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Letette a vonót
A Hungerit
HUNOR COOP
nem áll le a
fejlesztésekkel
Az áruházláncokkal nehezen birkózik meg a Hungerit Zrt., amely a tervét
ugyan alulmúlta, de a tavalyi bevételnél jóval magasabb szinten zárta 2012 elsõ
négy hónapját. A vállalat
nem áll le a fejlesztésekkel
– mondta lapunknak adott
interjújában Magyar József
(képünkön) vezérigazgató,
aki egyáltalán nem elégedett a nõi vízilabdacsapat
idei szereplésével, és változtatásokat szeretne.
– Sarkadi Szabó Kornél
2011 elején azt mondta egy
itteni konferencián, hogy az
élelmiszerárak jelentõs növekedése várható a következõ
években, és ez jól jöhet Szentesnek, ahol kiváló adottságokkal rendelkezik a helyi
élelmiszeripar. Bevált a
Szentesrõl elszármazott neves közgazdász jóslata?
– Az áruházláncokkal is ismertette ezt? Velük is meg
kellene beszélni. Sajnos, nem
ezt érzékeljük. A kereskedelmi multik olyan korlátot állítanak az ember elé, amivel
szemben nem vagy alig lehet
érvényesíteni az akaratunkat. Két lehetõség van: vagy
nem szállítunk nekik, és próbáljuk az árut külföldre eladni, vagy ha ott akarunk maradni, tudomásul vesszük,
hogy ezek az árak. Ha például 10 százalékot szeretnél
emelni, de csak 4-et tudsz,

Lehota András nem akar és nem is tud szabadulni a zene
bûvöletétõl, mégsem vesz már kezébe hangszert, legfeljebb
hallgatja vagy tanítja a muzsikát. A 68 éves hegedûmûvész
13 évesen került el Szentesrõl, fenegyerekek közé csöppent, majd a világhírû holland Concertgebouw tagjaként
bejárta az összes kontinenst. Az elmúlt hetekben – ahogy
évente mindig – hazalátogatott.
– Hét éves voltam, mikor vinni. A hegedûtok mérete
az édesapám megkérdezte, elviselhetõnek tûnt, eszerint
melyik hangszeren szeretnék választottam – mesélte egy
játszani. Egybõl rávágtam, csésze tea mellett lapunknak
hogy egyiken sem. Erre azt a Hollandiában élõ Lehota
mondta, ha nem is leszel András, aki attól fogva egénagy mûvész, zenét tanulni szen 2008-as nyugdíjazásáig
mindenképpen kell. Törtem napi kapcsolatot ápolt a voa fejem, melyik is a könnyû, nóval és a hegedûvel.
de nem játszani rajta, hanem
(folytatás a 4. oldalon)

Szentesiek nyerték a frekvenciát

A Rádió 451-é az éter
azt már gyõzelemként lehet
elkönyvelni. Ezt sem sûrûn
engedik meg, évente legfeljebb egyszer vagy esetleg
kétszer. Ekkora emelés viszont az inflációt sem fedezi.
– Mindennek tükrében hogyan alakult a Hungerit Zrt.
elsõ negyedéve?
– Az év elsõ négy hónapjában az árbevételünk majdnem 800 millió forinttal kevesebb volt, mint a tervezett,
ugyanakkor a tavalyi esztendõ hasonló idõszakához képest egymilliárd forinttal
nõtt a forgalmunk. De hát a
terv a lényeg, annak kellene
teljesülni, mert ahhoz van
minden igazítva. A drága
termékeink nem fogytak
úgy, ahogy kellett volna,
ezek halmozódtak fel a raktárban. Szeptember táján
ezek elkelnek a piacon, és
helyreáll az egyensúly.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Szentesieké a szentesi rádiófrekvencia: a Médiatanács úgy döntött, a 106,1
MHz-n a helyi KultúrMédia Kft. szolgáltathat
mûsort Rádió 451 néven. A
pályázatok elbírálásánál
kétszer annyi pontot kapott
a Jókai utcai székhelyû cég,
mint a fõvárosi vetélytársa.
Már április 25-én megszületett a szentesi frekvenciapályázat eredménye, de a
Médiatanács honlapján csak
e hét közepén hozták nyilvá-

nosságra a határozatot. Éppen az után, hogy kedden
elektronikus levélben újfent
megkerestük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
sajtóosztályát, és tájékoztatást kértünk arról, van-e
nyertese a pályázatnak, mert
a jogszabály által szabott 105
napos döntési határidõt jócskán túllépve már 153 napja
nincs hír a december 14-én
nyilvántartásba vett beadványok értékelésérõl.
(folytatás a 3. oldalon)

A JÓ SZOMSZÉD
Óvónõi állások
szûnnek meg
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
így a Pendola Szentes Kft.
mérlegbeszámolója is a képviselõ-testület elé kerül a
csütörtöki tanácskozáson. A
gazdasági társaságok vezetõinek és felügyelõbizottságai
tagjainak díjazásáról szóló
elõterjesztésnek is újra nekifutnak a képviselõk. Szó lesz
még a kistérségi társulás
munkájáról, a gyámhivatal
intézkedéseirõl, gyermekjó-

Még csak gondolat a múzeum önállósága
Még nem kezdõdtek meg
a többoldalú tárgyalások a
Koszta József Múzeum jövõjérõl, pedig már elkészült
egy szakmai javaslat, miszerint megyei jogú múzeumként mûködhetne tovább.
Lapunkban korábban már
beszámoltunk róla: áprilisban olyan kormányhatározat
született, amely megszünteti
a több mint százéves megyei
múzeumi hálózatot, a tagintézményeket pedig a területileg illetékes települési önkormányzatokhoz rendeli. A
vidéki múzeumok átkerültek
a Nemzeti Erõforrás Minisztériumhoz, és a jogszabály
szerint ezután a miniszter
kezd el tárgyalni a területileg illetékes települési önkormányzatok polgármesterivel az adott múzeumi egységek átadásáról.
– Kidolgoztunk egy rendszert, amely egyrészt azokra
a megyei alapítású, ma területi vidéki múzeumokra vonatkozik – ilyenbõl négy van

tette hozzá a szentesi közgyûjtemény igazgatónõje,
aki mások mellett számos
szakmai szervezet képviselõjével is megosztotta a javaslatot, többségük pedig támogatásáról biztosította.

Fotó: Vidovics
a Trianon utáni Magyarország területén: Balassagyarmat, Makó, Sátoraljaújhely,
Szentes –, amelyek a megyeszékhelyi múzeumokkal
szemben támasztott szakmai
követelmények többségének
is megfelelnek, õk automatikusan megyei jogú múze-

umként mûködhetnének tovább – nyilatkozta lapunknak Béres Mária. – Indítványunk másrészt azokra a területi múzeumokra irányul,
amelyek a megyeszékhelyi
múzeumokkal szemben támasztott szakmai követelményeknek megfelelnek, õk

szintén megyei jogú területi
múzeumok, vagy járási múzeumok lennének. Ezek az
intézmények, miként a jelenlegi törvénytervezet szerinti
megyeszékhelyi múzeumok,
önálló gazdálkodású, feladatfinanszírozású költségvetési szervvé válnának –

Béres Mária megjegyezte: a
megyeszékhelyi múzeumok,
amelyek a jelenlegi megyei
múzeumi szervezetek fejei,
látszólag ellenérdekeltek a
területi múzeumok megerõsítésében. Ez az ellenérdekeltség semmiképpen nem
szakmai alapokon nyugszik,
hanem fenntartási és anyagi
természetû. Szerinte, ha a területi múzeumok megerõsítésének gondolata beilleszthetõ lesz a hamarosan az Országgyûlés elé kerülõ törvénymódosításába, ez az elSzombaton, május 19-én
a Múzeumok Majálisán adják az Év Múzeuma díjat.
A Magyar Múzeumok
Egyesülete lapzártánkkor
közölte: a jelöltek között
szerepel a szentesi Koszta
József Múzeum is.

léti és gyermekvédelmi feladatokról, a talajterhelési díj
bizonyos esetekben való
csökkentésérõl, valamint az
önkormányzat és intézményei által ellátott kötelezõ és
önként vállalt feladatokról.
A képviselõ-testületnek döntenie kell a következõ tanévben induló óvodai csoportok
és iskolai osztályok létszámáról is. Az önkormányzati
fenntartású óvodákba 269
óvodást írattak be, így összesen a 21 csoportban 918
gyermek részesül majd óvodai nevelésben év végéig. Az
önkormányzat a Köztársaság
utcai óvodában az ötödik
csoport mûködését nem engedélyezte, ezért szeptember
1-jétõl két óvodapedagógus
álláshelyet nyugdíjazással
megszûntet, egy dajkát pedig áthelyeznek a Központi
Óvodába. A Farkas Antal utcai tagóvodában csak 4 óvodai csoport tölthetõ fel a beíratott gyermekek száma
alapján, ezért ott egy dajka
és egy óvodapedagógus álláshelyet szüntetnek meg
nyugdíjazással, illetve egy
óvodapedagógus határozott
idejû foglalkoztatása szûnik
meg. Az általános iskolákba
összesen 263 gyermeket írattak be, melybõl az önkormányzati fenntartású iskolákba 155, az egyházi fenntartású iskolákba 108 fõ
gyermek kerül. A Koszta iskolában három, a többi iskolában 2-2 elsõ osztály indulhat a következõ tanévben,
amennyiben a képviselõk jóváhagyják a javaslatot.
B.G.
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Több világosságot
125 éve: a Szentesi Lap,
1887. május 28-án megjelent
száma Követfogadtatás címen hírül adta, hogy városunk országgyûlési képviselõje – Törs Kálmán –
(Pünkösd elõestéjén) Szentesre érkezett, hogy az ünnep második napján (máj.
30-án) megtartsa beszámoló
beszédét addigi parlamenti
mûködésérõl. A beszámoló
nagygyûlés a Piac téren (ma
Kossuth tér) volt. A híradásból kitûnt, hogy „A követ
úr díszes fogadtatása érdekében úgy a városi tanács,
mint a szentesi függetlenségi párt minden kellõ intézkedést megtettek. A tanács
Félegyházáig küld eléje küldöttséget. A Tiszánál a városi tanács nevében Aradi
Kálmán fõkapitány, a párt
nevében pedig Beszédes István, a párt fõjegyzõje fogja
fogadni. A fogadtatás díszét
emelni fogja a 48-as népkör
részérõl kiküldött lovas
bandérium, melyet Kozák
György és ifjú Bálint János
fognak vezetni. A fogadtatás d. u. 5 órakor lesz a Tiszánál, innen a menet a városházához, majd a 48-as
népkörhöz, s innen pedig
Sima Ferenc pártelnök házához vonul, hol a képviselõ úr szállva lesz.”

100 éve: az Alföldi Ellenzék 1912. május 14-én címoldalon tette közzé az alsórétiek panaszát Több világosságot címen. Kiderül,
hogy az alsóréti munkástelep lakói, de a Kurca-hídtól
a Tisza felé terjedõ három
nagy ipartelep tulajdonosai
is a nyilvánosság útján panasszal fordultak a város
vezetõségéhez, kérve annak
mielõbbi orvoslását. Elmondásuk szerint ugyanis a villanyvilágítás a Kurcahídnál megszûnik, s amikor
nincs holdvilág, olyankor
az alsóréti telep mintegy
1000 lakója, továbbá az
ipartelepek (Székely, Budai
és Krausz), ahol ezren és ezren fordulnak meg évenként, teljes világítás nélkül
maradnak. Nagy szerencse,
hogy eddig nem történt baleset a világítás hiánya miatt. Ahol annyi ember és kocsi közlekedik, igazán helyénvaló volna, ha a város
némi világításról gondoskodna. A Kurca-hídtól
mintegy 200 méterre és a telepen belül elegendõ lenne
6–8 villanylámpa elhelyezése, amely csekély összegbe
kerülne. „Ajánljuk ezt a panaszt a polgármester úr figyelmébe, aki bizonyára
méltányolni fogja az alsóré-

tiek ezen jogos, méltányos,
amellett kis áldozat útján
kielégíthetõ kérelmét” – zárult a közlemény.
30 éve: a Szentesi Élet,
1982. májusi száma arról tudósított, hogy országos kiállításra készülnek a kertbarátok. Az 1970-ben alakult
Szentesi Kertbarátok Körének taglétszáma elérte a 450
fõt. Háziasszonyok, gyári
munkások, értelmiségiek és
nyugdíjasok látogatták a
foglalkozásokat. Havonta
kétszer találkoztak. Nemcsak szakmai kérdések szerepeltek az éves programban, hanem orvosi, irodalmi
és gazdaságpolitikai elõadásokat is tartottak. Sikeres virágkötészeti tanfolyamot szerveztek. Többször
részt vettek országos kiállításokon. Egy elsõ helyezés,
valamint számos díj mutatja
eredményeiket. Király István elnök elmondta, hogy
akkoriban az idõjárás foglalkoztatta a szakkör tagjait;
a természet ugyanis 1 hónapos késében volt. Végül arról beszélt Király István,
hogy a városban akkor 12
ezer kiskert volt. Szeretnék
elérni, hogy minél kevesebb
legyen a gazos, mûveletlen
terület.
Közreadja: Labádi Lajos

Beszélgetés Szentes elsõ tanácselnökével

Régi idõk tanúja
A 92 éves Szaszkó Ferencrõl (képünkön) már kevesen
tudják, hogy õ volt városunk elsõ tanácselnöke. A
szellemileg és fizikailag korát meghazudtolóan friss
Feri bácsival beszélgettünk
a régi idõkrõl, amikor egyik
pillanatról a másikra a tanácselnöki székben találta
magát.
– Mettõl-meddig volt tanácselnök?
– Amikor 1950-ben életbe
lépett a tanácstörvény, az akkori választási eljárásnak
megfelelõen a tanácstagok
többségének szavazatával
engem választottak meg erre
a posztra. 1950-tõl 52-ig voltam ebben a pozícióban,
majd betegségre hivatkozva
lemondtam.
– Akkoriban errõl a posztról simán le lehetett mondani?
– Nem volt ez olyan egyszerû. Elõször egy bizottság
tárgyalta meg, majd a tanácsülés elé kellett vinni az
ügyet. Itt sem volt könnyû
elfogadtatni a döntésemet.
Az egyik tanácstag –a kinek
a nevére már nem emlékszem – felszólalt, hogy más
is megbetegszik, várjam
meg, amíg felgyógyulok, és
utána csináljam a dolgomat
tovább. Ekkor felálltam azzal, hogy elnézést tisztelt tanácsülés, ezt nem bírom tovább csinálni – és elhagytam
a termet. Hát, itt lett vége
a tanácselnöki „karrieremnek”.
– Hogy választották meg
Feri bácsit?
– A választ kicsit távolabb-

ról kezdeném. Négy év
frontszolgálat után hazajöttem, majd több helyre hívtak
dolgozni, többek között a
budaörsi laktanyába is, ahol
az új hadsereg katonáinak a
kiképzésében kellett részt
vennem, mint tüzér hadnagy. Összesen négy hónapig voltam bent, de azt szerették volna a parancsnokaim, ha végleg bent maradok.
Én azt mondtam, hogy négy
év háború nekem elég volt,
így hazajöttem. Eljött az
1950-es esztendõ, és ezzel
együtt a tanácstörvény is.
Jött a tanácselnök választás,
és egyszer csak megtaláltam
a nevemet az egyik sarkon
kiírva, mint tanácstag jelölt.
Azt a mai napig nem tudom,
hogy miért pont engem jelöltek tanácstagnak, úgy vélem,
a háttérben az lehetett, hogy
a háborúból egészségesen
megszabadultam, ritka volt
az ilyesmi. Akkoriban ez nagyon sokat jelentett. Errõl
egyébként elõzõleg nem tudtam semmit, a jelölés abszo-

lút meglepetésként ért. Így
kerültem be a tanácsülésbe.
Ott bejelentették, hogy ezek
az emberek lesznek a város
képviselõi, mint tanácstagok.
Megkérdezték, hogy van-e
valakinek ellene kifogása,
mert az most szóljon, vagy
javasoljon helyette másvalakit. Természetesen nem szólt
senki. Ezután elõterjesztették
a 11 tagú végrehajtó bizottság névsorát, valahogy ebben is benne voltam. Felszólítottak bennünket, hogy vonuljunk félre az egyik oldalhelyiségbe és válasszuk meg
magunk közül az elnököt. Itt
a 11-bõl a saját szavazatomon kívül 6 szavazatot
kaptam.Amikor bejelentették az eredményt, felálltam
és közöltem, hogy nekem
sajnos nincs közigazgatási iskolám, ide pedig az kell.
A tanácstagok lehurrogtak,
hogy ezt levelezõ tagozaton
lehet pótolni, ez nem lehet
akadály. De nem bírtam ezt
sokáig vinni, és 52-ben csak
lemondtam.
– Mi volt a tanácselnök
feladata? Mennyire jelentett
ez hatalmat?
– Ez valamiféle hatalommal természetesen járt, de
mivel nekem nem volt meg
hozzá a végzettségem, nem
tudtam, illetve nem akartam
élni ezzel a hatalommal.
Rögtön az elején végigmentem az osztályokon, és az
osztályvezetõknek elmondtam, hogy õk tudják, hogy itt
mi a dolguk, tõlem ne várjanak irányítást. Akkor jöjjenek hozzám, ha valaki akadályozza a munkájukban.

2012. május 18.

Ezerarcú Szentesünk
árnyoldalai
Olvasónk írja
Egy olyan országos jelenségrõl szeretném tájékoztatni
a kedves olvasót, aminek
szentesi vetületével nem biztos, hogy mindenki egyformán találkozott. Az úgynevezett szociális bérlakások
helyzetével kapcsolatban
(közel 500 van belõle Szentesen), több probléma is megoldásra vár.
Több mint száz szociális
bérlakás „tulajdonos" egyszerûen nem fizeti ki a bérleti díjat, jelen pillanatban 21
millió forint adósságot halmoztak fel a bérlõk és a kedves olvasó fantáziájára bízom, hogy ki fogja ezt az
összeget (is) kifizetni. A közületi számláikat sem sikerül
rendezni az érintetteknek,
mivel hosszú évek óta egyfajta beidegzõdés mûködik
ezen a vonalon is, majd más
kifizeti helyettük. Ez egyértelmû ingyenélés.
Ezek a lakások sok esetben
melegágyai a bûnözésnek,
nyilvános házként üzemeltették a lakók a lakást, kiadták albérletbe, drogtanyát
csináltak a lakásból vagy
csak egyszerûen pokollá teszik a szomszédok számára
a mindennapokat az életmódjukkal és agresszív magaviseletükkel/hajnalig tartó
„bulikkal".
– Ez az idõ volt a beszolgáltatások idõszaka. Errõl
mit tud elmesélni?
– Ez volt a legfõbb oka annak, hogy lemondtam a
tisztségemrõl. Jöttek panaszkodni az emberek hozzám a
vágási engedélyekkel és a
beszolgáltatásokkal kapcsolatban, ezt lelkileg nem bírtam. Ezekkel egyébként a tanácsházán egy külön osztály,
az ún. begyûjtési osztály foglalkozott. Ha jöttek panaszkodni, például arról, hogy
valaki a 60 kilós malacból
nem tud 15 kiló zsírt beadni
- ennyi volt a kötelezõ beszolgáltatás- azt mondtam
az osztályvezetõnek, menjen
ki, nézze meg, hogy ennek
az embernek mekkora disznója van, és ha kicsi is volt,
megadtam rá a vágási engedélyt. Természetesen együtt
éreztem velük, mert én is
szegény ember voltam. Ez
többször elõfordult, és persze ez már a felsõbb szerveknek se tetszett. Szóltak is a
megyérõl, hogy addig nem
engedélyezhetek terven felüli disznóvágást, amíg a begyûjtési terv nem teljesült.
– Mi volt a begyûjtési
terv?
– Minden városnak megszabták, hogy mennyi gabonát, kukoricát, zsírt kellett
begyûjteni. Padláslesöprésekrõl, feketevágásról lehetett akkoriban hallani, de errõl elsõsorban a beszolgáltatási osztályon dolgozók tudtak volna mesélni.
– Mi volt lemondásának a
tényleges oka?
– Hamar rájöttem, hogy
ezt az állást nem nekem találták ki, engem mindig is
jobban vonzott a mezõgazdaság.
Kovács Károly

Lepusztított lakások, eladott radiátorok, eltüzelt bútorok, leamortizált környezet... hosszan lehetne sorolni
azt a hosszú és elszomorító
listát,aminek nem kellene
megtörténnie a szociális bárlakásokban.
Elõszeretettel szoktak hivatkozni ezek az óriási adósságokat felhalmozó családok
a nehéz szociális helyzetükre, 4-5-6! kiskorú gyerekre,
valamelyik hozzátartozó a
börtönben van, stb., de közben meg egyértelmûen megfigyelhetõ, hogy hosszú évek
óta nincs munkaviszonyuk,
vagy soha nem is volt.
Sajnos, Isten és az illetékesek malmai lassan õrölnek és
dacára minden „intézkedésnek", a helyzet romlik és súlyosbodik, egy gyors „orra
koppintás", amit más önkormányzatok már beígértek,
vagy már megléptek, itt
Szentesen még várat magára.
Szeretném hangsúlyozni,
hogy minden tiszteletem
azon szociális lakások bérlõi
felé, akik becsületesen fizetik
a bérleti díjat, rendben tartják a lakásukat és õk is fel
vannak háborodva az ilyen
magaviselettõl. Elég csak arra gondolnunk, hogy a becsületesen dolgozó emberek
akik, önhibájukon kívül, már
nem tudják fizetni a
megnövekedett svájci frankhitelüket, azokkal szemben a

bankok 3 hónap elmaradás
után beindítják a kilakoltatást.
Úgy gondolom, hogy ez a
helyzet kicsit sem fair azokkal szemben sem, akik évek
óta beadták már az igényüket egy szociális bérlakásra,
de lakást nem kapnak, pedig
mindamellett szülõként nevelik a gyermekeiket, munkahellyel rendelkeznek és fizetik az albérletüket becsületesen, az ilyen esetekben kellene hatékonyabban segíteni,
ez lenne az igazságos.
Nem akarom ragozni a
problémát, bár szívesen
nyomnám a gázpedált még a
témában, a megoldás az lehetne (mielõtt bárki megvádolna szociális érzéketlenséggel), hogy a régi Vízmûtelepet lehetne kialakítani lakóhelynek a notórius nem fizetõ bérlõknek kilakoltatás
helyett/után.
Angliában már bevett szokás, hogy a bûn útjára kanyarodott delikvens igenis
kiesik a szociális juttatások
hálójából.
Rengeteg még a tennivaló,
de muszáj lesz rendet tenni a
szociális bérlakások ügyében, mert hosszú évek óta
öntjük a vizet egy iszonyúan
lyukas vödörbe.
Bocskay Csaba
A szentesi Jobbik elnöke
a szociális és lakásügyi
bizottság külsõs tagja

A hivatal válaszol
Az „Apja neve: nem tudom” címû, korábban megjelent cikkel kapcsolatban a
következõket tartom fontosnak pontosítani:
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet szerint ha az anyakönyvvezetõ apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekrõl értesíti a jegyzõi
gyámhatóságot, a gyámhatóság tájékoztatja az anyát arról, hogy apai elismerõ nyilatkozat felvételére bármely
települési önkormányzat
jegyzõje, illetve bármely városi gyámhivatal illetékes.
Amennyiben a teljes hatályú
apai elismerõ nyilatkozat felvételére nem kerül sor, a
gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az
eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le.
A gyámhivatal az anya részére idézést küld, amelynek
tartalmi elemeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.
határozza meg (de körözés
nem szerepel benne). A
gyámhivatalnak az anya
meghallgatásakor jegyzõkönyvbe kell foglalnia mindazokat az adatokat, amelyek
a késõbbiekben az apaság
megállapítása iránti per
megindításához, vagy a képzelt személy apaként történõ
bejegyzéséhez szükségesek.
Amennyiben a meghallgatásakor az anya nem kívánja,
vagy nem tudja megnevezni
a vér szerinti apát, kérésére a
gyermek harmadik életévének betöltéséig bármikor, a

gyermek harmadik életévének betöltése után pedig hivatalból állapít meg képzelt
személyt apaként a gyámhivatal. Amennyiben az anya
nem kéri a képzelt apa adatainak megállapítását, a
gyámhivatal a gyermek hároméves korában újból behívja az anyát.
A gyámhivatal az anyával
egyetértésben állapítja meg a
képzelt személy adatait, jelen esetben csak az a feltétel,
hogy nem állapítható meg
olyan családi név, amely a
gyermekre sérelmes, vagy
más jogos érdekét sérti (Kolumbusz Kristóf képzelt apaként való megjelölése a gyermek személyiségfejlõdése
szempontjából megfontolandó). A képzelt apa adatainak
megállapítása nem eredményezi automatikusan azt,
hogy a gyermeknek a képzelt személy családi nevét
kell viselnie, az anya családi
nevét is kaphatja.
A fentiekbõl megállapítható, hogy ezekben az ügyekben a döntés az édesanyák
kezében van, a hatóságok – a
jogszabályok adta kereteken
belül – csak legalizálják azt.
Sajnálatos, ha az eljárás bürokratikusnak tûnik, de a hatályos jogszabályokat mindenkinek be kell tartania.
Megjegyzem, tudomásom
szerint napirenden van a
családjogi törvény átfogó
módosítása és elképzelhetõ,
hogy eltörlik a képzelt apa
adatainak megállapítására
vonatkozó rendelkezéseket.
Szombathelyiné
Tóth Júlia
gyámhivatal-vezetõ
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Csalási ügy
a bíróságon
Egy több százmilliós csalási ügy tárgyalása kezdõdött
el a héten a szentesi bíróságon – tájékoztatta lapunkat
Cseh Attila, a megyei törvényszék elnökhelyettese. A
vádirat szerint a büntetlen
elõéletû vádlottak az USAban bejegyzett Wolf Paper
Group Inc. magyarországi
képviseleteként Szentesen a
For Hause Kft-t üzemeltették
(az elsõ rendû vádlott, F.-né
D. Erika ügyvezetõje, a másod rendû vádlott S. Tünde
Ágnes alkalmazottja volt a
cégnek), mellyel kapcsolatban ügyfeleiknek azt a tájékoztatást adták, hogy végrehajtás alá vont ingatlanokat
vásárolnak kedvezõ áron,
majd azokat emelt áron értékesítik, és ehhez keresnek befektetõket. A vádlottak a tevékenységüket nem hirdették, hírük a befektetõk között
szóbeli közlés alapján terjedt
el, országosan ismertté váltak. A vádlottak a hozzájuk
pénzt befektetõ személyek-

nek az általuk átadott összegek után kiemelkedõ – általában 2-3 hónapra 60-92 százalékos – hozamot ígértek. A
kecsegtetõ ajánlat alapján az
ügyben szereplõ több mint
50 sértett a néhány százezer
forinttól – több millió forintig
(a vád szerint legmagasabb
összeg a 35 millió forintot is
meghaladta) adtak át pénzt a
vádlottaknak, akik azt nem
fizették vissza. A vád szerint
a vádlottaknak már az összegek átvételekor sem állt szándékukban ingatlanforgalmazási tevékenység végzése, a
társaságnak sem vagyona,
sem bevétele nem volt ahhoz, hogy a befektetett összegeket visszafizesse, így a
vádlottak a sértetteket jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtették és részükre –
az átadott és vissza nem fizetett összegekkel egyezõ –
kárt okoztak. Az ügy vizsgálata tanúk kihallgatásával
kezdõdött.
Munkatársunktól

Táblát avattak
Olvasónk írja
Egy hosszú folyamat záróakkordjaként május 13-án,
vasárnap délután 4 órakor a
Szentesi Jobbik alapszervezete, az ifjúsági tagozat és az
érdeklõdõk összegyûltek a
Csongrádi úton, a Damjanich János laktanyával szemben, hogy egy õsi hagyományt elevenítsenek fel.
Remzsõ Sándor alelnök kezdeményezte, még tavaly novemberben, hogy Szentes város bevezetõ útjain is legye-

nek székely-magyar rovásírásos helységnévtáblák. Szegedi Csanád, EU parlamenti
képviselõ szívügye a székely-magyar rovásírásos táblák elterjesztése. A Jobbik
évek óta azon van, hogy az
Erdélyben sikeresen fennmaradt õsi kultúrát újra a köztudatba hozza. Mint a Jobbik
országos alelnöke, EU képviselõ kifejtette: a néhány éve
folyó kampány óriási siker.
Már több mint 500 település
határában olvasható az adott
helység neve az õsmagyar
nyelven.
Túri András

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közzétett dokumentumból kiderül, hogy az ajánlattevõk, a szentesi KultúrMédia Kft. és a fõvárosi
székhelyû Life Essence Kft.
is olyan pályázatot nyújtott
be elsõ körben, ami alaki és
tartalmi szempontok szerint
sem felelt meg a feltételeknek, ezért hiánypótlásra volt
szükség mindkettõnél, részben emiatt húzódhatott el a
döntéshozatal a Médiatanácsnál.
Az értékelésnél legfeljebb
60 pontot szerezhettek a pályázók: a szentesi vállalkozás 57, a budapesti társaság
pedig 24-et kapott. A nagy
különbség a díjajánlatnak és
a helyi közélettel foglalkozó
mûsorszámok arányának
tudható be. A Kultúr-Média
Kft. ugyanis évi nettó 2 millió forint médiaszolgáltatási
díjajánlatot tett, vetélytársa
viszont csak feleennyit fizetett volna a hatóságnak. A
mûsortervek szerint a Rádió
451 névvel jelentkezõ szentesi mûsorszolgáltató arra tett
vállalást, hogy 5 és 23 óra
között a helyi közélettel foglalkozó és a helyi mindennapi életet segítõ mûsorszámok aránya meghaladja majd
a 49 százalékot, míg a pesti
cég alig több mint 7 százalékot ígért. A magyar zene aránya a napi teljes mûsoridõben 38 százalék lesz a Rádió
451-nél, míg a közszolgálati
mûsorszámoké több mint 20
százalék. A bírálatnál mind-

Püspöki
látogatás
Május 20-án, vasárnap
Arszéniosz püspök, Ausztria
görögkeleti metropolitája,
Magyarország és Közép-Európa exarchája Szentesre látogat. A Szent Miklós Görögkeleti Templomban 10 órakor
Fõpapi Szent Liturgiát végez.

Adóügy
Május 21. a személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága Csongrád megye 5 könyvtárában, köztük
Szentesen is mûködtet kihelyezett ügyfélszolgálati helyet. Azon adózók, akik nem
rendelkeznek internetes hozzáférési lehetõséggel az itt elhelyezett gépeken kitölthetik, leellenõrizhetik bevallásukat és le is adhatják azt.
Ezen kívül új szolgáltatásként lehetõség nyílik ügyfélkapunyitásra, valamint segítséget nyújtanak a bevallás
elektronikus elküldésében is.
Kérdés, probléma esetén
az adóhivatal munkatársai
szakszerû tájékoztatással segítik az adózókat. A városi
könyvtárban május 18-án,
pénteken 10-18, május 19-én,
szombaton 10-13 óráig fogadják az ügyfeleket.
Ezen felül az NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága
május 21-én, a hétfõi szokásos hosszított nyitva tartással, 8–18 óráig áll az adózók
rendelkezésére Ady Endre
utcai ügyfélszolgálatán.
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Szentesiek nyerték
a rádiófrekvenciát

Domján Ilona (középen) a divatszakmában már bizonyított, most az éter következik.
(Fotó: Vidovics)
össze 2 ponttól esett el a
szentesi cég amiatt, hogy a
másik pályázóval szemben
neki egyáltalán nincs médiaszolgáltatási tapasztalata.
Az eredményt tartalmazó
határozat közlésétõl számítva 45 napja van a nyertesnek
a szerzõdéskötésre, és további 120 napja a mûsorszolgáltatás elindítására.
B.D.
„PIROS PÜNKÖSD NAPJA”
címmel tart elõadást Mód
László néprajzkutató a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban május
22-én, kedden 17 órakor.
A különleges néprajzi barangolásra az Együtt Szentesért Egyesület várja az érdeklõdõ lakosságot, kicsiket és
nagyokat egyaránt.

Nyitott kérdések
– Nem kötöttük még meg a szerzõdést a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósággal – nyilatkozta lapunknak a Kultúr-Média Kft. ügyvezetõje. Domján
Ilona hozzátette, pontosan nem tudják, mikor jelentkezik be az éterbe a Rádió 451, de minél hamarabb szeretnék elindítani a mûsorszolgáltatást. Az
is nyitott kérdés egyelõre, hol rendezik be a rádió
stúdióját.

Egészség a célkeresztben

Végéhez értek
A múlt szombaton, az
utolsó szûréssel folytatódott a SzentTesT-Egészség
a célkeresztben lakossági
szûrõprogram. A Dr. Bugyi
István Kórház Rendelõintézetében összesen 68 fõ
szemészeti, 20 fõ urológiai,

51 fõ bõrgyógyászati, 91 fõ
cukor-koleszterin, 47 fõ
szájrák szûrését végezték
el. A diabetológiai gondozóba négyen kaptak elõjegyzést, magas koleszterin szintet 40 személynél
mértek.

Sikeres Leader pályázatok
Több mint tizenötmillió
forint vissza nem térítendõ
támogatást nyertek szentesi
szervezetek a LEADER
program keretében benyújtott pályázataikkal. Az öszszeget kulturális és közösségi rendezvények megvalósítására és a programokhoz kapcsolódó eszközök
beszerzésére fordíthatják. A
városból benyújtott valamennyi pályázat pozitív elbírálást kapott, a nyertes
szervetek a közelmúltban
kapták meg a támogató határozatokat, amelyek alapján lehetõséget kaptak az
utófinanszírozású projektjeik megvalósítására.
A LEADER támogatással
több pénz jut a városi rendezvényekre is. A Városi
Könyvtár 2,8 millió forintért
szervezhet kulturális rendezvényeket. Közéjük tartozik a
már lezajlott Télbúcsúztató
Karnevál, az augusztus 20-i
rendezvény és a szeptemberi
Térfesztivál. A hagyományos
óévbúcsúztató
koncertre
mintegy 1,3 millió forint támogatást kapott a Zenebarátok Egyesülete.
A legeredményesebb pá-

lyázó, a Szentesi Vasutas
Sport Club a Nagyhegyi
Nyári Napok megrendezésére 2,5 millió, utánpótlás-nevelõ és szabadidõs sport tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre 2 millió forintot használhat fel. Az Életjel
Közhasznú Kulturális és
Sport Egyesület „A zene
mindenkié” projektje zenei
felszerelésekre fél millió, a
„Vértek és dallamok” címû
kistérségi hagyományõrzõ és
népzenei rendezvénysorozata mintegy 1,9 millió forint
támogatást kaphat. A Gerecz
Elemér Sporthorgász Egyesület 2,4 millió forintot költhet környezetvédelmi és
sportrendezvényekre. Az Árpád Szabadidõs Sportklub
május elsejei rendezvényét
több mint 200 ezer forinttal
támogatta a LEADER Helyi
Akciócsoport. Szentes Kistérség Többcélú Társulása a
„Közkincs Napok a Szentesi
Kistérségben” elnevezésû
programsorozatára nyert 1,5
millió forintot.
A LEADER az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap sajátos támogatási
konstrukciója, melyben a

legfontosabb szerepet a helyi
közösségek, az általuk történõ, helyi sajátosságokon alapuló tervezés játssza, valamint a tervek helyi szereplõk
általi megvalósítása és a helyi döntéshozatal jellemzi. A
LEADER a helyi közszféra, a
vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges
döntéshozatali jogkört ad és
helyi közösségeket támogat.
A szentesi és csongrádi
kistérség 12 településének
aktív vidékfejlesztési szereplõi által 2008-ban létrehozott
Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület, mint LEADER
Helyi Akciócsoport, által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 4 prioritása
alapján benyújtható pályázatok esetében a térségi turizmus fejlesztése, az agrárium
versenyképességének növelése, az életminõség javítása,
valamint a mikro- és kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése érdekében
megvalósuló helyi projektek
támogatását tartják legfontosabbnak.
Besenyei
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(folytatás az 1. oldalról)
Az ötvenes évek elején a
szentesi zeneiskolában Dégi
Lászlóné fedezte fel és csiszolta Lehota András tehetségét. 13 éves volt, amikor
azt javasolta neki tanára,
hogy ne Szegedre, hanem a
budapesti konzervatóriumba
felvételizzen. Fel is vették,
de a kollégiumba nem, mert
oda csak a 14 éven felüliek
kerülhettek, ezért egy nevelõintézetben helyezték el. –
Nem volt egyszerû a váltás.
A védett családi környezetbõl fenegyerekek közé csöppentem. Katonás szigorban
teltek a hétköznapjaink. Engem is kirángattak az
ágyamból, ha hangoskodást
hallottak éjszaka a nevelõk,
aztán az egész társaság mehetett udvari tornára, amin
az összeesésig hajszoltak
bennünket. Két évig kollégista is lehettem, de a balettintézethez került a szálláshely, ezért megint költöznöm
kellett. Olykor csak hetekig,
máskor hónapokig lakhattam ismerõsöknél, végül ismét a nevelõintézetben kaptam egy szobát, cserébe pedig felléptem a rendezvényeiken – emlékezett.
A jól sikerült záróvizsgát
követõen a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola követ-

Letette a vonót

kezett, ahol 1968-ban végzett. Közben már kipróbálhatta magát a budapesti operaházban, a kamarazenekar

Zenészdinasztia
Lehota András nagyapja Lehota Kiss Bandi volt: a Szuezi csatornanyitás jubileumán õ játszott a kairói „királybálon" Ferenc Ferdinánd és hitvese, Chotek Zsófia fülébe. András édesapja, Lehota Lajos 1999-ben hunyt el –
Szentes egyik meghatározó prímás-egyénisége volt. Nem
volt olyan hely a városban, ahol ne muzsikált volna – legszívesebben a Kalászban, a Zöldfában és természetesen a
Petõfiben játszott. A család igazi zenészdinasztia, a rokonságból többen is a zenei pályát választották.

koncertmestereként is bemutatkozott, de hiába marasztalták, kínáltak szerzõdést,
nem írta alá, mert világot
akart látni. 1968 õszén egyéves megbízást kapott a
spliti operaháztól – kisujjából kirázta az évadot, majd
messzebbre kacsingatott.
Hangfelvételt küldött az
amszterdami filharmonikusoknak, akik egybõl ajánlattal válaszoltak. A külföldön
fellépõ
elõadómûvészek
ügyeit intézõ Interkoncerten
keresztül járta ki, hogy világútlevélhez jusson, cserébe

negyedszázadon keresztül
utalta haza fizetése 10 százalékát.
1971-ben a világhírû amszterdami Királyi Concertgebouw elsõ hegedûse lett,
innen is ment nyugdíjba 37
esztendõ múlva. – Nagyon
magas ott a mérce, roppant
nehéz bekerülni. Olyan is
elõfordult, hogy 130 jelentkezõ közül egyet sem vettek
fel az üres helyekre, hiába
jöttek Európa országaiból
virtuóz muzsikusok. A
Concertgebouw tagjaként
bejárhattam a világot, úgy ismerem a kontinens koncerttermeit, mint a tenyeremet –
büszkélkedett. Az állandó
gyakorlás, utazás, szállodázás és megszámlálhatatlan
fellépés azonban kimerítette,
így nem volt nehéz igazat
adni annak a bensõ hangnak, amely egyre inkább hajtogatta, hogy jó lenne kicsit
pihenni, kikapcsolódni, letenni a vonót. Letette, és ezzel maradt ideje úgy körülnézni a világban, ahogy mindig is szeretett volna. Utazgathat bárhová, haza is. Jött
is, jön is minden évben, mert
Szentestõl képtelen elszakadni. – Nem akarok és nem
is tudok szabadulni a zene
bûvöletétõl, de hangszert
már nem veszek a kezembe.
Ha itthon vagyok, unokaöcsém tehetséges kisfiával, a
7 éves Kállai Lalival szoktam
foglalkozni, emellett régi ismerõsökkel, rokonokkal találkozom. Csodálom, hogy
fejlõdik a város, de nem tudom feldolgozni, hogy a Petõfi Szálló ilyen állapotban
van. Régen ott is muzsikált
édesapám, de mára a cigányzene, akár az az épület, teljesen kihalt – mondta Lehota
András.
Bíró Dániel
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Polgári védelmisek
elismerése
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen is
ünnepélyes esküt tettek a
Csongrád Megyei köteles
polgári védelmi szervezetek
kijelölt állományának tagjai,
akik egyben a soron következõ polgári védelmi felkészítést is megkapták. A rendezvény alkalmából 5 személynek adtak át elismerõ
oklevelet a polgári védelmi

szakterületen huzamosabb
idõn át nyújtott kiemelkedõ
munkájuk elismeréseként.
Varga Sándor, a városellátó
intézmény vezetõje, Köteles
Mihály és Kovács Balázs polgárvédelmi ügyintézõ, Lajos
Mihályné riasztó, tájékoztató
és híradó megbízott és Varga Ilona jegyzõ kapott oklevelet.

A vízelvezetõket
szemlézik
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alá tartozó
szentesi katasztrófavédelmi
kirendeltség munkatársai
a héten fejezik be a belterületi vízelvezetõ rendszerek
szemléjét. Csongrád megyében 2011-ben 25 településen
folyt belvízvédekezés közel
145 millió forintot emésztett
fel, és ez az összeg nem tar-

talmazza az összes keletkezett kárt. Az ilyen esetek
megelõzése érdekében a katasztrófavédelem szakemberei most az illetékes települési önkormányzat képviselõivel közösen ellenõrzik azokat a helyszíneket, melyek –
a tapasztalatok szerint – belvizes idõszakokban problémát okozhatnak.
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Mezgések jártak
Kárpátalján
A VM ASzK-Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola 22
diákja és három tanára utazhatott el Kárpátaljára április végén egy eredményes pályázatnak köszönhetõen – az intézmény 2,3 millió forint támogatást nyert a Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt. „Határtalanul” elnevezésû programján. A
partneriskola a Beregszász melletti Makkosjánosi Mezõgazdasági Líceum volt, onnan június elején 22-en jönnek Szentesre. Az odafelé úton a szentesi csoport szakmai látogatást
tett a nyíregyházi vadasparkban, majd – már a határ túloldalán – berekszászi városnézés következett. A mezgéseket
Borzsován, egy színtiszta magyar faluban, családoknál szállásolták el. Másnap az iskolában ismerkedtek a gyerekek. Kísérõjük, Horváthné Erdõs Cecília szerint a szentesieket meglepte, hogy a szegényes körülmények ellenére milyen vidám és
boldog az ottani magyar fiatalság, akiknek még azt sem szegi
kedvét, hogy hiába tanulhatnak anyanyelvükön, érettségizniük ukránul kell, és emiatt legtöbbjük nem jut el felsõoktatási
intézményekbe.

A Vereckei hágónál is jártak.
A mezgések nem üres kézzel érkeztek: a Hunor-Coop Zrt.
által felajánlott élelmiszercsomagokat maguk kézbesítették,
díszfákat vittek és ültettek az emlékparkokba, illetve két idõs
házaspárnál a tavaszi kerti munkában is segédkeztek. A csoport megnézte Munkács és Ungvár várát, és csak nagyon kevés magyarral találkoztak. A Vereckei hágónál igyekeztek letakarítani a megrongált emlékmûvet, összeszedték a szemetet. Gerebenben szomorúan vették tudomásul, hogy évre évrõl jobban pusztul az Árpád-vonal, a második világháborúban kiépített védelmi rendszer bunkereit sorra lebontják.
Összességében azt tapasztalták, hogy nehezen lehet szót érteni az ukránokkal: oroszul nem akarnak, angolul nem tudnak
beszélni. Újdonságként mutatták be a partneriskolában, hogyan lehet szelektíven gyûjteni a hulladékot. A négy napos
túra során barátságok szövõdtek, ezért abban reménykednek
Szentesen, hogy tartós marad a kapcsolat a két intézmény között.
B.D.
Soha nem bánta meg,
hogy rendõr lett a négy diplomát szerzõ alezredes. Sebestyénné Laurik Ágnes
(képünkön) tanári és rendõri
hivatására is büszke és aktív mindkettõben. Az igazgatásrendészeti osztályt vezetõ kétgyermekes családanya 1990-ben szerelt fel az
állományhoz Szentesre. Néhány nappal ezelõtt vette át
a belügyminiszter elismerését az országos rendõrfõkapitánytól.
– Szarvason születtem, ott
érettségiztem, majd elvégeztem az óvónõképzõ fõiskolát. Elõször óvónõként helyezkedtem el, majd gépíró
lettem a csabacsûdi iskolában, közben elvégeztem a
Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskolát, utána a Testnevelési Fõiskolát. Ezután évekig
testnevelõként tanítottam,
amit nagyon szerettem. Válásom után kerültem Szentesre, de itt nem találtam tanári állást és pultosként
kezdtem dolgozni. Ide bejártak a rendõrök és szóltak,
hogy ifjúságvédelmist keres
a rendõrség, próbáljam meg.
Így kerültem 1990-ben a
bûnügyi osztályra, ahol én
foglalkoztam a fiatalokkal.
Utána elvégeztem a Rendõrtiszti Fõiskolát.
Dolgozott vizsgálóként,
utána vizsgálati alosztályve-

A sport is beköltözik a volt megyeháza udvarára

Sztárparádé és gólöröm a nyáron
Ahogyan négy éve az elõzõ labdarúgó Európa-bajnokság és az olimpia, majd
két évvel ezelõtt a foci világbajnokság idején, idén
nyáron ismét óriáskivetítõvel várják a sport szerelmeseit a volt megyeháza udvarán. Természetesen a szabadtéri nyári színház is
folytatódik, méghozzá igazi
sztárparádéval.
Meccset nézni társaságban
a legjobb, így amikor június
8-án elrajtol a foci Eb, a rajongók a volt megyeháza
udvarán kulturált környezetben szurkolhatnak. Bár
több helyen is lesz erre lehetõség a városban, óriáskivetítõn csak itt élvezhetik a
mérkõzéseket a nézõk, egy
vállalkozó települ ki büfével
az épület udvarára. Az olimpia idején (július 27. –
augusztus 12.) folytatódik a
„szurkolói klub”.
A nyári színház elõadásainak napján a kultúra átveszi
a szerepet sportközvetítéstõl, tudtuk meg Varróné Szabó Ildikótól. A mûvelõdési
központ vezetõje bízik abban, hogy idén megközelítik, illetve arányaiban elérik
a tavalyi rekord-nézõszámot. Minden korosztálynak
kínálnak programot, az eddigi koncepciót követve.
Nagyszínházi elõadásokból az eddigi kettõ helyett
hármat is tartanak, ezekre a
tapasztalatok alapján nagy
igény van, az évekre bezárt
színházterem hiányában.

Felolvasóest
A Krúdy Gyula Baráti Kör
várja az érdeklõdõket május
23-án, szerdán 18 órakor
Arany János: Jóka ördöge címû felolvasóestjére a városi
könyvtárba.

Élete a hivatása

zetõ, 2004-tõl pedig az igazgatásrendészeti osztály vezetõje. Nem lett hivatalnok, ma
is részt vesz kihallgatáson,
hétvégén vadászatokat vagy
vagyonõröket
ellenõriz.
Munkája mellett bûnmegelõzési feladatokat is ellátott hat
évig.
- A lelkem nyomozó maradt – mondja az alezredes. –
Szeretem amit csinálok, nem
tudok nyugton ülni. Rendszeresen részt veszek szakképzéseken és tanítok a
Zsoldos Ferenc szakiskola
rendvédelmi osztályában
rendészetet.
A mostani elismerés nem
az elsõ az életében. Tíz évvel
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ezelõtt már részesült tárgyjutalomban, amit szintén a miniszter adományozott. A huzamosabb ideje végzett átlagon felüli szolgálatellátása
elismeréseként odaítélt fõtanácsosi kinevezésrõl szóló
oklevelet a fõvárosban vette
át Hatala József országos
rendõrfõkapitánytól. – Nagyon jól esett – mondja. –
Igazán szeretem, amit csinálok. Soha nem bántam meg,
amiért rendõr lettem. Én úgy
érzem, a helyemen vagyok.
Mindkét hivatásomnak élhetek. Rendõr vagyok és tanár
is.
Besenyei Gábor

Fotó: Vidovics
Az elsõ elõadás rögtön ebbe a körbe tartozik: július 3án a Nejcserés támadás címû
pikáns vígjátékot tûzték mûsorra. A szereplõgárdát
olyan jól ismert mûvészek
alkotják, mint Gergely Róbert,
Harsányi Gábor, Gregor Bernadett, Cseke Katinka és Sáfár
Anikó.
Július 12-én a Bohemian
Betyars nevû miskolci folkpunk együttes lép fel.
Ugyanebben a hónapban 18án a mindig telt házas Dumaszínház soron következõ
elõadásában a szentesi Hajdú
Balázs Hadházi Lászlóval nevetteti a közönséget. 25-én
következik egy igazi „klaszszikus”, az Indul a bakter-

ház. Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly, Szacsvay László és Nyírõ Bea neve
fémjelzi ezúttal a tévébõl is
ismert történetet.
Augusztusban elõször (7én) énekes színészek, Mahó
Andrea és Miller Zoltán (õt az
Emberek együttes énekeseként is ismerhetjük) koncertje szórakoztatja a publikumot A Zene az Kell! címmel.
Augusztus 11-én kerül sor
a hagyományos népzenei találkozóra, melyre a belépés
díjtalan. 14-én Négy férfi gatyában címmel ismét egy
vígjáték lesz mûsoron,
Camoletti darabjában Fodor
Zsókát, Böröndi Tamást, Nyertes Zsuzsát, Beleznay Endrét és

Straub Dezsõt is láthatjuk.
A szabadtéri színház augusztus 17-én a már jól megszokott fúvószenekari találkozóval zárul, melyre ingyenes a belépés.
Mivel korlátozott az udvar
befogadóképessége - hiszen
egy új rendelet szerint legfeljebb 406 fõ ülhet be - a szervezõk arra kérik az érdeklõdõket, hogy ne hagyják a
jegyvásárlást az utolsó pillanatra. A belépõket már június közepétõl árusítják, érdemes elõre bebiztosítani a helyet.
D.J.

Teknõben mostak a diákok
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.2.11/
10-1-2010-0236 programjában, a szentesi Koszta József Múzeum múzeumpedagógiai kínálata címû projekt keretében néprajzi témanapot tartottak. A központi téma a tisztálkodás
volt, melynek a történetét is
áttekintették, de a részt vevõ iskolai osztályok testközelbõl is megismerkedhettek elõdeink tisztálkodási
szokásaival.
A témanap elõzményeirõl
Oroszné Rónyai Évától, az
intézmény múzeumpedagógusától megtudtuk: a Múzeumi Országos Képzési Központ szervezésében Purgel
Nóra néprajzossal korábban
részt vettek egy továbbképzésen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
Innen ered a kapcsolatuk a
skanzen munkatársaival,
akiktõl rengeteg jó példát
leshettek el. Meghívták õket
közremûködõnek erre a témanapra, hogy úgymond
fényt mutassanak nekünk a
mai világban, ahol minduntalan csak sorompókba ütközünk, fogalmazott Oroszné
Rónyai Éva. Május 16-án öt
osztály forgószínpadszerûen
volt részese a mindegyikük
számára három állomásból
álló foglalkozássorozatnak.
Elõbb a Rigó Alajos, majd a
szegvári Forray Máté iskola
diákjai érkeztek a múzeum
megyeházi épületébe, utánuk a Kiss Bálint iskolából, a
Deák Ferenc iskolából, végül
a Zsoldos Ferenc szakközépiskolából egy-egy osztály. A
témanapon elsõként a tisztálkodás történetérõl hallhattak. Az elõadó mai módon
közelítette meg ennek törté-

nelmiségét. Megtudhatták
tõle, hogy régen a férfiemberek ritkán mosakodtak, a
hétvégi nagy fürdés volt a
megszokott, viszont a pásztoremberek marhafaggyúval
fertõtlenítették bõ gatyáikat.
Régi viseleteket is hozott
magával
a
skanzenbõl
Kustánné Hegyi Füstös Ilona. Sajátos nevelési igényû
gyerekeknek a természetes
vizekben való fürdésrõl szóló, ún. utánzós népi játékokkal is készült a szentendrei
múzeumpedagógus.
A megyeháza udvarán a
következõ állomáson igazán
kellemes hangulatban telt az
idõ: eleink mosóeszközeivel
találkozhattak a diákok, akik
– szintén a skanzen múzeumpedagógusainak irányításával - ki is próbálhatták, milyen fáradságos munka volt
egykor a mosás teknõben, de

mángorlóval is vasalhattak, s
csipkét is keményítettek.
Végül a szentesi múzeumban már elmaradhatatlan
kézmûves foglalkozáson az
intézmény munkatársainak
útmutatása alapján szappant
is önthettek a gyerekek folyékony glicerinbõl, száraz
virággal díszítve, s a szappan színét is maguk választhatták meg. Így a sok ismeret mellett egy saját készítésû tisztálkodóeszközt is hazavihettek.
Az augusztus végén lezáruló projektben a nomadizmus és honszerzés lesz az
utolsó témanap, a nyáron
pedig ismét megszervezik az
egyhetes múzeumi tábort.
(X)
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Az Oyama Dojo SE lett
a legeredményesebb
Kyokushin karate világkupa zajlott a hétvégén a
Dr. Papp László sportcsarnokban. A két napos versenyen 14 ország közel 400
versenyzõje küzdött a trófeákért. A szervezõ Oyama
Dojo SE, egyben a Honkyokushin világszervezet vezetõje Brezovai Sándor jobbára elégedett, azonban néhány tanítványától jobb
szereplést várt. A rendezvény jelentõs bevételt hozott a városnak a szállás- és
étkezési díjon keresztül.
A tavalyi Európa-bajnokság után újabb világversenynek, gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior és U20 korosztályú súlycsoportos, knockdown világkupának valamint felnõtt férfi és nõi
formagyakorlat versenynek
adott helyet a város. A legfiatalabb induló 7 éves volt. A
házigazda Oyama Dojo SE
38 nevezett versenyzõje közül huszonheten szereztek
érmes helyezést, ami alapján
a küzdelem legeredményesebb egyesülete lett. Tizenegy arany, öt ezüst és tizenegy bronzérem a végsõ mérleg.
- Nem vagyok, nem lehetek teljesen elégedett az
eredménnyel – értékelte
Brezovai Sándor versenyzõi
teljesítményét. Olyan harco-

sok vesztettek és lettek második helyezettek, akik alapvetõ hibákat vétettek. Jövõ
héten szülõi értekezleten beszéljük meg a folytatást.
Egyesek hozzáállása nem
megfelelõ és gond van a csapat finanszírozásával is. Ekkora létszámú élversenyzõ
gárdát nem tud az egyesület
fenntartani a jelenlegi támogatásokból. Ha nem találunk
megfelelõ anyagi forrást, akkor át kell gondolnom az
egyesület további mûködésének lehetõségét. Maga a
rendezvény méltó volt a

Vízilabda

kyokushin szelleméhez és
Szentes városához, talán nézõ lehetett volna több. Orosz
csapatok már jelezték, hogy
nyáron visszatérnek és itt
tartanak edzõtábort, annyira
tetszett nekik minden. A közel hatszáz vendég két napos szállásolása és étkeztetése jelentõs bevételt hozott a
városnak és vállalkozóknak.
A világkupán résztvevõ
karatésok szombaton délelõtt látványos felvonulást
tartottak a városközpontban
és tisztelegtek a stílusalapító
Oyama nagymester sport-

csarnok melletti emlékmûvénél. A vasárnap esti eredményhirdetésen a díjakat a
hazai stílusalapító Furkó Kálmán, a fõ támogató Katos
Zsolt és Szirbik Imre polgármester adta át.
Felmerült a lehetõsége
ugyanebben a korcsoportban
egy világbajnokság megszervezésének a következõ évben Szentesen. Megvalósításáról a következõ hónapokban döntenek a szervezõk.

Lovon együtt
egyformán
Idén májusban második alkalommal vettünk részt a
szentesi Jó Úton-Lóháton
Alapítványt képviselve Lõrincrévén (Románia) a HipTep Lovasterápiás Egyesület
szervezésében zajló „Lovon
együtt egyformán" programján. A két szervezet együttmûködése 2010-ben kezdõdött, amikor az erdélyi egyesület elõször látogatott Szentesre, hogy ismereteket és
gyakorlati tapasztalatokat
szerezzen a lovasterápia
módszerérõl. Azóta folyamatosak a közös programok
mind városunkban, mind
Romániában. A lovasterápiában és a speciális nevelési
igényûek fejlesztésében elért
eredményeket 2011 óta nemzetközi konferencián prezentációk formájában kommunikáljuk.
A május 12-i integrált lovasprogramon a két partnerszervezet terápiás lovasain
és önkéntesein kívül több
szervezet képviselõi is jelen

voltak: Kolozsvárról az Invitato Lovas Egyesület, valamint Csengersimáról a Dumitran Lovasiskola lovasai
önálló lovaglást mutattak be
ügyességi pályán. A rendezõ,
illetve alapítványunk terápiás lovasai – Benedek Antal,
Horváth Zsolt, Héjja Krisztián
– a gyógypedagógiai voltizsálás gyakorlataiból tartottak látványos, elismerést kiváltó bemutatót.
A tevékenység iránti érdeklõdést a sok látogatón kívül az is bizonyítja, hogy a
nemzeti televízió végig jelen
volt az eseményen. A programot bográcsos ebéd zárta,
majd egy közös kirándulás
a torockószentgyörgyi várromhoz. Ló nélkül ugyan, de
sikerült a hegy tetején lévõ,
13.században épült vár maradványait „bevenni." Reméljük, lesz lehetõségünk a
folytatásra!
Piti Irén
lovasterapeuta

Besenyei
Fotó: Vidovics

Labdarúgás

Lukács folytatná Az ifik örülhettek

Nyolcadik helyen végzett
a KALO-MÉH CS&K Szentesi VK férfi vízilabdacsapata a 2011-2012-es szezonban. A gárdának egyelõre
nincs edzõje, a tavaly nyáron érkezett Lukács Dénesnek április 30-án lejárt a
szerzõdése a klubnál. A vezetõség és a vezetõedzõ már
megkezdték a tárgyalásokat
a közös munka esetleges
folytatásáról.
Alaposan átalakult a szentesi férfi vízilabda csapat játékos-kerete az elmúlt nyáron, hiszen Tóth, Lázár, Szõke,
Weszelovszky, Szabó Botond,
Csacsovszky és Bálint érkezett
Szentesre, késõbb Werner és
Pellei csatlakozott a felnõttekhez a hazai utánpótlásból.
– Számomra az elsõ pillanattól kezdve az volt az elsõdleges, hogy olyan csapatot
hozzunk össze, amely a
nyolc közé kerülést tûzi ki
célul. A játékosanyagot alkalmasnak tartottam erre, és
végül célunkat elértük,
nyolcadikok lettünk – mondta Lukács Dénes.
A tavaszi szezont egy nagyon erõs alapozó idõszak
elõzte meg, 21 nap alatt 19
edzõmérkõzést játszottak, és
bár Kaposváron kikaptak, a
többi tétmeccsen bebizonyosodott, hogy érdemes volt elvégezni a rengeteg munkát.
– Sajnos tavasszal egy-két játékosunkat mindig nélkülöznünk kellett eltiltás vagy sérülés miatt, és mivel 10-11

fõs csapat vagyunk, hiányukat megéreztük. A rájátszásban méltó ellenfelei voltunk
a késõbbi bajnok Vasasnak,
jól teljesítettünk a Szolnok
ellen is, a Fradival szemben
pedig végig kétesélyes volt a
csata.
A tréner szerzõdése április
30-án lejárt, csakúgy, mint a
gólkirály Weszelovszkyé és
Szabó Botondé, a többieké
május végéig érvényes.- A
vezetõség korrekt ajánlatot
tett, szívesen dolgoznék
Szentesen, de addig nem tudok igent mondani a folytatásra, amíg nem tudom,
hogy milyen játékoskerettel
vághatok neki a következõ
szezonnak – fogalmazott
Lukács. – Vannak játékosok,
akik ragaszkodnának a személyemhez, és nekem is
vannak elképzeléseim, hogy
kikkel lenne érdemes folytatni az elkezdett munkát. Szeretném, ha a következõ
idényben is értelmes célokat
fogalmaznánk meg, ha elõrébb tudna lépni a csapat, ellenben ha az ideinél gyengébb lenne, és szétesne a
mostani játékoskeret, akkor
nekem is el kell gondolkodnom a folytatásról. Tudom,
hogy a játékosok közül sokaknak ajánlatot tettek más
klubok, éppen ezért lenne
fontos minél elõbb megállapodni velük a szentesi szerzõdtetésükrõl és elkezdeni
tervezni a következõ évet.
H.V.

A Szentesi Vízisport Klub május 30-án tartja közgyûlését, ahol nagy valószínûséggel változni fog az elnökség
összetétele, így a következõ évi szerzõdésekkel kapcsolatban, férfi és nõi vonalon egyaránt, már õk fogják meghozni a konkrét döntéseket.

Székkutason kapott ki 2-1re a Szentesi Kinizsi a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi játéknapján. Az ifjúságiak viszont ugyanitt nyerni tudtak,
ezzel egy pontra megközelítették a listavezetõt.
– Úgy vélem, a látottak
alapján rászolgáltunk volna
az egy pontra, egy tipikusan
döntetlenszagú mérkõzésen
– értékelt Bozóki Zoltán vezetõedzõ a lefújást követõen. –

A 91. percben akár egyenlíthettünk volna, de ezúttal
még szerencsénk sem volt.
Fegyelmezetten, helyenként
jól játszottunk, igyekszünk
ezt a teljesítményt megismételni a szombati, Bordány elleni hazai mérkõzésünkön is.
Az összecsapás május 19-én
17 órakor kezdõdik a Pusztai
László Sporttelepen, elõtte
két órával az ifjúságiak lépnek pályára.
H.V.

Kihívás napja
Május 23-án ismét megrendezik a Kihívás Napját. A
sportközpont és létesítményei,
az uszoda egész nap ingyenesen várja a sportolni vágyókat. A Honvéd Rákóczi SE futóversenyt rendez a ligetben
9-11-ig, a Colosseum kalandparkkal várja a gyerekeket
8.30-13 óra között, a felnõtte-

85 évesen is mindig gyõzni akar

Az úszás élteti Bakacsi Gyulát
Szegediként is 10 éve hûséges
a szentesi szenior Delfin ESChez Bakacsi Gyula. 75 évesen
kezdte újra az úszást, de eredményeivel már bepótolta a csaknem hat évtizedes kihagyást.
Bakacsi Gyula 1927-ben Szegeden született, ma is ott él. Mint
meséli, úszni csak 14 évesen tanult meg, s tulajdonképpen
elõbb ült vitorlázó repülõn. Ez
volt ugyanis az igazi szenvedélye akkoriban. A vitorlázó repülés nyaranta mindig megelõzte
az úszást: reggeltõl délután 2-3
óráig tartó repülés után bicikliztek át Algyõrõl az újszegedi
SZUE-uszodába barátaival. Egy
volt versenyzõ tanította meg
Bakacsi Gyulát úszni, 8-9 nap
alatt. Mégpedig olyannyira jól,
hogy az elsõ év végén országos
csúcsot ért el egy versenyen. Innentõl kezdve még három évig
szállította a kiváló eredményeket
a hazai versenyekrõl, sõt, titkos
olimpiai reménységnek tartották.
Közben a vitorlázásban is voltak
sikerei, de 1944-ben a háború
meghiúsította a kiképzését motoros gépre. 1945-ben felvételt

nyert az orvosi egyetemre, énekkari tag is volt, több európai országba eljutottak koncertezni,
emellett repülõmodellek készítésével is töltötte szabadidejét. Így
aztán az úszás szinte teljesen háttérbe szorult az életében. Lekötötte a tanulás, majd a munka is:
negyedéves hallhatóként a Szegedi Rendelõintézetben dolgozott orvos-írnokként, egészen a
doktorrá avatásáig.
Három szakvizsgájával egészen 75 éves koráig dolgozott,
akkor kezdett újra úszni, szabadidejének hasznos kitöltése és

egészségének javítása érdekében.
Bevallja, közel 57 év után eleinte nagy nehézségekkel küzdött, s bizony hónapokba telt,
míg képes volt leúszni 100 métert. 2002 augusztusában nyerte
meg elsõ szenior versenyét, egyben magyar bajnokságát.
Fél évvel az úszáshoz való
visszatérése után a szentesi Delfin egészségmegõrzõ klubhoz
igazolt, amire a 91 éves világklasszis szegedi szenior úszó,
Bánki Horváth Béla is bátorította.
Pólyáné Téli Éva, a szentesi
egyesület vezetõje jó szakember,
mondja beszélgetõtársam, de azt
vallja, nem csak ezért tart ki hûségesen immár 10 éve a Delfin
ESC mellett. A társasággal hamar
jó barátságba kerültem, eszem
ágában sem volt otthagyni õket –
mondja lelkesen a 85 éves
Bakacsi Gyula, akit februárban a
városi ünnepségen különdíjjal jutalmaztak kiemelkedõ sportteljesítményéért, úgy is, mint a legidõsebb szentesi sportolót. Nem
kisebb szenvedélyességgel sorolja eredményeit: tíz év alatt 577
versenyszámban végzett az elsõ

ket aerobik edzésre 19-20.30
óráig. A St. Jupát SE délelõtt
kerékpározást szervez a városközpontban, a kosárlabda
klub mobil palánkokos kosárlabdázást tervez a Kossuth téren 10-16 óráig. Akik egyénileg mozognak 15 percet, azok
a 63/311-032 számon regisztráltathatják teljesítményüket.
három hely valamelyikén. 18 magyar bajnoki címet szerzett. Négy
Európa-bajnokságon indult, melyekrõl összesen 4 bronzérmet
hozott: 2007-ben a szlovéniai
Kranj városában 50 méter háton,
2009-ben spanyol földön Cadizban 100 és 200 méter mellen, tavaly Yaltában 50 háton.
Idehaza néhányan versenyeznek vele nagyjából egy szinten.
Azon úszók közé tartozik, akik
általában több számban is rajthoz
állnak, õ 4-6 számban is.
Sajnálja, hogy a pillangó, ami
egykor az erõssége volt, a sok kihagyás miatt már nem megy,
most háton és mellen a legeredményesebb. Bakacsi Gyula általánosságban nem híve a sok edzésnek, naponta 700 és 1000 méter
között úszik, ez a korának megfelelõ edzéstáv.
Tervezi, hogy rajthoz áll a hétvégi szentesi versenyen is, méghozzá hat számban.
Az úszást az egészsége miatt
kezdte újra, de ma már nem csak
ez motiválja, hanem a versenyzés
is legalább olyan fontos számára.
- Ameddig csak lélegezni tudok,
úszni akarok, az életemet jelenti
az úszás -jelenti ki. - Hasonló sikereket kívánok az ezután kezdõ
szenior úszóknak.
Darók József
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H O L- M I ?
Május 18-tól
Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes város évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segédek. Festõk, grafikusok, szobrászok. A szentesi táj Koszta ecsetjével.
Idõszaki kiállítások: Õseink
nyomában kazah-magyar régészeti ásatások; Buffalo Bill's Wild
West. Nyitva kedd-péntek 9-15,
szombaton 10-16 óráig
Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti
látványraktár keddtõl péntekig
9–13, szombaton 13-17 óra között látogatható a Széchenyi ligeti
épületben.
Tokácsli Galéria
Andreas, Dascha és Arnold
Trautwein (Sankt Augustin) képzõmûvészek 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
A Kecskeméti Fotókör Hüje létra címû fotókiállításra invitálják az
érdeklõdõket.
Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák
Tamás közös fotókiállítása látogatható. Az Afrika feketén-fehéren címû tárlat különlegessége,
hogy a két fiatalember a
Budapest-Bamako Rally háromszoros bajnoka.
Képzõmûvészeti kiállítás látogatható nyitva tartási idõben.
Kézmûves mûhelyek: feketekerámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.
Galéria Kávéház
Monostoriné Hrabovszky Éva
Töredékek címû fotókiállítása június elejéig látható a kávéház
nyitvatartási idejében.
Õze Lajos Filmszínház
Május 17-21.
17.30 Muppets – amerikai
családi vígjáték,
20 óra Amerikai pite: A találkozó – amerikai romantikus vígjáték.
Május 24-28.
17.30 Krízispont – amerikai
thriller,
20 óra Az erõ krónikája – angol-amerikai sci-fi.

TYR-kupán
úsztak
Ismét szépen szerepeltek a
Szentes Városi Úszó Club
versenyzõi egy hódmezõvásárhelyi megmérettetésen. A
TYR-Toyota Tmax-kupán 26
egyesület 327 versenyzõje
között Gergely Szabolcs (2002es) 100 méter gyorson 2., 50
méter gyorson 3. helyen végzett. Szabó Dániel (2002) 50
méter mellen ezüstérmes lett.
A lányoknál Dudás Szabó
Dóra (2002) 50 méter mellen
3., Héja Gabriella (2001) pedig
100 méter gyorson szerzett
bronzérmet.
Május 26-27-én immár 16.
alkalommal rendezi meg a
szentesi klub az Óvodától az
olimpiáig elnevezésû úszóversenyét, melyre már számos egyesület jelezte részvételét, jönnek többek között
Aradról is.

Tekintélyt parancsoló termet és kiállás, több ezer ejtõernyõs ugrás, a szolnoki
felderítõ zászlóalj nyugállományú ezredese, a kyokushin karatéban 7. danos mester, egyik látványos specialitásaként a ’80-as években
jégrudakat tört puszta kézzel – mindez elmondható
Furkó Kálmánról. Az élõ legenda az idén 40 éves magyar karate egyik alapítójaként az elmúlt hétvégén
Szentesen járt az U20-as világkupán.
– Középiskolában 3.-os
vagy 4.-es lehettem, amikor
a kollégiumi szobában egy
könyv kézrõl-kézre járt –
emlékezett vissza Furkó Kálmán. – Az amerikai különleges erõkrõl szólt, s arról,
hogy ’56-ban egy magyar
család tagjaként egy fiatal
gyerek kiment Amerikába,
majd amikor katonaérett lett,
bekerült ebbe az elit alakulatba. Ezt az életutat írta le a
könyv, ami nekem is nagyon
megtetszett. Aztán sokáig
nem foglalkoztam ezzel,
mert kalapácsvetõnek készültem. Majd amikor elsõre
nem vettek fel a Testnevelési
Fõiskolára, Egerben voltam
elõfelvételis katona, ahol nagyon komoly kiképzést kaptunk. Honvédségi ösztöndíjasként szereltem le. A TF-n
közben már lehetett birkózni, dzsúdózni. Ott találkoztam Polyák Józseffel, aki külföldrõl hazakerülve, az ’50es években már ejtõernyõzött. Õ mutatott karate tech-

Megszállott magyar szamuráj

Furkó Kálmán több mint 40 éve karatézik.
nikákat, ami még inkább felkeltette az érdeklõdésemet.
Képeztem magam, majd eljött 1972 õsze, amikor Svédországból hazalátogatott Mészáros Attila, 2. danos kyokushin karate mester, õ ismertetett meg bennünket ezzel az idehaza akkor még
alig ismert harcmûvészettel.
Az õ útmutatása alapján indult be a magyar karate.
– Hogyan kapcsolódott

mindez a katonai munkájához?
– Érdekelt, hogy milyen
közelharc-kiképzést tartottak
a Magyar Néphadseregben,
illetve a háború elõtti honvédségnél. Amit lehetett, elolvastam a Hadtörténeti Intézet levéltárában. Az akkori
BM-kiképzési könyvekbõl,
önvédelmi segédletekbõl viszont hiányzott a karate,
amit akkor már kezdtem ta-

Informatikában versenyeztek
A Kozma László számítástechnikai verseny ebben a tanévben újszerû köntöst kapott. Az megmaradt, hogy a versenyt az 5-6.
évfolyamos korosztálynak rendezték meg.
A tanulók 120 perc alatt az operációs rendszerek, a rajzolási és szövegszerkesztési és
prezentációkészítési tudásukról adhattak
számot. Ebben a tanévben minden tanuló a
saját iskolájában írta meg a feladatsort, majd
a felkészítõ tanár rögtön Százhalombattára
küldte e-mailben azokat, és ott javították ki
az ország összes dolgozatát. Így alakult ki a
következõ sorrend:
5. osztály: 4. Csikós Ilona Vanessza (Klauzál-iskola, fk.: Horváth Ferenc), 5. Szemerédi
Gergõ (Koszta-iskola, fk.: Geráné Révész Gabriella), 6. Varga Beáta Barbara (Klauzál, fk.: Földi
Éva).
6. osztály: 1. Sántha Balázs, 2. Boros Gábor, 5.
- A feleségem meglátta a szomszéd nejének az új BMW-jét, azóta nyaggat, hogy vegyek neki
valamit, amivel gyorsabban van
százon, mint 5 másodperc.
Vettem neki egy fürdõszobamérleget.
- Udvarol még a lányodnak az a
bajuszos fiatalember?
- Udvarol, de a lányomnak nem
nagyon tetszik. Még feljár hozzánk, de már kifelé áll a rúdja.
- Akkor, amikor jön, vagy amikor
megy?
Az õrmester kiáll az újoncok elé:
- Na ide figyeljenek! Van maguk
között érettségizett?
- Jelen, õrmester elvtárs! - szól
valaki.
- Na, ha maga olyan okos, akkor
mondja meg, hogy hány fokon
forr a víz!
- Jelentem, száz fokon!
- Maga marha! Kilencven!
- De jelentem, õrmester elvtárs,
hogy száz fokon!
- Ne pofázzon! Azt mondtam,
hogy kilencven!
- Értettem, õrmester elvtárs!
Másnap ismét eligazítás folyik. Az
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Kecskeméti Márk, 6. Dallos-Szilágyi Dániel
(mindannyian Koszta-iskola, fk.: Lucza László).
A 7-8. osztályos tanulók, 3 fõs csapatokat
alkotva egy közösségi oldal segítségével versenyeztek. Már novembertõl kezdve minden
héten különbözõ alkotókészséget igénylõ feladatokat kaptak.
A verseny célja az informatikai eszközök
elsajátításának, az informatika tantervi követelményei alapján történõ tehetséggondozás
folyamatának elõsegítése volt. A verseny folyamán a résztvevõk a jelentkezés után megismerték egymást, lehetõségük nyílt a kiíróval és egymással való konzultációra is.
7-8. osztály: 1. Médiabarátok (Katona Ferenc, Török Károly, Sajtós László – Klauzál-iskola, fk.: Urbancsok Gyõzõ).

Pótfûtés
õrmester így szól:
- Na hol van az az érettségizett?
- Jelen, õrmester elvtárs!
- Na ide figyeljen, magának volt
igaza. A kilencven fok az a derékszög.

imádkozzál!
A vezetõ hallgat rá, imádkozni
kezd, és csodák csodája, a motor
beindul. Mire a pap:
- A szentségit!

- Ki az abszolút kancsal?
Akinek síráskor a hátán folynak
végig a könnyei.

Nagy hepaj van az erdei kocsmában. A róka alaposan beszeszel,
és kötekedni kezd a nyuszikával,
mivel az azt merte mondani, hogy
az egész erdõben õ a legerõsebb.
- Gyere ki, ha mersz! - áll fel a
nyuszika.
Kimennek verekedni, ám pár perc
múlva a róka megtépázva tántorog be az ajtón. Látván ezt a haverja, a farkas, õ is kimegy. Nem
telik bele sok idõ, õ is félájultan
esik be az ajtón. A medve felkapja
a vizet, és õ is kirohan, de kis idõ
múlva ugyancsak zsák módjára
dõl be az ajtón. Az ajtórésen megjelenik az oroszlán feje:
Na, kételkedik még valaki a nyuszika szavában?

Az M7-es leállósávján nyitott motorháztetõvel áll egy Trabant. A
vezetõ nyakig olajosan szereli a
motort, és keservesen káromkodik. Arra megy egy pap és rászól:
- Ne káromkodjál fiam, inkább

- Öregem, ha én az anyósommal
veszekszem, mindig enyém az
utolsó szó - mondja egyik barát a
másiknak.
- És mit mondasz neki ?
- Igenis, mama.

A választások után hazamegy a
képviselõ. Otthon a felesége megkérdezi:
- Na mi történt a választásokon?
- Megbuktam.
- És hány szavazatot kaptál?
- Összesen hármat - legyint a férj,
mire az asszony rosszallóan
megcsóválja a fejét:
- Te, ezek szerint neked szeretõd
is van.

nulgatni, s úgy gondoltam,
ha ezeket beillesztem oda,
ahol szükséges, azzal is több
lesz. Amikor a fõiskola után
csapathoz kerültem, már
motoszkált bennem, hogy
szerintem hogyan is nézne ki
egy honvédelmi közelharc.
Ebben nagyon sokat segített
az új ismeret, a karate, melynek edzésmódszereit is tudtam alkalmazni a katonai kiképzésben.
– Került „rázós” helyzetbe?
– Akkor még nem voltak
külszolgálatok, egészen más
volt a Magyar Néphadsereg
státusza, úgyhogy igazából
élesben nem kellett alkalmazni a kiképzési feladatokat.
– Úgy hallottam, legendásan kemény mester és kiképzõ volt, de nem csak követelt, hanem mindig az élen
járt az edzésben és a katonai
gyakorlatokban egyaránt.
Még ma is aktív?
– Ugye, most már elmúltam 65 éves, nem úgy edzek,
mint fiatalabb koromban, de
a napi mozgás azért megvan, s mivel ma már 4–5 évesek is jönnek hozzám Szolnokon edzésre, ez teljesen
más szemléletet kíván. Folyamatosan változik az én
szemléletem is, hiszen tanulok az internetrõl, járom a világot, de az nem változott,
hogy amit magamon kipróbálok, az mindig a tanítvá-

nyaimon „csattan”.
– Magyar szamurájnak is
nevezik. Lehet ennek szellemében élni manapság?
– A 60. születésnapomra
készült egy életrajzi film, a
Magyar szamuráj címmel.
Van is benne valami, mert az
ember legyen becsületes, alázatos, következetes, ami a
szamurájoknak is jellemzõje.
– Tagja a Megszállottak
klubjának. Milyen teljesítményeket csodál?
– Egy hegymászó, sajnos,
most nem jutott fel a Himalájára, életét vesztette, de azt
is egy hatalmas teljesítménynek tartom, hogy neki mertek vágni a társaival. Vagy
egy sivatagi maratonnak, és
így tovább. Sok ismerõsöm
mûvel extrém dolgokat.
Amit én megcsináltam a karatéban, nem különb ezeknél, de ahhoz is kellett megszállottság, hogy céltudatosan végigcsináljam, illetve
remélem, még nincs vége.
– Gyakorta jön Szentesre
karatés eseményekre. Mi a
véleménye az itt folyó munkáról?
– Brezovai Sándor nálam tanulta a kyokushin karatét,
hazajött, s volt mersze belevágni. Nagyon örülök, hogy
Szirbik Imre polgármester és
az önkormányzat is elismerte a munkáját, s tényleg példamutató, hogy egy város
így segíti a sportot.
Darók József

Madárbörze
A Szentesi Mûvelõdési Központ díszmadártenyésztõ szakköre díszmadár börzét rendez a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban május 20-án, vasárnap 7-11 óráig.

Május 19–25.

HOROSZKÓP
Kos
Már egy ideje tervezget valamit, bár hangosan még
nem merte kimondani. Régi, titkon dédelgetett ötleteit gyorsan és
kreatívan valósítja meg. Legyen szó
munkáról vagy otthonáról, induljon el a
beteljesedés felé vezetõ úton.
Bika
Több konfliktust is kirobbanthat maga körül, s úgy
érzi, mindenki jogtalanul támad önre, pedig valójában és nagy
részben ön a helyzet okozója. Kompromisszumkészsége most mintha nem is
létezne, sõt rátesz még egy lapáttal.
Visszafojtott indulatai egyszerre törhetnek elõ.
Ikrek
Nagyszerû, sikeres, eredményekkel teli napok következnek, bármibe fogjon is
most, azt gond nélkül befejezheti. Ideje
elgondolkodni, milyen álmai vannak,
mi vár még megvalósításra, tehát cselekedjen bölcsen és elõrelátóan.
Rák
Erõ és energia jellemzi napjait, temperamentuma hozzásegíti ahhoz, hogy elérje vágyott céljait. Könnyedén halad elõre,
nincs akadály, vagy ha van, azt úgy
ugorja át, mintha nem is lenne.
Oroszlán
Rég elfeledett, fura érzések
keríthetik hatalmukba. A hét
elsõ napjaiban kicsit keményebb és szigorúbb lesz magához és
másokhoz. Jó hatással lesz az emberekre, mert megmutatja, hogy nem a lazaság, hanem éppen a szabályok betartása hoz több sikert a mindennapokban.
Szûz
Energiával teli, kellemes, ittott izgalmakkal tûzdelt, egyben dinamikus napok követik egymást. Új lehetõség nyílhat egy
feladat felvállalása során, szilárd támaszt, tanulást és érdekes lehetõségeket kínálva.

Mérleg
Komoly lehetõségek kínálkoznak arra, hogy élete akár
gyökerestül felforduljon, szerencsére
csakis pozitív irányba. Különösen karrierjével összefüggésben válhat valóra
egy régi elképzelése. Vesse bele magát!
Skorpió
Olyan élethelyzetek adódnak, melyeket régebben
egyáltalán nem, vagy csak
nehezen tudott volna megoldani. Új ismerõsökre tehet szert, régi, kellemetlen
kapcsolatokat pedig lezárhat. Ami
nyûg, azt hagyja a háta mögött.
Nyilas
Ne hagyja, hogy bárki elvegye a kedvét tervei megvalósításától.
Szerencsés
helyzetben van munkája, anyagi ügyei
és magánélet terén egyaránt. Most
könnyedén haladhat tervezett útján,
hogy elérje vágyait.
Bak
Nehezen találja a helyét, a
környezetében lévõ nehéz
sorsok erõsen megérintik,
ráadásul több problémás személy kellemetlenkedése miatt kizökkenhet pozitív hangulatából, s ez konfliktusokat,
félreértéseket is eredményezhet.
Vízöntõ
Könnyen és váratlanul furcsa érzések kavarhatják fel
lelkivilágát, így a megszokott séma alapján mûködõ hétköznapjait is. Környezetében kiegyensúlyozott
a viszonya, de az elmúlt hetekben kevesebb idõt és energiát fordított családjára.
Halak
Feldobott hangulatban van,
vadonatúj tervei vannak és
új lehetõségek is megnyílnak ön elõtt, amelyekre régóta várt, és
most itt vannak! Új állás, váratlan
anyagi gyarapodás, netán még költözés is szóba kerülhet. Hagyja szárnyalni fantáziáját!

Bilincsben az útonállók
Szerdán érkezett a bejelentés a Szentesi Rendõrkapitányságra, hogy két fiatal a
Kossuth téren megállított
egy helybeli gyereket, akit
veréssel fenyegettek meg,
amennyiben nem ad nekik
pénzt. A fiú megijedt, ezért
átadta a két támadónak a nála lévõ 5 eurós bankjegyet,
amivel azok elmenekültek.
Az adatgyûjtés alapján a
nyomozók megállapították,
hogy a bûncselekmény elkövetésével egy 16 és egy 17
éves helybéli fiú gyanúsítható megalapozottan, akiket
elõ is állítottak. A nyomozás
során kiderült, hogy õk voltak azok, akik április második felében és május elsõ
napján már megtámadtak
egy-egy gyereket a városban,
akiktõl 500-1500 forintot vettek el, valamint õk voltak

azok, akik korábban a sportcsarnoknál bántalmaztak
egy fiatalkorút. A rendõrök
azt is gyanítják, hogy a két
fiatal további bûncselekményeket is elkövetett, amelyeket eddig nem hoztak a nyomozó hatóság tudomására,
ezért a Szentesi Rendõrkapitányság kéri, hogy az esetleges további sértettek jelentkezzenek személyesen vagy
a 107-es segélyhívószámon.
Az elfogott gyanúsítottakat a
városi rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya õrizetbe
vette és elõterjesztést tett az
elõzetes letartóztatásuk indítványozására. Ellenük 3
rendbeli rablás bûntette és
egy rendbeli garázdaság vétsége megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás.
Lánncal akarta megverni
felesége munkatársát egy üz-

Börtönvonat Yumába
A városi könyvtárban mûködõ filmklubban a Börtönvonat Yumába címû neowestern filmet vetítik. A május 22-én, kedden 18 órától
látható filmbõl adunk ízelítõt:
A bandita Ben Wade kirabolja a postakocsit a bandájával. A fickót sikerül hamarosan kézre keríteni. A törvény
emberei a városba akarják
szállítani, hogy ott föltegyék
a 3 óra 10-es vonatra, amely

a yumai börtönbe viszi.
A vasútállomásig azonban
hosszú az út és a fogoly elszállításához emberekre van
szükség. A farmer Dan
Evans nehéz körülmények
között próbálja eltartani családját. Fizetség fejében elvállalja, hogy csatlakozik a kísérõkhöz. A kis csapat elindul,
nyomában Wade bandájával,
akik ki akarják szabadítani a
vezetõjüket.

VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
Miért ne fejlesztené Ön is a cégét?
Segíthetünk
pályázat útján elérhetõ pénzzel?
A pályázati egységcsomag letölthetõ
a www.szentes.hu honlapról.
Beadási határidõ: 2012. május 31.

leti konfliktus miatt egy férfi
az egyik Ipartelepi úti munkahelyen. Elõbb egy méteres
fapallóval próbálkozott,
majd elõkerült a lánc, végén
egy lakattal. Szerencsére személyi sérülés nem történt, a
verekedõ ellen garázdaság
miatt indult büntetõeljárás.
Nyolc darab kaptárat loptak el 11 méhcsaláddal egy
nagytõkei repceföld mellõl
május 6-a és 11-e között. A
szentesi méhészt ért kár eléri
a 400 ezer forintot.
„A kályhát jöttünk ellenõrizni” – mondta két csaló a
Kiss Ernõ utcában lakó idõs
férfinek, aki ezt elhitte, és
beengedte õket a szobájába.
Amíg egyikük elterelte a tulajdonos figyelmét, addig
másikuk ellopott 190 ezer forintot a lakásból.
H.V.

Baba-mama
klub
A Rózsavölgyi-házban mûködõ baba-mama klub találkozóját május 25-én, pénteken 10–12 óráig tartják. Az
Ady Endre utcán lévõ épületben Csányi Mónika és
Cserne Annamária területi
képviselõket hallhatják az érdeklõdõk. Téma: A babák és
a mamák egészsége.

Orvosi ügyelet: hétköznap
15 órától reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnap 7 órától 7
óráig (24 órás) a Sima Ferenc
utca 29–33. szám alatt (mentõállomás) tartanak ügyeletet.
Telefon: 62/474– 374.
Gyermekorvosi rendelés:
hétköznap 15 órától 17 óráig,
hétvégén és ünnepnap 9 órától
11 óráig a Sima F. u. 31–33.
szám alatt (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a
kórház gyermekosztályán történik.
Gyógyszertári készenléti
ügyelet: Május 21-ig Pingvin
Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõpéntek 8-19, szombat 8-13
óráig. Május 21-28. Rákóczi
Gyógyszertár (Rákóczi u. 71.)
hétfõ-péntek 8-18, szombat 812 Készenléti telefon: 70/5635139.
Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derekegyház)
május 19-20-án Molnár Sándor Céhház u. 7., telefon:
30/711-09-00.

(folytatás az 1. oldalról)
– Más ágazatokban viszszavetette a beruházási kedvet a hazai gazdaságpolitika. A Hungerit képes új fejlesztésekbe belevágni?
– Én nem vagyok híve egy
beruházás elhalasztásának,
ugyanis nagyon komoly indokok kellenek ahhoz, hogy
késõbb valósítsunk meg egy
tervezett fejlesztést. Egy beruházás vagy elõbbre viszi a
vállalatot, vagy növeli a hatékonyságát. Ha el kell halasztani, az nagyon fájó, de
ha egy mód van rá, ki kell
préselni valahogy. Egyrészt
eredményt hozhat, másrészt
a késõbbi beruházások is
mind csúsznak, ha egyet elnapol az ember. Mi éppen
hétfõn fogunk átadni egy
másfél milliárdból kialakított
telepet Felgyõ közelében,
épül a keverõ üzem az Ipartelepi úton. A Hungeritnél
olyan fejlesztéseket is végrehajtottunk, amik elkerülhetetlenek voltak. A csirkés vonalon 16 éves gépeket cseréltünk le újakra 200 millió forintért. Ezeket meg kellett
lépnünk, hogy jobb minõségû termékeket tudjunk elõállítani. Az utóbb említett be-

Ma a bronzért
játszanak
A Dunaújvárosban aratott
10-8-as gyõzelmével karnyújtásnyira került a bronzéremhez a Hungerit-UniBauÉpszer
- Szentesi VK nõi vízilabda
csapata. A mieink a párharc
elsõ mérkõzését végig kézben
tartották, a tavalyi bajnok a találkozó során mindössze egyszer, 3-2-nél tudott vezetni, ettõl kezdve viszont a mieink
domináltak. A szentesi lányok
testvériesen osztoztak a gólokon, ugyanis Keszthelyi, Miskolczi, Kövér-Kiss, Hevesi és Gémes egyaránt 2-2 gólt szerzett.
A Hungerit-UniBau ma, pénteken megszerezheti a bronzérmet, ha a 18 órakor kezdõdõ, ligeti uszodai összecsapáson ismét legyõzi a Dunaújvárost.

GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü május 21—25.

A menü: sertés v. marhahúsból,
B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ:
Francia póréleves és
minestrone
A menü:
Hortobágyi húsos
palacsinta
B menü:
Spagetti carbonara
Grízgaluskaleves és
Kedd:
tojásos leves
A menü:
Lasagne bolognese
B menü:
Csongrádi aprópecsenye,
sült burgonya, saláta
Paradicsomleves és
Szerda:
zöldborsóleves
A menü:
Rántott hús másképp,
kelkáposztafõzelék
B menü:
Rántott csirkemáj vagy
Barbeque csirkeszárny,
Batthyány-rizs
Csütörtök: Tavaszi zöldségleves és
fûszeres almaleves
A menü:
Borsós tokány,
petrezselymes burgonya,
saláta
B menü:
Zúzapörkölt,
tészta, saláta
Korhelyleves és
Péntek:
tyúkhúsleves házi
tésztával
A menü:
Mustáros flekken,
sült burgonya, saláta
B menü:
Mákos guba vagy
kókuszos rizskók
www.galeriakavehaz.hu
(X)

Nem állnak le a
fejlesztésekkel
ruházásnak köszönhetõen
például 6 fõvel kevesebb ember dolgozik a vonalon, nincsen selejtünk, veszteségünk.
– Megváltozott az önkormányzatok állami finanszírozása. Egy település gazdálkodásában a korábbinál is
hangsúlyosabbá vált, hogy
mennyi helyi adóbevételre
számíthat. Folyik-e párbeszéd a cégvezetés és a városvezetés között a pénzek felhasználásának irányáról?
– Nem. Arra volt már példa, mikor egy nagyobb adóösszeget be kellett volna fizetni a város számlájára,
hogy Szirbik Imre polgármester úr és munkatársai hozzájárultak ahhoz, hogy 2-3 hónap alatt rendezzük a kötelezettséget. Ez nekünk könynyebbség volt, a város részérõl pedig egy gesztus, amivel át tudtuk hidalni egy
idõszakot úgy, hogy a fizetõképességünk megmaradt. Én

azt szoktam mondani, hogy
ami a királynak jár, azt meg
kell adni. Én megadom. A
helyi adónak az a borzasztó
hátránya, hogy ha veszteséges a cég, akkor is fizetni
kell.
– Hosszú évek óta támogatja a Hungerit a szentesi
nõi vízilabda csapatot,
amely LEN-kupa bronzérmesként a bajnokságban is
legfeljebb harmadik lehet.
Elégedett a hölgyek idei teljesítményével?
– Nem. Abszolút nem,
mert ennek a csapatnak a játékosok tudását és erõsségét
figyelembe véve legalább a
bajnoki döntõbe kellett volna
jutnia, és az aranyért is esélyesként szállhatott volna
harcba. Ez bosszant egy kicsit. Biztos, hogy a jövõben
le kell ülnünk beszélni, és
számos dolgon változtatnunk kell.
Bíró Dániel

Negyedszer harcolnak
Már negyedik alkalommal
hívta össze a városi középiskolák csapatait Bertók Róbert
egy háromnapos vetélkedõre.
Az elméleti és ügyességi feladatokból álló verseny gyõztese értékes sportfelszerelést
és irodabútorokat nyer iskolájának. Mivel a mezgések
idén sem állítottak csapatot,
így ötödikként egy szegedi
gárda küzdhet meg az elsõségért. A csapatok tagjainak
többsége még nem vett részt
a versenyen, ezért szinte azonos eséllyel indul mindenki.
Bertók Róbert megnyugtatta
az indulókat, hogy idén komfortosabb körülmények között pihenhetnek, nem maguknak kell gondoskodniuk
az étkezésükrõl, viszont nehezítésképpen esõs idõre számítanak. Érdekes, hogy a
résztvevõk fele nem szentesi,

csupán a középiskolája köti a
városhoz. Számukra biztosan
nagyobb kihívás lesz megfelelni a feladatoknak, melyek
között térképolvasás, kenuzás, paintball, hajítógép építés, szerelmes vers és csapatinduló írása és szavalása is
szerepel. A feladványok egy
részét a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományõrzõk állítják össze, és õk készítik a szombat esti lovagi
vacsorát is a résztvevõknek.
A verseny célja a sportra és
egészséges életre nevelés,
ezért kizárják azt a versenyzõt, akit dohányzáson vagy
alkoholfogyasztáson érnek. A
szervezõk elsõsorban becsületes hozzáállást várnak a diákoktól és biztosak benne,
hogy mindenki élményekkel
tér majd haza a vasárnapi
eredményhirdetés után.

Szalay Róbert megyei elsõ
Szentesi sikerrel zárult az
Arany János Általános Iskola
által meghirdetett megyei
balladamondó verseny. A 19
versenyzõ közül Szalay Róbert nyerte a megmérettetést
Francois Villon Haláltánc
balladájával, Faludy György

átiratában. A Kiss Bálint Református Általános Iskola
8. osztályos diákját KarikóTóthné Puskás Gabriella készítette fel a versenyre, amelynek zsûrielnöke Gömöri
Krisztián, a Szegedi Nemzeti
Színház színmûvésze volt.

Családi események
Született: Hankó Gergely
és Králik Orsolyának (Lázár v.
u. 15.) Bertalan, Varga Szabolcs és Ágoston Szilvia Editnek (Futó Z. u. 7.) Laura nevû
gyermeke.
Házasságot kötött: Nagypál Szilárd (Csongrád, Hársfa
u. 110.) és Patkó Ágnes (Apponyi tér G ép.), Varga Csaba
(Nagy S. telep 13.) és Winkler
Gabriella (Dr. Berényi u. 24.),
Guevara Monteagudo Liva
Ramón (Kuba) és Horváth

Anikó (Arany J. u. 12.),
Farmasi Antal (Farkas M. u.
5.) és Gránicz Anikó (Fábiánsebestyén, Zrínyi u. 34.).
Elhunyt: Hajdú Jánosné Pataki Anna (Jókai u. 10/A), Bakó Kálmánné Oláh Veronika
(Bocskai u. 3.), Perza Józsefné
Gajda Eszter (Munkás u.
102.), Sztanó Sándor (Derzsi
K. J. u. 13.), Tamaskó Attila
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Sinkó Ferenc (Vecseri u. 12.).
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