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Évente nyolc hónapot tölt
vízen a város egyetlen ha-
jóskapitánya. Szanyi Zoltán
(kis képen) mindig is hajóra
vágyott, a Mahart megszû-
nése óta külföldön dolgo-
zik, itthon és Németország-
ban is el kellett végeznie a
szakiskolát. A négy nyelvet

beszélõ hajós 17 éve szolgál
kapitányként tengereken és
folyókon közlekedõ hajó-
kon, de pár éven belül befe-
jezi az állandó utazást.

Kéthetes pihenõje során
beszélgettünk otthonában
Szanyi Zoltán hajóskapi-
tánnyal, aki 22 éve hajózik

különbözõ vizeken. Leg-
utóbb a francia Victor Hugo
turistahajót irányította a Ti-
sza magyar szakaszán. A
száz fõs személyhajó 2004
óta évente négy utat tesz
meg tavasszal, amíg hajóz-
ható a folyó. Szanyi állandó
hajója a négyszer nagyobb

Vivaldi luxushajó, ami a Du-
nán Linztõl indulva a Fekete
tengeren szállítja a turistá-
kat. Egy körútja 5 ezer kilo-
méter, 16 vagy 24 napos tur-
nusban. 

A szentesi fiatalember a
szakiskola elvégzése után
végigjárta a ranglétrát, mat-

rózként kezdett, majd fedél-
zetmester, kormányos, fedél-
zeti másod- késõbb elsõtiszt
lett mielõtt eljutott a kapitá-
nyi rangig. Mivel akkor csak
katonaviselt fiatal mehetett
matróznak, ezért a vásárhe-
lyi vendéglátós középiskola
után egybõl sorkatonai szol-

gálatot vállalt Szanyi Zoltán.
Leszerelése után jelentkezhe-
tett a budapesti Lékai János
Hajózási Szakközépiskolába,
ahonnan egyenes út vezetett
az akkor még állami tulajdo-
nú Magyar Hajózási Rész-
vénytársasághoz. 

(folytatás a 7. oldalon)

Megtalálta a helyét
a szabadúszó

Lénárt László a szentesi származású színész
sokáig szabadúszóként „helyezkedett”, most pedig
már egy sokoldalú mûvésszel beszélgethettünk a
minap, amikor újra itthon járt. Reklámfilmekben,
sõt napi sorozatokban is feltûnt a fiatalember. A
Barátok közt-ben egy ellenszenves bolttulajdonost,
a Jóban Rosszban epizódjaiban maffiózót alakított.

5. oldal

A válogatott
is jöhet

A hazai vízilabdában egyedülál-
ló, hogy valaki a saját vagyonából
áldozzon a sportágra – mondta Ke-
mény Dénes. A vízilabda szövet-
ség elnöke szerint Magyar József
cégtulajdonosként és ügyvezetõ-
ként a profitból finanszírozza a he-
lyi pólózást. 3. oldal

Mesélõ
bicajok

A Két keréken címû ki-
állítás egyik legérdeke-
sebb darabját, egy veloci-
pédet (képünkön) is meg-
szemlélhet a közönség jú-
nius 22-én, szombaton a
Múzeumok éjszakáján.

5. oldal

Közel egy osztálynyi gye-
rekkel kevesebb elsõs kezdi a
következõ tanévet az általá-
nos iskolákban. Az indítható
osztályok változatlan száma
mellett Az intézmények ada-
taiból kiderül, hogy 262
nyolcadikos búcsúzott el is-
kolájától, a következõ tanév-
re beiratkozott elsõsök szá-
ma 245. A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
Szentesi Tankerülete fenntar-
tásában mûködõ általános is-
kolákban változó mértékben
csökken a létszám, a refor-
mátus iskolában, ha csupán
minimális mértékben, de
szintén kevesebb tanuló kez-
di a tanévet. A Szent Erzsé-
bet katolikus iskolában nö-
vekszik az elballagottakhoz
viszonyított diákok száma

A számszerû adatokat lapunk
3. oldalán olvashatják.

Kevesebb
lesz az elsõs

Az 1,2 milliárd forint érté-
kû beruházás kiadásait 70
százalékban nyereséges vál-
lalkozások átengedett adófo-
rintjaiból, 30 százalékban pe-
dig az önkormányzat forrá-
saiból fedezik. 

Ünnepélyes keretek között
helyezték el az üdülõköz-
pontban az önkormányzat, a
vízilabda klub és a sport ja-
vára adójukat felajánló gaz-
dálkodó szervezetek össze-
fogásából épülõ fedett uszo-
da alapkövét. Az eseményen
részt vett a Kemény Dénes, a
Magyar Vízilabda Szövetség
elnöke, Sós Csaba, a Magyar
Úszó Szövetség elnökségi

tagja, Magyar József, a vízi-
labdaklub elnöke, Farkas
Sándor országgyûlési képvi-
selõ, Szirbik Imre polgármes-
ter, Szûcs Lajos alpolgármes-
ter, Nemesi Pál, a kivitelezõ
Ferroép Zrt. vezérigazgatója,
valamint a klub edzõi. A vá-
rosban élõk, sportolók és
strandolók régi álma válik
valóra a fedett uszoda átadá-
sával. A sportolásra alkalmas
vízfelület megduplázásával
enyhül a fürdõzõk és sporto-
lók közötti feszültség, egy-
ben négy évszakossá válik a
felkészülési idõszak.

(folytatás a 3. oldalon)

Lerakták az
uszoda alapkövét

Kikötni készül a kapi tány

Az új sportfinanszírozás elsõ komoly léptékû eredménye
a fedett uszoda alapkõletétele. Kevesebb mint egy év áll ren-
delkezésére a kivitelezõnek a létesítmény felépítésére, mely-
nek átadását jövõ május 31-én tervezik. A vízilabda szövet-
ség elnöke szerint edzõtáborokon kívül, a hagyományos
nemzetközi Volvo Kupának is helyet adhat az új uszoda.

Szanyi Zoltán a Vivaldi luxushajón 5000 kilométeres túrákra viszi az utasokat.

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
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Városunk igen komoly
erõket mozgósít annak érde-
kében, hogy a lehetõ leg-
szebb képet mutassa magá-
ról a turistáknak. Szentesi
sajátságokat. Jól is van ez, de
így a nyárnak elején én csak
n e m  t u d o k  e g y n é h á n y
„szentesi specialitás” mellett
szó nélkül elmenni. Szóvá is
teszem.

Gyönyörû a Széchenyi-li-
get! (Már amikor nyírják a
füvet és kiszedik a kavics-já-
róból a gazt.) Ám sehogy
sem fér a fejembe, hogy mi-
ért van körülvéve drótkerí-
téssel? Szegény nagyapám
tyúkólja jut mindig eszembe
róla. Kinek született meg a
fejében ez az ötlet? Ehhez
fogható megoldást eddig
még nem láttam sehol. Pedig
szinte minden városnak van
valami hasonlóan árnyas ré-
sze, de drótháló nélkül! És
azok a beton meg
facölöpök…! Jobb helyeken

még az építkezéseket sem
veszik körbe ilyen módon,
nálunk viszont a város leg-
szebb parkját „díszíti.”

A következõ megrökö-
nyödni való látványt a fut-
ballpályák vidéke nyújtja:
rozsdás, funkciójukat rég el-
vesztett korlátok; repedezett
aszfalt, melyet felver a
gyom; betongerendák töm-
kelege (és persze itt is drót-
hálók); salak, fû és kavics
szent egyvelege; rendezetle-
nül burjánzó bokrok sokasá-
ga; és a pálya köré egykor
földbõl épített „lelátó”; no és
a Csongrádi út felõl, betonla-
pokból összetákolt hihetetle-
nül ronda kerítés. A nemzet
sportvárosának egyik „ékes-
sége” a Pusztai László Sport-
telep. Senkit nem akarok
megbántani, mert tudom,
könnyû beszélni…, de mégis
javasolnék én valamit: egy
tanulmányi kirándulást a
szarvasi sporttelepre. A kü-

lönbséget zongorázni lehet.
De kerüljünk csak beljebb

a városba. A Rózsa Gábor té-
ren vagyunk. Gyorsan észre-
vehetjük az utcai szekré-
nyekbe kihelyezett fákat. Ez
is szentesi specialitás. Utcai
dobozokba ültetni fákat, ott,
ahol szabad föld is van. Kép-
telen vagyok rájönni miért
csinálták ezt. A szekrényben
nincs annyi tápanyag, mint a
földben, és szegény fa nem
tud benne nagyra nõni? De
az Ady Endre utcában is ha-
sonló a helyzet, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ott elõbb
lebetonozták a földkockákat,
hogy arra helyezzék el a
szekrényt, aztán a szekré-
nyekbe valami nyeszlett kis
fákat ültettek. Szentesi egzo-
tikumnak. Szánalmas a lát-
vány. Megint nem a gúny
hangja szól belõlem, és sen-
kit nem akarok megbántani,
de miután ezt az egész vá-
rosnak néznie kell, úgy ér-

zem, ebben az ügyben is ten-
ni kellene valamit.

Városvédõ Ráday Mihály
mondta annak idején Szen-
tesrõl: „Más helyen is hódol-
nak ennek a szenvedélynek,
de Szentesen különösen:
hagynak valamit tönkremen-
ni, hogy azután milliókért
újíthassák meg.” Ezen bölcs
elv mentén gondolkodnak
azok, akik hagyják a vasútál-
lomás külsõ, utca felõli hom-
lokzatát lepusztulni. Emlék-
szem, úgy 8-10 éve még csak
egy kis vakolathiba volt a fa-
lon, hogy mostanra már egy
hatalmas elázott falrész ré-
missze az arra járókat. Ez is
egy szentesi specialitás.

Nemsokára megújul a bí-
róság épülete és a Kurca-híd
is szép lesz (remélhetõleg).
Ha már így szépülgetünk,
ideje lenne az apróságokra is
odafigyelni. 

S. Zarándi Jenõ

Olvasónk írja

Szentesi specialitások
Napi egyszeri meleg ételt

biztosít az önkormányzat
több mint 600 gyermek szá-
mára a vakáció ideje alatt. A
nyári szociális gyermekét-
keztetésre 8,2 millió forintot
nyert az önkormányzat az
Emberi Erõforrások Minisz-
tériumától, mely összeget to-
vább közel 4 millió forinttal
egészített ki saját költségve-
tésébõl. A pénzbõl 44 mun-
kanapon, június 18. és au-
gusztus 16. között adnak
ebédet a központi konyhán.

Lencséné Szalontai Mária a
Közös Önkormányzati Hiva-
tal szociálpolitikai osztályá-
nak vezetõje lapunknak el-
mondta, mind a 616 igénylõ
hozzájut naponta egyszeri
meleg ételhez. A jelentkezõ-
ket a szociális osztály értesí-
tette, akik a konyhán kapott
étkezési jegyekkel vihetik el
az ebédet. Az önkormány-
zatok a jövõ tanévi kiegészí-
tõ támogatásra július 10-ig
pályázhatnak.

B.G.

Meleg étel
600 gyermeknek

Az Alsópárt nevû város-
részben található; a Kossuth
Lajos és a Béke utcákat köti
össze. 1857-tõl Nagyposta
vagy Régiposta néven emle-
gették a dokumentumok,
mert a XIX. században itt
volt a város postahivatala.
Az 1906. évi városrendezés-
kor a Lakos utca elnevezést
kapta. 1937-ben a Kossuth u.
és a Daru u. közötti szakaszt
Mussolini utcára keresztel-
ték át, Benito Mussolini
(1883–1945) olasz fasiszta
diktátor, a „duce” tiszteleté-
re. 1945-ben az egész utcát
Somogyi Béla tanítóról, új-
ságíróról, a fehérterror áldo-

zatáról nevezték el, aki a Vas
vármegyei Halastón szüle-
tett 1868. máj. 16-án. 1893-
ban tanítói oklevelet szerzett
a Soproni Tanítóképzõ Inté-
zetben, majd tanári vizsgát
tett 1898-ban. Elõbb állami
tanító a Szabolcs vármegyei
Felsõvisón, majd 1898-tól
1905-ig tanár Budapesten.
1905–1918 között a Népsza-
va c. szociáldemokrata lap
belsõ munkatársa, egyúttal
az Új Korszak c. tanügyi lap
alapító szerkesztõje, és 1911-
tõl az Ifjúmunkás c. lap szer-
kesztõje. 1918/19-ben a Kár-
olyi- és a Berinkey-kormány
közoktatásügyi államtitkára.
A Tanácsköztársaság idején
nem értett egyet a kommu-
nisták módszereivel, ezért
nem vállalt állami funkciót.
1919–1920 között a Népsza-
va felelõs szerkesztõje. A fe-
hérterror különítményeseirõl
írt leleplezõ cikkei miatt az
Ostenburg-különítmény egy
csoportja elfogta, Bacsó Béla
újságíróval együtt 1920. feb-
ruár 17-én meggyilkolta, és
holttestüket a Dunába dobta.   

Labádi Lajos

Utcáink, tereink névadói (115.)

Somogyi Béla utca

Harmadik alkalommal
szervezte meg a Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános Isko-
la szülõi szervezete a csapat-
játékokat, alsó tagozatosok-
nak és felsõsöknek. A külön-
legesség talán nem is ebben
van. Ami rendkívüli élmény-
nyé formálta e két napot, az
az erõ volt, ami a szülõi kö-
zösséget összetartó csapattá
formálta, és ami mozgósítani
tudott több városi intéz-
ményt, szervezetet, üzletet,
szolgáltatót.

Az alsó tagozatosok Liget
felfedezõi címen, 16 állomást
jártak körbe az Erzsébet tér
és a Vecseri-fok között. Az
állomásokon szülõk várták a
gyerekeket különbözõ játé-

kos, érdekes, tanulságos fel-
adatokkal. A múzeum is
minden évben biztosít hely-
színt, segítõt, ötletet. Volt,
hogy elefánt tülkölt a liget-
ben, vagy darázs zümmögte
be a teret, tekerõn szólaltak
meg gyerek- és népdalok,
szél fújta a tejfölöspoharat,
lúdtoll karcolta a papírt, gu-
micsónakon kelt át, stb. 

Az alsósok napján min-
denki gyõztese volt a nap-
nak.

Szentesi Fontos Pontok né-
ven a felsõ tagozat összetett
játékában idén is nagyot
gondoltunk, és a várost sze-
meltük ki helyszínnek. Tér-
képpel, különbözõ útvona-
lon járták be a belvárost, a

csapat fehér és kék tagjai.
Más-más állomáson közösen
gyûjtötték a pontokat a csa-
patuknak. Játszva kellett
megtapasztalni az „Egyedül
nem megy” érzést. Bízni kell
a másik félben; elfogadni és
örülni az õ sikerének azért,
hogy a csapat jó helyezést
érjen el. A legtöbb pontot
gyûjtõ csapat egy vándordí-
jat tudhat magának. A szo-
bor Tóth István szentesi kera-
mikus alkotása, aki a játék fõ
elemeit jelképesen örökítette
meg a figurában. A követke-
zõ tanévben a nyertes csapat
osztálytermét díszíti. 

Végigjárni a helyszíneket,
lelkes, igazán játszó gyereke-
ket látni nagy élmény volt.

Amikor a gumicsizma iga-
zán messze repült, amikor
a gyerekek együtt futottak
Zsófi kutyával az akadálypá-
lyán, amikor megszólalt a
frissen faragott fûzfasíp,
amikor megtalálta a csapat a
következõ állomást, amikor
megszólalt a postamúzeum
telefonja, amikor az állator-
vosi rendelõ ajtaján lehetett
belépni, amikor a nyugdíjas
otthonból kijöttek a lakók
szurkolni, amikor elérték a
bambusz csúcsát, amikor ki-
derült mi a derelye, és hol
van a kondér, vagy jó helyre
ment az SMS…

Szõkéné Vörös Ildikó
szülõi szervezet vezetõje

Két különleges nap a szülõktõl

A korábbi számunkban
jeleztük,  hogy Vecsery
Zsigmond volt nemzetõr-
tiszt, városi fõügyész, majd
fõbíró nevének fennmara-
dását elsõsorban nem köz-
szereplésének, hanem egy
kétes hitelû, meseszerû le-
gendának köszönhette. A
krimibe illõ történetet Gu-
lyás Pap Etelka szentesi író
és költõ jegyezte le és tette
közzé 1941-ben „Egy kripta
története” címen. 

A valóságos rémtörténe-
tet az írónõ így kezdi: „A
szentesi református Közép-
temetõ már lezárt részében
van egy emeletes kripta, tég-
lából épített tetõzetét felver-
te a gyom, falai omladoz-
nak. Egyetlen tél, és rá fog
szakadni az aranyozott érc-
koporsóra a düledezõ alkot-
mány. Vasrácsos kapuja a
sírkõ elõtt sok néma, kiderít-
hetetlen bûnnek volt tanúja,
és a letûnt évtizedek alatt
fajtalan, elvetemült nõk ott
dobták le megfojtott csecse-
mõjüket a nyitott sírüregbe.
Esõs évszakokban kísérteties
látványt nyújtott a vízzel
megtelt mélykriptában a víz
tetején úszkáló koporsó,
mígnem az egyház a kopor-

só elõtti részre téglafalat hú-
zatott.”     

A történet elõzményéhez
tartozik, hogy a szabadság-
harc elõtti években élt Szen-
tesen egy ifjú asszony, Ba-
logh Lajos szabómester fele-
sége, Pócsi Lídia, Pócsi csiz-
madiamester leánya. Lídia
városszerte ismert híres
szépasszony volt: „Magas,
karcsú, csodálatosan ragyo-
gó, vörösbe játszó szõke haj-
jal, szabályos, finom arcéllel.
Ha lehunyta a szemeit, an-
gyal, – de ha felvetette a bár-
sonyos szempillákat, a po-
kol minden incselkedõ kis
ördöge kacagott ki a ragyo-
gó szemekbõl… Akire ezek
a gyönyörû kék szemek rá-
mosolyogtak, az meg volt
verve szemmel” – írja G. P.
Etelka. 

A tüneményes asszonyság
sorra szedte „áldozatait”:
számtalan házasság felbom-
lott miatta, és több férfiú ön-
gyilkosságot követett el a re-
ménytelen szerelem miatt.
Balogh Lajos egyenruha-sza-

bó is volt, ezért a szabadság-
harc leverése után számos
osztrák tiszt megfordult mû-
helyében. Ebbõl utóbb prob-
lémák származtak, de csak
annyit lehet tudni, hogy a
szabómester egyik éjjel neki-
vágott a Tisza-gátnak, átvi-
tette magát a csongrádi ol-
dalra, és Szentesen többé so-
hasem látták. Lídia átköltö-
zött apja báró Harruckern
utcai (ma Ady E. u.) házába,
s egyedülálló lévén, udvar-
lóinak, és egyben áldozatai-
nak a száma megszaporo-
dott. Az egyik éjjelen fegy-
verdörrenés rázta meg a kis-
város csendjét: egy 22 éves
ifjú lõtte magát fõbe a szép-
asszony ablaka alatt. Nem
sokkal késõbb egy fiatal
ügyvéd, volt 48-as fõhad-
nagy emésztette el magát a
reménytelen szerelem miatt.
Hamarosan egy dragonyos
fõhadnagy következett, aki
homlokának fordította meg-
töltött karabélyát, mert a
szépasszony akkor este nem
nyitott neki ajtót.

Ezt követõen a nyugodt
vérmérsékletû Vecsery Zsig-
mond fõbíró került sorra,
aki agglegény volt, s a köz-
tudat szerint nõgyûlölõ.
Pócsi Lídiának ekkor már
egy kalapüzlete volt a Kos-
suth utcán, amely elõtt min-
den reggel elhaladt a fõbíró
a városházára menet. Az
egyik reggel piros rózsaszál
repült az arcába a szépasz-
szony ablakából. A fõbíró
fölnézett. „Ott állott Lídia,
30 éves fiatalságának ragyo-
gó szépségében. Szép sze-
mei kacagva tapadtak a fõ-
bíró mindig gúnyos, hideg
arcára. Másnap este már
együtt sétáltak a fõutcán.” A
jó nevû, büszke család nem
tûrhette az egyre komolyab-
bá váló ismeretséget. A fe-
szültség folyamatosan nõtt.
Az egyik perpatvar alkalmá-
val a fõbíró kizavarta édes-
anyját a házából, s indulatá-
ban egy konyhakést dobott
utána. Az incidens kapcsán
a közvélemény teljesen a fõ-
bíró ellen fordult, aki ekkor

már csont-bõrre fogyott.
„Néhány nap múlva ágynak
esett a szerencsétlen ember.
Lídia ekkor megjelent az
ápolására. Pár hét elteltével,
mint szerencsés örökösnõ lé-
pett ki a fõbíró házának ka-
puján. A gazdag ember vég-
rendeletileg minden vagyo-
nát ráhagyta.” 

A fõbíró néhány nap múl-
va, 41 éves korában, tüdõ-
vészben meghalt. Már a te-
metésen elterjedt a nép kö-
zött, hogy nincs a halott a
koporsóban; elvitte az ör-
dög, mert kidobta az édes-
anyját. A koporsót elhelyez-
ték az emeletes kriptába,
amelyet a fõbíró megbízásá-
ból Pócsi Lídia csináltatott.
Másnap reggel az egész vá-
ros népe a temetõbe rohant,
mert éjjel a kripta tetején ha-
talmas tûz gyulladt. A kripta
ajtaja tárva nyitva állt, a fõ-
bíró holttestét pedig a szõ-
lõk alatt egy tanya árkában
találták meg. Az egész vá-
rost babonás félelem szállta
meg: a nép szét akarta verni
a kriptát, a holttestet pedig
elégetni. Hónapokig pandú-
roknak kellett õrködni a sír-
boltnál, nehogy végrehajtsák
szándékukat. Utóbb kide-

rült, hogy Lídia egyik régi
hódolója követte el a sírgya-
lázást, mert még holtában is
féltékeny volt Vecsery fõbí-
róra.

„Lídia már elhaladta a 40
évet, de hódító hatalma a
férfiak felett még erõsödött.
Az ifjúság bomlott utána.
Itt-ott ismét elhangzott egy
revolverdörrenés, vagy ki-
ürült egy méregpohár. Kiol-
tódott egy-egy eltévesztett
fiatal férfiélet. Került má-
sik…” Utoljára egy négy-
gyermekes ügyvédet szere-
tett el a feleségétõl, akivel
összeházasodott, majd elköl-
töztek Szentesrõl. 

A történetet átszövi ugyan
a fantázia mesevilága, de a
szereplõk valóságos szemé-
lyek. A hódító fiatalasszony
valóban létezett. Igazolja ezt
a haláláról megjelent rövid-
hír, mely szerint Ferenczy
Sándorné szül. Pócsi Lídia a
Fehér megyei Vaál község-
ben 1898. aug. 17-én 72 éves
korában elhunyt. „Valami-
kor viharos életû, híres és
szépasszony volt Szentesen.
Az idõk ereje legyõz, és sír-
ba dönt mindent” – fûzte
hozzá a Szentesi Lap.

Labádi Lajos

Vecsery fõbíró legendája

Egy kr ipta tör ténete
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Az általános iskolákban
egy hete zajlottak a ballagá-
sok. A nyolcadikosok több-
sége helyi középiskolát vá-
lasztott.

A Kiss Bálint református
iskola minden elballagó di-
ákja felvételt nyert valame-
lyik középiskolába, gimnázi-
umba 22, szakközépiskolába
27, szakiskolába 8 gyerek je-
lentkezett. Az 57 végzõs diák
helyébe 54 elsõs ül a padok-
ba. A Szent Erzsébet katoli-
kus iskola két végzõs osztá-
lyában 39-en búcsúztak el,
egy nyolcadikos magántanu-
lóként fejezte be az iskolát. A
diákok több mint fele gimná-
ziumba megy, szakközépis-

kolát 14, szakiskolát 10 vég-
zõs választott. Az iskolától
kapott statisztikai adatok
szerint Szentesen 28, Szege-
den 3, Hódmezõvásárhelyen
4, Csongrádon 5 diák tanul
tovább. Õsszel 52 elsõs kezdi
meg tanulmányait a Szent
Erzsébet iskolában. A
Koszta-iskola három végzõs
osztályában 66 diák balla-
gott, akiknek több mint fele,
38 fõ gimnáziumot válasz-
tott továbbtanulásként.
Szakközépiskolába 25, szak-
munkásképzõbe 3 végzõs je-
lentkezett. Õsszel három el-
sõs osztályt indítanak 62 fõs
összlétszámmal. A Klauzál
iskola három nyolcadikos

osztályt búcsúztatott, min-
den végzõs továbbtanul. Az
59 nyolcadikos 37 százaléka
szakmunkásképzõt válasz-
tott, csökkent a gimnázium-
ba jelentkezõk aránya, ami
idén 22 százalék. Emelkedett
a szakközépiskolába jelent-
kezõk száma, ezen belül is a
Boros Sámuel közgazdasági
képzése volt a sláger a to-
vábbtanulók között. Az új

tanévben két elsõs osztályt
indít 43 kisdiákkal a Klauzál
iskola.

A Deák Ferenc iskolától 41
diák búcsúzott szombaton.
A továbbtanulók között leg-
kisebb számban választottak
gimnáziumot, a végzõsök
többsége szakközépiskolá-
ban vagy szakiskolában foly-
tatja tanulmányait. Õsszel
két osztályban, 34 elsõs kez-
di az alapfokú oktatást a De-
ák iskolában.

Besenyei

Kemény Dénest elmondá-
sa szerint rengeteg élmény
köti Szenteshez. A vízilab-
da-válogatott volt szövetsé-
gi kapitánya az uszoda
alapkõletételén járt a város-
ban és nyilatkozott lapunk-
nak az új létesítmény lehet-
séges hasznosításáról.

A Magyar Vízilabda Szö-
vetség elnöki tisztét tavaly
óta betöltõ sportszakember a
Budapesti Spartacus ificsa-
patával többször játszott a li-
geti uszodában. Kemény Dé-
nes emlékei szerint akkor a
közönség a medence szélérõl
lógatta a lábát a vízbe, és ha
hosszabbra sikerült egy-egy
passz, akkor kirúgta az el-
lenfél kezébõl a labdát. A fa-
házakban sport és nem sport
élmények is érték, a bográ-
csos marhapörköltekre és a
fábiáni házikenyérre is emlé-
kezett.

Az 50 méteres fedett uszo-
da megvalósításával duplájá-
ra nõ a használható vízfelü-
let és egész évben alkalmas
feltételeket biztosít sporto-
lásra. Adódott a kérdés a
Magyar Vízilabda Szövetség
elnökéhez, hogy vajon látha-
tó lesz-e Szentesen a váloga-
tott?

– Szinte biztosan ellátogat
a férfi vízilabda válogatott az
új fedett uszodába, azonban
a döntés a szövetségi kapi-
tány kezében van. Harcolni
fogok az edzõtáborért, nem
sok hasonló adottságú hely
van az országban, ahol egy
helyen található uszoda,
szállás, étkezési lehetõség.
Még egy jól felszerelt torna-
teremre lenne szükség a szá-
razföldi edzésekhez, hogy
biztosított legyen minden
feltétel a felkészülésekhez.
Nem elképzelhetetlen, hogy
a válogatott mérkõzést is
játsszon Szentesen. Az uszo-
da talán helyet adhat februá-
ri idõpontban a Volvo Kupa
elnevezésû hagyományos
nemzetközi tornának, amit a
szövetség évek óta vidéki
városokban rendez. Az egyik
legfontosabb feltétel a leg-
alább kétezer nézõ befogadá-
sára alkalmas lelátó megléte,
ami nem megoldhatatlan fel-
adat. A torna idejére, azaz 2-
3 napra mobil lelátókat is
építhetnek a létesítménybe –
válaszolta Kemény Dénes,
aki a szentesi vízilabdacsa-
patokkal kapcsolatban el-
mondta: a férfi középcsapat
mellett kiemelkedõt alkotott
a lánycsapat. – Én még a
klasszikus elsõ csapat ellen
játszottam és édesapám csa-
patában is voltak  szentesiek.
Az utánpótlás nevelés min-
dig is erõs volt, sok szentesi
játszott sokfelé az országban.
Mivel nincs fõiskola a város-
ban, ezért sokan eligazoltak
a további tanulmányaik
okán, hiszen valahol értel-
mes emberek sportága is a
vízilabda – nyilatkozta Ke-
mény Dénes, aki 2009-ben
megkapta a Szentes tisztelet-
beli polgára címet. BG

(folytatás az 1. oldalról)
Kemény Dénes szerint a

fedett uszoda az új sportfi-
nanszírozás elsõ komoly
léptékû eredménye. A léte-
sítmény egyben felhívja a
figyelmet Szentesre, ahol
az elsõ osztályban szereplõ
nõi élcsapaton és férfi kö-
zépcsapaton kívül kiváló
utánpótlásbázis mûködik
és Tóth Noémi személyében
– igaz, bizonyos szakmai
okokból olasz színekben –
olimpiai bajnokokat adott a
sportágnak. Kemény Dénes
kiemelte Magyar József
klubelnök személyét, aki –
mint mondta – példamuta-
tóan, a hazai vízilabdában
egyedülálló módon, saját

vagyonából áldoz a sport-
ágra.

Sós Csaba, a Magyar Úszó
Szövetség elnökségi tagja a
helyszínen tudta meg, hogy
a vízilabda szövetség TAO-s
pályázatából valósul meg a
beruházás. Mint fogalma-
zott, még szerencse, hogy
nem vízilabdapályának, ha-
nem uszodának nevezik
majd. Biztos benne, hogy az
adottságai alapján sokakat
vonz majd a létesítmény, ami
jól szolgálja az úszósport fel-
emelkedését és biztos bázisa
lesz a vízilabdának.

Farkas Sándor országgyûlé-
si képviselõ beszédében ki-
emelte, hogy az elõzõ polgá-
ri kormány idejében sikerült

bõvíteni az üdülõközpont
meleg vizes medencéit, most
pedig fedett uszoda épülhet.
Fontos cél, hogy nem csak a
sportról, hanem a kikapcso-
lódásról is szól a beruházás,
teljes kiszolgálást adva az
üdülõközpont látogatói szá-
mára. 

Szirbik Imre polgármester
reményét fejezte ki, hogy
sikeres pályázattal egy
wellness részleg is kiegészít-
heti a versenyuszodát. Kí-
vánta, hogy az összefogás te-
remtse meg a következõ
évekre, a ma még hiányzó
feltételeket. Mint mondta, az
uszoda építésének lehetõsé-
ge kizárólag összefogással
jöhetett létre, csak úgy mint

egy vízilabda csapat sikere
is, ahol mindenki megteszi a
saját feladatát. A beruházás
pénzügyi fedezetérõl el-
mondta, hogy az 1,2 milliárd
forint értékû beruházást 70
százalékban nyereséges vál-
lalkozások adójából, 30 szá-
zalékban pedig az önkor-
mányzat elkülönített forrásá-
ból biztosítják.

A fedett uszoda kivitelezé-
si munkái hamarosan a me-
dencetest földjének kiemelé-
sével folytatódnak, majd ok-
tóberben kezdõdhet az épü-
let szerkezetének építése. A
beruházás befejezése és az új
versenyuszoda átadásának
idõpontja 2014. május 31.

B.G.

Megkezdõdött a tanulás a
hátrányos helyzetû mun-
kanélkülieknek a TÁMOP
5.3.8.-B-12/1-2012-0001 „Ak-
tívan a munkáért” címû
programban. Ennek kereté-
ben találkoztak a halmozot-
tan hátrányos helyzetû mun-
kanélküliek és a Türr István
Képzõ és Kutató Intézet pá-
lyázati programjának mun-
katársai. Februárban a részt-
vevõk alapkompetencia-mé-
résen vettek részt (olvasás-
szövegértés, számolás, anya-
nyelvi kommunikáció, tanu-
lás tanulása). A kitöltött kér-
dõíveket a szakemberek ele-
mezték és elkészítették az
egyéni fejlesztési terveket,
valamint a képzési ajánlato-
kat. 123 fõ egyéni értékelése
készült el, az alapkészségek
részletes vizsgálatával. Az
elért szintet az osztályozás-
nak megfelelõen minõsítet-
ték, szöveges értékeléssel ki-
egészítve. 

Értékelték az alapkészsé-
geket (olvasás, számolás,
probléma megoldás), a kö-
zösségi együttmûködést
(szociális képesség, céltuda-
tosság, cselekvés befolyáso-
lás, önbizalom, kitartás, fe-

szültségtûrés, elfogadás,
stb.) és a munkavégzés moti-
vációját (feladatvégzéssel
kapcsolatos érdeklõdés, fel-
adatvégzésnek tulajdonított
érték, hasznosság, önállóság,
észlelt kompetencia, stb).

Minden elemzés végén ta-
lálható egy fejlesztési javas-
lat, az eredmények alapján
109 fõnek javasoltak alap-
kompetencia képzést, 117 fõ-
nek szociálist és 6 fõnek
egyéni mentorálást. 

Az alapkompetencia kép-
zés június elején kezdõdött,
amely 180 órás tanfolyam.
Ebben a képzésben 40 fõ ve-
het részt. A program: 24 órás
felzárkóztató tréning, 37 órás
írásbeli kommunikáció, 37
órás szóbeli kommunikáció,
70 órás számtani ismeretek
és 12 óra internethasználat
modulból épül fel. A projekt
biztosítja a képzés összes fel-
tételét, a tananyagokat és a
képzés idejére a megélhetési
támogatást. A képzések hely-
színe az ifjúsági ház. Azok,
akik jelenleg közfoglalkozta-
tásban vesznek részt, az au-
gusztusban induló csoport
munkájába kapcsolódhatnak
be.

Aktívan
a munkáért

A közelmúltban lemon-
dott üdülõközpont vezetõ
utódlásáról minél hama-
rabb szeretne a város gon-
doskodni. Szûcs Szabolcs
szerzõdés szerinti 60 na-
pos felmondási ideje júli-
us 18-án jár le, azonban
közös megegyezés esetén
hamarabb is megtörténhet
a munkaviszony felbontá-
sa. Információnk szerint
az utód személye egy hé-
ten belül eldõlhet. Az ide-
ális jelölt jártas a sport és
marketing területén, vala-
mint – az uszodaépítés
okán – mûszaki ismere-
tekkel rendelkezik, illetve
valamilyen formában
szentesi kötõdésû.

A végzõs diákok virágon kívül pénzt vagy valamilyen
ajándékot kapnak. Gyors közvélemény kutatásunk alap-
ján a ballagók okostelefont, kerékpárt, laptopot kértek
szüleiktõl vagy vásárolnak a ballagási pénzükbõl. Voltak,
akik könyvet vesznek és olyan is, aki tartalékolja a pénzt
középiskolára.

Kevesebb lesz az elsõs

(Fotó: Vidovics)

(Fotó: Vidovics)

Lerakták a versenyuszoda alapkövét

A válogatott is jöhet

(Fotó: Vidovics)



Az õszi árpa betakarításá-
val a szokott idõben elindult
a térségben az egyik legfon-
tosabb mezõgazdasági mun-
ka. Az õszi kalászosok kelése
és fejlõdése szempontjából
kedvezõ volt az idõjárás, ta-
vasszal még nagyon jó ter-
mést vártak a szakemberek.
Március közepén a tavaszi
munkákra készültek a gaz-
dák, azonban az akkoriban
kezdõdött csapadékos idõ-
szak jelentõsen rontotta a ki-
látásaikat. A belvíz több száz
hektár gabonát öntött el,
nagy területen kipusztítva a
növényt.

Az árpa aratását szerdán
kezdték meg a térségben. A

Terra-Coop Kft és a csatolt
vállalkozások 100-110 hektár-
ról takarították be három
kombájnnal, két nap alatt a
gabonát. – Folyik a zöldborsó
betakarítása is, a búza vágá-
sával azonban várni kell leg-
alább a jövõ hét végéig – tájé-
koztatott Szarvas Pál ügyve-
zetõ. Az Árpád-Agrár Zrt. is
a héten kezdte meg az árpa
betakarítását160 hektáron. A
termésátlaga 3,8 – 4 tonna
körül várható hektáronként,
a mennyiség még függ a ta-
vaszi belvízzel borított terü-
letektõl. A búza viaszérés ál-
lapotánál tart és a mostani
hõség nem kedvez az érés-
nek – mondta kérdésünkre

Kovács György. A mezõgazda-
sági cég növénytermesztési
igazgatója szerint jövõ hét
végénél hamarabb náluk sem
indulhatnak a gépek a ke-
nyérgabona vágására. A lu-
cerna második kaszálását is
most végzi az Árpád Zrt., az
igazgató szerint jó a szálasta-
karmány mennyisége.

Õszi kalászosokból több
mint 8 ezer hektárt vetettek
el, azonban a tavaszi csapa-
dékos idõjárás okozta belvíz
miatt a terület egy részén ki-
pusztult a növény. Búzából
7700 hektár, árpából 400 hek-
tár körüli területen került
mag a földbe.

BG

Megkezdõdött az aratás

Értesítjük a lakosságot,
hogy július elején megkez-
dõdik a Vásárhelyi úton lévõ
víztorony külsõ rekonstruk-
ciója. A felújítási munkálatok
elõreláthatólag augusztus
15-ig tartanak. A fenti idõ-
szakban a garázssor csak az
Új utca irányából lesz meg-
közelíthetõ és az adott terü-

leten részleges forgalomkor-
látozásra, forgalomirányítás-
ra kell számítani hétfõtõl-
péntekig 8-16 óráig. 

A munkálatok ideje alatt a
felújítást végzõ vállalkozás
gondoskodik az érintett te-
rületeken található épületek
kerítéseinek, ablakainak, fa-
lainak felületi védelmérõl.

Kérdéseikkel a munkála-
tok kivitelezésével megbízott
Sz és M Alpinteknika Kft.
képviselõjéhez fordulhatnak:
Molnár Norbert, telefon: 06/
70-389-1599 vagy e-mailen a
szesmalpintechnika@gmail.
com címen Kérjük szíves
együttmûködésüket és meg-
értésüket.

Felújítják a víztornyot

A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatala tájékoztatja a szülõ-
ket, hogy a diákigazolvány igényléséhez a
NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer)
azonosító beszerzése bármelyik okmányiro-
dában kezdeményezhetõ. Az ügyintézõ a
gyermekrõl fényképet és NEK-adatlapot ké-
szít, amelyet 14 alatti gyermek esetén a szü-
lõ, törvényes képviselõ, 14 év felett a gyer-
mek maga ír alá. 

Az okmányirodában be kell mutatni: a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes sze-
mélyazonosító okmányát (személyi igazol-

vány, útlevél, kártya formátumú vezetõi en-
gedély), és lakcímkártyáját, illetve a szülõ,
törvényes képviselõ személyazonosító ok-
mányait és lakcímkártyáját (csak 14 év alatti
gyermek esetében).

A 14 év alatti gyermek esetén a szülõ, tör-
vényes képviselõ és a gyermek együttes
megjelenése szükséges, 14 év felett elég a jo-
gosult megjelenése. A NEK-adatalapot az ok-
tatási intézményben kell bemutatni, a diák-
igazolvány igénylésére ott kerül sor, és a dí-
ját is ott kell megfizetni. Az okmányirodai
ügyintézés ingyenes.

Diákigazolvány igénylése
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Tiltakozásunknak adunk
hangot az ellen a bírósági
ítélet ellen, amelyet Loboda
Fábián szülész-nõgyógyász
ellen a napokban hozott a
Szegedi Törvényszék.

Nem értünk egyet azzal,
hogy szándékos ártást felté-
teleznek az orvos ténykedése
során. A kórházakban a bete-
gek gyógyítása nem egyem-
beres feladat, hanem az or-
vosi team feladata. 

Azzal sem értünk egyet,
hogy olyan orvosi szakvéle-
mény került elfogadásra,
amely ellentétes állításokat
tartalmaz, a szakmai kollégi-
umok által kiadott protokol-
lokkal is ellentétes. Annak el-
lenére, hogy három patológi-
ai gyakorlattal is rendelkezõ
klinika adott ki szakvéle-
ményt az esettel kapcsolat-
ban, a bíróság ezeket nem
vette figyelembe, hanem egy

magáncég szakvéleménye
alapján döntöttek.

Tiltakozunk az ellen a mé-
diakampány ellen, ami az or-
vos ellen folyt. Már az eset
másnapján arcképe a címol-
dalon, teljes névvel kiírva je-
lent meg. 

Amennyiben nem születik
igazságos jogorvoslat és re-
habilitáció, félõ, hogy a „pél-
dastatuálás“ a visszájára fog
elsülni: az emberek bizal-
matlansága növekedik az or-
vosok ellen, az orvosok bi-
zalma megrendül a társada-
lomban és ki tudja, hogy ez
hová vezet...

Amellett tesszük le vok-
sunkat, hogy Loboda Fábiánt
mentsék fel, ne kelljen letöl-
tenie börtönbüntetését.

Szentes Város
Önkormányzata 

Képviselõ-testülete 
Szociális Bizottsága

Mentsék fel az orvost!

Májusban a Magyar Vö-
röskereszt Csongrád megyei
ünnepségén a Vöröskereszt
kiváló önkénteseit köszön-
tötték. A szentesi területi
szervezet segítõi közül Vö-
röskeresztes munkáért ezüst
fokozatú kitüntetést Szabó
István, Derekegyház polgár-
mestere, bronz fokozatút

Soós Éva szakácsnõ vehetett
át .  Kiváló oktató-nevelõ
munkáért Berezvai Debóra if-
júsági védõnõ-tanár, míg di-
csérõ oklevélben a Szentes
Tv stábja részesült. Az idén
elõször osztották ki az Év
önkéntese díjat,  amelyet
Dömsödi Rózsa nyugdíjas ka-
pott.

Vöröskeresztes
kitüntetések

A vízállás még nem a leg-
optimálisabb, de a tiszai
partfürdõt így is birtokba
vették a fürdõzni vágyók.
Lapunk megjelenése nap-
ján hivatalosan is megkezdi
idei mûködését a szabad
strand. A víz hõmérséklete
már meghaladja a 22°C-ot. 

Az elhúzódó magas vízál-
lás sem szegte kedvét a szen-
tesi Tisza szerelmeseinek,
akik a nomád körülmények
ellenére is birtokba vették az
elmúlt héten a partfürdõt.
Mint arról beszámoltunk, a

szezonkezdet eredeti idõ-
pontja általában június else-
je, de a hosszan levonuló ár-
hullám és a csapadékos idõ-
járás miatt csak néhány nap-
ja, a kánikula beköszöntével
indult meg a pezsgés az
üdülõterületen, ahol a büfék
is végre kinyitottak. Kiss Fe-
renc, a városellátó munka-
társa érdeklõdésünkre el-
mondta, kedden a mobil il-
lemhelyeket szállították ki a
partfürdõhöz, ahol a tusolót
is beüzemelték. Letakarítot-
ták a tengópályákat. A men-

tõcsónak és a fürdõzõ hely
határát jelölõ bóják szintén a
rendeltetési helyükre kerül-
tek, illetve a kerékpártároló-
kat is letették a parkolóba. A
behajtást péntektõl biztonsá-
gi õr felügyeli majd. Földi,
melegködös szúnyogirtást
már végeztek szerdán, illet-
ve lapunk megjelenésének
napján ismételten sor kerül a
vérszívók gyérítésére.

Ha nem csökken a víz-
utánpótlás, forgalmas hetek
elé néz a szentesi tiszai part-
fürdõ, hiszen versenytárs

nélkül marad, a csongrádi
Körös-torok népszerû ho-
mokpadjának felbukkanásá-
ra ugyanis még sokat kell
várni. Jelenleg 350 centimé-
ter körül áll a mindszenti
vízmérce, ami azt jelenti,
hogy közel három méternyit
kell csökkennie a vízszint-
nek ahhoz, hogy kidugja a
hátát a vízbõl a csongrádi
homokföveny. A hidrológiai
elõjelzések szerint a lassú
apadás miatt erre leghama-
rabb július elsõ felében lesz
esély. B.D.
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Egy színházi embernek is
több lábon kell állnia, tud-
tuk meg Lénárt Lászlótól. A
szentesi származású színész
sokáig szabadúszóként „he-
lyezkedett”, most pedig
már egy sokoldalú mûvész-
szel beszélgethettünk a mi-
nap, amikor újra itthon járt.

– Színésznek készültem
szinte bölcsõdés koromtól –
emlékezik vissza László. –
Általános iskolás koromtól
már ez volt a célom, az akko-
ri Hámán Kató-iskolában
(ma Koszta-iskola) a feslõ ta-
gozatban a Négyesi Jánosné
vezette színjátszó szakkör-
ben szerepeltem, iskolai ün-
nepségeken is felléptünk.
Onnan egyenes út vezetett a
Horváth Mihály Gimnázium
irodalmi-drámai tagozatára.
Akkor is ritkaságszámba
ment, de  mindig volt egy
kis szentesi mag, Virág Olgá-
val ketten voltunk itteniek az
osztályban.

László rögtön az érettségit
követõ tanévben, 1988-ban a
Nemzeti Színház stúdiójába
került, s 20 éves kora óta szí-
nészként dolgozik. – Két
évet jártam a stúdióba, s a
második év végén azt mond-
ták, hogy aki szerzõdést tud
felmutatni bármelyik szín-

háztól, megadják számára a
színész II. minõsítést. Akkor
a békéscsabai társulat itt ját-
szott a Tóth József Színház-
teremben, én pedig nagy
bátran odamentem a színé-
szekhez, hogy az igazgató-
val szeretnék beszélni. Gálfy
László nem volt jelen, de a fe-
leségével, Felkai Eszterrel ta-
lálkoztam, így kerültem vé-
gül a direktor elé, aki meg-
hallgatott, s szerzõdést aján-
lott. Onnantól a Jókai Szín-
ház tagja voltam 1992-ig. Ak-
kor elszerzõdtem a Gyõri
Nemzeti Színházhoz, 95-ben
továbbléptem, a budapesti
Pince Színházhoz kerültem,
de mire felköltöztem a fõvá-
rosba, megszûnt a társulat. 

László kénytelen volt sza-
badúszóként „helyezkedni,
evickélni” a pályán. Írással is
foglalkozott, ennek kapcsán
került vissza Gyõrbe, ahol
szövegíróként is közremûkö-
dött a Maskara Társulatnál
gyerekelõadásokban. A fiatal
színész játszott többek kö-
zött a Ruttkai Éva Színház-
ban, vezetett tévémûsort

Csepelen, valamint a Szív
TV-ben, vagyis szabadúszó-
ként megpróbált a felszínen
maradni.

Mindez 1997-ig tartott,
amikor Udvaros Béla szerzõd-
tette az Evangélium Színház-
hoz, ma már László a társu-
lat vezetõje. Színészóriások-
kal játszott együtt az elõadá-
sokban, a csúcs számára Az
ember tragédiája volt, ami-
ben többek között a már el-
hunyt Bánffy Györggyel sze-
repelt együtt, Ádámot for-

málta meg László. – Ezt az
elõadást most újítjuk fel, au-
gusztus második felében pe-
dig Sík Sándor István király
címû drámáját mutatjuk be,
megpróbálunk a nemzeti ér-
tékek mellett lándzsát törni –
mondja a vezetõ. 

Szentesre kezdetben gye-
rekelõadásokkal jött, de vá-
gya volt, hogy irodalmi este-
ket is létrehozzon, így a
Teatro Társulattal a maga
írta, rendezte elõadásaik
mindegyikével felléptek már

szülõvárosában is. Legutóbb
áprilisban Örkény-esttel sze-
repeltek nálunk, mely olyan
sikert aratott, hogy õszre
visszakérték, újságolja Lász-
ló. 

Reklámfilmekben, sõt napi
sorozatokban is feltûnt a fia-
talember. A Barátok közt-ben
egy ellenszenves bolttulajdo-
nost, a Jóban Rosszban epi-
zódjaiban maffiózót alakí-
tott, a Süketszoba címû web-
sorozatnak minden részében
szerepelt, két hete pedig a
Hacktion új évadának egyik
részét forgatta, melyben
író-mûfordítóként láthatjuk
majd.

– Úgy látom, mindenbe
bele kell kóstolnia, és min-
denben otthon kell lennie
egy színésznek, mert nagyon
nehéz talpon maradni – vé-
lekedik László. – Mindenféle
fórumokra elmegyek, ahol
szereplõket keresnek, de én
inkább a színházra koncent-
rálok. Ha filmes megbízás
jön, az már csak hab a tor-
tán.

Darók József

Valóban olyan pesszimis-
ta nép a magyar, mint azt mi
magunk is gondoljuk ma-
gunkról? S ha igen, vajon
azért vagyunk ilyenek, mert
ezt sulykoljuk magunkba?
Hogyan látjuk magunkat, és
mások hogyan látnak ben-
nünket? 

A fenti kérdésekre keresi a
választ Lackfi János tavaly év
végén megjelent, és pár hó-
nap alatt 10 ezer példányban
eladott könyvében. A Milye-
nek a magyarok? címû kötet-
rõl Poszler György beszélge-
tett a szerzõvel. A József At-
tila-díjas író-költõ (egyéb-
ként a Lackfi egy 12. századi
név, egy címerkönyvben ta-
lált rá az irodalmár, akit ere-
detileg Oláh Jánosnak hívnak)
évi 90-100 szereplésébõl hét-
fõn kettõt is tartott Szente-
sen, hiszen elõbb a gyermek-
könyvtárban alsó tagozato-
sokkal beszélgetett gyermek-
könyveirõl, majd a könyvtár-
ban a felnõttek számára ren-
dezett író-olvasó találkozó
vendége volt.  

Lackfi alapvetõen a humor
nyelvén közelíti meg ezt a
komoly és mély témát, nem

is véletlenül. Egyrészt, mert
van egy angol megfelelõje, a
bevándorlók számára igen
hasznos használati utasítás
az angolokhoz – ezért Lackfi
is fontosnak tekintette, hogy
a külföldiek milyenek látnak
bennünket. Másrészt számá-
ra a humor mindig elmarad-
hatatlan volt, mert – mint fo-
galmazott – az ember felkö-
högi vele a lelki lerakódása-
it. Hasonló hangnemben
folytatódott a beszélgetés,
minek során kiderült, hogy
búskomor, rezignált nép a
magyar, egy kis  Pató Pál is
van bennünk. Pedig az egész
világ magyar – gondoljunk
csak Barack Obamára, ilyen
névvel mi más lehetne! Ez a
könyv a szerzõ szerint kol-
lektív magunkra ismerés.
Megjelenése óta rengeteg
sztorival megkeresték már
olvasói, így lehet, hogy ké-
szül egy második kötet, ab-
ban pedig a – megint csak ti-
pikus – megáll az idõ-jelen-
séget járná körül. Amire
büszkék szoktunk lenni, az a
találékonyságunk, errõl fel is
olvasott egy humoreszket a
könyvbõl: szinte mindent,

ami körülvesz, mi, magya-
rok találtunk fel.

Bel- és külföldiek számára
is lehet útikalauz a kötet, ha-
marosan elkészül angol, né-
met, sõt észt fordítása is.
Hogy milyen benyomást kel-
tünk mi, magyarok a külföl-
diekben? Egy román ismerõ-
se azt mondta neki, irigyli a
magyarokat, mert ha ketten
találkoznak, segítik egymást.
Egy szerb nõ viszont úgy
vallott, nehéz elviselni ben-
nünk, hogy annyit panasz-
kodunk, mindent tragédia-
ként fogunk fel. Lackfi úgy
látja, a külföldiek nagyon há-
lásak tudnak lenni, ha nem
állandóan a történelmi sérel-
meinkkel jövünk. Ha valaki
humorral fogja fel saját fáj-
dalmát is, az kapukat nyit
meg. A könyv a megtépázó-
dott országimázsunk elõnyé-
re lehet a szerzõ szerint. Cél-
ja volt egyfajta ránézés a ne-
gatív tulajdonságainkra, s az
lenne az ideális, ha az össze-
set el tudnánk hagyni, de
azért nehéz helyzetekben
elõbújnak belõlünk a pozitív
jellemvonások is.

D. J.

Lackfi útikalauza a magyarokhoz

A vád, ami védõbeszéd
lehetett volna címmel Jeney
Attila történész tényfeltáró
dokumentumkönyvet írt
két zsidómentõ magyar ka-
tonatiszt sorsáról: az egyi-
kük Zsoldos Andor, a szen-
tesi Zsoldos család sarja. A
kötetet az ünnepi könyvhét
alkalmából Budapesten mu-
tatták be.

Jeney Attila az MTI-nek el-
mondta, a kötet címe arra
utal, hogy két tartalékos tisz-
tet, Asbóth Sándort és Zsol-
dos Andort zsidó munka-
szolgálatos tábori alakulat
élére vezényelték 1942 nya-
rán a Délvidékre. Bács-
kertesen és Bácsszentivánon
voltak elszállásolva és a
zombori repülõtér építésén
vettek részt. Az egyik mér-
nök feljelentette a tiszteket,
mert õk nem voltak hajlan-
dók a munkaszolgálatosokat
az építkezésre kitelepíteni,
ahol még víz sem volt. Had-
bíróság elé állították õket,
ám a hadbíróság a munka-

szolgálatosok vallomásai
alapján ejtette a vádat elle-
nük.

A két tiszt 1945 utáni sor-
sát a munkaszolgálatosok
drámai módon határozták
meg. Míg egyiküket, Zsoldos
Andort tanúvallomások
alapján a Világ Igaza kitün-
tetéssel jutalmazták és az
általa ültetett fa, amely
Marlene Dietrich filmsztár és
a dán király fája mellett áll,
ma is õrzi emlékét a jeruzsá-
lemi Jad Vasem Emlékpark-
ban, addig másikukat, vitéz
nemes Asbóth Sándort 1946-
ban a szegedi Népbíróság
kezére adták, a perben 1 év 6
hónapra ítélték, majd inter-
nálták.

A dokumentumok alapján
a szerzõ arra jutott, hogy a
népbírósági eljárásban kon-
cepciós vádat állítottak össze
Asbóth Sándor ellen, ugyan-
is a hadbírósági iratokat be
sem kérték. Ez volt az a per,
amelyben háborús körülmé-
nyek között a hadbíróság

elõtt elhangzott vád felért
volna egy védõbeszéddel –
magyarázta a történész.

„Tanulmányom tényekkel,
dokumentumokkal mutat rá
a zsidó munkaszolgálatosok
és elöljáróik közötti embersé-
gesnek mondható viszonyá-
ra, továbbá az emberséges
cselekedet mint vád teljes
abszurditására” – mutatott
rá Jeney Attila.

A történet másik szála
Zsoldos Andor tartalékos
százados, szentesi iparoscsa-
lád sarjának az élete. Az em-
berségéért meghurcolt, majd
minden vagyonából kiforga-
tott emberrõl van szó, aki
bár elnyerte Jeruzsálemben a
Világ Igaza kitüntetést és ko-
rábbi alárendeltjei visszaad-
ták neki az emberi jóságba
vetett hitét, itthon éjjeliõr-
ként dolgozott, majd a Film-
gyárból mint raktáros ment
nyugdíjba – jegyezte meg
Jeney Attila.

Munkatársunktól

Egy szentesi
a Világ Igazai között

Szentes a kerékpárosok
városa, ezt igazolja a
Koszta József Múzeum új
idõszaki kiállítása, mely az
idei Múzeumok éjszakája
fõ attrakciója lesz.

A június 22-én nyíló, Két
keréken címû tárlaton fel-
vonulnak nyugdíjas korú,
sõt szépkorú biciklik, de be-
mutatnak egy, a kerékpár
õsének számító 19. századi
velocipédet is. Topolyáról
pedig egy fából készült,
szintén 1800-as évekbõl va-
ló kétkerekû érkezik. A mú-
zeum felhívására megjött az
ajándékozó kedv a helyi la-
kosság körében, s jónéhá-
nyan adtak be régi kerékpá-
rokat, fotókat, és biciklivel
kapcsolatos kiegészítõket,
valamint a  közgyûjtemény
anyagából egészül ki a be-
mutatandó anyag. Többen
véglegesen felajánlották az

intézménynek a jármûve-
ket, mások a kiállítás idõ-
tartamára, azaz év végéig
adják kölcsön a család félt-
ve õrzött kincsét. Ilyen ér-
ték egy szentesi família szá-
mára az a német háborús
bicikli is, melyen a család
egy férfitagja a második vi-
lágháborúban a fogságból
szökött haza. Ezen kívül
több bringa is mesélhetne...  

Az ingyenes szombati
program 16 órakor a Weöres
Sándor-pályázat eredmény-
hirdetésével veszi kezdetét
a megyeházán. A Kossuth
téren drótszamár-díszítés-
ben, a szabályos közleke-
désre nevelõ ügyességi pá-
lyán és hátrafelé tekerhetõ,
ún, fixi nyergében is kipró-
bálhatják a látogatók, mit
tudnak, s lesz expressz in-
gyenes bringajavítás. 19
órakor a Szenex SE extrém

biciklis bemutatója követke-
zik. 20 órától a múzeumban
Cseuz László útibeszámolót
tart olimpiai kerékpártúrái-
ról. 21 órakor Takács László
ny. testnevelõ tanár nyitja
meg a kerékpáros kiállítást.
Utána lesz elõadás a kerék-
pározás nõi divatra gyako-
rolt hatásáról, majd a zene-
iskola gitárosai adnak kon-
certet. Éjfél elõtt negyedórá-
val kerékpáros felvonulás
kezdõdik a Kossuth téren,
majd a hagyományos tûz-
gyújtást – nem hagyomá-
nyos módon – a bicajos ak-
robatáktól láthatjuk.

16-18.30 között díjmente-
sen látogatható a Csallány
Gábor Kiállítóhely, a Péter
Pál Polgárház, a Fridrich
fényírda, illetve ingyenes já-
ratok indulnak a laktanya
csapatmúzeumához.

Mesélõ bicajok éjszakája

Szívügyekben is
itthon van

A szentesi születésû mû-
vész gyakran látogat haza
szüleihez, az elõadásokkal
is jön, de magántermésze-
tû oka is van annak, hogy
megsûrûsödtek hazaútjai.
– Szívügyekben is itthon
vagyok – mondta moso-
lyogva. – Deák Zsuzsi, a
párom elkészítette a hon-
lapomat (www.len-art.hu),
amely az irodalmi esteket
és az Evangélium Színház
elõadásait is propagálja,
idehaza és a határon túl is. 

– Anno a gyerekelõadás-
ok kapcsán találkoztunk
(ezeket akkor még én szer-
veztem a színházban) és
egy ilyen elõadás alkalmá-
val említette Laci, hogy õ
idevalósi és vannak iro-
dalmi elõadásai – meséli a
szentesi kulturális prog-
ramszervezõ. – Gondol-
tam, próbáljuk meg, és az
elsõ ilyen elõadás 2008 ja-
nuárjában volt, mint rend-
hagyó irodalomóra. Ne-
kem nagyon megtetszett,
amit láttam a társulattól,
és évrõl-évre visszahívtam
õket, így alakult ki a mun-
kakapcsolat. Aztán ez a
kapcsolat alakult át tavaly
párkapcsolattá. 

Gyakran hazahúzza a szíve Lénárt Lászlót

Megtalálta a helyét a szabadúszó

Lénárt László és Presits Tamás az Örkény-elõadásban.

(Fotó: Ráfi Dénes)
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Második helyen végzett a
Szentesi Kinizsi SZITE asz-
talitenisz-csapata az NB III-
as bajnokság Alföld-cso-
portjában. A tervek szerint
a játékosállományában
megerõsített Kinizsi részt
vesz az NB II szeptember-
ben rajtoló 2013-2014-es sze-
zonjában.

Kiegyensúlyozott teljesít-
ménnyel végzett ezüstérmes
pozícióban a Kinizsi, gyakor-
latilag végig tartani tudta ri-
válisaival szemben a pozíció-
ját a szentesi gárda. Bár az
utolsó elõtti fordulóban nem
várt hazai vereséget szen-
vedtek Bunda Szabolcsék a
gyulai együttestõl, a záró
mérkõzésen szép idegenbeli
sikerrel búcsúzott az idény-
tõl a SZITE. – Mezõtúrra lá-
togattunk, ahol ismét azt a
formát „futottuk”, ami legin-
kább jellemzõ volt ránk eb-
ben az esztendõben – mond-
ta Hegedûs Gábor szakosz-
tályvezetõ. – 14-4-re nyer-
tünk, mindenkinek jól ment
a játék, a páros mérkõzéseket
is hoztuk, így elégedett le-
hettem a srácok teljesítmé-
nyével, különösen T. Nagy
Zsolt és Bunda Szabolcs
nyújtott kiemelkedõt, akik
hibátlanul teljesítettek. 

A Kinizsi vezetõsége azon
dolgozik, hogy õsztõl maga-
sabb osztályban játszhasson
a csapat, ezt a szándékukat
már jelezték is a régió ver-
senybírójának, aki támogatá-
sáról biztosította a Szentest.
Bár aláírt átigazolási lap még
nincs, de a tervek szerint is-
mét szentesi színekben állna
asztalhoz a két évvel ezelõtt
már a Kinizsiben asztaliteni-
szezõ, most az NB I-ben ját-
szó ifj. Kocsis István, illetve
szó van a makói Gazdag
Károly leigazolásáról is. –
Legalább hat, de inkább hét
játékossal szeretnénk neki-
vágni a következõ szezon-
nak – nyilatkozta Hegedûs
Gábor. – Kádár Péterrõl és ifj.
Hegedûs Gáborról sem szabad
megfeledkezni, akiknek szin-
tén jót tesz, ha magasabb
osztályban játszhatnak. Úgy
gondolom, ha a tervezett
erõsítéseink megvalósulnak,
akkor akár az NB II-es me-
zõny elsõ felét is megcéloz-
hatnánk a bajnokság végére.

A csapat augusztusban
kezdi a felkészülést, szep-
tember elején pedig már baj-
noki mérkõzésen kell bizo-
nyítania a gárdának.
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– Összességében jó eszten-
dõt zártunk, bár rengeteg
olyan hibát követtünk el,
amin igyekszünk majd vál-
toztatni a jövõben – kezd-
te évértékelõjét Czesznak
György a Szentesi Sportisko-
la vezetõje. – 14 osztálynyi,
közel 300 gyerekkel foglal-
koztunk ebben a tanévben,
így nyugodt szívvel mond-
hatjuk, hogy nagyon sok fia-
talhoz közel hoztuk ezt a
sportágat. Ennek ellenére az
elõttünk álló tanévben úgy
tervezzük, hogy kevesebb
osztályban folyna majd a ké-
zilabda oktatása iskolai kere-
tek között, ezeknek az osztá-
lyoknak viszont heti kettõ,
de leginkább három órában
oktatnánk a kézilabdát.
Örömteli, hogy nem csak
Szentesen, de már Csany-

teleken és Csongrádon is in-
dul kézilabdás osztály a kö-
vetkezõ tanévtõl, így el-
mondhatjuk, hogy a Sportis-
kola a térség legjobban mû-
ködõ, legstabilabb utánpót-
lás egyesületévé vált.

Czesznak György szerint
az egyik legnagyobb prob-
lémájuk idén az volt, hogy
nem mindig állt rendelke-
zésre megfelelõ létszámú
oktató, de szeptembertõl, a
tervek szerint, két újabb, fõ-
állású kézilabdás szakem-
berrel bõvül a szakmai stáb.
Õk a délelõtti órák mellett a
délutáni edzésekben is tevé-
keny részt vállalnának. Az
esztendõ legnagyobb sikere
egyben az egyik legfájóbb
eredménye is volt, hiszen az
U9-es fiú korosztály, akik
tavaly 10. helyen végeztek a

szivacskézilabdázók mezõ-
nyében, idén jóval elõke-
lõbb helyet céloztak meg a
gyerekkézilabdázók orszá-
gos bajnokságában. Bár
nem sikerült az országos
döntõbe kerülni, az elõdön-
tõvel mégis õk szállították a
Sportiskola idei legnagyobb
sikerét. – Amikor megnyer-
tük a régiódöntõt, ígéretet
kaptunk, hogy Szentesen
rendezhetjük meg az orszá-
gos elõdöntõt. Sajnos a bé-
késcsabai sportdiplomácia
erõsebbnek bizonyult, így
ott került sor az utolsó elõt-
ti fordulóra, és a nagy rivá-
lisunk, a Békéscsaba ki is
használta a hazai pálya elõ-
nyét – mondta Czesznak
György. – Az U7-es, U8-as
korosztályunk is kezd ösz-
szeállni, bár fontos feladat
lesz, hogy ezekben a kor-
osztályokban szeptembertõl
bõvítsük a létszámot. A
koncepció készen áll az
utánpótlás-nevelésre, bár
kétségkívül kellemetlen
volt, hogy a társasági adós
pályázatunkból komoly
összeget nem sikerült be-
gyûjteni, a környékben el-

sõsorban, talán irányítottan,
a vízilabdára szánták a leg-
több forintot.

Elsõ idényét „futotta” a
Sportiskola férfi felnõtt kézi-
labda-csapata a megyei elsõ
osztályban. A vezetõség nem
titkoltan az NB II-be jutást
tûzte ki célul, ám az elsõ
problémák nem sokkal az
idény kezdete után jelentkez-
tek, amikor is a szakmai fel-
adatokkal megbízott Jártass
Zoltán külföldre távozott, és
helyét nem igazán sikerült
betölteni. – Negyedik helyen
végeztünk a bajnokságban,
ennek ellenére õsszel indul-
hatunk az NB II-ben, mivel
az elõttünk végzõ csapatok
kettõs igazolású játékosokkal
álltak ki a mérkõzésekre –
mondta a Sportiskola vezetõ-
je. – A másodosztályú indu-
lás alaphangon kétmillió fo-
rint, így most ennek az elõte-
remtése a feladatunk. Június
30-a a nevezési határidõ a
másodosztályba, bízom ben-
ne, hogy addig a játékos-
keret összetételét illetõen is
lezárulnak majd a folyamat-
ban lévõ megbeszélések.
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A pénteki éjszakai fürdõ-
zést követõen vasárnap ren-
dezte meg a már ugyancsak

hagyományosnak számító
Vakáció nyitóbulit a szentesi
üdülõközpont. Az egész na-

pos rendezvényen közel
húsz programot tartottak,
mint például küzdõsport és
más játékos foglalkozásokat,
bemutatókat. A strandra lá-
togatók egy órás edzés kere-
tében kipróbálhatták a Nip-
pon zengó elnevezésû, a
kyokushin karatéra épülõ
küzdõsport aerobikot, és lát-
hattak Leung Ting Wing
Tsun Kung Fu, kettlebell,
aikido, judo és XMA Trick-
ing harcmûvészeti bemuta-
tót. Most mutatkozott be a
vízidodgem, a vállalkozók
beállhattak az aquazorbnak
nevezett vízen-járó labdába.
Kihirdették a csúszdabajno-
kot, aki leggyorsabban ért a
vízbe a kék anakonda csúsz-
dán. A nap során több éne-
kes, köztük Tirpák Barbara is
fellépett, délután pedig a Tü-
csök zenekar adott koncer-
tet. A nap végén egy Görög-
országi utazást is kisorsol-
tak, amit Józsa Andrea nyert
meg.

A jövõ hét végén (június 28-29.) a Merce-
des-Benz Hungária Kft. ismét megrendezi a
tíz éve létrehozott Mercedes-Benz Classic
Csillagtúrát. Június 29-én, szombaton a kecs-
keméti indulás után a mezõny a kiskunfél-
egyházi városháza, Jászszentlászló, Kiskun-

majsa útvonalon a szegedi Széchenyi térre ér,
majd Hódmezõvásárhelyre, ezután Szentesre
ér (várható idõpont: június 29., 13:55-15:05
óra). Csongrád és Csépa után a versenyzõk a
kecskeméti fõtéren zárják a kétnapos
oldtimer ünnepet.

Mercedes oldtimer túra

Egyre jobb formát mutat
Nagy „Lütyõ” Imre (képünkön
szemben), a Ferobox Event
istálló felfedezettje. A kö-
zönség és munkatársai köré-
ben is népszerû sportoló
elõször szerepelt televízió-
ban a hétvégén Szeghalmon
rendezett bokszgálán, ahol
meglepetésre már az elsõ
menetben gyõztesként hir-
dették ki. A magyar ranglis-
tán jelenleg 5. helyen álló
sportoló eddig összesen hét
mérkõzést vívott. A mérkõ-
zés elsõ menetének végén
„Lütyõ” a sarokba szorította
Farkas Alexandert és legalább
tíz másodpercen keresztül

sorozta ellenfelét, aki se ki-
bújni, se visszaütni nem tu-
dott. A mérkõzésvezetõ vé-
gül – inaktivitás miatt – be-
szüntette a találkozót. A ci-
vilben anyagmozgatóként a
Hungerit Zrt.-nél dolgozó
Nagy Imre közvetlen fõnöke,
kollégái, szurkolói – közel
százan – nézték az élõ köz-
vetítést egy kivetítõn Fábi-
ánsebestyénben. Lütyõt fo-
kozatosan készíti fel hatme-
netes mérkõzésekre edzõje.
Bertók Róbert, aki a Ferobox

Event egyik tulajdonosa és
technikai igazgatója is, ter-
vei szerint legközelebb a
szentesi Szárnyas napokon
rendezett gálán küldi szorí-
tóba. Bertók megköszönte
Brezovai Sándor segítségét,
aki saját edzõtermében biz-
tosít felkészülési lehetõséget
Lütyõ súlyzós edzéseihez. A
Szeghalmon rendezett gálán
a szintén szentesi Petrovics
István ugyancsak az elsõ
menetben gyõzött Nádori Ti-
bor ellen. B.G.

Újabb Lütyõ KO

Másodosztályban
a pingpongosok

Amatõr felnõtt kispályás
labdarúgó tornát rendezett
az Árpád Szabadidõs Sport-
klub június 16-án a Sparta-
cus pályán. A nevezõ négy
csapat között körmérkõzéses
rendszerben dõlt el a végsõ
sorrend. Sportszerû küzdel-
meket láthatott a közönség a
nyári hõségben. Eredmé-
nyek: Dream Team – Old
Tigers 2:1; Grund FC –

Hungerit 2:0; Old Tigers –
Grund FC 3:4; Dream Team –
Grund FC 2:0; Old Tigers –
Hungerit 1:2; Hungerit –
Dream Team 1:1 Elsõ helyen
a Dream Team együttese
végzett, második a Grund
FC, harmadik a Hungerit
csapata lett. Gólkirály: Kele-
men Antal (Old Tigers) A dí-
jakat Léhi Gábor, a sportklub
elnöke adta át.

Szabadidõs focitorna
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Fotó: Hlobocsányi Szabolcs

(Fotó: Vidovics)

A felnõtt csapat tagjai: Szántó Zsolt, Pólya Sándor, Jordán Gusztáv, Kajla Ferenc, Jártass Zoltán, Juhász József, Vojkovics Gyula,
Komáromi Endre, guggolnak: Orosz Péter, Czesznak György, Stiak Tibor, Havasi Ferenc

Közel 300 iskolásnak tanították a kézilabdázás alapjait a
Szentesi Párducok Utánpótlásnevelõ Sportiskola edzõi eb-
ben a tanévben. A Sportiskola töretlenül fejlõdik, bár en-
nek az esztendõnek voltak olyan tanulságai, melyek mel-
lett a vezetõség nem megy el szó nélkül, és bizony komoly
változtatásokra szánják rá magukat szeptembertõl. A Sport-
iskola vezetõje, Czesznak György szerint a felnõtt férfi ké-
zilabda-csapatnak az NB II- ben a helye, már csak azért is,
hogy a fiataloknak legyen kikre felnézniük.



A Terney Béla Kollégium 21. alkalommal
rendezte meg a Mozdulj! elnevezésû sport-
napját a Pusztai László Sporttelepen. A ren-
dezvényre a helyi kollégiumon kívül a ma-
kói és a szlovákiai Ógyalla társintézmények
fiataljai érkeztek. A szentesi csapatok közül a

lányok elsõ, a fiúk a 3. helyet szerezték meg.
A legjobb játékos és gólkirály Kókai Andrea
lett. A helyezésekért járó okleveleket Kertész
Ildikó, a Terney Kollégium igazgatónõje adta
át, megköszönve a sportszerû küzdelmeket.

Kárpáti Lajos fotóján a gyõztes lánycsapat.
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(folytatás az 1. oldalról)
A Mahart 21 tengerjárót és

mintegy 300 folyami hajót
üzemeltetett, de egyre keve-
sebb lehetõséghez jutott,
ezért mellette külföldön is
vállalt munkát Szanyi Zoltán.
– A Mahart akkor már leszál-
ló ágban volt, ezért fizetés
nélküli szabadságot vettem
ki és munkát vállaltam kül-
földi kikötõkben révkalauz-
ként több hajón is – mesélte,
hogyan is jutott el jelenlegi
munkahelyére. Egyszer a
francia Croisi Europe hajózá-
si cég admirálisa ajánlotta
fel, hogy menjek el hozzájuk
dolgozni.

Addigra közel száz hajón
szerzett tapasztalatot, tenge-
ren és folyókon is. Mivel a
magyar iskolai végzettséget
nem fogadták el, ezért Né-
metországban is elvégezte a
matróz iskolát, természete-
sen német nyelven. - Több
nyelvet használunk egy-egy
úton. A hajózási nyelv a Du-
na felsõ szakaszán a német,
az alsó szakaszán az orosz,
tengeren az angol, és mivel
francia cégnél dolgozom,
ezért azt is beszélem valame-
lyest – sorolta, honnan is
ered  négy idegen nyelv is-
merete. A kapitány feladatai
közé tartozik az utasok kö-
szöntése és a hajó, az út be-
mutatása és a kapitány felel
a teljes hajóért. Hosszabb
utakon több kapitány teljesít
szolgálatot felváltva. - Ha-
sonló a turistabuszokhoz,
ahol váltósofõröket alkal-

maznak. Nálunk a napi 18
órás úton kettõ, ha 24 órában
megy a hajó, akkor három
kapitány van a hajón, közü-
lük egyik a parancsnok. A
Croisi Europe a legnagyobb
európai személyhajózási tár-
sasága, harminc luxushajót
üzemeltet a Fekete- és az
Északi tengeren, illetve az
európai folyókon. Az alkal-
mazottak közel háromne-
gyede magyar, ami 700-800
embert jelent.

– A hajókon dolgozók kö-
zött 4-5 szentesirõl tudok, de
a szárazföldi személyzet kö-
zött többen is lehetnek –
mondta Szanyi. A hajókat
bárhol is járnak, hetente, két-
hetente töltik fel 20 tonnás
kamionokkal. A friss zöld-
ség, gyümölcs, a használati
víz és az üzemanyag kivéte-
lével kizárólag francia ter-
mékeket használnak. A Vi-
valdin a közel kétszáz utasra
45-50 fõs személyzet jut, ten-

geri úton még több – osztot-
ta meg tapasztalatát a kapi-
tány. A Victor Hugo a cég
legkisebb hajója, amit ala-
csony merülése miatt kifeje-
zetten folyókon használnak,
bár kijár az Északi tengerre
is. A hajón étterem, bár és
táncparkett, ajándékbolt,
nagy napozóterasz, 49 für-
dõszobás kabin, svédaszta-
los reggeli, ebéd és három
fogásos vacsora szolgálja a
fõként 45 év feletti utasokat. 

Szanyi Zoltán évente
nyolc hónapot tölt vízen, ál-
talában 2-3 havonta jut haza
2-3 hetes szabadságra. Éven-
te egy alkalommal a családja
is vele tarthat valamelyik út-
jára, amire a cég biztosít le-
hetõséget.

– Szeretnék több idõt tölte-
ni a családommal, a fiam és
a lányom szinte nélkülem nõ
fel. Szeretem a munkám, de
mára inkább megélhetési ha-
jósnak tartom magam. Tisz-
test megélhetést biztosít ez a
munka, de tudni kell abba-
hagyni, hogy a család meg-
maradjon. Sok az elvált kol-
légám, nem is tudok olyat,
aki 20 éve együtt van a fele-
ségével, mint én. Soha nem
akartam kiköltözni, mindig
magyarnak vallottam ma-
gam és az útjaimon sem azt
érzem, hogy külföldön dol-
gozok. Most úgy tervezem,
hogy még 2-3 évig hajózok,
utána vállalkozást kezdek
itthon a megtakarított pén-
zembõl.

A francia szabályok sze-
rint 60 évesen mehet majd
nyugdíjba, de ha holnap ab-
bahagyja, akkor is jár számá-
ra bizonyos rendszeres jutta-
tás a hátralévõ éveire. - Amit
gyerekként akartam, azt el-
értem. Hajóparancsnok let-
tem és külföldön is elismer-
nek – fejezte be a város
egyetlen hajóskapitánya.

Besenyei Gábor

Kikötni készül a kapitány

Az Árpád Szabadidõs
Sportklub olyan 10-14 éves (6
fõ) gyermekek jelentkezését
várja, akik szívesen részt
vennének a romániai Fráter
György Általános Iskola által
szervezett kézmûves-, sport-
és kulturális táborban Gyer-
gyóremetén. A tábor ideje jú-
lius 15-21. Utazás autóbusz-
szal és vonattal, az útiköltsé-
get fizetni kell. A tábor in-
gyenes (a szállást, étkezést,
illetve az egyéb költségeket a
tábor szervezõi biztosítják).
Jelentkezni lehet július 3-ig,
szerdánként 15 és 17 óra kö-
zött a Kiss Bálint u. 3. szám
alatt.

A sportklub autóbuszos
kirándulást szervez július
20-án a szerbiai (Vajdaság)
Palicsra. Jelentkezés a rész-
vételi díj befizetésével július
10-ig szerdánként 15 és 17
óra között a fentebb említett
helyen. Program: palicsi für-
dõ (strand), állatkert, város-
nézõ séta.

Részletes felvilágosítás
kérhetõ Léhi Gábortól a 63/
314-399, 06/30/468-8769 te-
lefonon.

Tábor
Gyergyóremetén

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. A zenegépek története.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szom-
baton 10-16 óráig.

Idõszaki kiállítás: Két keréken
– Mozaikok a szentesi kerékpáro-
zás történetébõl. Megnyitó június
22-én, szombaton 21 órakor a
Múzeumok éjszakáján.

Csallány Gábor Kiállítóhely
Nyitva kedd-péntek 9-13,

szombat 13-17 óráig.
Városi könyvtár
Június 22-én, szombaton 15

órakor Szentesi kismesterek
újabb alkotásai címû kiállítás nyí-
lik. Megtekinthetõ szeptember
12-ig.

Mûvészetek Háza
A mûvészeti iskola tanulóinak

képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szombatig
9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Kis László kiskunfélegyházi fo-

tós tárlata július 1-ig látható.
Tokácsli Galéria
A 17.  Szentesi Aktfotó

Biennálé zsûrizett alkotásait lát-
hatják az érdeklõdõk július 6-ig,
nyitvatartási idõben.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
„Nézzéttek, az álmot játszom!”

Tóth József színmûvész élete do-
kumentumokban. A levéltár anya-
gából összeállított válogatás au-
gusztus 30-ig várja a látogatókat,
nyitvatartási idõben.

Õze Lajos Filmszínház
Június 20-24.
17.30 óra Zambézia – dél-afri-

kai animációs film,
20 óra The Master – amerikai

filmdráma.
Június 27-július 1.
17.30 óra Téged akarlak –

spanyol film,
20 óra Védelmi kód – angol-

amerikai-belga akcióthriller.
Kedden és szerdán szünnap

van a moziban.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Június 21-tõl

Kos 
Ha mostanában sokat di-
csérik a munkahelyén,

ezért kollégái irigykedhetnek önre.
Ha rosszmájú megjegyzést tesz-
nek, esetleg csúnyán néznek, in-
kább hagyja figyelmen kívül, mint-
hogy leálljon vitázni.

Bika 
Átlagos hét várható mind
a munkában, mind a

szerelemben. Párjával mostanában
még közelebb kerülhetnek egy-
máshoz, és ezeket a pillanatokat
imádják. Igyekezzenek minél több
idõt együtt tölteni.

Ikrek 
Fáradtabb lehet a szoká-
sosnál, ugyanis a hétvé-

gén nem igazán sikerült kipihennie
magát. Igyekezzen minden nap egy
kis idõt csak magára szánni, így
veheti jól az akadályokat a munká-
ban és a magánéletben. 

Rák 
Viharos hét várhat önre.
Nem feltétlenül idõjárási

értelemben, ugyanis párkapcsola-
tában most sok indulat dúlhat,
mégpedig a féltékenység miatt.
Meg kellene tanulniuk bízni egy-
másban.

Oroszlán 
A héten pénzügyi problé-
mái támadhatnak egy ko-

rábbi nagyobb kiadása miatt. Ha a
következõ napokra költségvetést ír,
könnyebben átvészelheti a pénzhi-
ányt. Párja erõt adhat a nehéz idõ-
szakban is. 

Szûz 
A viharfelhõk a hét köze-
pe felé elvonulhatnak a

feje felõl, annál is inkább, mert a
karrierjében pozitív hír várható. Ta-
lán egy új állásajánlat, fizetéseme-
lés vagy szóbeli vállveregetés a fõ-
nöktõl?

Mérleg 
Elkövethet egy apróbb hi-
bát a munkahelyén, ami

kellemetlen helyzetbe sodorhatja.
Úgy kerülheti el, ha a szokásosnál
is precízebb próbál lenni. A párod-
dal összekaphatnak a héten, mert
féltékeny lehet egy közös ismerõs-
re.  

Skorpió 
Ez a hét elég zsúfolt lehet
az otthoni és munkahelyi

teendõi miatt, ami sokszor kiborít-
hatja. Próbálja könnyen venni a
dolgokat, mert ha túlságosan ag-
gódik, megoldást is nehezebb lesz
találni! 

Nyilas 
Hosszú idõ után végre
elérkezhet az életébe egy

nyugalmasabb, lazább hét. Az el-
múlt idõszakban eléggé elfáradha-
tott, így most különösen örül en-
nek, pláne, mivel most már a pár-
jának is több idõt szentelhet. 

Bak 
Vidám napok jöhetnek,
noha tennivalóból most

is akadhat bõven a munkában, ott-
hon és a családban is. Párjával a
héten ingerlékenyebbek lehetnek,
ezért összekaphatnak apróságo-
kon, de ne keseredjen el! 

Vízöntõ 
Megviselhetik az érzelmi
hullámzások a kapcsola-

tában. Párja és ön között hol a sze-
relmes öleléseké, hol a hangos vi-
táké a fõszerep. A napokban
ugyanis felbukkanhat az életükben
egy rivális...

Halak 
Mostanában szinte ra-
gyog, amit kolléganõi,

barátnõi sárga irigységgel figyel-
nek. Jól néz ki, amit abból is le-
szûrhet, hogy párja bókokkal hal-
mozhatja el, és szerelmük olyan le-
het, mint amikor egymásra találtak.

Június 22-28.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPPKollégiumi sporttalálkozó

- Hogyan szökhetett meg a börtönbõl
az a rendkívül veszélyes fogoly?
- Kulcsa volt, igazgató úr kérem.
- Hogy tudta ellopni magától a kul-
csokat?
- Nem lopás, igazgató úr. Tisztessé-
gesen nyerte pókeren.

Tanuld meg szeretni ellenségeidet ar-
ra az esetre, ha kiderülne, hogy a
barátaid szemétládák.

Az egész életem eltelt, mire megér-
tettem, hogy nem szükséges min-
dent megérteni.

Egy anyának húsz évig tart, míg férfit
farag a fiából, aztán egy másik nõ
húsz perc alatt hülyét csinál belõle !

A bíró azért van, hogy eldöntse, ki-
nek van jobb ügyvédje.

Addig vállalj gyereket, amíg a szüleid
elég fiatalok ahhoz, hogy gondos-
kodni tudjanak róluk.

Miért mondják, hogy csúcsforgalom,
amikor semmi sem mozdul?

Székely ember sapka nélkül áll a
nagy hidegben az utcán. Arra jön a
komája:
- Hallja, kend, mit áll itt hajadonfõvel
ebben a hidegben?
- A házban ráncba szedtem az asz-
szonyt, de most kéne egy bátor em-
ber, aki ki merné hozni a sapkámat.

Tanító néni az iskolában:
- Marika, mit fogsz csinálni, ha olyan
nagy leszel, mint én?
- Fogyókúrázni!

Egy nyolcadik osztályos kislány me-
séli a szüleinek:
- Ma bejött egy nõgyógyász az isko-
lába és mindenkit megvizsgált.
Képzeljétek, csak egyetlen lány szûz
még az egész osztályban.

- Biztosan te vagy az aranyom,
ugye?
- Nem... a tanító néni az.

Az apa nyitogatja a gyerek ellenõrzõ-
jét. Matek egyes, durr egy pofon. Ol-
vasás egyes, durr egy pofon. Ének
ötös, durr egy pofon.
A gyerek méltatlankodva így szól:
- De apa, ének ötös, miért kaptam a
pofont?
- Mert két egyes után még volt ked-
ved énekelni.

A kezdõ, folyton balesetet okozó ta-
xist ugratják a barátai: 
- Te is olyan vagy, mint ma reggel a
templom toronyórája.
- Miért? 
- Az is elütötte már a nyolcat.

- Hogy tudod megakadályozni, hogy
egy férfi szexelni akarjon veled?
- ???
- Menj hozzá feleségül.

Pótfûtés
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Két szatírt is elfogtak a
rendõrök az elmúlt héten, de
a szegvári „mutogatóst”
még mindig keresik a nyo-
mozók. A májusi szemérem-
sértõk – egyikük egy helyi
szórakozóhelyen, a másik
egy ételbárban mutogatta
nemi szervét – tettükért akár
két évig terjedõ szabadság-
vesztéssel is büntethetõk.

Lakásvásárlási indokkal
jutott be egy lakóházba egy
ismeretlen férfi Szentesen.
Az álvevõ alaposan körbeve-
zettette magát a helyiségek-
ben, és egy óvatlan pillanat-
ban, a házigazda figyelmét
elterelve, ellopta az elõszo-
bai fogasról a tulajdonos
szatyrát, amiben benne volt
a pénztárca is. A gyanúsítot-
tat egy órával a lopást köve-
tõen – a pontos személyle-
írásnak köszönhetõen – el-
fogták a rendõrök. A férfi

már nem volt ismeretlen a
nyomozók elõtt, hiszen ko-
rábban több vagyon elleni
bûncselekményt is elkövetett
a városunkban, ráadásul
mostani akciója elõtt egy
héttel szabadult börtönbün-
tetésébõl, és most ismét õri-
zetbe került.

Bejelentés érkezett a Szen-
tesi Rendõrkapitányságra,
hogy egy külterületi tanya
tulajdonosa két kölyökku-
tyát vitt a tanyára, majd azo-
kat bezárta egy melléképü-
letbe, és egy hete feléjük sem
nézett. A rendõrség munka-
társai a helyszínre érkezve
valóban megtalálták az ebe-
ket, majd a legyengült állato-
kat egy menhelyre vitték. A
kutyák tulajdonosa ellen ál-
latkínzás miatt indult bünte-
tõeljárás.

Június 13-án, a kora dél-
utáni órákban hatolt be is-

meretlen elkövetõ az egyik
szentesi, elsõ emeleti lakás-
ba, a nyitott erkélyen keresz-
tül. A tolvaj 40 ezer forint ér-
tékû laptopot vitt magával.

Két embert ütött el egy
másik jármûvet elõzõ sze-
mélygépkocsi Szentes és
Lapistó között. A helyszíni
szemle adatai szerint június
18-án Szentes felõl Lapistó
irányába haladó autó egy
másik jármû elõzésébe kez-
dett, amikor a menetirány
szerinti bal oldali útpadkáról
egy férfi és egy nõ az úttestre
lépett. Elõbbit a Citroen el-
ütötte, míg a másik gyalo-
gost elsodorta. A férfit men-
tõhelikopterrel, a nõt köz-
úton vitték kórházba a men-
tõk. A baleset körülményeit
a Szentesi Rendõrkapitány-
ság vizsgálja.

hv

Egy hete szabadult,
de újra lopott

Ezen a nyáron is megtart-
ja zenei táborát Seres Antal
Szentesen, amelyben a Fivé-
rek frontembere vezetésével
a jelentkezõ fiatalok gitáros
ismereteiket is elmélyíthe-
tik, énekelni és színpadi
mozgást is tanulnak.

Július 1. és 5. között kerül
sor a zenei táborra, melynek
keretében a gyerekek elméle-
ti és gyakorlati, például
nagyzenekari foglalkozáso-
kon vehetnek részt. Tudás-
szintek szerint osztja be An-
tal a jelentkezõket, s a ta-
pasztalatok szerint péntekre
a teljesen kezdõk is elgitá-
roznak már egy dalt. Ombodi
Csilla a színpadi mozgást ta-
nítja a fiataloknak. Nála le-
het még jelentkezni a 30/244
60 95-ös számon a táborba,
melyben  ahogyan tavaly, né-
hány daganatos betegségbõl
gyógyult gyerek is részt
vesz. Az akkor köttetett ba-
rátságok az egészséges fiata-
lokkal a mai napig tartanak.

Mivel több olyan kiváló
zenész is Szentesen tölti nyá-
ri szünetének egy részét,
akikkel a Fivérek zenekar
már dolgozott együtt, az az
ötlete támadt Antalnak, hogy
augusztusban újra összeto-
borozzák a táborozó gyere-
keket, akiknek lehetõségük
lesz a Szentesen vakációzó -
hírneves elõadókat kísérõ és
ismert zenei tehetségkutató

mûsorokban közremûködõ –
kiváló háttérzenészekkel va-
ló találkozásra is. - Egy szu-
perkoncertet is tervbe vet-
tünk velük – mondta Antal. 

A táborban ott lesznek
azok a szentesi fiatalok is,
akik Antal tanítványaiként a
közelmúltban a Gyulán két-
évente megrendezésre kerü-
lõ Erkel Diákünnepeken
(EDÜ)  a kifejezetten erre a
versenyre alakult Sing-a-
pure nevû, öt énekes lányból
és egy dobos fiúból álló for-
mációval 24 csapat közül a 9.
helyet szerezték meg a Mag-
na Cum Laude tagjaiból álló
zsûri elõtt. 

Az EDÜ egyébként  ked-
ves emlék a Seres-fiúk szá-
mára, hiszen 15 évvel ezelõtt
megnyerték a versenyt. A Fi-
vérek zenekar sem unatko-
zott mostanában, hiszen egy
kisebb szünet után ismét
mozgalmas, fellépésekkel te-
li hónapok állnak mögöttük,
ezek egyikén, Szlovákiában
élõ nagykoncertet adtak.
Még az együttessel kapcsola-
tos aktualitás az a dalszöveg-
író-pályázat is, amelyre a
Facebookon lehet költemé-
nyeket beküldeni, július 30-
ig, és érkeznek is szépen a
szövegek. A zenekar a leg-
jobbakat megzenésíti.

D. J.

Seres Antal
tábor t  vezet

Norvégiában körülbelül 1
hónapot tölt el Toncsi. Sok
érdekes élmény várta ebben
a távoli országban. Talált
egy Coop boltot, majd felke-
reste Európa legészakibb
pontját. Mint írta: Olyan
nagy, hatalmas sziklák van-
nak a tenger felett, hogy jó
ránézni és megörökíteni.
Majd elérte a 6673 méter
hosszú Nordkapp alagutat, s
legurult 221 méterre a ten-
gerszint alá. Ezután hódítot-
ta meg kerékpárral a Nord-
kapp csúcsot. A 34 kilométe-
res kapaszkodót kevesebb
mint 3,5 óra alatt teljesítette,
s úgy kommentálta, hogy ezt
az akadályt rosszabb volt le-
gyõzni, mint a 4808 méteres
Mont Blanc-t. 

Érdekes találkozásokra is
sor került az elmúlt hetek-
ben. Összetalálkozott példá-
ul egy világjáró franciával,
illetve honfitársaival, de ke-
rékpáros németekkel is ösz-
szehozta a sors. Aztán üzent
a Szentesi Hitelszövetkezet
vezetõjének, Holman István-
nak .  Kérte, hogy küldjön
ételt neki Svédországba.
Problémája is akadt. Az
egyik alagútban például
nem volt jó a lámpa, teljes
sötétségben haladt végig raj-
ta, a fejlámpájában pedig
pont lemerült az akkumulá-
tor. Összeeszkábált egy kis
fényforrást, amiben hasznára
volt egy ajándékba kapott
USB töltõ, ami agydinamóról
mûködik.

Az egyik éjjel pedig érde-
keset álmodott. – Hazarepül-
tem, vagy nem is tudom, de
a bringám és a sátor ott ma-
radt, ahol táboroztam. Ott-
hon mindenki várt, akire
számoltam, legfõképp a
nagy családom és a barátok,
mindenki ott volt. Volt egy
vacsora, úgy emlékszem
marha- vagy birkapörköltet
ettünk. Beszélgettünk, és el-
sõként keltem fel az asztal-
tól. Mindenki azt gondolta,
hogy mesélni, szónokolni fo-
gok. De mondtam, hogy ne
haragudjatok, én elmegyek.
Mindenki kérdezte, hogy ho-
va megyek? „Még csak most
jöttél és máris elmész?“ Azt
válaszoltam, hogy nekem
van egy küldetésem, amit
teljesítenem kell, az álmo-
mat, a célomat. Álmom,
hogy sikerüljön a túra, a cé-
lom pedig, hogy az inkubá-
torgépet meg tudjuk vásárol-
ni a kórháznak – mesélte
Toncsi. Cs.L.I.

Norvégiában is a csúcson

A szentesi rendõrkapitány-
ság folytatja a városrészek-
ben szervezett lakossági fó-
rumait. Június 25-én, kedden
17 órakor a Rigó Alajos álta-
lános iskola és diákotthon ad
helyet a közbiztonsági tájé-
koztatónak, amelyen részt
vesz Kun József rendészeti
osztályvezetõ, Orosz Katalin
bûnmegelõzési elõadó és
Halmai István önkormány-
zati képviselõ.

Június 28-án, pénteken 17
órakor a negyedéves nagyhe-
gyi közbiztonsági fórumot
tartják meg a Munkácsy ut-
cai idõsek klubjában.

Közbiztonsági
fórum

Július 1-je a közszolgálati
tisztviselõk napja. A szentesi
járási hivatal ebbõl az alka-
lomból ünnepségen köszönti
a kormánytisztviselõket a
földhivatalban június 28-án,
pénteken 11 órától. 

Az elmúlt hetekben a volt
dolgozók egy részét megke-
resték, de még mindig van-
nak olyanok, akiket nem tud-
tak elérni.

Ezúton szeretnék meghív-
ni a közszolgálati tisztviselõk
napjára azokat a járási hiva-
talban dolgozott nyugdíjas
kollégákat, akiknek az elér-
hetõségét nem tudták kiderí-
teni.

Közszolgálati
tisztviselõk napja

Született: Szigeti Miklós és
Mészáros Zsuzsannának
(Csongrádi út 33.) Miklós,
Kovács Norbert és Gál Nórá-
nak (Darvas J. u. 11.) Zente,
Deák Kálmán és Horváth
Mónikának (Köztársaság u.
23.) Gergõ nevû gyermeke.

Házasságot kötött: Labádi
Imre (Brusznyai stny. 7.) és
Fébert Andrea (Nagyhegy-
széli út 49.), Bodzás Ádám
Sándor és Balogh Tímea

(Bocskai u. 6.), Döme Sándor
(Akácfa u. 36.) és Pintér Haj-
nalka (Akácfa u. 34.).

Elhunyt: Lakatos Jánosné
Bari Ilona (Bocskai u. 29.),
Kollár Illés (Dósai M. u. 20.),
Juhász-Szabó László (Drahos
u. 15.), Szamosközi Mihály-
né Györgyi Erzsébet (Villogó
u. 6.), Varga János (Keresztes
u. 12/B), Sajtos Sándor János
(Hétvezér u. 22.), László Já-
nos (Kéreg u. 12.). 

Családi események

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás), ren-
delési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Július 1-ig Dr. Bugyi István Gyógyszertár
(Kossuth tér 5.) mindennap (hétvégén és ünnepnapokon is!) 8-20 órá-
ig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház) június 22-
23-án Hobot Gábor,  Darvas J. u. 32., telefon: 30/324-83-26.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü június 24—28.
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Grízgaluskaleves és

tárkonyos csirkebecsinált
leves

A menü: Vagdalt steak,
petrezselymes burgonya

B menü: Bakonyi csirkecomb, tészta
Kedd: Suhantott tésztaleves és

cukkini krémleves
A menü: Borsós tokány, tészta, saláta
B menü: Csongrádi aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
Szerda: Sárgaborsóleves füstölt

ízekkel és szatmári
szilvaleves

A menü: Serpenyõs sertésszelet, saláta
B menü: Holstein csirkemell,

zöldbabfõzelék
Csütörtök: Vegyes zöldségleves és

májgaluskaleves
A menü: Tavaszi töltött tekercs,

zöldfûszeres rizs
B menü: Lasagne milanese
Péntek: Zöldbabgulyás és

hideg gyümölcsleves
A menü: Velõ rántva vagy sült hekk,

petrezselymes burgonya,
saláta

B menü: Csirkepörkölt, nokedli, saláta
www.galeriakavehaz.hu (X)

Baranyi Antalhoz (a képen balra) kegyes volt az idõjárás
az elmúlt hetekben, így a gyönyörû tájon nagyobb nehézsé-
gek nélkül teljesítette a tervezett távot. Már június eleje óta
Norvégiában kerekezik szentesi biciklistánk, aki a határát-
lépés elõtt meglátogatta azt a helyet is, ahol 1860 óta dübö-
rög az aranyláz. Jelenleg Straumen környékén kerekezik.


