját az intézmény,
kollégái azzal is elismerték, hogy 2010-ben
állami elismerésre terjesztették fel. Ennek
eredményeként Jaksa Erzsébet több évtize-
den át végzett kimagasló, példaértékû tevé-
kenységéért, életmûve elismeréseként dísz-
oklevelet vehetett át Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás minisztertõl Budapesten.

Halálával, életbõl történõ távozásával
nagy ûr keletkezett mindannyiunk lelkében.

A fõorvosnõ szerény magatartásával, szak-
mai tudásával örökre példa marad mindany-
nyiunk számára!

Õszinte tisztelettel búcsúzik:
a Dr. Bugyi István Kórház

és egykori munkatársai

In memoriam
Dr. Jaksa Erzsébet

Dr. Jaksa Erzsébet belgyógyász fõor-

vos hamvasztás utáni búcsúztatására

2012. május 11-én, pénteken 14 órakor

kerül sor a szentesi Református Nagy-

templomban.

Látogatóban a 80 éves Balázs Györgynél

Fõiskolai tanítványaival is zenélt

(Fotó: Vidovics)



(folytatás az 1. oldalról)
A megkérdezett dohányo-

sok zömével a jelenlegi jó
idõ feledteti az elõzõ hóna-
pokban, a hidegben kénysze-
rûségbõl eltöltött cigis perce-
ket, de alapvetõen nem érte-
nek egyet a szigorítással. Vi-
szont kevesebbet is dohá-
nyoznak azóta.

Azt, hogy kényes témáról
van szó, jelzi, hogy érdeklõ-

désünket több üzletvezetõ –
ki megfontolás után, ki hatá-
rozottan – elhárította. Az
egyik központi sörözõ tulaj-
donosa azért nem kívánt
nyilatkozni a tapasztalataik-
ró l ,  mert  mint  mondta ,
õszintesége nem mindenki-
nek tetszene. Azon kívül a
törvény beterjesztõjérõl is ki-
alakult a véleménye, amit
szintén nem tárna a nyilvá-

nosság elé. Egy étteremben
az üzletvezetõ telefonon
üzente, hogy nem nyilatkoz-
nak, távollétében az egyik al-
kalmazottól azt hallottuk, a
kevés vendégük esetében ab-
szolút kezelhetõ a törvény
betartása, ezért szerintük
nincs is értelme részletezni a
témát.

Egy „megfontolásra érde-
mes” tanáccsal is gazdagod-

tunk az egyik kiséri sörözõ-
ben: a pultosnõ mondta egy
dohányozni induló vendég-
nek, hogy inkább igyon,
mert az legalább meglátszik
rajta. 

A három hónapos teszt-
idõszakban is rendszeresen
végeztek teljes körû ellenõr-
zést közintézményekben, ját-
szótereken, szórakozóhelye-
ken és különbözõ munkahe-
lyeken a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi-
Csongrádi Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézetének
munkatársai,  akkor még
szankció nélkül. Tóth Gábor
kistérségi tiszti fõorvostól
megtudtuk: a türelmi idõ le-
teltével, április 1-je óta sem
büntettek sehol, örvendetes
tapasztalatokat szereztek, s a
hatékonyságban a médiának
is nagy szerepe volt. Koráb-
ban, ha valahol találtak hiá-
nyosságot, írásban figyel-
meztettek, leírva, mi a teen-
dõ. Azóta több helyre vissza-
mentek, s mindenhol rend-
ben találtak mindent. A tiszti
fõorvos munkatársai a do-
hányzástilalom rendelkezé-
seinek ellenõrzését össze-
hangolva napi terepmunká-
jukkal, folyamatosan végzik,
hetente 15-20 helyre elláto-
gatnak a városban és vidékre
is. Tóth Gábor hozzátette: a
törvény a hatályba lépése óta
módosult, lehetnek eltérõ
megoldások, de felmentés
nincs. D. J.
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A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a tervezettnél koráb-
ban,  május 5-én rendezi az önkormányzat a hagyományos
Nagymamák tavasza programot. Az általános iskolákban, a
Vásárhelyi úti óvodában és Ollai Istvánné képviselõasszony
házánál összesen 10 ezer virágtövet osztanak szét a kertbará-
tok és a nyugdíjas klub tagjainak segítségével. A virágosítás-
ra szombaton reggel fél 8-tól várják a szülõket, nagyszülõket
és gyerekeket. A salvia, bársonyka, petúnia, pistike-virág pa-
lántákat a házuk elé, erkélyükre  ültethetik.

Nagymamák tavasza

KATONA KISS FERENC FESTÕMÛVÉSZ, feleségével, Túri Júlia
tanítónõvel közösen képzõmûvészeti alapítványt hozott létre egymillió
forintos tõkével, 40 éven aluli festõmûvészek részére. Az alapítványt az
önkormányzat különdíjjal támogatja. Az 50 ezer forint ösztöndíjat
megpályázhatja minden olyan 40 éven aluli festõmûvész, aki diplomáját,
oklevelét a Képzõmûvészeti Fõiskolán, az Iparmûvészeti Fõiskolán, vagy
valamelyik tanárképzõ felsõoktatási intézményben szerezte. Pályázni csak
realista szemléletû, természetelvû mûvekkel lehet. Három képet kell
beküldeni, és mellékelni szükséges a mûvész életútját bemutató írásbeli
pályázatot is, amit elõzetesen a Szentesi Mûvelõdési Központ címére kell
elküldeni. A pályázat nyertesének két éven belül a Tokácsli Galériában
rendezett önálló kiállítással kell bizonyítania, hogy milyen eredménnyel
hasznosította az ösztöndíjat, illetve errõl a kiállításról egy mûvét fel kell
ajánlania a városnak, az alapítvány nyomán létrehozandó gyûjtemény
céljára. A beadás határideje: szeptember 25., kedd 13-18 óráig a
Mûvelõdési és Ifjúsági Házban. Zsûrizés: szeptember 27. A kiállított
pályamûvek közül az ösztöndíjat öt fõbõl álló kuratórium ítéli oda a
legjobbnak tartott pályamû szerzõjének. Információ: Varróné Szabó Ildikó,
63/314-211 vagy 63/400-255.

Országosan az elmúlt hé-
ten 84 esetben szabtak ki
helyszíni bírságot az egész-
ségügyi doboz hiánya vagy
szavatossági idejének lejárta
miatt. Ezekben az esetekben
a bírság összege jellemzõen a
minimálisan kiszabható 5000
forint volt. 

Nagy János õrnagy a Szen-
tesi Rendõrkapitányság köz-
lekedésrendészeti osztályve-
zetõjének tájékoztatása sze-
rint az elmúlt idõszakban a
kollégái nem végeztek célirá-

nyos ellenõrzést és bírságot
sem szabtak ki elsõsegélydo-
bozzal kapcsolatban. Az osz-
tályvezetõ azt is elmondta,
hogy nem kötelezõ doboz-
ban tartani az elõírt elsõse-
gély felszerelést. A rendelet
szerint  „az elsõsegélynyújtó
felszerelést portól és víztõl
védett csomagolásban a jár-
mûvezetõ számára jól hozzá-
férhetõ helyen kell a jármû-
vön tartani“, továbbá „az el-
sõsegélynyújtó felszerelés
egyes tartalmi elemei a gyár-

tó által meghatározott idõ-
pontig alkalmazhatóak“. Ez
a kitétel azért lényeges, mert
sok egészségügyi dobozon
van egy dátummal ellátott
matrica, ám ennek igazából
nincs jelentõsége, mert a lé-
nyeg az, hogy a felszerelés
egyes elemei szavatossága
még érvényes legyen. Amíg
egy kézfertõtlenítõ szavatos-
sága 2-3 év, addig egy steril
kötözõ érvényességének le-
járta általában öt év, így elég
csak a lejárt elemek helyett
újat venni a patikákban. A
dobozon található matrica
dátumát általában a legha-
marabb lejáró termékhez
igazítják a gyártók a csoma-
goláskor.

A doboz hiánya, vagy le-
járt szavatossága a közúti
közlekedési szabályok ki-
sebb fokú megsértésének
számít, ami 5 ezertõl 50 ezer
forintig terjedõ helyszíni bír-
sággal büntethetõ.

Nem büntettek
elsõsegélydoboz miatt

(folytatás az 1. oldalról)
Idén eddig több mint 70

ingatlanárverést hirdettek
meg Szentesen. Egyre in-
kább jellemzõ, hogy a cégek
és a pénzintézetek átveszik
az ingatlant, nem hagyják
kint a követelésüket, inkább
maguk próbálják értékesíteni
a házakat és a lakásokat. Er-
re azért is kényszerülnek,
mert a korábbi gyakorlattal
ellentétben alig-alig járnak
vevõk ingatlanárverésekre,
tõkeszegény a kereslet. Pe-
dig a lakóingatlanokat a –
polgármesteri hivatal által
megszabott – kikiáltási ár 70
százalékáért is lehet értékesí-
teni, ha az adósnak egy in-

gatlana van, de ha több, akár
féláron is megvásárolhatják a
licitálók. A helyi tapasztala-
tok szerint készpénzes ve-
võk, amíg csak lehet, kivár-
nak. A fentieket jól példázza
az a tavalyi eset, mikor egy

kertvárosi téglablokkos lakás
azért nem kelt el 4,2 millió
forintért, mert egy hasonló
békéscsabai ingatlant ugyan-
csak árverés során 2,5 millió
forintért tudtak megvenni. 

Bíró Dániel

A rezsi sokszorosát is
elviheti a végrehajtó

Már 8. alkalommal szervez
Közbiztonsági Napot az ön-
kormányzat közösen a  rend-
õrkapitánysággal és a csa-
ládsegítõ központtal május
10-én és 11-én. A rendezvény
fõ célja, hasznos ismeretek
tanulása játékos formában,
miközben a különbözõ isko-
lák diákjai megismerik egy-
mást. A gyerekek szórakozás
közben hallanak bûnmegelõ-
zésrõl, környezetvédelemrõl
és megtanulhatnak evezni,
íjászkodni is. Az elsõ napon
a környezetvédelem a köz-
ponti téma. A Dózsa házban
csütörtök délután a hat helyi
általános iskola csapata mu-
tat be tíz-tíz percben egy ha-
zai nemzeti parkot. A kiállí-
tással kiegészített elõadáso-
kat egy tanárokból és a Sze-
gedi Vadaspark munkatársá-
ból álló zsûri értékeli. Az így
megszerzett pontokat a más-
napi versenybe is beszámít-
ják, de az itt legjobbnak bi-
zonyuló csapat kirándulást
nyer a vadasparkba. Pénte-
ken reggel fél 9-tõl a stran-
don és környékén zajlik a

nyolc állomásból álló vetél-
kedõ, melyen ügyességi és
elméleti feladatok szerepel-
nek a víz alatti kincskeresés-
tõl az íjászaton keresztül a
falmászásig. Ekkor már egy
tanár és egy szülõ is helyet
kap  az általános iskolások-
ból álló csapatokban. A ver-
seny végén, az eredményhir-
detésig rendõrségi, aikido és

a Pollák DSE dzsúdó bemu-
tatója szórakoztatja a ver-
senyzõket. A résztvevõk kö-
zül senki sem távozik üres
kézzel, a csapatok sportfel-
szerelést kapnak. A nap so-
rán lehetõség nyílik nevezni
asztalitenisz, csocsó, foci és
lábtenisz versenyekre is. 

A kétnapos program mint-
egy félmillió forintba kerül,

amit a rendõrség pályázata
és az önkormányzat pénz-
beni támogatása biztosít.
Természetesen a Közbizton-
sági napon résztvevõi egész
nap ingyen használhatják az
uszoda szolgáltatásait. A
szervezõk meglepetésekkel
is készülnek, amit azonban
még nem árulhatunk el.

Közbiztonsági nap

Füstölgõk és elégedettek
cigi ügyben

Szentes Város Önkormányzata
KIVITELEZÕI ÁRAJÁNLATOKAT KÉR

a Szentes, Farkas Antal u. 11. sz. alatt lévõ
ÓVODA UDVAR-OLDALI TETÕFELÜLETE

CSERÉPFEDÉSÉNEK CSERÉJÉRE.
Az ajánlati dokumentáció átvehetõ

a 2012. május 8-án kedden délelõtt 10 és 11 óra
között tartandó helyszíni bemutatás során.

Érdeklõdni a 63/510-369-es, vagy
a 63/510-386-os telefonszámon lehet. 

Nem éri meg halogatni

Kis összegû tartozásoknál érdemes a szolgáltató által
kiküldött felszólításra fizetni vagy legalább megállapo-
dást kötni, különben a végére nagy lesz a számla. Ha pél-
dául valaki nem vesz parkolójegyet, és késõbb a parkolá-
si cég felszólítására, illetve a közjegyzõ által kiállított fi-
zetési meghagyásra sem rendezi tartozását, a pár száz fo-
rintos adósság végrehajtásra kerül, végül akár 35-60 ezer
forintot is fizethet. Azért halmozódik az összeg, mert eb-
ben benne foglaltatik a bírság, a kamat, az eljárás során
fizetett illeték, a közjegyzõ díja és a végrehajtó díja is.

Közösségi oldalakon, elektronikus levelekben terjed a
hír, miszerint a rendõrök a közúti ellenõrzéseknél fokozot-
tan vizsgálják az elsõsegélydoboz meglétét és érvényességi
idejét és ha lejárt, akkor megbüntetik az autóst. A Szentesi
Rendõrkapitányságon nem tudnak ilyen irányú célzott el-
lenõrzésekrõl.

Az Arabellában sem volt senki kezében cigaretta a hétvégi buliban.
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A Városellátó Intézmény
2007 óta rendszeresen elszál-
lítja az ingatlanok elé kitett
zöldhulladékot, levágott fü-
vet, gallyat. Kivétel ez alól a
kertészeti vagy mezõgazda-
sági tevékenységbõl szárma-
zó nagyobb mennyiségû nö-
vényi hulladék, kukorica-

szár, néhány tucat darabnál
több paprika, paradicsom
szármaradvány. Szentesi
lakos alkalmanként 1 m3
mennyiségig díjmentesen
helyezhet el  növényi hulla-
dékot a Szentes-berki Hulla-
dékkezelõ komposztálójában
abban az esetben, ha az nem

mezõgazdasági vagy kerté-
szeti jellegû. A begyûjtött nö-
vényi hulladék elõválogatás-
ra, szükség esetén aprításra
kerül. A kevert növényi
anyagokból prizma készül,
amit 4 -5 hét elteltével bonta-
nak le. A félkész komposztot
rostálják és utóérlelik.

Éves szinten mintegy 1500
tonna komposzt képzõdik.
Jelenleg a telep kihasználtsá-
ga a rendkívül nagy aprítan-
dó gallymennyiség, valamint
a hasznosítási nehézségek
miatt 110 százalékos. Eddig
leginkább a város közterüle-
tein, parkokban, ágyások-
ban, használták fel a keletke-
zett komposztot, de így is je-
lentõs mennyiség maradt ki.
Ezért döntött a városellátó
az értékesítés mellett. A táp-
anyag és nehézfém tartalom,
humán egészségügyi, csírá-
zásgátló és gyomosító hatás
vizsgálatok megtörténtek és
a kapott eredményeik meg-
felelnek az elõírásoknak. Je-
lenleg az engedélyeztetési el-
járás van folyamatban, vár-
hatóan két hónapon belül hi-
vatalosan is értékesíthetõvé
válik a Berki komposzt, kez-
detben ömlesztve, késõbb
zsákos kivitelben is.

Besenyei

Szolnokon rendezték meg a Curie mate-
matika verseny országos döntõjét. A levele-
zõs és a területi fordulókat követõen a több
száz nevezett tanuló közül korcsoportonként
a legjobb eredményeket elért tanulók kaptak
meghívást az országos megmérettetésre.

A döntõbe tesztszerû és kidolgozós felada-
tokat kellett egy óra alatt megoldaniuk. Évfo-
lyamonként az elsõ helyezettek vándorku-
pát, a helyezettek emléklapot, érmet és érté-

kes tárgyjutalmat kaptak.
3. évfolyam: 3. Ludányi Levente, 4. Mácsai

Kristóf, 5. Papp Viktória, 7. Barna Márton Gyu-
la, 8. Moldován Patrik.

4. évfolyam: 1. Halász Loránd, 2. Túri Zsolt,
4. Urbancsok Evelin, 11. Bagi Kristóf.

6. évfolyam: 7. Sántha Balázs. 7. évfolyam:
1. Páli Petra. 9. évfolyam: Loboda F. András. 10.
évfolyam: 9. Szentpéteri Róbert.

Sikerek az országos
matematika versenyen

(folytatás az 1. oldalról)
A próbavásárlásokat köve-

tõen hat árust vontak ellen-
õrzés alá, miközben az ellen-
õrzés alá nem vont adózók
különös gyorsasággal el-
hagyták a helyszínt. Az adó-
ellenõrök a díszmadár bör-
zén 85%-ban tártak fel mu-
lasztást, az akció keretében
három esetben állapították
meg a nyugtaadási kötele-
zettség elmulasztását, vala-
mint két esetben indítottak
hatósági eljárást adószám
nélkül adóköteles tevékeny-
séget végzõ adózók ellen. 

Kotvics Varga Antal, a
díszmadár tenyésztõ szak-
kör vezetõje, a börze szerve-
zõje felháborodott az eljárá-
son. - Negyven év munkáját
teszik tönkre. Az elsõ dísz-
madár-kiállítást 1972. no-
vember 6-8-án rendeztük.

Börzét kezdetben évente
egy-két alkalommal, késõbb
már havi rendszerességgel
tartottunk. A monori után a
második legnagyobb ilyen
találkozó az országban, de
fedett helyen ez a legna-
gyobb, Gyõrtõl Miskolcig
jártak ide tenyésztõk. 

Információink szerint az
adóellenõrök szajoli, kecske-
méti, vásárhelyi és szentesi
tenyésztõket, kereskedõket
büntettek.  Aki el akarja ke-
rülni a bírságot, annak az
adóhivatalban be kell jelen-
teni a kisállat és díszmadár
hobbitenyésztõ tevékenysé-
get, adószámot kell kiválta-
nia, nyugtatömböt kell vásá-
rolnia és nyugtát adnia a vá-
sárlónak. Vezetnie kell a ki-
adásait és bevételeit. - Bizal-
matlanok lettek a madara-
sok, az áprilisi börzére már

alig páran jöttek el – panasz-
kodott Kotvics. Május 20-án
lesz a következõ madárbör-
zénk, de állatorvosi igazolás
és számlaadási kötelezettség
az árusítás feltétele. A te-
nyésztõk azt mondják, ez-
után inkább közvetlenül
háztól adják el a madarakat
vagy telefonon egyeztetett
helyen. Azon gondolkozom,
hogy befejezem, mert így
nem lehet mûködni. Lehet,
én vagyok valaki útjában,
mert nem vagyok tagja se az
országos szövetségnek, se
egyesületnek. Mi mindig
szakkörként mûködtünk, de
most nem tudom mi lesz ve-
lünk. Keresem a megoldást,
mert sajnálnám negyven év
munkáját veszni hagyni.

Besenyei

Az adóellenõrök ismét lecsaptak a díszmadárbörzére

Negyven év munkáját
teszik tönkre

Berki komposzt készül
a zöldhulladékból

A zöldhulladék begyûjtését egy kisebb méretû mezõ-
gazdasági vontató végzi a szemétszállítással azonos napon.

Berki komposzt néven kerülhet hamarosan forgalomba a
városban összegyûjtött és feldolgozott zöldhulladék. A mi-
nõsítési eljárás folyamatban van, az eddigi vizsgálatok sze-
rint a foszfort pótolni kell a komposztban, de egyébként tö-
kéletesen alkalmas kertészeti felhasználásra. Az eladási ár
még nem ismert, de egy-két hónapon belül piacra kerülhet.
Az telepre bekerült évi mintegy 2400 tonna zöld növényi
rész hetven százalékát a Városellátó Intézmény gyûjti ösz-
sze és szállítja a Szentes-berki Hulladékkezelõ Telep kom-
posztáló terére.



Újra versenyben a Fivé-
rek zenekar: a Megasztár
után most a Fonogram-díj
egyik jelöltjeként izgulhat
a gitáros trió és rajongóik.
A díjátadó gálával szinte
egyszerre jön ki az új da-
luk, a tõlük megszokottnál
modernebb hangszerelés-
sel, megjelenésükbe pedig
egy kis erotikát csempész-
nek.

– Úgy éreztük, az elsõ le-
mezünk jól sikerült, de rájöt-
tünk, hogy a rajta szereplõ
egyetlen dalnak sem volt
modern hangszerelése –
kezdte Seres Antal. A zene-
karvezetõ elmondta: épp
ezért lépéseket tettek egy
korszerûbb, „rádióbarát” ze-
nei anyag irányába, s készü-
lõ dalaikat a zongorista és
dalszerzõ Kardos Norbi hang-
szereli, akinek köszönhetjük

például Caramel Lélekdonor
címû slágerét.

A Szenteshez és Csongrád-
hoz egyaránt kötõdõ Fivérek
együttes is slágerekkel sze-
retne elõrukkolni. Az egyik
dal, mellyel a napokban de-
bütálnak, Antal szerzemé-
nye, lapzártánkig a Késõ van
munkacímmel.

A szép, lírai dalszöveghez
mögöttes mondanivaló, ze-
nében pedig újításuk, az ún.
latin r’n”b társul. Ezt a stí-
lust a Fivérek szeretné meg-
honosítani, de külföldi min-
tája sincs még igazán. Se-
resék nem titkoltan a tiniket
is szeretnék megcélozni vele,
de mostantól beinduló fellé-
péseiken azért még a meg-
szokott Gipsy Kings-dal-
lamvilágot is hallhatja tõlük
a közönségük.

Ombodi Csillától, a csapat

menedzserétõl megtudtuk,
az új dalt már nagyon várják
a rádiók, a Magneoton kiadó
mindenhova elküldi. Szemé-
lyével kapcsolatosan is van
új fejlemény, hiszen a TV 2
hivatalosan is kinevezte me-
nedzserüknek, így, bár indu-
lásuktól õ támogatta a zene-
kart, mostantól bátrabban
tervezhet. Õ álmodta meg
azt is, hogy a fiúk fazonvál-
tásához készülõ fotósorozat-
ban jelenjen meg az erotika.
Mint ígérik, a füstös, fekete-
fehér, leginkább a parfüm-
reklámokra emlékeztetõ ké-
peken egy lány engedi láttat-
ni bájait. Igaz, csak annyira,
hogy 18 évek aluliak is meg-
nézhetik.

A közelgõ Fonogram-díjá-

tadó gála idején már szinte
biztosan tudni fogjuk, mi lett
az új Fivérek-dal címe, hi-
szen ha minden jól megy, ad-
digra bekerül a rádiókba. A
legrangosabb hazai zenei díj
jövõ heti átadása azért na-
gyon fontos a Fivérek szá-
mára, mert az egyik kategó-
riában a zenekar elsõ albu-
mát is jelölték. – Már az el-
múlt két évünk is nagyon
szép volt: Presser Gábor zsû-
rizett, barátság alakult ki Zo-
ránnal, s a Gipsy Kings
elõzenekara lehettünk, most
itt a Fonogram-jelölés, s már
ez önmagában óriási presz-
tízs számunkra, hát még, ha
nyernénk is – büszkélkedett
Antal.

Darók József

22001122..  mmáájjuuss  44.. SSZZEENNTTEESSII ÉÉLLEETT 55

Országosan is példa nél-
küli, hogy a megyei versenyt
egy iskola egy osztályának
két tanulója nyerje meg és
jusson tovább az országos
döntõbe. A Boros Sámuel
Szakközépiskola, Szakiskola
két végzõs diákja kapott Ka-
zinczy-érmet. Bugya Nikolett
lett a verseny abszolút gyõz-
tese, és megkapta a verseny
különdíját is szóbeli ered-
ményéért.

A Boros-díjas Bugya Niko-
lett, a közgé 12. C osztályos
tanulója az idén két másik or-
szágos versenyre is eljutott. A
Mi Európánk címû tudáspró-
bára az ország legjobbjaként
érkezett egy háromfõs csapat
tagjaként, és matematika ver-
senyen is a legjobbak között
szerepelt. Így nem meglepõ,
hogy tavaly elõrehozott érett-
ségit tett matematika tan-
tárgyból és angol nyelvbõl is.
Tavaly októberben az Édes
anyanyelvünk versenyen lett
harmadik és két alkalommal
megkapta az Anyanyelvápo-
lók Szövetsége különdíját.
Nagy sajnálatára, kiváló ered-
ményei ellenére magyarból
érettségiznie kell a jövõ héten.
Versenyekre negyedikes kora
óta jár. A Koszta iskolában
Tóthné Hlavács Mária tanította
magyar nyelvre, a versenyek-
re kezdetben unokatestvéré-
vel járt. Fári Mónika tanárnõ
10. osztályos kora óta foglal-
kozik vele. 

A Kazinczy-verseny döntõ-
je három részbõl állt és több
napon keresztül zajlott. Az el-
sõ napon az írásbeli felmérõ
és a hozott szöveg felolvasá-
sa, másnap az ott kapott szö-
veg felolvasása volt a feladat.
Nikolett az összesített pont-

száma (59,9) alapján a legjobb
eredményt érte el és mivel
mindkét szöveget a legszeb-
ben adta elõ, megkapta a kü-
löndíjat is. A mezõny erõssé-
gét jelzi, hogy az elsõ harminc
helyezett között csak öt pont
volt a különbség. Sokat kellett
gyakorolnia, a hibátlan szö-
vegmondáson felül jó elõadó
képesség és határozott kiállás
is kell a sikerhez. Kikapcsoló-
dásként sétál és biciklizik a
barátaival a városban vagy a
Tisza gáton. Szeret utazni,
egyik kedvenc városa Szol-
nok, ahol középiskolai tanul-
mányait is kezdte. 

Nikolett érettségi után kül-
földre készül dolgozni. - Nyá-
ron megyek Hollandiába
munkát vállalni, de elõtte
még Kárpátaljára utazom ju-
talomútra, amit a Mi Euró-
pánk versenyen nyertünk a
csapattal. Szeretnék magyar
nyelvû iskolában vagy óvo-
dában dolgozni, de a tanulást
sem hagyom abba. Gazdaság-
gal kapcsolatos szakmát tanu-
lok majd távoktatás kereté-
ben. B.G.

Az utóbbi években mere-
deken nõtt az oktatási intéz-
ményekben tanuló sajátos
nevelési igényû (SNI) gye-
rekek száma Szentesen. Õk
azok, akik tanulási zavarral:
diszlexiával (az olvasás za-
vara), diszgráfiával (az írás
zavara) vagy diszkalkuliá-
val (a számolás zavara)
küszködnek. Az õ gyógype-
dagógiai ellátásukat a szen-
tesi Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat végzi, amely
Szentesen kívül 7 települé-
sen felel a gyerekek logopé-
diai, pszichológiai és fej-
lesztõ pedagógiai ellátásá-
ért. Ahogy fejlõdnek a vizs-
gálati módszerek, s ahogy
az általános iskolákban ta-
nítók is egye jobban felké-
szülnek a tanulási zavaros
gyerekek eltérõ, differenci-
ált felkészítésére, úgy válik
egyre jobban világossá,
hogy nem minden tanulási-
magatartási probléma sorol-
ható be egyszerûen a tanu-
lási zavarok körébe. 

Vannak olyan gyerekek,
akiknél a már bevált mód-
szerek nem alkalmazhatók,
fejlõdésük elõsegítéséhez
speciális segítségre, módsze-
rekre van szükség. Az egyik
ilyen gyermekcsoportba tar-
toznak az autizmussal élõ
gyerekek. Sajnos az utóbbi
években kistérségünkben
szinte minden tanévben ki-
derült egy-egy gyermekrõl,
hogy autizmussal él, így lét-
számuk lassan a 10-et közelí-
ti. Õk mindannyian a többi
gyermekkel közösen, egy
csoportban, osztályban ta-
nulnak, hiszen a törvény er-
re lehetõséget ad – ezt hívjuk
integrációnak. Az integráció
feltétele azonban, hogy az
autizmussal élõ gyermekek-
nek biztosítani kell óvodá-
jukban, iskolájukban a speci-
ális végzettséggel rendelke-
zõ gyógypedagógust, vala-
mint az autista-specifikus
eszközöket.

Felismerve a problémát,
2010 szeptemberében egy si-
keres TÁMOP-pályázat kere-
tében a szakszolgálat két
gyógypedagógusa kezdte
meg tanulmányait az ELTE

autizmus spektrum-zavarok
szakirányú képzésén, és
szerzett szakirányú diplomát
ez év januárjában.

A kollégák a képzés kez-
dete óta folyamatosan dol-
goznak az autizmussal élõ
gyerekekkel, valamint állan-
dó szakmai konzultációval
segítik az osztálytanító pe-
dagógusokat, szaktanárokat,
nevelési tanácsokkal látják el
a szülõket. Rendkívül fontos
a szakember jelenléte a csa-
ládban, hiszen az autizmus
egy spektrum-zavar, ami azt
jelenti, hogy a tünetegyüttes
nagyon tág határok között
mozog, nagyon sokféle kom-
binációt ölthet, s így nincs
két egyforma gyermek, nincs
két egyforma elérési útvonal
hozzájuk. Minden gyermek-
hez meg kell találni a saját
„csatornát”, s ez sokszor
igen nehéz, gyötrelmes út.
Ezeknek a csatornáknak az
elérésében tud segíteni a
szakember, õ tud támasz len-
ni a bajban, õ tud megnyug-
tatni és utat mutatni. 

Mivel kiemelten fontosnak
tartja a szakszolgálat a szü-
lõk és a társ-szakmákban
dolgozók tájékoztatását,
március 30-án projektzáró
rendezvényen mutatták be
a képzett kollégák az au-
tizmus tünetegyüttest, a fej-
lesztési célokat, módszereket
és eszközöket.

Amennyiben gyermeke
autizmussal él, vagy felme-
rült önben, hogy gyermeké-
nél esetleg autizmus spekt-
rum-zavar fordulhat elõ, ke-
resse a szakszolgálatot és
kérje segítségünket! Címünk:
Szentes, Jövendõ u. 6.

Gurdonné Kovács Helga
igazgató

Segítség autizmussal élõ
gyerekeknek

A zenekar gerincét a Füsti-
család tagjai alkotják, akik a
cukrászat mellett zenélnek.
Itthoni koncertjük után két
nappal beszélgettünk Füsti
Molnár István basszus gitá-
rossal (képünkön) a válto-
zásról, tervekrõl és névadás-
ról.

Április 28-án, az ifjúsági
ház elõtt lépett fel a SicamB-
Ria. Erre az alkalomra a négy
fõs csapat kiegészült egy ven-
dég zenésszel, Bakos László gi-
tárossal. Mint oly sok eset-
ben, most is az ifjúkori
szárnypróbálgatások teljesed-
tek ki felnõtt korra. Füsti
Molnár István hegedülni és
zongorázni tanult zeneiskolai
éveiben, de a munka és a csa-
lád miatt elmaradt a folyta-
tás. István kisebbik fia, Gábor
is dobolni tanul a zeneiskolá-
ban. Már volt közös fellépé-
sük az évközi vizsgán, ahol õ
kísérte fiát. Az apa-fia kap-
csolat generációs problémáit
is jól tompítja a zene világa.
A zenekar elõször híres zene-
karok ismert slágereit játszot-
ta saját próbatermükben. Ké-
sõbb egy régi debreceni ba-
rátjuk Tóth József énekes csat-
lakozott a csapathoz és el-

kezdtek saját dalokat írni.
2011. szeptember 11-én ala-
kult az együttes SicamBRia
néven. A névválasztás egy je-
lentõs õsi fogalom, mert
Sicambria az a város, amely
elõdeink, többek között Atilla
királyunknak (az õsi írásmód
szerint) is központi székhelye
volt, és „Õsi“ jogon e-helyre
tette Árpád fejedelem is a bi-
rodalom központját. Ez õs-
Buda vára, ami valahol a Pi-
lisben volt és van, ahol meg-
találták Atilla és Árpád sírját
is – világosít fel Füsti M. Ist-
ván. A dalok az útkeresésrõl,
és az Örök igazságról szól-
nak, melynek semmi közük
az emberek alkotta törvé-
nyekhez. Miért vagyunk, ho-
vá tartunk, hogyan találjuk
meg a helyünk. A zenekar el-
határolódik a politikai  esz-
méktõl, önálló gondolatain-
kat bárki meghallgathatja és
ha tud, azonosulhat velük. A
zene igazán súlyos hard rock,
metal, mert mindegyikõnk-
ben „Rocker szív“ dobog.

- Fontosnak tartjuk a letisz-
tultságot a zenében és a szö-
vegekben egyaránt. Igyek-
szünk olyan technikai háttér-
rel felállni a színpadra, hogy
érthetõ és élvezhetõ élményt
nyújthassunk a koncertünkre
látogatóknak. Kevés idõnk
van gyakorolni, hetente 1-2
alkalommal tudunk a munka
mellett, mivel a bátyám is, én
is a cukrászdában dolgozunk.
Lajos (gitár) fia Gergõ (do-
bok) is cukrász, az énekesünk
pedig debreceni.

Készül az új lemez, a felvé-
telek nagy része már megtör-
tént. A keverés van még hát-
ra, talán három- négy hóna-
pon belül megjelenhet. Szá-
munkra ez szórakozás, soha
nem akartunk a zenébõl pro-
fitálni, ellenben szeretnénk
irányt mutatni vele. Cukrász
és zenészdinasztia lettünk –
mondja István mosolyogva.
Az út elején vagyunk, sok
munka áll elõttünk, de van
mondanivalónk a világnak.

B.G.

Dobverõ és habverõ a Füsti-családban

SicamBRia, a cukrászok zenéje

A gyõri országos versenyen Kazinczy-érmet kapott a
szintén 12. C osztályos Abonyi Kitti. A két lány felkészítõ
tanára – egyben osztályfõnöke is – Fári Mónika tanárnõ,
akit ugyancsak kitüntettek tanítványai országos eredmé-
nyeiért. A Z. Szabó László-díjat évente egy tanár kapja
meg az országos megmérettetésen. Fári Mónika tizenöt
éve készít fel diákokat magyar versenyekre, és mint
mondja, eddig ez a legsikeresebb éve. 

Versenyben a Budapest Bárral és az Apostollal
A Fonogram Magyar Zenei Díjjal 2004 óta (korábban

Arany Zsiráf-díj) ismerik el évente a hazai és külföldi ze-
nei élet résztvevõinek produkcióit.

Az idei gálamûsort május 8-án, kedden 20:45-tõl élõben
közvetíti a Magyar Televízió. A díjátadón 16 zenei kate-
góriában hirdetnek eredményt, az Év hazai szórakoztató
zenei albuma jelöltjei között szerepel a Fivérek együttes
Luxus tangó címû elsõ nagylemeze. A Seres-fiúk mellett
versenyben van egy-egy albumával a Budapest Bár,
Maszkura és a Tücsökraj, az Apostol, valamint Szenes
Iván.

Szakemberekbõl és zenei szakírókból álló zsûri dönt a
kategóriák gyõzteseirõl.

Azért is reménykednek a sikerben a fiúk, mert az meg-
könnyítené tárgyalásaikat az egy másik kategóriában
szintén jelölt Ákossal, akivel egy közös nagykoncertet
szeretnének leszervezni Seres Antal alapítványa javára.

Szövegmondásból jeles

Mindent vitt az országos
Kazinczy-versenyen 

Rádióbarát stílusra vált a Fivérek zenekar

Fonogram-díjat nyerhetnek

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON
ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI
PROGRAM 2007-13 keretében
EuroTalent néven valósítanak meg
közös projektet Szentes és Új-
szentes, a temesvári Szórvány
Alapítvány vezetésével.

A Deák Ferenc Általános Iskola
és a Lajtha László AMI és Hang-
versenyközpont bevonásával te-
hetségközpontot alakítanak ki,
amelyben 5 területen, összesen
68 fõ részvételével folyik majd
képzés 7 hónapon keresztül, havi
2 alkalommal. A program során
szerzett tapasztalatokat júliusban
egy 6 napos sporttábor keretében
összegzik a határon inneni és túli
gyerekek és mentorok.
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Kvótát kapott Rácz Niko-
lett (képünkön), így elvileg
indulhatna a londoni pa-
ralimpián, de a végleges
döntésre még várni kell.
Ezért egy kis türelemre kéri
edzõjével, Kovács Brigittá-
val a paraúszó kislány a
szurkolóit, az érdeklõdõket,
a támogatóikat.

Hétvégén az önkormány-
zat és állandó segítõik jóvol-
tából el tudott jutni Horvát-
országba arra a versenyre,
ahol 1:25-ön belül úszva 100
méter mellen bebiztosíthatta
volna helyét a paralimpiai
csapatban. A Szentes Városi
Úszó Club 15 éves mozgás-
korlátozott versenyzõje a sok
verseny miatt, amiken az el-
múlt hónapokban részt vett,
már nagyon fáradtan indult,
mégis nyert 100 mellen, 200
gyorson és 50 pillangón is.
Ugyanakkor sajnos, a szint-
idején már nem tudott javíta-
ni a fõ számában. Nem ke-
rült a legjobb 8 közé a világ-
ranglistán, igaz, más magyar
paraúszó sem, jó hír viszont,
hogy a világszövetség a kvó-
ták számát megemelte, így
Magyarországról az eddigi
öt helyett 6 nõi úszó lehet ott
a paralimpián. - Ez azt jelen-
ti, hogy a hazai erõsorrend
alapján Niki megy London-
ba. A döntés azonban csak
május 20-a utánra várható.

Így elõállt az a helyzet, hogy
kéthetes pihenõ után a hó-
nap közepén úgy kell neki-
kezdenünk a paralimpiai fel-
készülésnek, hogy még van
bennünk némi félsz, de re-
mélhetõleg érdemes lesz –
mondta Brigitta. Most komo-
lyabb edzésmunka vár tanít-
ványára, de a paralimpa szá-
mára is egy új kihívást jelent.
Azonban a fiatal tréner úgy
érzi, egyelõre meg tud bir-
kózni a feladattal. Nagy se-
gítséget jelent számára, hogy
nemrég született kisgyerme-
kével az apuka foglalkozik,
míg õ Nikivel tölt napi 6-8
órát. Május 20-a után egyéb-
ként még szabadkártyával is
kijuthat a kislány, akire az

augusztus 28-án kezdõdõ
paralimpiáig óriási teher ne-
hezedik. Eddig maga miatt
úszott, ezentúl már elvárá-
soknak is meg kell felelnie.
Ezen a szinten már sport-
pszichológus is foglalkozik
vele. - Lelkileg és fizikailag
is nehezebb lesz – csatlako-
zott edzõje szavaihoz a fiatal
versenyzõ. - Az egyéni leg-
jobbamat 1:22-re kellene lefa-
ragnom, ami sikerülhet is,
hiszen eddig is nagyon sokat
dolgoztam érte.

Megtudtuk, a pszicholó-
gus szakember, aki a szegedi
vízilabdacsapat mentális fel-
készítésével is foglalko-
zik, relaxációs gyakorlatokat
végzett Nikivel, például fej-
ben többször is újraúszatta
vele az Európa-bajnokságot,
amelyen tavaly remekelt.

Edzõje úgy gondolja, más-
hol biztosan jobb körülmé-
nyek között készülhetne Ni-
ki, de nagyon segítõkész a
város, s reméli, az üdülõköz-
pont tud megfelelõ pályát
biztosítani számukra. Sokan
kísérik figyelemmel Niki fej-
lõdését, megnõtt az érdeklõ-
dés iránta. Mivel nem volt
eddig paralimpikonunk, ez
Szentesen még mindenki
számára új fogalom.

Darók József

10-8-ra kikapott a fõváros-
ban a Ferencváros vendége-
ként, így eldõlt, hogy a
nyolcadik helyen zárja az
idei szezont a KALO-MÉH
CS&K Szentesi VK férfi ví-
zilabdacsapata. A gárda ka-
pitánya, Németh Dániel
(képünkön) szerint ha a csa-
pat jövõre is együtt marad-
na, megismételhetõ lehetne
az idei eredmény.

Az elmúlt évekhez képest
végre nem a kiesés ellen,
hanem a hetedik helyért
mérkõzhetett a Szentes a
férfi vízilabda bajnokság-
ban. Az elõzõ szezonhoz
képest nyugalmasabb és
eredményesebb évet zárt a

gárda, köszönhetõen nem
utolsó sorban Lukács Dénes
vezetõedzõ munkájának. A
Ferencváros ellen vívott há-
rom felvonásos párbajt
ugyan a zöld-fehérek nyer-
ték 2-1-re, de szégyenkezni
nincs ok, szerethetõ, a leg-
erõsebb ellenfelekkel is bát-
ran harcba szálló együttes
jött össze idén a ligeti uszo-
dában. Németh Dániel la-
punknak elmondta, hogy a
helyosztó utolsó mérkõzé-
sén két fáradt társaság csa-
pott össze, és ebbõl sajnos a
Fradi került ki gyõztesként.
– Két-három góllal is ellép-
tek tõlünk, és bár kapasz-
kodtunk, nem tudtuk be-
fogni õket- nyilatkozta a
szentesi pólós. – Sok hely-
zetet alakítottunk ki, de
ezek nagy részét kihagytuk,
ráadásul buta hibákból kap-
tuk a gólokat, így összessé-
gében azt mondhatom,
hogy megérdemelten lett
hetedik a Fradi.

Németh Dániel szerint
akár a hetedik hely megszer-
zése is benne lehetett volna a
csapatban, és bár idén ez vé-
gül nem sikerült, ha a gárda
gerince együtt maradna, jö-
võre akár elõrébb is végez-
hetnének a tabellán. – Bízom
benne, hogy nem csak egy

esztendõre jött össze ez a
mostani csapat, hanem to-
vábbra is együtt dolgozha-
tunk. A vezetõség ígérete
szerint két-három hét múlva
mindenkivel leülnek tárgyal-
ni a folytatásról, így velem
is. Egyelõre más csapattól
nem kaptam ajánlatot, de
természetesen nem csak
ezért maradnék továbbra is
szívesen Szentesen.

Arra a kérdésre, hogy
meglepte-e a Vasas bajnoki
címe, illetve az, hogy a Pécs
búcsúzott az OB I-tõl, a
szentesi csapatkapitány el-
mondta: elsõsorban a Pécs
kiesése volt meglepõ, a Va-
sas bajnoki címe annyira
nem, de a játékstílust, a har-
ciasságot tekintve személy
szerint õ inkább az Egernek
szurkolt. 

A csapat szerdán évzáró
vacsorán vett részt, melyen
ott volt Lukács Dénes veze-
tõedzõ is, akinek április 30-
án lejárt a szerzõdése a klub-
nál, de játékosaitól azt kérte,
hogy 3-4 hétig még naponta
végezzenek kondicionáló és
vízi edzéseket. A következõ
szezonra várhatóan július
közepén kezdi meg a felké-
szülést a KALO-MÉH csapa-
ta.

H.V.

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub és társult civil
szervezetek, intézmények
sportmajálist rendeztek má-
jus 1-jén a Pusztai László
Sporttelepen. 

Az önkéntes tûzoltó rajok
versenyén alsós korcsoport-
ban elsõ a Kiss Bálint-iskola,
második a Koszta, harmadik

a Forray Máté-iskola (Szeg-
vár).

A felsõsöknél elsõ a Hu-
nyadi-iskola (Csongrád),
második a Kiss Bálint, har-
madik az Arany János-iskola
(Fábiánsebestyén).

A gyermek kispályás lab-
darúgótornán elsõ a Szentes-
HSZATÁK, második Újszen-

tes (Románia), harmadik
Szentes-Berekhát. 

A Május 1. Kupa  felnõtt
kispályás labdarúgótornán
elsõ a Hungerit II. (Hungerit
Szakszervezet), második az
Old Tigers, harmadik a
Dream-Team (mindkettõ Ár-
pád Szabadidõs SK), negye-
dik a Hana (Hungerit Szak-
szervezet). A program az
MVH támogatásával jött lét-
re.

Sportmajális

Van kvótája Nikinek,
de még izgulhat

Gyûjteménye eddig nyolc
serlegbõl és 18 érembõl áll,
de mivel a hölgy alig múlt
10 esztendõs és remekül te-
niszezik, nem kell hozzá
nagy jóstehetség, hogy meg-
állapítsuk: egy idõ után ke-
vés lesz majd a hely a szo-
bájában a díjaknak. Draho-
ta-Szabó Dorka, a Szentesi
Tenisz Klub egyik legna-
gyobb tehetsége már a 12
évesek között gyûjti a skal-
pokat, miközben az iskola-
padban is szépen teljesít.

Öt és fél éves volt, amikor
látta a nõvérét teniszezni, és
természetesen Dorka is sze-
rette volna megmutatni,
hogy ez a sportág neki is
menni fog. Elmondása sze-
rint az elsõ foglalkozás sírás-
sal végzõdött, mert nem na-
gyon sikerült eltalálnia a lab-
dákat. Ez azonban nem szeg-
t e  k e d v é t ,  a  k ö v e t k e z õ
edzésre is eljött, és a nyári
kéthetes tenisztábort követõ-
en végérvényesen lehor-
gonyzott ennél a játéknál.
Azóta hetente 10-12 órát tölt
lent a teniszpályán, hétfõn,
szerdán és pénteken Szente-
sen, kedden és csütörtökön
Kecskeméten edz a fiatal te-
hetség. – Mindig is érettebb
volt a korosztályánál, így
fordulhatott elõ, hogy hat
évesen fölényesen gyõzte le
a hasonló korú fiú verseny-
zõket mini-teniszben, nyolc
éves korában pedig élete el-
sõ régiós gyõzelmét aratta a
10 éves lányok között- em-
lékszik vissza a kezdetekre
az édesapa, Drahota-Szabó Jó-
zsef. – Tavaly már nem volt
kihívás számára a 10 évesek
között szerepelni, így egy
éve már a 12 évesek korosz-
tályában versenyez . A janu-
ári fedettpályás  országos
bajnokságon a 9. helyet sze-
rezte meg úgy, hogy a késõb-
bi gyõztestõl kapott ki. 

Drahota-Szabó József el-
mondta azt is, hogy két évig
még biztosan Szentesen
edzenek, akkor aztán majd
meglátják, természetesen

Dorka edzõivel együtt, hogy
milyen irányba induljanak
tovább. Nagy kérdés persze,
hogy 12 évesen játékban,
edzettségben milyen szinten
áll majd Dorka, és korosztá-
lyában mire lesz majd képes.
Egy biztos :  a  családtól ,
ahogy eddig is, a jövõben is
minden támogatást megkap
majd, hogy töretlen marad-
jon a fejlõdése.

-A tenyeresem jó, a foná-
kon viszont még van mit ja-
vítanom - mondta a Koszta-
iskola negyedikese. – Nem-
rég a bal kezem eltörött, de
így is edzettem, sajnos a fo-
nákot ekkor kevesebbet tud-
tam gyakorolni. Gyakorlati-

lag minden szabadidõmet a
tenisz tölti ki, ha pedig nem
edzem, akkor tanulok, ked-
vencem a magyar nyelvtan.
Félévkor kitûnõ voltam, sze-
retném ha év végén is hason-
lóan jó lenne a bizim. 

Dorka elmondta, hogy
Djokovic és Serena Williams a
két nagy kedvence, és célja,
hogy egyszer õ maga is egy
nagy torna mezõnyében sze-
repelhessen, mondjuk a Ro-
land Garosson. Addig is ren-
geteg edzés és számtalan tor-
na vár rá, elsõként mindjárt
a hétvégén megrendezésre
kerülõ balatonboglári viadal,
természetesen a 12 évesek
között. H.V.

Dorka kinõt te
a korosztá lyát

Három nap alatt két dön-
tetlent játszott a Szentesi Ki-
nizsi megyei másodosztályú
labdarúgócsapata. A mieink
itthon a Szõreggel 2-2-re,
idegenben a harmadik he-
lyen álló Üllés ellen 1-1-re
végeztek.

Szombaton a Kinizsi hazai
pályán fogadta a Szõreget, és
akár az elsõ harminc percben
el is dönthette volna a mecs-
cset maga javára, ehelyett
azonban a vendégek szerez-
ték meg a vezetést. Polyák ré-
vén a játékrész hajrájában
egyenlített a Szentes, ám a
középkezdést követõen is-
mét a vendégeknél volt az
elõny. Tóth László góljával a
75.percben ismét döntetlenre
álltak a felek, és az ered-
mény már nem is változott. –
A játék képe és a helyzetek
alapján nyugodtan mondha-
tom, hogy két pontot oda-
ajándékoztunk az ellenfélnek

– értékelte a látottakat Bozóki
Zoltán vezetõedzõ. – Jól ját-
szottunk a harmadik helye-
zett Üllés otthonában is, erõ-
vel is jobban bírtuk, és bár a
hazaiak megszerezték a ve-
zetést a második félidõben, a
hajrában Tóth László egyen-
líteni tudott. 

Külön dicséret illeti az
Üllésre elutazó társaságot,
hiszen pontosan tizenegy já-
tékossal, csere nélkül hoz-
ták ikszre a keddi bajnokit.
Szombaton, 17 órakor a
Zsombó látogat Szentesre, a
mérkõzésen újra pályára lép-
het az eltiltását letöltõ Né-
meth Arnold is. A Szentes je-
lenleg 42 ponttal a táblázat
nyolcadik helyén áll. A Kini-
zsi ifjúsági csapata két gyõ-
zelemmel zárta a hosszú hét-
végét, elõbb ellenfél hiányá-
ban szereztek három pontot
a mieink, majd Üllésen nyer-
tek 3-0-ra a fiatalok. H.V.

Labdarúgás

Két döntetlen

Nyolcadikok lettek a pólósok

A sikerkovácsok
Drahota-Szabó Dorka felkészítését Zsiga László és Ba-

kos László, Kecskeméten pedig Újhidy Zoltán végzi.
Erõnléti edzõje Varjú Attila. Nekik is köszönhetõ, hogy a
10 éves tehetség a 12 esztendõs teniszezõk országos rang-
listáján a 18. helyen áll - pillanatnyilag. Az évi 20-25 ver-
senyen pályára lépõ Dorka számára idén a legfontosabb
cél a tapasztalatszerzés, és a minél jobb szereplés a nyári
vidékbajnokságon és az országos bajnokságon. Ez jó
ajánlólevél lehet egy esetleges jövõ évi, válogatottbeli
meghíváshoz.

A Szentesi ’91-esek Rugby
Club április 29-én fogadta a
Békéscsabai Benny Bulls rög-
bi csapatot, ami anyagi és
utánpótlásbeli okok miatt
szétesõben van, a bajnokság-
ból való kilépésen gondolko-
zik. Csapatuk létszáma nem
érte el a tizenöt fõt, így a sza-
bályok értelmében, az ellen-
fél a nyertes 26-0 arányban.

A meccset ettõl függetlenül
lejátszották a hazaiak köl-
csönjátékosaival. Az edzõi
utasítást betartva, kemény
áttörésekkel, gyors passzok-
kal felõrölte a Bikákat és
91-35 arányban gyõzelmet
szerzett a Szentesi ’91-esek
Rugby Club, bár a szabályzat
értelmében a jegyzõkönyvbe
a 26-0-s eredmény került. A
Szentes ezzel az eredmény-
nyel a tabellán is átvette a
második helyet.

Következõ mérkõzésüket
Kecskeméten játsszák a Ve-
lencei Kék Cápák csapat el-
len, május 6-án.

Edzõmeccs
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Kos 
Keressen új partnert, vagy
új állást, ha a régi már nem

köti le. Nem kell aggódnia az anyagiak
miatt, mert nagyobb pénzek körvonala-
zódnak, de a vásárlás most szinte a
szenvedélyévé válhat.

Bika 
Anyagi ügyei sajnos elég si-
ralmasak, ezért érdemes

lenne többletfeladatot vállalnia még ak-
kor is, ha kevés érte a fizetség. Számít-
hat rá, hogy csábító ajánlatokat kap a
másik nem részérõl.

Ikrek 
Munkahelyi sikereknek néz
elébe, bár ezt fõnöke még

nem méltányolja. Azonban az idõ önnek
dolgozik, csak ki kell várni, amíg eljön.
Nincsenek az útjában akadályok, ezért
ne csodálkozzon, ha munkatársai irigy-
kednek.

Rák 
Ideje végre lezárnia azt a
pénzügyi vitát, amely mos-

tanában sok idejét és energiáját fel-
emészti. Tartsa szem elõtt, hogy a
nagyvonalúság továbbra is célravezetõ.
Minden a kedve szerint alakulhat a na-
pokban.

Oroszlán
Tevékeny és aktív lesz a hé-
ten, éppen ezért nem elég az

elveszett energiákat táplálékkal pótolnia.
Sok pihenésre és alvásra van szüksége
a szervezetének, amit saját érdekedben
kell biztosítania. 

Szûz 
Ne titkolja el a valódi érzel-
meit, még akkor sem, ha na-

gyon fáj, ami történt. Lehet, hogy má-
sok nem is tudják, hogy önt a történtek
milyen rosszul érintették. Ha beszél az
érzéseirõl, megértõ fülekre találhat.

Mérleg 
Ne a sorsot hibáztassa egy
kellemetlen helyzetért, mert

csak a saját ítélõképessége és hiúsága
vezetett idáig. Jobban teszi, ha a csaló-
dottságát nem vásárlással vezeti le, in-
kább szervezzen programokat azokkal,
akik fontosak önnek.

Skorpió 
Mivel kedvese csak részben
ért egyet önnel, ezért jobban
teszi, ha inkább tartózkodik a

kritikáktól. Gond nélkül fogja megoldani
a feladatait és ezért a képességéért már
igen sokszor elismerték már a társai. 

Nyilas 
Telepatikus képességei hihe-
tetlenül jól mûködnek a hé-
ten, ugyanis szinte elõre

megérzi, hogy kivel fog találkozni. Mun-
kahelyén úgy érzi, mintha a falnak be-
szélne, ezért jobban jár, ha inkább nem
akar senkit semmirõl meggyõzni.  

Bak 
Ne pazarolja energiáját feles-
leges aggódásokra, hanem
higgyen abban, hogy jó dol-

gok történhetnek. Sokat tehet a héten a
jó híréért, vagy ha korábban úgy érzi,
hogy folt esett a becsületén, most le-
moshatja. 

Vízöntõ 
Ne hanyagolja el egészségi
problémáit a pénz miatt,
mert az állandó betegeske-

dés és a rossz közérzet nincs jó hatással
a partnerkapcsolatára sem. Munkájában
úgy tûnik, hogy mindig értelmes és okos
dolgot csinál, de most ez csak a látszat.

Halak 
Olyan ügyek adódnak a hé-
ten, amik miatt még akkor is
ki kell vennie egy kis szabad-

ságot, ha ehhez semmi kedve, de ké-
sõbb mégsem fogja megbánni. Szerelmi
téren elmerül a romantika tengerében,
amelytõl teste, lelke megújul. 

Május 5-11.
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A magyar kabaré története II.
címmel rendeznek elõadást május
9-én, szerdán 18 órakor a városi
könyvtárban. Az érdeklõdõknek
Horváth György mesél a kabaré
egykor népszerû alakjáról, Kibédi
Ervinrõl.  A színész, komikus a Ze-
neakadémián szerzett diplomát
1949-ben. 1950-1951-ben a Ma-
gyar Rádiónál dolgozott. 1951-
ben a Magyar Néphadsereg Szín-
házához került, majd 1957-tõl a
Vidám Színpad mûvésze volt. El-
sõsorban komikus szerepekben
volt népszerû, amelyhez lomha
mozgása és sajátos szem- és
arcjátéka is hozzájárult. Leghíre-
sebb slágerének címe szállóige is
volt egy idõben: „Én nem hiszem,
hogy normális vagyok“. Népszerû
volt a Hacsek és Sajó kettõsben
Hacsek szerepében. Partnere éve-
ken át Hlatky László volt.

Kabarétörténet
– Kibédi Ervin

A mai háziasszonyoknak igazán nem kell
sokat gondolkodniuk azon, hogy mit készít-
senek vacsorára, vagy éppen vendégváró sü-
teménynek. Csak beütik az interneten a kere-
sõbe az elképzelt étel egy szavát és máris
több ezer lehetõséget kínál  a gép. Nem min-
dig volt ez így, nagymamáinknak még nem
volt internetük, így az általuk elkészített étel,
sütemény azért is különleges, mert azt még
az õ édesanyjától vagy nagymamájától tanul-
ta. A város gondozásában jelent meg a Nagy-
mamáink receptjei címû füzet, amelyhez a
recepteket a szentesi nagymamák adták. Eb-
bõl válogattunk.

10 perces sütemény
Hozzávalók: 3 egész tojás, 30 dkg cukor, 1

ek. kakaópor, 1 tk. fahéj, fél dl étolaj, 3 dl tej,
3 ek. szilvalekvár, 50 dkg liszt, 2 cs. sütõpor
vagy ennek megfelelõ szódabikarbóna.

Elkészítése: Habosra keverjük a hozzávaló-
kat, a liszt és a sütõpor kivételéve, ezeket kü-
lön keverjük össze, és a végén adjuk a habos
masszához. Zsírozott, lisztezett tepsibe önt-
jük és elõmelegített sütõben sütjük. 

Olajban sült krumplis pogácsa
Hozzávalók: 1 kg burgonya, só, egy kis liszt

(amennyit felvesz), 1 tojás, olaj a sütéshez.
Elkészítése: A burgonyákat meghámozzuk,

megmossuk, elkockázzuk, és sós vízben fel-
tesszük fõni. Ha megfõtt krumplinyomón át-
nyomjuk, majd hagyjuk kicsit hûlni. Hozzá-
teszünk egy kis sót, egy tojás és annyi lisztet,
amennyit felvesz, hogy ne túl kemény tésztát
kapjunk. Ezt követõen sodrófával kinyújtjuk,
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és forró
olajban megsütjük. Melegen finom.

Tejes pite
Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg cukor, 30 dkg

liszt, 1 liter zsírosabb tej, 1 csipet só, vaj (a
tepsi kikenéséhez), baracklekvár.

Elkészítése: A tojásokat, a sót és a cukrot jó
habosra kikeverjük. Apránként hozzáadjuk a
lisztet, majd a tejet és csomómentesen elke-
verjük. Tulajdonképpen a palacsintatésztá-
hoz hasonló tésztát készítünk. Vastagon ki-
vajazott tepsibe öntjük a tésztát és 190 fokra
elõmelegített sütõben sütjük kb. 10 percig,
majd a következõ félórában 180 fokon, amíg
a teteje szépen meg nem pirul. Fontos, hogy
ne legyen a tészta túl magas (csak 1-2 cm),
mert akkor könnyen nyers maradhat a köze-
pe. Ha túlzottan pirul a teteje sütés közben,
fedjük le fóliával vagy sütõpapírral és úgy
folytassuk a sütést. (Ha felpúposodik sütés
közben, nem kell megijedni, nem fogja befo-
lyásolni a végeredményt).

Nagymamáink receptjei

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 nyo-
mában kazah-magyar régészeti
ásatások; Buffalo Bill's Wild West.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szomba-
ton 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
Andreas, Dascha és Arnold

Trautwein (Sankt Augustin) képzõ-
mûvészek családi kiállítását május
26-ig tekintheti meg a közönség
nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Kapcsolatok – érzések – terek

címmel Séra Erzsébet alkotásaiból
nyílt kiállítás nyitva tartási idõben
látogatható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
Május 7-én, hétfõn 18 órakor a

Kecskeméti Fotókör Hüje létra cí-
mû fotókiállítására invitálják az ér-
deklõdõket.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása látogat-
ható. Az Afrika feketén-fehéren cí-
mû tárlat különlegessége, hogy a
két fiatalember a Budapest-Ba-
mako Rally háromszoros bajnoka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

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

Galéria Kávéház
Május 7-én, hétfõn 17.30 óra-

kor nyílik az orosházi Monostoriné
Hrabovszky Éva Töredékek címû
fotókiállítása. A fotós mindig nyi-
tott szemmel jár a világban és
fényképezésre kész masinával
megörökíti a szépséget, a különle-
gességet és az élet apró csodáit.

Õze Lajos Filmszínház
Május 3-7.
17.30 óra Project X – A buli el-

szabadul - amerikai vígjáték,
20 óra Az ördög benned lako-

zik - amerikai horror.
Május 10-14.
17.30 óra Csak a szél –

magyar-német-francia filmdráma, 
20 óra Csempészek – feliratos,

amerikai-angol krimi.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 4-tõl

Szõke nõ beszélget a barátnõjével:
- Olyan boldog vagyok a 3 gyere-
kemmel! - mondja a szõke.
- Nem akarsz még egyet? - kérdezi a
másik.
- Nem, mert azt olvastam, hogy a vi-
lágon minden 4. gyerek kínai!

A skót feleség mondja a férjének:
- Vennünk kellene egy függönyt az
ablakra, mert a szomszéd mindig
kukucskál, ha a lányunk vetkõzik.
- Tudod mit? Inkább te vetkõzzél az
ablak elõtt, és akkor majd õ vesz
függönyt az ablakára!

A feleség egy ismerõs arcot vesz
észre az étteremben. Odaszól a fér-
jének:
- Nézd csak, ott az a részeges alak
az elõzõ férjem! Hét éve elváltam
tõle, azóta egyfolytában csak iszik,
állandóan részeg!
- Ez nagyon furcsa. - Ennyi ideig
azért senki nem szokott ünnepelni! 

Miért nem jó ötlet kínai nõt feleségül
venni?
- Mert ha a gyereked kutyát kér kará-
csonyra meg is kapja. Rizzsel. 

Az apa meséli a leányának:
- Tegnap járt nálam a Géza, és meg-
kérte a kezedet. Én természetesen
igent mondtam neki.
- De papa! - könyörög a lány. Én
nem akarom itt hagyni a mamát!
- Ugyan drága kislányom, ki mondta,
hogy hagyd itt? Nyugodtan magad-
dal viheted! 

Hõguta

Szakmáját tekintve állat-
orvos a térség egykori or-
szággyûlési képviselõje, aki
két éven át államtitkárként
is dolgozott. A nyugdíjas,
volt kerületi fõállatorvos
Gombos András (képünkön)
ma energetikai és környe-
zetvédelmi projekteket ko-
ordinál. Az SZDSZ alapító
tagja ma már csak civilként
figyeli a politikát.

Politikusként több törvény
elõkészítésében és a 2006-os
tiszai árvízi védekezésben is
részt vett Gombos András.
Mint mondja, a szelevényi
védekezés legkritikusabb éj-
szakáján, április 24-re virra-
dóan õszült meg, amikor
nem tudták, képesek-e meg-
tartani a gátat a tízméteres
víznyomástól, miközben
a mentett oldalon a folyó
szintje alatt 6 méterre mint-
egy 300 katona és vízügyes
dolgozott. Fel sem merült
benne ilyen kihívás, amikor
Kuncze Gábor felkérte a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium politikai ál-
lamtitkárának.

Dolgos évek a mi-
nisztériumban

- Három napja voltam a
poszton, amikor a Hernád-
nál kellett az árvízi védeke-
zésben helyt állnom 2004 au-
gusztusában – mondja. – A
minisztériumban a Vásárhe-
lyi terv folytatásaként a Ti-
sza szabályozásának kidol-
gozásában vettem részt, ami-
nek egyik eredménye volt a
cigándi tározó megvalósulá-
sa. Csak úgy vállaltam el a
felkérést, ha megkapom a le-
hetõséget az agrár környe-
zetgazdálkodási jogszabály-
ok kidolgozására és meg-
szervezhetek egy munkacso-
portot, a megújulós energeti-
kai stratégia kidolgozása ér-

dekében. A stratégiát 2005.
december 20-án tettem le a
miniszterelnök asztalára. El-
mondhatom, hogy nagy sze-
repem van az AKG támoga-
tás megszületésének és a
Megújuló Energia Stratégia
létrejöttében. Elõbbi a gyen-
ge termõhelyi adottságú föl-
dek támogatását és  mintegy
120 ezer család megélhetését
jelenti, utóbbi például a bio-
massza, biogáz villamosen-
ergetikai felhasználásának
lehetõségét teremti meg. En-
nek a munkacsoportnak a
munkája tette lehetõvé azok-
nak a jogszabály-módosítá-
soknak a bevezetését is,
amik alapján a 2004 végéig
fúrt termálkutak továbbra is
mûködhettek visszasajtoló
kút nélkül. 

Parlamenti képviselõként
a geotermikus energia hasz-
nosításával foglalkozó albi-
zottság elnöke volt. Ekkor
született meg a közremûkö-
désével a vízgazdálkodásról
szóló törvény. De jelentõs
szerepe volt az állategész-
ségügyrõl, az élelmiszerek-
rõl, a takarmányokról, vala-
mint a jelzálog-hitelintézet-
rõl szóló törvények elkészí-
tésében is.

Államtitkári munkája 2006
júniusáig tartott, majd év vé-
gi nyugdíjazásáig még kerü-
leti fõállatorvosként dolgo-
zott. Azóta megújuló energe-
tikai projekteket irányít az
ötlettõl az engedélyek meg-
szerzéséig.

- Ilyen például Hódmezõ-
vásárhelyen az évi 500 ezer
tonna olajos magot feldolgo-
zó üzem, mellette pedig egy
10 megawattos biomassza
erõmû létesítése. A projekt

kész, most befektetõt várunk
a megvalósításhoz, mert a
gazdasági világválság miatt
megrekedt a beruházás.  A
rendszer a térségben megter-
melt napraforgót dolgozná
fel üzemanyaggá, esetleg ét-
olajjá, a melléktermékként
keletkezõ napraforgóhéj el-
égetve villamos áramot ter-
melne, a kipréselt naprafor-
gódarából pedig szóját kivál-
tó takarmány lehetne. Jelen-
leg egy biogáz és egy termál-
vízre alapozott villam-
oserõmû projektem van fo-
lyamatban. Várhatóan 2015-
ben változik az EU direktí-
vája, ami a metán kibocsátá-
sát is szabályozni kívánja. Ez
nagymértékben befolyásolja
az állattartó telepek, fehérje-

feldolgozók és szennyvízte-
lepek jövõbeni mûködését.
Én most két megoldást is tu-
dok ajánlani a biogáz üze-
mek által termelt metángáz
hûtésre, fûtésre és villamos-
energia-termelésre való
hasznosítására.

Még mindig van vé-
leménye

Állatorvosként már nem
dolgozik, de tartja a kapcso-
latot a kollégáival. Nem ért
egyet az állategészségügyi
szolgálat mostani mûködé-
sével. – A biztonságos
élelmiszer-ellõállításhoz el-
lenõrzött, szakmailag meg-
alapozott, állategészségügyi
ellátással történõ alapanyag-
elõállításra van szükség, és a

végtermék ellenõrzésének
másodlagosnak kellene len-
nie.  Az állattartó telepek je-
lenlegi ellenõrzési rendszere
döntõen adminisztrációra
koncentrál, ami a kollégák
idejének és energiájának je-
lentõs részét leköti a bizton-
ságos, egészséges hasznonál-
lattartás segítésének a kárá-
ra.

Gombos András ma már
nem foglalkozik politikával.
– A rendszerváltás környé-
kén vetettem bele magam az
aktív politizálásba. Akkor
nem gondoltam volna, hogy
ide jutunk, amikor egymás
ellenségeként kezelik egy-
mást a politikai szereplõk.
Régen is rengeteg vitánk
volt, de nem akartuk lehetet-
lenné tenni a másikat. Példá-
ul Rébeli Szabó József pol-
gármesterrel mást gondol-
tunk a sportcsarnokkal kap-
csolatban. Én nem támogat-
tam a megépítését, de utólag
is elismerem, hogy neki volt
igaza. Ellenpélda a piac,
amit õ a régi helyén szeretett
volna bõvíteni, az SZDSZ
pedig a jelenlegi helyre java-
solt megvalósítani és mi
nyertünk. Úgy gondolom,
mindkettõ jó döntés volt az
akkori helyzetben. De nem
haragudtunk a másikra, ci-
vilként bármikor békésen le
tudtunk ülni egymással be-
szélgetni. A politikát ma is
figyelemmel kísérem, véle-
ményem is van, aminek
idõnként hangot is adok.
Már nem tervezek részt ven-
ni a nagypolitikában, inkább
a politika miatt korábban a
családomtól elveszett idõt
igyekszem pótolni.

Besenyei Gábor

Megõszült a tiszai árvíznél



Május 7-én, hétfõn 17.30-
kor nyílik meg az orosházi
fotós, Monostoriné Hrabovszky
Éva Töredékek címû fotóki-
állítása a Galéria Kávéház és
Étteremben. Ugyanezen az
estén az ifjúsági házba 18
órára a Kecskeméti Fotókör
Hüje létra címû fotókiállítás-
ra invitál minden érdeklõdõt
a Szentesi Mûvelõdési Köz-
pont és a Szentesi Fotókör.

A megnyitók után az ifjú-
sági házban 18.30-tól további
fotókkal mutatkozik be az
orosházi alkotó. 

Az est során szintén to-
vábbi képekkel és a kiállítási
anyagukról egy kötetlen be-
szélgetéssel mutatkozik be a
Kecskeméti Fotókör Szente-
sen. A kiállításuk címe a
meghívón is megtalálható
fénykép után a „hüje létra“

(sántító magyarsággal) apro-
pója nem más, mint a mai
valóság. 

A fotókör mára fõként fia-
talokból álló társulat, tagjai
újra felfedezték és alkalmaz-
zák a régmúlt fotózási tech-
nikákat. (Camera obscura,
sópapír, cianotípia, olajnyo-
mat, szénnyomat, argen-
totípia, stb). Természetesen a
digitális fényképezés is je-
lentõs szereppel bír a fotókör
életében.

A kiállítások június 4-ig lá-
togathatók a nyitvatartási
idõben.

Született: Gyánti János és
Szabó Szilviának (Temetõ
u. 40.) Szilárd, Csáki Valter
és Oláh Dórának (Ady E. u.
53.) Dominik Valter nevû
gyermeke.

Elhunyt: Sziva Imre (Ap-
ponyi tér E ép.), Barta Mi-
hályné Pap Erzsébet (Soós
u. 37.).
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Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

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: Május 7-ig Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258.,
TESCO) hétfõ-péntek 8-18.30,
szombaton 8-.16.30 óráig, vasár-
nap-munkaszüneti nap zárva. Má-
jus 7-14-ig Pingvin Patika (Nagy-
örvény u. 59.) hétfõ-péntek 7.30-
18. szombat 7.30-12 óráig, va-
sárnap-ünnepnap zárva. Készen-
léti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes,
Nagytõke, Derekegyház) május 5-
6-án Hobot László, Kodály Z. u.
15., telefon: 20-311-08-30.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

Heti menü május 7—11
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Csípõs-savanyú leves és

hagymakrémleves
A menü: Sertéspörkölt,

pirított tarhonya, saláta
B menü: Wildenburgi töltött

csirkemell, párolt rizs,
saláta

Kedd: Magyaros gombaleves és
csirkebecsinált leves

A menü: Brassói aprópecsenye,
sült burgonya, saláta

B menü: Görögös rakott tészta,
saláta

Szerda: Orjaleves és makói
vágottas

A menü: Sertésmáj rántva
vagy roston, hagymás
törtburgonya, saláta

B menü: Tavaszi rizseshús, saláta
Csütörtök: Lebbencsleves és hideg

gyümölcsleves
A menü: Temesvári sertéskaraj,

tészta
B menü: Rántott zöldségek,

krumplifõzelék
Péntek: Sertés raguleves és

kókuszleves zabpehellyel
A menü: Chilisbab vagy paprikás

krumpli kolbásszal, saláta
B menü: Pontyfilé rántva,

kukoricás rizs, saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Érdekes módszerrel loptak
el két, összesen 83 ezer forint
értékû szemüvegkeretet a
Kossuth téri OFOTÉRT szak-
üzletbõl. Közel tízen tódul-
tak be az üzletbe, majd kö-
zülük ketten jelezték, hogy
szeretnének vásárolni. Amíg
a két eladó megpróbálta ki-
szolgálni a vevõket, addig a
többiek zsebre tettek egy Ja-
guar és egy Armani-sze-
müvegkere-tet,  majd az
egész társaság távozott az
üzletbõl. Fizetni természete-
sen nem fizettek semmiért.

65 ezer forint készpénzt
loptak el egy Mentõ utcai
házból, a tolvajt még keresik a
rendõrök.

Április 23-a és 26-a között
történt, hogy ismeretlen tettes
56 darab síncsavart szedett fel
600 méter hosszan a Szentes-
Orosháza közötti nyílt vasúti
pályáról. Ellene a vasúti köz-
lekedés biztonsága elleni bûn-
tett alapos gyanúja miatt in-
dult eljárás.

27-én, a késõ délutáni órák-
ban történt, hogy – rövid szó-
párbajt követõen – két férfi

esett egymásnak az egyik
szegvári sörözõben. A felek
nyolc napon belül gyógyuló
sérülésekkel megúszták a po-
fonváltást.

Összetörték a Bocskai utcai
telefonfülke üvegborítását. A
garázdák május elsejére virra-
dóra voltak ilyen erõsek.

Betörtek egy nagytõkei ta-
nyába, április 29-én délután.
A tettesek ékszerekkel és
készpénzzel távoztak, a házi-
gazdát 190 ezer forintos kár
érte.

H.V.

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛ-
KÖDÉSI PROGRAM 2007-13 keretében EuroTalent néven va-
lósítanak meg közös projektet Szentes és Újszentes, a temesvá-
ri Szórvány Alapítvány vezetésével.

A Deák Ferenc Általános Iskola és a Lajtha László AMI és
Hangversenyközpont bevonásával tehetségközpontot alakíta-
nak ki, amelyben 5 területen, összesen 68 fõ részvételével fo-
lyik majd képzés 7 hónapon keresztül, havi 2 alkalommal. A
program során szerzett tapasztalatokat júliusban egy 6 napos
sporttábor keretében összegzik a határon inneni és túli gyere-
kek és mentorok.

Hüje létra

Hétfõn sokan voltak kíváncsiak a Népzenei sokadalomra és az azt követõ
lampionos felvonulásra. A gyerekek is jól érezték magukat.

A Sportmajálison különbözõ sport-, népi- és moderntánc csoportok tartottak
bemutatót a  Pusztai László Sporttelepen. (Fotók: Vidovics)

Felszedték a síncsavart

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság munkatár-
sai tevékenységük elismeré-
seként jutalmakat vehettek
át a Rendõrség Napja alkal-
mából csütörtökön délelõtt
Szegeden. Huzamosabb ide-
je végzett átlagon felüli szol-
gálatellátása elismeréseként
a belügyminiszter rendõrsé-
gi fõtanácsosi címet adomá-

nyozott Sebestyénné Laurik
Ágnes r.  alezredesnek,  a
Szentesi Rendõrkapitányság
igazgatásrendészeti osztály-
vezetõjének. A Csongrád
Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság vezetõje tárgyjutalom-
ban részesítette Patakiné
Csurgó Ildikót, a Szentesi Vá-
rosi Ügyészség vezetõ ügyé-
szét, a Szentesi Rendõrkapi-

tányság és a Városi Ügyész-
ség közötti példaadó szak-
mai együttmûködés kialakí-
tása érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréséül. A
Csongrád megyei rendõrfõ-
kapitány kiemelkedõ mun-
kája elismeréséül soron kívül
elõléptette törzszászlóssá Ka-
pás Tamás körzeti megbízot-
tat.

Rendõrségi elismerések


