szentesiélet

Tájékozottnak lenni jó!

–

2020. augusztus 28.

–

Városi hetilap

–

20035

LII. évfolyam 34. szám

9 770238 995003

„Hiszem azt, hogy mindenkihez vezet út, csak rá kell
lépni” – interjú a Dr. Csergő Károly-díjas Mihály Béláné
Terikével
8. oldal

Ára: 230 Ft (elõfizetve 185 Ft)

szentesiélet

Tájékozottnak lenni jó!

2

2020. augusztus 28.

Új elnököt választott a kamara

Palicska Irén

Főszerkesztői ajánló
Halupa B. Eszter
Egy küzdelmes évben ünnepeltük augusztus 20-át,
ez az utolsó nyári hétvégénk
idén, hiszen hamarosan megnyitják kapuikat az óvodák és
iskolák. A tanév a járványügyi
protokoll szerint kezdődik. Az
elmúlt két hétben programokból nem volt hiány, hiszen már
ötödik alkalommal rendezték
meg a Tisza-parti Halászléfőző
Fesztivált, megnyitott a Dózsa
kert, találkoztak négy megye
polgárőrei és nagy sikerrel zárult az első Szentesi Strandfesztivál. Az Árgyellán házaspár ötven év után újra kimondta a
boldogító igent, majd megtartották családi körben az
aranylakodalmat. Heti lapszámunkban olvashatnak arról is,
hogy új elnököt választott a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes térségi szervezete, és elismerték
a közszolgálatban dolgozókat. Címlapunkon Mihály Béláné szerepel, a Szentesi Közös
Önkormányzati Hivatal Művelődési Iroda nyugalmazott vezetője, aki a köz szolgálatában
való tevékenységéért vehette
át a Dr. Csergő Károly emlékéért díjat. A vele készült portrét
a Szentesi Élet 8. oldalán olvashatják. Szentes arculata régen
és ma sorozatunk az artézi kisuszodát mutatja be, 125 éve
létesült Szentes első közfürdője. Vizilabdásaink ismét edzésben vannak, zárul a csoportkör
a női Magyar Kupában. Szeptember 5-én elstartol a XIX.
Szentesi Lecsófesztivál, de ezúttal online, a részleteket megtalálják a lap hátoldalán.

Négyévente esedékes tisztújító közgyűlését tartotta a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes térségi szervezete augusztus 25-én a
Művelődési és Ifjúsági Házban.
Horváth István 17 év után leköszönt elnöki tisztéről, a tagság
pedig Nagypál Szilárdot, a MAKA Kft. ügyvezetőjét választotta meg a következő időszakra.
Horváth István köszöntötte a
megjelenteket a választási gyűlésen. A térségi szervezetnek 93 tagja van, közülük 14-en voltak jelen.
A választáson a kamarához tartozó
térségi vállalkozások jelölhetnek
és választhatnak. Megválasztották a térségi elnökségi tagokat, a
térségi elnököt, a tagozati küldött
jelölteket és a kamarai elnökségi
tagjelölteket. Szentes térségi elnöknek Nagypál Szilárdot jelölték.
A jelölt vállalta a pozíciót, a tagság
pedig egyhangúan támogatta is.
Horváth István leköszönő elnök
még 1993-ban a Legrand vezetőjeként került be a kamarai szervezetbe, 37 évig volt elnökségi tag.
2003-ban alakultak meg a térségi
szervezetek, a szentesinek azóta
alapító elnöke lett. Lapunknak elmondta, a napokban töltötte be a
70. életévét, úgy érezte, hogy kell
a hely a fiataloknak. Ez nem azt jelenti, hogy nem vesz részt a munkában, épp a napokban keresték
meg, hogy vállaljon küldöttjelöltséget. – Azt még elvállalom,
de már nem akarok annyira aktív
lenni. Átadom a helyem Nagypál
Szilárdnak, a MA-KA Kft. ügyvezetőjének. Nem akarok rátelepedni, de ha szól, akkor szívesen segítek – hangsúlyozta. Horváth
István gratulált a megválasztottaknak, és megköszönte a tagoknak az együttműködést.
Nagypál Szilárd hosszú évek óta
tagja a kamarának, az egy cégcsoporthoz tartozó Családi Négyes
Kft, Szentes-Frigó Kft. és Kisteleki
M+M Sajtgyártó Kft. képviseletében, korábban pedig a Hungerit
Zrt.-t képviselte. Régóta dolgozik együtt Horváth Istvánnal, akivel remek kapcsolatuk volt. – Örülök, hogy rám esett a választás, de
ezt meg is kell szolgálnom, és időt
kell rá szakítanom. Igyekezni fogok, hogy ugyanúgy vigyem tovább a munkát, mint Pista az ed-

digiekben – mondta az új elnök,
aki nyitott a kisvállalkozók felé is.
Ahogy eddig, ezután is mindent
el fognak követni, hogy tagjaikat,
de akár a kamarán kívüli vállalkozókat is segítsék az országos szervezettel együttműködve. Az egyik

nagy cél a tagság bővítése, hogy
minél többen vegyék igénybe a
szolgáltatásaikat. Azt kellene elérni, hogy a vállalkozók érezzék,
érdemes kereskedelmi és iparkamarai tagnak lenni, fogalmazott
Nagypál Szilárd.
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Felhívás a régi Kultúrház
Újrafestésére
Másfél nap, festés, lecsófőzés és evés, közben jó hangulat,
beszélgetés a legutóbbi felmérésről és kötetlen találkozás Agócs
Lászlóné önkormányzati képviselővel, “rendkívüli fogadóóra”
A régi Kultúrház újrafestésére hívunk, várunk minden Lapistón és környékén élő lakost, családot.
Azokat, akik fontosnak tartják, hogy legyen egy közösségi hely, ahol találkozhatnak, ahol kisebb
rendezvények lehetnek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Időpont: 2020. szeptember 4. 14 órától előkészületek: tapéta leszedése, kis csiszolás, a fal
kijavítása, közben a fontosabb problémák megbeszélése
2020. szeptember 5. 8 órától a munka folytatása és festés, takarítás, EBÉD

A szakmunkát festő segíti!
Amennyiben teheti, kérjük jöjjön el vagy az egyik vagy a mindkét napra, de ha csak pár órára,
akkor is szeretettel várjuk. Ha otthonában van spakli és egyéb az előkészületekben hasznos eszköz,
kérjük hozza magával.
Családoknak is kiváló program: amíg apa fest, anyával
lecsót főzünk, a gyerek(ek) pedig játszhat(nak),
focizhat(nak).
Hogy tudjuk mennyi segítő kézre számíthatunk,
kérjük minél előbb jelezze részvételi szándékát
(mikor, mennyi időre tud jönni, tud-e hozni magával
eszközt, stb.) Agócs Lászlónénak a 30/313-46-06-os
telefonszámon vagy agocsne59@gmail.com e-mail
címen vagy messengeren Bözse Agócsné.
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Elismerték a közszolgálatban dolgozókat
Halupa B. Eszter
Szentes Város Önkormányzata a közszolgálatban kiemelkedő munkát végzőket köszöntötte augusztus 19-én, szerdán,
a Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központ dísztermében. Idén huszonöt fő vehetett
át elismerést „Kiemelkedő közszolgálatért”. Az ünnepségen
köszöntőt mondott Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, államtitkár és Szabó Zoltán Ferenc
polgármester.
A jelenlévők Nagy János (zongora) és Rácz Réka (klarinét), a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola diákjának előadását hallgatták meg, majd a köszöntők következtek.
Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, államtitkár kiemelte, hogy
augusztus 20-a legősibb ünnepünk, amely méltó arra, hogy azokat, akik a köz szolgálatában oly sokat tettek, elismerje a város. – Az
önök munkája nélkül sem Szentes, sem Csongrád-Csanád megye,
sem az ország nem tudna létezni
– emelte ki köszöntő beszédében
Farkas Sándor. Hozzátette, hogy az
elmúlt, megpróbáltatásokkal teli
időszakban és a vírus okozta járványhelyzetben még inkább fel-

értékelődik a munkájuk. Valóban
szolgálták a közt. A közszolgálat
egy olyan kategória a magyar alkalmazottak körében, akik kiválasztottak. Megköszönte a lelkiismeretes, odaadó munkájukat.
Szabó Zoltán Ferenc polgármester is köszöntötte kollégáit. Kifejtette, hogy ez a 2020-as év nagyon
nehéz, hiszen egy világjárvány érte
el országunkat és városunkat is.
Amikor a különleges jogrend hatályba lépett, azt érezte, hogy vagy
közösségként, és együtt viszik végig ezeket a nehéz hónapokat,
vagy éppen meg is roppanhat a városvezetés. Elmondta, hogy nemrég volt alkalma arra, hogy a szociális és egészségügyi dolgozókat
elismerje. Nagy kihívásként emelte ki azt, hogy az önkormányzat
hivatalának, intézményeinek, gaz-

Elismerésben részesültek:
Almási László Szentes Városellátó Nonprofit kft. kőműves munkavállalója, Andula Éva Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja - gazdasági ügyintézője, Baranyi Csaba a Szentesi Sport- és Üdülőközpont
Nonprofit kft. egyik legrégebbi úszómestere, Bartyikné Szőke Csilla a
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – Közigazgatási Iroda ügyintézője, Becsei Péter a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – közterület-felügyelője, Bedéné Horváth Erzsébet Szentesi Művelődési Központ – takarítója, Berezvainé Kőrösi Edit a Szentes Városi Szolgáltató
Kft. – társasház-kezelője, Brusznyiczky Pálné a Szentesi Intézmények
Gazdasági Szervezete takarítója, Dancsóné Hlbocsányi Evelin a Szentes Városellátó Nonprofit kft. - üzemeltetési csoportvezetője, Dékány
Erika a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon – szociális munkatársa, Gulyás Gáborné a Szentesi Sportközpont – takarítója, Kalapácsné Justin Edit Szentes Városi Szolgáltató Kft. – humánpolitikai munkatársa,
Kiss Andrea a Szentesi Családsegítő Központ – esetmenedzsere, Kovácsné Gila Erzsébet a Szentes Város Gondozási Központja - szakmai
vezető, terápiás segítő munkatársa, Kunstár Györgyné Szentesi Központi Óvoda – dajkája, Lajos János Szentes Városellátó Nonprofit kft.
magas-mélyépítési részlegvezetője, Légrádiné Oláh Ilona Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon – gondozója, Miskolczi Mihály Szentesi Sport
és Üdülőközpont Nonprofit kft. - gépésze, Nédóné Sebestény Krisztina a Szentes Város Gondozási Központja - terápiás segítője, Németné
Székely Szilvia Családsegítő központ – óvodai-iskolai szociális segítője,
Pálinkásné Fülöp Nikoletta Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje
– kisgyermeknevelője, Pásztor Ilona Szentes Városi Könyvtár – könyvtárosa, Pető Józsefné Szentesi Felsőpárti Óvoda – óvodatitkára, Pótári
József Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – gondnoka, közbiztonsági referense, Sipos Judit Szentes Városellátó Nonprofit kft. - parkgondozó brigádvezető.

dasági társaságainak munkatársait meg tudták őrizni ebben az
időszakban. Egy személyes gondolatát is megosztotta a jelenlévőkkel a polgármester. Reggel 7
óra körül érkezik meg a városházára, de előtte körbe szokta nézni
a várost, nem a legrövidebb utat
választja a hivatal felé. Szereti látni a rendezett parkokat, és látja,
hogy a közösségért dolgozók már
kora reggel végzik a munkájukat,
hogy városunk szép legyen. Teszik
ezt a nagy melegben és a zord hidegben is. Emellett látja a hivatalba érkező szorgos munkatársakat,
akik gondoskodnak arról, hogy a
pénzügyi, szociális és egészségügyi helyzet is kifogástalan legyen

a városban. Mindenkinek megköszönte a munkát, amit a városért
megtettek és tesznek a jövőben is.
Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérése alapján, a beérkezett
javaslatokat a képviselő-testület
megtárgyalta és úgy döntött, hogy
2020. évben Mihály Bélánénak, a
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Iroda nyugalmazott vezetőjének a köz szolgálatában való tevékenységéért ítéli oda
a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat, amelyet az augusztus 27-i testületi ülésen vett át. A kitüntetettel
készült interjút a Szentesi Élet 8. oldalán olvashatják.
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Küzdelmes évben ünnepeltük augusztus 20-át
Darók József
Csendesebb, kisebb léptékű
volt az idei augusztus 20-a,
Szent István, államalapításunk,
az új kenyér ünnepe országos
szinten, így városunkban is.
Az Ifjúsági Parkban elmaradt
ugyan a tűzijáték, de az ünnephez méltó műsort kínáltak a kilátogatóknak.
A tervezett és beharangozott
népi hagyományokra épülő, nagyszabású műsor - többek között Palya Bea élő koncertje - helyett a hatályban lévő rendelkezések miatt
két héttel a rendezvény előtt átszervezni kényszerült a programot
a Szentesi Művelődési Központ. A
műsor összeállításánál figyelembe
kellett venniük, hogy 500 fő alatt
legyen a látogatottság. Ez sajnálatosan magával vonta, hogy elmaradt a szokásos, sokakat vonzó tűzijáték is.
Délelőtt helyi kézműves vásárral kezdődött az ünnepi program,
gyerekjátékokkal és újdonságként sétakocsikázással, valamint
a Pálffy Huszár Egyesület bemutatójával. Este 6-tól pedig mintha
sztárparádé lett volna: Kabai Alex
számos előadót megidézett műsorában. A népi hagyományokat a
Pengető Citerazenekar, majd a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola
és az Alföld Néptáncegyüttes közös produkciója képviselte. Az est
zárásaként a zenei programban
Seres Antal és tanítványai meghitt,
ünnepi műsorral álltak színpadra.
A látványos néptáncos műsorszám egyik koreográfusát, a Jövőnkért AMI pedagógusát, Bagi
Ferencet egy különleges bejelentésre is színpadra szólították. A
néptáncpedagógust, koreográfust, művészeti szaktanácsadót és
egyetemi mentortanárt minisztériumi elismerése okán köszöntötték. Pár nappal később, augusztus
24-én Budapesten, az Országos Tehetséggálán vette át a“Kiváló tehetséggondozó” címet, A „Bonis
Bona – A nemzet tehetségeiért„

díjjal, közel 20 éves áldozatos és
kiemelkedően eredményes tehetséggondozó munkáját ismerte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Az ünnepélyes pillanatok után
elsőként Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gon-

Szentesiek a megye díjazottjai között
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Szent István-napi ünnepi megemlékezésén és díjátadó ünnepségén Szentesre is jutott az elismerésekből. Augusztus 20-án az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban az Árpád-emlékműnél Gémes László, a megyei közgyűlés
elnöke, valamint Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese mondott beszédet, majd díjak átadására került sor, a megyei kitüntetettek között szentesieket is elismertek. Csongrád Megye Sportjáért és Ifjúságáért Díjat kapott a HIKO Honkyokushin Alapítvány és a
Szentesi Vízilabda Klub. Kóczán Katalin pedig a Csongrád Megye Kultúrájáért és Köznevelésért Díját vehette át.

dolatait a hallgatósággal. – Mi,
szentesiek együtt formáltuk közös sorsunkat, s vállaltuk a bizonytalanságot is – utalt a koronavírus-járvány következményeire a
politikus. Küzdött és tett mindenki tudása szerint, teljesítette feladatát, minden embernek volt vállalása, fogalmazott Farkas Sándor,
aki így folytatta: – István király cselekedeteiből, iránymutatásából
erőt meríthetünk a jelenben és a
jövőnk formálásában egyaránt.
Biztonság, szabadság és feladatvállalás hármasa Magyarország
és Szentes jövője – jelentette ki.
Egy évezred távlatából a szentéletű István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó,
múlt, de egyben jövő is, mondta
Gémes László, a Csongrád-Csanád

megyei közgyűlés elnöke. – Az államalapító hitet és biztonságot
adott, s eme erényei ma is érvényesek, biztonságban élhetünk, s
a hitet is megkaptuk, hogy a magyarság és kultúrája sokáig fog
élni – fogalmazott Gémes László,
aki a 60 települést képviselő megye egyik legerősebb városának,
a megye stratégiai partnerének
nevezte Szentest, s átadott a település polgármesterének egy emlékérmet, mely a megye június 4-i
névváltozása alkalmából készült.
Szent István jelentőségéről Szabó Zoltán Ferenc polgármester is
megemlékezett, kiemelve, hogy
az uralkodó intelmei a legszebb
példái a békés, építő együttélésnek. – Az ország és Szentes sorsát, történelmét ismerve mindig
küzdenünk kellett a túlélésért, s
hogy megértsük, nem választhatnak szét bennünket ideológiák, érdekek. 2020-ban újabb kihívást kaptunk az élettől, s szeretett
városunkban az idei első megpróbáltatásokat sikerrel vettük, de
tisztelettel kérek mindenkit, türelmesen, felelősségteljesen viseltessünk az előttünk álló hónapokban
is. Ez az ünnep olyan összetartó
erővel bír, ami megmutatja, hogy
bármilyenek is vagyunk a hétköznapokban, a kihívásokra minden
időben tudunk megfelelő válas�szal szolgálni – hangzott a polgármestertől.
Az új kenyeret az egyházak képviseletében Zsadányi József, a Jézus Szíve Egyházközösség plébánosa és Gilicze Andrásné, a
Szentes-Felsőpárti Református
Egyházközség lelkipásztora áldotta meg. A megszelt kenyeret a beszédet mondó politikusok osztották a nézőközönség soraiban.
Az ünnepi estén a megyeháza is
nemzeti színű díszkivilágítást kapott. A járványhelyzet megszűnése óta ez volt az első rendezvény,
ahol a szervező intézmény munkatársai szakmai munkát végezhettek, ezért már nagyon várták,
mondta a művelődési központ
megbízott vezetője, Vecseri Lilla.
Megtudtuk tőle, hogy a már szintén hagyományos Térfesztivál elmarad, ám ettől függetlenül ősszel
várják a közönséget pódiumtermi
programokra, melyeket addig tartanak, amíg a jogszabályok megengedik. A nyár pedig nem zárulhat kultúra nélkül, augusztus
30-án a megyeháza udvarán az
Egy apró kérés címmel szabadtéri
színházi előadás lesz a záróakkord.
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Fogadóórákat tartottak a képviselők
3. sz. egyéni választókerület

4. sz. egyéni választókerület

Kiss Csaba
István
– Gyalogátkelőhely
létesítését kérik a lakosok Nagyhegyen, a temető előtti kerékpárútnál és a gyalogos vasúti átkelő előtt, ahogy a kerékpárút átvezet
a közúton – idézte fel Kiss Csaba alpolgármester, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője az augusztusban tartott fogadóóráján elhangzottakat. Az igény
véleménye szerint is teljesen érthető, de egy
zebra felfestéséhez nem csak két doboz festék szükséges, hanem engedélyeztetések,
közvilágítás, a költsége pedig akár milliós
nagyságrendű is lehet. A csapadékvíz elvezető árkok kérdése visszatérő probléma, a
járdák egykor betonos megtámasztású oldalfalát megbontották, jelentős mennyiségű
csapadéknál az árok aljába kerül a föld. – Szeretném felhívni a város lakosságának figyelmét arra, hogy a csapadékvíz elvezető árkok
esetében ne használjanak gyomírtót a füves
részeknél. A növényzet gyökérzete az egyetlen, ami megköti azokat a rézsüket, hogy
egy-egy nagyobb esőzésnél ne mosódjon
be az árok – hangsúlyozta Kiss Csaba.
Nagyhegyen a szomszédos telkeket sokan
hulladéklerakónak használják, amely nemcsak esztétikailag jelent problémát, de a patkányok is megjelennek. Ezt a városrészt azért
is választják többen lakhelyüknek, mert nyugodt, csendes, szép a környezet, de egy ilyen
hulladékudvar meg tudja keseríteni a hétköznapokat. Továbbá elmondta, hogy hiányolták a közkifolyóta Szeder temetővel
szemben lévő temetőnél. A garázsdűlőben
a gázvezeték fektetés után az út minősége
nem a régi állapotú, egy sáros útszakasz keletkezett.
A városrész képviselője hozzátette, hogy
az előző fogadóórán felmerült gondokat
igyekezett megoldani, közbenjárni, amelyeket a lakosok megköszöntek. Ez számára
is egy visszajelzés, mint például, hogy kivágták a fákat, akut esetekben kátyúkat temettek be. – A lakosok telefonszámát és nevét
is fel szoktam jegyezni, hogy az illetékesek
közvetlenül velük vegyék fel a kapcsolatot
– magyarázta Kiss Csaba.

Pásztor
Antal
A képviselő augusztus 19-én tartotta lakossági fogadóóráját,
de az érdeklődők létszámát Pásztor Antal szerint
meghatározta az aznapi
vihar. Talán az időjárás tartotta távol a lakosságot, de ki tudja, talán annak is betudható az alacsony létszám, hogy mindennel meg vannak
elégedve az emberek, nyugtázta a képviselő.
A fogadóórán elhangzottak között voltak
visszatérő problémák, amelyek már az előző
alkalommal is felmerültek. Ilyen a Csongrádi
úti bicikliút melletti, a ligetet határoló drótkerítés, melyen egy észrevétel szerint át lehet lépni, annyira megrongálták.
Szintén a legutóbbi fogadóórán merült fel
olyan kérés, hogy egy padot szeretnének a Kurca-partra. Ennek elhelyezése napokkal később
meg is történt, ám mozgatható ülőhelyről lévén szó, mostanra egyszerűen eltűnt, ezt jelezték a képviselőnek. Pásztor Antal azt mondta,
ha a sétány elkészül, akkor megfelelően rögzíteni fognak egy padot a Kurca partján. A jelenség a bulizós fiataloknak tudható be, jegyezte meg.
Szintén a szórakozókkal kapcsolatos panasz volt, bár nyilvánvalóan még nem a fogadóórán keresték meg vele a városatyát, hanem
utólag telefonon, személyesen, hogy az üdülőközpontban kétnapos buli zaja zavarta a környékben lakókat. Az ünnepnapon és előestéjén rendeztek strandfesztivált, amellyel nem is
lett volna baj, ha mondjuk este 11-ig tart, azonban hajnali fél 4-ig nem tudtak aludni a buli miatt a lakók. Érthető, sokan dolgoznak hétvégén
is, és ilyenkor nyáron nyitva hagyják éjszakára
az ablakokat, s a víz elviszi a hangerőt. A képviselő próbál valamilyen megállapodást elérni
az érintettekkel.
Ismételten felmerült a fogadóórán az 5G mobilhálózat kérdése, melyről tárgyalni szándékozik a testület is. Egy észrevétel szerint káros a
hatása az egészségre, nemcsak az embert veszélyezteti ez az energia, hanem a méheket,
s más állatokat is. Egyre többet riogatnak az
elektromágneses sugárzás hatásaival Nyugaton is, így ez nem egyszerű téma, ez annál
sokkal bonyolultabb, szakmai kérdés, futni kell
még köröket, mire döntés születhet erről városunkban, fogalmazott a képviselő.
Elmondta még röviden a véleményét egy
olyan időszerű kérdésről, mint a színház ügye.
Pásztor Antal úgy látja, az államnál elakadt a
labda. Labilissá vált a színház helyzete, most
mindenkinek az érdekévé akar válni.

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
A polgármesteri hivatal ezúton értesíti a lakosságot, hogy: Szűcs Ildikó Zsuzsanna önkormányzati képviselő szeptember 1-én, kedden 15
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Móra József
A képviselő-testület
lapzártánk után, csütörtökön délután tárgyalta a város idegenforgalmi koncepcióját.
Móra József önkormányzati képviselő a
témával kapcsolatban fejtette ki véleményét
lapunknak. – Az elmúlt időszakban Szentesen nagyon kis lépések történtek. Sajnálatos módon nem minden esetben jut el az
az üzenet a vállalkozásokhoz, hogy a város
nem vállalkozó. Meg tudja teremteni a feltételeket, tud benne segíteni, de nem dolga, hogy különféle szolgáltatásokat nyújtson
az ide érkezők részére. Szerencsés volna, ha a
vállalkozások egy laza kapcsolatban, úgynevezett klaszterben gondolkodnának. Ez azt
jelenti, hogy a turista ide érkezve az interneten megkeresi, hogy például hol tud vacsorázni, de ha az adott étterem épp zárva van,
akkor információt tudnának nyújtani neki,
hogy melyiket találja nyitva. Fontos lenne,
hogy ne kelljen végigjárnia az egész várost,
ebben együttműködhetnének a vendéglátóhelyek – hangsúlyozta a képviselő.
Móra József hozzátette, néhány blogot olvasva elmegy a látogató kedve attól, hogy
Szentesre jöjjön. Semmi pozitívumról nem
számolnak be, csak arról, ami rossz. – Az idegenforgalomban nagyon fontos a „szájhagyomány”, ha egy turista jó hírét viszi a városnak, az itt lakó miért nem tudja ugyanezt
megtenni – tette fel a kérdést. A képviselő szerint sokkal nagyobb volumenben, térségekben kellene gondolkodni. A turizmus
különböző szegmensekre épül, vannak, akiket a sport, vannak, akiket a gasztronómia,
a néphagyomány vagy a műszaki dolgok
érdekelnek. Szentesen megtalálják a Vasúttörténeti Parkot, a Postamúzeumot, a vízügyi és tűzoltó gyűjteményt, de szenzáció
a csongrádi fahíd, vagy a bökényi duzzasztó is, mondta. – Ezeket csomagban kellene
összeállítani az érdeklődési körnek megfelelően. A kistérséget pedig ki kell tágítani,
a nagyobb térségben való együttműködés
szerencsésebb volna, ajánlhatunk ópusztaszeri, szarvasi vagy kunszentmártoni kirándulási és programlehetőséget is – fogalmazott Móra József.
Azért fontos ez az idegenforgalmi koncepció, mert a későbbiekben így tudják kihasználni a pályázati lehetőségeket, melyek
egyik feltétele, hogy az adott koncepcióhoz
illeszkedjenek, illetve a képviselő-testület
és a város elképzeléseinek megfelelőek legyenek.

óra 30 perctől lakossági fogadó órát tart a II. számú Idősek Klubjában
(Szentes, Nagyörvény u. 53.) Agócs Lászlóné (10. választókerület) önkormányzati képviselő szeptember 4-én 14 órakor lakossági fogadóórát tart Lapistón.
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Gyógyszerész a háznál – új szolgáltatás Szentesen
Palicska Irén
Vannak olyan élethelyzetek,
amikor nem tudunk, vagy nem
ajánlott gyógyszertárba menni. Van, hogy nem tudjuk feltenni a kérdéseinket a nagy
tömeg miatt, és nem teljesen
egyértelmű az orvos utasítása.
Ilyenkor segít egy új szolgáltatás, a Gyógyszerész a háznál,
ahol szakképzett gyógyszerész vagy szakasszisztens 2448 órán belül házhoz szállítja
a vényköteles gyógyszereket,
és felvilágosítást ad az adagolásukról, a hatóanyagokról és
a lehetséges mellékhatásokról. Szentesen és térségében
Bogyóné Faragó Csilla gyógyszertári szakasszisztens látja el
a feladatot, vele beszélgettünk
az új lehetőségről.
A Gyógyszerész a háznál szolgáltatás márciusban indult el,
Szeged volt az első város, amely
bekapcsolódott. Szentesen és a
környező településeken most
vezeti be, és viszi házhoz egyelőre az információt Bogyóné Faragó Csilla gyógyszertári szakas�szisztens. A lehetőség lényege,
hogy a gyógyszerészi gondozás a háznál történik a gyógyszerek házhoz szállításával egyidőben. – Szakembereket kerestek,
akik fantáziát és szakmai kihívást látnak ebben. A beteg személyes gondozásával egy kicsit
visszatérünk a gyökerekhez. Elmondom neki, hogy miért, mikor és hogyan szedje a gyógyszereit, megbeszéljük a javasolt
életmódot, hogy mivel tudja kiegészíteni a saját terápiáját. Ha
mélyebben megismeri a helyzetét, tisztában van a gyógymóddal, talán együttműködőbb lesz,
megkönnyítve ezzel az orvos
munkáját is. Augusztusban elindul egy magazinunk, amelyben
mindig az aktuális kérdésekkel
foglalkozunk, ez plusz információ a vásárlóknak, a betegeknek
– magyarázza a szakasszisztens.
A szolgáltatás – amely egyesületi formában működik – létrehozását hosszú előkészítő munka
előzte meg, a Pénzügyminisztérium háttérszervezetével kellett
a tárgyalásokat lefolytatni azért,
hogy a projekt pénzügyileg megalapozott és minden jogszabálynak megfelelő legyen. Ennek
alapján csak a vényköteles termékeket viszik házhoz. Szegeden hamarabb elindult a Gyógyszerész a háznál, amit a pandémia

is elősegített. Főként az idősebb
korosztály, a mozgásukban korlátozottak vagy a krónikus betegek vették igénybe. Van, aki már
harmadik-negyedik hónapja él
a lehetőséggel. – Egyelőre még
az információt viszem házhoz
Szentesen és a térségben, felkeresem a háziorvosokat és a szociális intézményeket, hogy minél
több emberhez eljusson a hír.
Nagymágocson nagyon örültek,
a szentesi gondozási központ is
pozitívan fogadott. Én leszek a
szolgáltatás helyi arca, a betegek minden esetben velem fognak találkozni. Először meg kell
ismernem őket, személyesen fogok mindenkit felkeresni, így hamarabb kialakul a bizalom. Azok
a páciensek, akik hozzám kerülnek, az én ellátottjaim lesznek hangsúlyozta.
A háziorvosnál és egy központi
telefonszámon (06-20/376-1465)
is igényelhető a szolgáltatás. Mivel
fontos az adategyeztetés, ezért a
betegnek ki kell töltenie egy adatlapot, ahol rögzítik a nevét, címét,
TAJ-számát. A háziorvos felírja a
páciens gyógyszereit, ez felkerül
a felhő alapú rendszerbe, onnan
bárhol, bármikor le tudják hívni. A
szakasszisztens kap egy összekészített csomagot, amivel kimegy a
beteghez, és a gyógyszerek adagolását tételesen átbeszélik. Lehet
fizetni készpénzzel és bankkártyával is. - A szolgáltatás havonta egyszeri alkalommal ingyenesen vehető igénybe, ezen felül minimális
összegért - 500 forintért - ugyanúgy házhoz tudjuk vinni a gyógyszereket 24-48 órán belül. Ha valaki elégedett, és rendszeresen
rendel, egy héttel korábban felhívják a munkatársak az irodából,
hogy aktuális lesz a gyógyszerek
kiváltása, él-e a lehetőséggel. Így
tervezhetőbb a gyógyszerellátás,
és a mi munkánk is – mondja Bogyóné Faragó Csilla.

A házhozszállítás és felvilágosítás mellett vércukorszintet és
vérnyomást is mérnek, amen�nyiben kiugró eredményt tapasztalnak, azt rögtön tudják jelezni a páciens és a háziorvos felé
is. És ami talán még fontosabb,
a személyes találkozás. – Lehet,
hogy aznap én leszek az első, akivel Piroska néni vagy Laci bácsi
néhány szót vált. Erre is szükség
van. Ha sokan igénylik a szolgáltatást, akkor természetesen bővül a csapat, tehát mindenkire
marad elegendő idő. Előre meghatározták, hogy egy szakas�szisztens hány pácienst láthat el.

Megbízható, új autóink vannak,
tehát a külső területekre, tanyákra is könnyedén el tudunk jutni.
Hozzám tartozik Szentes, Nagymágocs, Derekegyház, Árpádhalom, Nagytőke és Szegvár. Itt
helyben és a térségben különböző rendezvényekre is meghívást
kaptunk. Legközelebb szeptember 11-én a fogyatékkal élők világnapján, majd októberben, az
idősek hónapja eseményén, a
mozgássérültek szentesi szervezeténél mutatkozunk be – fogalmaz a munkatárs.
Bogyóné Faragó Csilla 2009.
óta gyógyszertári szakasszisztens. Azt mondja, ő a patikában
is igyekezett emberségesen, empatikusan viselkedni a betegekkel. – Mindannyian álltunk már a
túloldalon, és tudjuk, milyen kiszolgáltatott helyzetben lenni.
Milyen jólesett, amikor normálisan, kedvesen szóltak hozzánk.
Úgy tartom, hogy amit adunk,
azt kapjuk vissza. Először bizonyítanunk kell, hogy a szolgáltatás gördülékenyen működik. Hiszek benne, hogy ez a jövő – zárja
beszélgetésünket.

Tisztelt ügyfeleink!
Tisztelt ügyfeleink!

Kiadó üzlethelyiségeink:

A koronavírus elleni védekezés érdekében - a Kormány által
A
koronavírus
elleni védekezés
érdekében
- a Kormány
által
elrendelt
veszélyhelyzetre
tekintettel
- a személyes
ügyfélfoelrendelt
veszélyhelyzetre
tekintettel
- a személyes
ügyfélfogadás működést
március 16-tól
visszavonásig
szüneteltetjük!
gadás működést március 16-tól visszavonásig szüneteltetjük!
A •telefonos
elérhetőségen
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ügyfélszolgálatot
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A
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pokon 7.30 és 19.30 között.

Szentes,
Kossuth
12-16.azszám
A •pénztár
nyitva
tartása isu.
módosul,
eddigalatt
megszokott
2
A
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nyitva
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Érdeklődni:
06-63/560-620, 2-es melléken vagy
Kereshetnek
bennünket e-mailben:
szvsz@szvszkft.hu
a hazkez@szvszkft.hu
e-mail
címen.
Kereshetnek
bennünket e-mailben:
szvsz@szvszkft.hu
Köszönjükszíves
szívesmegértésüket
megértésüketésésegyüttműködésüket!
együttműködésüket!
Köszönjük
Üdvözlettel:SzVSz
SzVSzKft.
Kft.
Üdvözlettel:
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Finn típusú halászlé is rotyogott a Tisza partján
Sebők Tamás
Ötödik alkalommal adott otthont a Szentesi Tiszai Partfürdő
a Tisza-parti Halászléfőző Fesztiválnak augusztus 15-én. A rendezvény évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, a gasztronómia mellett könnyűzenével
és sportolási lehetőségekkel várták az érdeklődőket a szervezők,
nevezetesen Szentes Város Önkormányzata, és az Életjel KSE.
A kezdetben családias hangulatú gasztronómiai esemény mára
igazi közösségi fesztivállá nőtte
ki magát. Szombaton nem sokkal
14 óra után felsorakoztak a bográcsok a Tiszavirág Büfé környezetében és megkezdődött a közös főzés,
a Csongrád-Csanád megyére érvényes tűzgyújtási tilalom miatt kizárólag gázpalackkal.
Szabó Zoltán Ferenc polgármester lapunknak elárulta, az ötödik alkalom valahol egy sarokpont is a
rendezvény életében, hiszen árulkodó lehet hogy egy kedvelt, életképes eseményről beszélünk, vagy
egy félresikerült próbálkozásról. –

Halupa B. Eszter
A Krimó és a Panoráma nyitása után egy újabb vendéglátóhely fogadja a vendégeket.
Szentesen, a Kurca parton a Smoke&Meat csapata várja a BBQ és
grill ételek kedvelőit. A Dózsa
kert megnyitóján jelen volt Szabó Zoltán Ferenc polgármester
és Gémes László, a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke augusztus 15-én, szombaton.
A megjelenteket Lángi Zoltán
és Borbély János a Smoke&Meat
csapatának két alapítója köszöntötte. Lángi Zoltán elmondta,
hogy az elmúlt három évben az
országot járták, és külhonban is
megmérettették magukat. A Dózsa kert pedig egy fix hely, Kurcára
néző terasszal, ahol egy kellemes
reggelit, ebédet, vagy vacsorát lehet eltölteni. – Évente kétszer már

Úgy gondolom, a Tisza-parti Halászléfőző Fesztivál megőrizte a családias hangulatot, ám egyben ki is
forrta magát. Lényeges továbbá kiemelnünk, hogy egy olyan időszak
után vagyunk, ami nem igazán a közösség építéséről szólt, de szerettük
volna azt elérni, hogy ez a hagyományos esemény ne vesszen el, maradjon meg 2020-ban is – nyilatkozta a városvezető.
A polgármester hozzátette, öröm
számára, hogy az idei esztendőben
a szentesiek mellett több vidéki településről is érkeztek „versenyzők”.
– Egész érdekes megoldásokkal
találkoztam, Répa Gábor például
finn hallevet főzött. Örömmel tölt
el, hogy ilyen népszerűségnek örvend az esemény és bár az idei évben tevékenyen nem tudtam részt
vállalni a szervezésben, nagy köszönetet szeretnék mondani az Életjel
KSE munkájáért – zárta gondolatait Szabó Zoltán Ferenc.
A különleges skandináv verzió
már ránézésre is nagyban különbözött a hazánkban megszokott halászlétől, de megtudtuk, a tejszí-

nes-kapros alaplé mellett ez az étel
többféle zöldségből: burgonyából,
sárgarépából, valamint kétféle halból: lazacból és fehér tőkehalból készült.
Rakk László, az Életjel KSE elnöke kiemelte, szerették volna tartani
a már jól megszokott ütemtervet,
ám a kiegészítő rendezvényeket tekintve mégis megújult az idei rendezvény. – A sportprogramok a már
hagyományos kosárlabda, valamint
asztalitenisz mellett ez alkalommal
egy az ártérben kialakított túraversennyel is kibővültek. A Spartacus
SE szervezésében közel 40 jelentkező vett részt a 3 és 8 kilométeres
felfedezésen. Arató Mátyás, az Életjel KSE alelnöke közreműködésével
a zenei paletta is módosult, ebben
az évben leginkább a rockzenei produkciókat láthatunk a színpadon, a
Csiga Duó gyermekműsorát követően a hazai vonalat erősítő Másnapos Műhely ad koncertet, az estét pedig a szegedi Gypo Cirkus, és
a mindszenti Frank Smut Collective
előadása zárja – tájékoztatta lapun-

kat Rakk László.
A rendezvény nem csak a helyiek érdeklődését keltette fel, több
más városból érkeztek látogatók.
Luspai Lívia középiskolás éveit töltötte Szentesen és a halászlé egyik
magyar fellegvárából, Bajáról érkezett. – Bajaiként érdekes volt látni
a halfőzési technikát, de kellemes
meglepetésként ért az ízvilág. Nagyon barátságos emberekkel sikerült találkozom, remek zenei aláfestés kíséretében. Kiváló szentesi sör,
finom pljeskavica, és igazi balkáni hangulat kíséretében tölthetem
az estét. Tetszik, hogy egy eldugott
helyen rendezik meg a fesztivált, távol a város zajától. Összességében
csupa pozitív élmény ért, és biztos,
hogy sokáig emlékezetes lesz számomra ez a kis mulatság – mesélte
lapunknak a fiatal lány.
A rendezvény szervezői kisebb
ajándékcsomagokkal köszöntötték
azokat a csapatokat, akik évek óta
hűségesen a bogrács mellett töltik
szabadidejüket.

Megnyitott a Dózsa kert
befüstöltük ezt a területet, de úgy
döntöttük, hogy a pavilont megpályázzuk, és létrehozzuk a saját
álmunkat itt – zárta gondolatait
Lángi Zoltán.

nek, ami jól működik, és kell ide
Szentesre. Egy exkluzív helynek
nevezte a Dózsa kertet, amely
Szabó Zoltán Ferenc polgár- magas színvonalon működik
mester elmondta, hogy az ön- majd, és egy üde színfoltjává vákormányzat célja volt, hogy egy lik a városnak.
olyan keretet adjon ennek a paGémes László, a Csongrád-Csavilonnak, és a gyönyörű környék- nád megyei közgyűlés elnöke kiemelte, öröm számára, hogy a
helyi önkormányzat szentesi vállalkozókat hoz helyzetbe, hiszen
erre nagy szükség van. Hozzátette, hogy nem könnyű megálmodni, megvalósítani és sikeresen működtetni egy helyet.
- Lángi Zoltánt régóta ismerem,
kreatívak, elszántak. Találkoztam
a termékeikkel, csak ajánlani tudom. Szentes szívében egy tökéletes helyen van ez a vendéglátó
egység – zárta beszédét Gémes
László.
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Misszió a közért és a kultúráért
Darók József
Városi nagyrendezvények, a testvérvárosi kulturális kapcsolatok ápolása, óvodák, iskolák felújítása, helyi kiadványok,
emléktáblák, csak néhány dolog, melyekről legtöbben nem is sejtjük, a háttérben,
csendesen munkálkodó, elhivatott emberek rengeteg munkája kell hozzá. Mihály Béláné a közszférában közel negyven
évet tevékenykedett, s bár eleinte majdnem megfutamodott a kulturális referensi munkától, még nyugdíjba vonulása
után sem hagyták a feladatok, hogy eltávolodjon a közélettől. A művelődési iroda
korábbi vezetőjének munkáját idén a Dr.
Csergő Károly emlékéért díjjal ismerték el.
Egy lapunknak adott korábbi interjúban,
2004-ben, amikor megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet, elmondta, úgy gondolja, már
óvodás korban érdemes a kultúrát a gyermekekbe plántálni. Ő is óvónőként indult.
– Talán ez nem volt még akkor annyira tudatos, amikor elkezdtem a pályámat - mondja. - Menet közben azonban formálódott, és a
mai napig így gondolom, nem is csak az óvodában, hanem kisebb korban, a családban is érdemes már elültetni a kultúrát a gyerekekbe. A
legjobb, ha már az anyaméhben elkezdődik, ha
sok zenét hallgat egy anyuka, az hatással lesz
a gyermekére.
Mihály Béláné 1983-tól dolgozott az akkori
városi tanácsnál, többféle területen, először a
személyzeti ügyekkel foglalkozott, segítette az
osztályvezető munkáját. A kulturális munkakörben 1995-ben találta magát, amikor egy átszervezés volt a hivatalban. – Szépen befolydogált
az életembe, mert sorra jöttek a feladatok, mindig szépen megtaláltak vele – emlékezett vissza
Terike, gyorsan hozzáfűzve: - Lehet, hogy ha akkor azt közlik velem, én leszek a kulturális referens, megijedtem volna, és elszaladok messzire.
De szép lassan kialakult, és az az igazság, hogy
nagyon megszerettem, ahogyan a hivatali munkát is, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam. Tényleg azt csinálhattam, amit szeretek, és
én szívvel-lélekkel is csináltam. Megszereztem
a kulturális munkakörhöz szükséges végzettséget a Szegedi Tudományegyetem kulturális menedzser szakán. Fontosnak tartom, hogy ha valaki egy adott területen dolgozik, legyen meg a
megfelelő végzettsége.
Az a közel negyven év, amit a közszférában
töltött, számos kézzelfogható eredményben öltött testet, beszéljünk akár helyi kiadványokról,
akár a Hangversenyközpontról. – A könyvkiadás egy kulturális misszió volt. Nagyon szerettem ezt is, mert úgy gondolom, értékes, az utókor számára maradandó dolgot hoztunk létre.
Ebben a munkában Labádi Lajosra kiválóan
lehetett építeni. Csodálatos érzés volt, amikor elkészült egy kiadvány, s akkor már csak
a könyvbemutatót kellett szervezni – mosolygott Terike. A rendezvényekre is nagyon büszke, s amit feltétlenül kiemelne, az a kétévente,
kilenc alkalommal megrendezett Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja.

Munkája során az egyik legfontosabb vívmány volt Koszta József festőművész földi maradványainak hazahozatala, az Együtt Szentesért Egyesülettel karöltve, s a megyeháza
felújításában való közreműködés. Az oktatási-nevelési intézmények kapcsán viszont jó és
rossz érzések is kavarognak benne. – Sikeres pályázataink voltak, mindig kutattuk, milyen pályázatokon lehet indulni, hogy szebbé-jobbá
tegyük a környezetet, az életünket. Óvodák, iskolák újultak meg, kiemelném a Klauzál utcai iskolát és az óvodát, melyekre 200-200 millió forintot nyertünk uniós pályázatokon.
Azonban három szentesi iskola, és több óvoda bezárására kényszerült az önkormányzat. –
A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy

csökkent a gyermeklétszám és az intézményhálózatot ehhez kellett igazítani. A gyerekek
szempontjából biztosítani kellett, hogy zavartalanul folytathassák tanulmányaikat, a tanárok
és a technikai dolgozók esetében is keresték a
lehetőségeket. Addig-addig sakkoztunk, amíg
mindenkinek munkája nem lett, vagy el tudott
menni nyugdíjba, így jó lett a vége. De ezeket a
lépéseket meg kellett lépni, és igyekeztünk humánus megoldást találni.
Miközben a kulturális referensi feladatokat
ellátta, irodavezetőként is helytállt Mihály Béláné. – Én a hagyományos programokon túl fontosnak tartottam a budapesti Fiumei úti és a
helyi temetőkben lévő jeles szentesi személyiségek sírjának felújítását, gondozását.
– Sok mindent szerettem volna még, s ezt
most az Együtt Szentesért Egyesületben dolgozva próbálom megtenni. Itt már sokkal kisebbek a lehetőségek, de talán majd belefér
például Bese László emléktáblájának elhelyezése a házának a falán. Egyébként is szívügyem az
emléktáblák ügye, nem számoltam, de tíz biztos volt, ami a közreműködésemmel készült.
– Amikor nyugdíjba mentem, még másfél
évig szakértőként dolgoztam, abban az időszakban készült a pályázat a színházra is, egy

budapesti cég által, de mi helyiek is rengeteget dolgoztunk rajta. Nagyon sok javaslatot is
tettünk, de most úgy látom, teljesen más irányt
vett a dolog - mondja.
Terike egy működőképes intézményt említett, a 10 éve elindított Hangversenyközpontot. – Én forszíroztam, hogy legyen, de falakba ütköztem az önkormányzatnál, mert egy
kevés pluszpénzt jelentett a létrehozása. Egy
hajszálon múlott. Jóleső érzéssel megyek a legtöbbször telt házas koncertekre, s mindig büszkeséggel tölt el, bár nem hangoztatom, hogy
ebben egy kicsit én is benne vagyok.
Azt mondja, nem kereste mindenáron, hogy
nyugdíjba vonulása után is a közéletben maradjon, sőt, szüksége is volt 1-2 éves szünetre,
hiszen nyüzsgő időszakot hagyott maga mögött. – Még a legvégén, 2013. január 1-től kerültek állami fenntartásba az iskolák, városi
gondozásba a múzeum, mindez nagy munka volt. Ezért volt egy kis pauza, de megkerestek a HEROSZ szentesi szervezetétől, s az
Együtt Szentesért Egyesületben is 2015 óta
dolgozom. Felkérnek kiállítás megnyitókra, tanulmányi versenyek zsűrizésére, s én mindig
örömmel megyek. Most februárban pedig a
képviselő-testület a Szentes Városért Közalapítvány elnöki feladataival bízott meg, tehát
nem unatkozom.
Először érzékenyül el a beszélgetés közben.
– Az ember fő műve a családja – fogalmaz. –
Férjem hosszú évekig a zeneiskola igazgatója,
a Városi Fúvószenekar karnagya volt, ezt most
már a fiatalok viszik tovább. Erna lányunk klarinéttanár, a zeneiskola jelenlegi igazgatója, ahol
másik lányunk, Ági szolfézst tanít. Zenész család vagyunk, befogadtak, bár én nem játszom
hangszeren, de szeretem a zenét és szívesen
énekelek. Örülök, hogy itt telepedtek le, itt alapítottak családot a lányok, és az egyik vejem is
itt a városban dolgozik, a másik pedig Szegeden. Öt unokánk van, nagyon erős a családi kötelék, sok közös programunk van, az együtt töltött időnél nincs fontosabb.
– Ha összegezni kell, a csapatmunka volt a
legfontosabb, valamint a kapcsolatok, hidak
építése, hogy minden irányba megtalálja az ember az utat. Hiszem azt, hogy mindenkihez vezet
út, csak rá kell lépni – szorul el megint a torka.
S aki számtalan városi elismerésnél, díjnál
bábáskodott, hogyan fogadta, hogy a Dr. Csergő-díj kitüntetettjeként ezúttal ő került a középpontba? – Felemelő megkapni ezt a díjat.
Sokat olvastam Csergő Károlyról és lányával,
Jutkával is kiváló kapcsolatot tartok, az ő elbeszéléseiből szintén szereztem ismereteket.
Édesapja nagy formátumú ember volt, és nagy
humanista, a róla elnevezett díjat megkapni
ezért is megtiszteltetés. Dömsödi Mihályné tett
javaslatot erre a díjra. Ez azért is nagyon fontos, mert akik a hivatalban dolgoztak, nem dúskálhattak állami és egyéb magasabb kitüntetésekben, ez a terület valahogy elsikkadt. Igazán
örülök, hogy már több kolléganőm is megkapta ezt a díjat – zárta az interjút Mihály Béláné.
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Ötven év után újra igent mondtak
Darók József

egész életükben csinosítgatták, szépítgették, miközben persze végezték munkájukat
Ötven év nagy idő, az Árgyellán há- is. Tóni bácsi kovács szakmájával több mint 40
zaspárnál mégsem volt vita, veszeke- éven át dolgozott a Vasipari Szövetkezetnél,
dés, vagyis elmondásuk szerint tel- míg felesége dísznövénykertész, majd admijes egyetértésben vészelték át a nehéz
időket is. Az egymás iránti bizalom ma
is olyan erős, hogy Tóni bácsi és Ilonka
néni a fél évszázaddal ezelőtt kötött frigyét újra megpecsételte az anyakönyvvezető előtt.
Fél évszázaddal ezelőtt, 1970. augusztus
29-én Árgyellán Antal és Nagy Ilona Julianna tanúikkal, Virágos-Kiss Istvánnal és Mácsai
Andrással megjelentek a szentesi anyakönyvi hivatalban, ahol Hódi Józsefné anyakönyvvezető előtt kimondták a boldogító igent.
Házasságkötésük ötvenedik évfordulója alkalmából augusztus 22-én ismét anyakönyvvezető elé járultak, többek között azzal a különbséggel, hogy a szép jubileumi alkalomra
már családjuk is elkísérte őket a városházára, sőt az ő meglepetésük volt ez a ceremónia Ilonka néniéknek. Lászlóné Üveges Erika
anyakönyvvezető előtt ötven év múltán újra
kimondták az igent.
Az aranylakodalom természetesen alkal- nisztrátor volt, dolgozott a Termál TSZ-nél, a
mas arra is, hogy emlékeket ébresszen a há- Füszértnél és a Zöldértnél. Aktív éveik alatt és
zasokban, hogy felidézzék a küzdelmes, de nyugdíjas korukban is művelték a ház körüli
boldog 50 év során átélt közös, maradandó földet, a gyümölcsöst, állattartással is foglalélményeket, a fontos eseményeket. Házasság- koztak. Szaktudással és hosszú évek tapasztakötésük óta Nagyhegyen élnek, lakóhelyüket

latával gyönyörű, kiállításra termett zöldségeket és gyümölcsöket termesztettek.
Életük legnagyobb boldogsága azonban két
gyermekük, 1971-ben Tamás, 1974-ben László
megszületése volt. Az egész éves fáradalmakat
nyaranta egy-egy hétig gyermekeikkel együtt
Mátraszentimrén pihenték ki. - Az ötven év bánatot, örömöt egyaránt tartogatott, de a különleges belső erő és egymás iránti szeretetük
minden problémát elsimított. Nehéz, de szép
feladat az évek során megőrizni egymás szeretetét, a bizalmat, csírájában elfojtani minden
rossz gondolatot, szerénynek maradni, önöknek
ez sikerült - fogalmazott az anyakönyvvezető.
Korát tekintve akár gyermekük is lehetne Szabó Zoltán Ferenc polgármester, mint mondta.
Így aztán mindenféle okosság, jó tanács helyett
a város nevében – melyben kiemelkedő szerepet kap az idősek védelme - szeretetét és őszinte köszönetét adta át a párnak, jó egészséget és
még hosszú együtt eltöltött időt kívánva nekik.
Egyszerű, dolgos életet éltek, már a megismerkedésük is a lehető leghétköznapibb volt,
ismerőseik által, egy társaságban találkoztak.
Lapunknak elmesélték, a közös élet főleg az indulásnál, a hetvenes években volt nehéz, de
átvészeltek mindent. – Megértettük és kiegészítettük egymást – jegyezte meg Ilonka néni.
– Nem volt jellemző ránk a vita, veszekedés,
mindent meg tudtunk beszélni – összegezte a
hosszú házasság titkát Tóni bácsi.

Ünnepi pillanatok a zeneiskolában
Sebők Tamás
Nagy János orgonaművész,
a zeneiskola címzetes igazgatója, Szentes város díszpolgára 80. születésnapja alkalmából rendez ünnepi műsort
a Szentesi Zenebarátok Egyesülete a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Az
eseményen Mihály Béla címzetes igazgató beszélget az
ünnepelttel, de Nagy János
egykori növendékei mellett a
Bárdos Lajos Vegyeskar és a
Szent Anna Templom Szkólája
is közreműködnek szeptember
9-én 17 óra 30 perctől.
János bácsi immár 57 éve tanítja a növendékeket a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában, a zene azonban
sokkal korábban magával ragadta. – A zene szeretete teljesen véletlenül jött az életembe. A családi körülmények elsősorban nem
azt diktálták, hogy én zongorázni
tanuljak. Templomba viszont jártam, ministráltam és a templomi
kórusban énekeltem. A szegvári kápolnában nem volt hang-

szer, de én vezettem az éneket.
Hatodik-hetedik osztályos lehettem. Innen datálható a zene iránti szeretetem – kezdi János bácsi.
Rövid ideig a helyi kántor tanította zongorázni, majd az 50-es
években beiratkozott a szentesi zeneoktató munkaközösségbe, akik Szegvárra is kijártak oktatni. Első tanára Rigó Alajos volt.
A Horváth Mihály Gimnáziumban
eltöltött évei alatt tovább erősödött benne a zenei pálya gondolata, az 1955-ben városunkban
megnyíló Állami Zeneiskolában
tanult Blankenstein János kezei
alatt.

– Később a szegedi zenei konzervatóriumban tanultam, először zenei továbbképzőt végeztem majd a tanárképzőben
folytattam a tanulmányaim,
1963-ban végeztem. Azóta vagyok a szentesi zeneiskola zongoratanára. Ezt megelőzően,
1962-ben Budapesten végztem
el egy egyhónapos kántorképző
tanfolyamot, így szereztem kántori diplomát – meséli az orgonaművész.
János bácsi ahogy mondja,
Kodály-szellemben szocializálódott, és azt tartotta, hogy a zene különösen a klasszikus zene - na-

gyon fontos az ember életében,
ebben a szellemiségben neveli
diákjait is. Ennek érdekében nagyon sok hangversenyt, koncertet rendeztek a zeneiskolában és
a környező falvakba is eljuttatták
a klasszikus zenét. Az akkoriban
működő Filharmónia Ifjú Zenebarát sorozatának köszönhetően évente 4 hangversenyt biztosított a gyerekeknek a telt házas
Tóth József Színházban…
Mindezekről részletesen mesél
majd 80. születésnapjának tiszteletére rendezett eseményen is.

Nagy János
80. születésnapja előtt
tisztelgő ünnepi műsor
– Az ünnepelttel beszélget Mihály Béla címzetes igazgató
Közreműködnek továbbá:
Dani Imre zongoraművész, Horváth Andrea zongoraművész,
Horváth Henrietta zongoraművész, Ráfi Balázs egyetemi hallgató, Bárdos Lajos Vegyeskar,
Szent Anna Templom Szkólája
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Zongorázik, gitározik, dalszöveget ír és zenét szerez Karikó-Tóth Zsófi

„Ha bármi bajom van, csak leülök a zongorához”
Palicska Irén

Első saját szerzeményével
rukkolt elő a Karikó-Tóth Zsófi
és Kiss Péter duó. A két fiatal a
Kőbányai Zenei Stúdióban találkozott hat évvel ezelőtt, azóta dolgoznak együtt. A bluest
és a jazzt ötvözik az alternatív
zenei világgal. Kerestek maguk
mellé egy dobost és egy bas�szusgitárost, zajlanak a próbafolyamatok, és szépen-lassan
összeáll a SoFeat. Az alakuló zenekar első állomásaként rögzítették az Árnyék című dalukat
Budapesten, a Szimpla Kertben. Zsófi a Horváth Mihály
Gimnázium irodalmi-drámai
tagozatán végzett, Egerben
tanul magyar-ének szakon, és
úgy emlékszik, hogy mindig is
erre a pályára készült.
– Gyakran léptek fel a Szimpla
Kertben? Népszerű hely?
– Igen. Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy rajtuk keresztül tudott megjelenni az első dalunk. Szerintem csodálatos hely.
Azt szeretem benne, hogy az
akusztikus formációktól kezdve
a nagyzenekari produkciókig, a
népzenétől az elektronikus zenéig minden helyet kap. Szuper
színfoltja Budapestnek.
– Milyen stílust képviseltek? Bár
nem vagyok annyira vájt fülű, de
az első dalotokat hallgatva, nekem a 60-70-es évek és a Doors
ugrott be.
– Ez nagy dicséret, mert a gimisként nagyon sokat hallgattam
a Doorst, úgyhogy imádom azt a
világot. Mi viszont egy kicsit alternatívabb vonalat képviselünk.
Peti bluesos gyökereket hoz magával, neki ez a szíve közepe, én
egy jazzes beállítódást, ezt ötvözzük az alternatív zenei világgal.
– Hogy találkoztatok, és mióta
dolgoztok együtt?
– 2014-ben találkoztunk a Kőbányai Zenei Stúdióban, ahol
könnyűzenei képzést nyújtanak az érdeklődő fiataloknak.
Zenekari, ének, gitárórák vannak, kinek mi a fő tárgya. Évfolyamtársakból barátok lettünk,
elkezdtünk duózni, dalokat ös�szerakni. Először feldolgozásokat,
aztán megmutattam a saját dalaimat, amik nagyon tetszettek neki,
és azt mondta, hogy csináljuk!
– Miért döntöttél Budapest mellett?
– Minden Szenteshez köt, ott

születtem, ott nőttem föl, a családom is ott él. A mai napig haza
járok, amikor csak tehetem. Nyolcadikban jött a nagy kérdés, hogy
hol kellene továbbtanulni? Nagyon hálás vagyok, hogy közösen
kitaláltuk, próbáljam meg a HMG
irodalmi-drámai tagozatát. Imádtam, az eddigi életem legvarázslatosabb és legmeghatározóbb
négy éve volt, amit ott töltöttem.
Már korábban is voltak ilyen ambícióim, hogy zenével szeretnék
foglalkozni, írtam dalkezdeményeket, már amilyeneket egy tinilány írhat. A drámai adott nekem egy löketet, hátország volt,
támogatást éreztem abban, hogy
ezt meg merjem lépni. A kőbányai stúdióról egy drámais fiútól
hallottam, aki szintén zenész álmokat dédelgetett, ő itt tanult
tovább, és mesélt a suliról. Úgy
éreztem, hogy én is megpróbálom, és ez lesz az én utam. Nagyon jól döntöttem, mert zseniális emberektől tanultam, mint
például Gyémánt Bálint vagy Babos Gyula. Csodálatos volt, amikor ők tanítottak arra, hogyan is
kellene ezt csinálni, egyáltalán
a zenész szakmáról gondolkodni. Elképesztően sokat adtak emberileg is. A zenésztársaimat és a
legjobb barátaimat is ott ismertem meg, szóval abszolút hálás
vagyok ezért az útért.
– Említetted a családodat. Gondolom, büszkék rád és a sikereidre. A nevedből nem nehéz következtetni, hogy Karikó-Tóth Tibor
lánya vagy.
– A szüleim elképesztően jó fejek, ahogyan ehhez az egészhez
állnak, és támogatnak. A környezetemben van olyan, akinek a
családja nem igazán segíti a zenei pályáját. Azt mondják, hogy
szerezzen egy rendes szakmát.
Anyáék mindig azt látták, hogy

ha bármi bajom van, vagy ha nagyon jól érzem magam, akkor is
leülök a zongorához. És sok minden más is érdekel az életben,
egyetemen tanulok, de a fő csapásirány, a zene változatlan gyerekkorom óta. Ők ebben teljes
mértékben támogatnak, amikor
megfáradok, ők rugdosnak tovább az úton, hogy menni kell és
csinálni.
– Mit tanulsz?
– Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen tanulok, magyar-ének szakon.
– Tehát akkor csak lesz egy rendes szakmád?
– Igen, nemrég kezdtem el, és
levelezőn végzem.
– Mi fér még az életedbe, mivel
foglalkozol szabadidődben?
– A zene mellett óriási szerelem az irodalom, ezért választottam az egyetemen. Nagy vágyam a kettőt összekötni. Most,
amikor a karantén-helyzet miatt kicsit lelassult az életünk, elgondolkodtam, hogy szeretnék
egy olyan projektet is létrehozni,
amiben külföldi, akár ismeretlen
szerzők verseit megzenésítjük, és
eredeti nyelven adjuk elő. Ehhez
persze elképesztően sokat kellene tanulnom. Próbálkozom a rajzolással is, habár abban nem vagyok tehetséges, de rettenetesen
élvezem. Úgyhogy közel áll hozzám minden, ami kreatív.
– A duóban, illetve a formálódó
zenekarban mi a munkamegosztás, kinek mi a feladata? Te énekelsz, a szöveget írod, vagy zenét
szerzel?
– A szöveget is én írom, és a zenét is én szerzem. A dallammal
együtt érkezik a szöveg, együtt
születnek meg a dalok. Habár
zongorázom és gitározok is, szövegben mégis erősebbnek érzem

magam. A zenében szükségem
van valakire, aki még hozzá tud
rakni, az ő füle meghallja, hogy
mi kellene, és Peti ebben a felállásban egy szuper figura, mert a
fülünk nagyon jól együtt dolgozik. Megmutatok neki egy szál
gitáros vagy zongorás dalt, ő pedig hallja, hogy mit lehetne még
vele csinálni. És remélem, hogy ez
a zenekarral is ilyen jól fog működni.
– Ez az első dal, terveztek CD-t,
majd lemezbemutatót?
– Régimódi vagyok, mert nagyon szeretnék egy CD-t, ami
kézzelfogható, és ami mögött
koncepció áll, én ebben hiszek.
Régen egy bakelit vagy egy CD
mögött is komoly gondolatiság
volt, hogyan rakják össze, hogyan
építik fel azt a lemezt. A bakelitnél az sem volt mindegy, hogy
melyik dal kerüljön az A és melyik
a B oldalra. Először jó lenne egy
pár számos EP-vel kijönni, azokhoz klipet forgatni, mert ez manapság elengedhetetlen, hogy
legyen egy vizuális része is. Utána lemezekben szeretnék majd
tovább gondolkodni.
– Önállóan vagy mással is
együtt dolgoznál?
– Nagyon szívesen dolgozom
együtt másokkal, bárkit és bármit
elém sodor az élet, mindenre nyitott vagyok. Óriási találkozások
születnek véletlenül valahol Budapest belvárosában hajnali kettőkor, ez teljesen kiszámíthatatlan.
– Emlékszel arra a pillanatra,
inspirációra, vagy érzésre, ami a
pálya felé terelt?
– Nem volt ilyen pillanata az
életemnek, amikor rájöttem,
hogy én ezt szeretném csinálni.
De arra emlékszem, hogy már a
gyerekkori videókon is néhány
évesen, kitört foggal és óriási vigyorral beszélek bele a kamerába, és valamilyen dalt kezdek el
énekelni. Amióta az eszemet tudom, azóta valahogy mindig ehhez lyukadok ki, és nem is tudnék elképzelni semmi mást. Nem
is volt alternatívám. Remélem,
hogy egy életen keresztül ezt fogom csinálni, mert annyira izgalmas, hogy soha sem fogom megunni.
fotó: Todoroff Lázár
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Négy megye polgárőrei találkoztak
Sebők Tamás
A Csongrád Megyei Polgárőr
Szövetség, valamint a Szentesi
Polgárőr Egyesület augusztus
15-én rendezte meg a Négymegyés Polgárőr Sport-és
Családi Napot a Pusztai László
Sporttelepen. Az eseményen
Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád megyék polgárőrei vettek
részt.
Gilinger István, a Szentesi Polgárőr Egyesület elnöke lapunk
kérdésére elárulta, a rendezvény
eredetileg csak a Szentes járás
polgárőreit célozta meg, később
bővült ki megyei szintre, sőt a
környező négy megye polgárőreinek bevonásával végül regionális szintű, fél napot átölelő
programot szerveztek városunkba. – Közel 25 egyesület érkezett
ma hozzánk, durván 350 fő vesz
részt a sport és családi napunkon.
A népszerű főzőverseny idén sem
maradhatott ki a felhozatalból,
de kispályás labdarúgásban, kézigránát-dobásban, és légfegyveres lövész-versenyen is megmérkőzhetnek a polgárőrök. Nagyon
meglepett, de egyben örömmel
is tölt el, hogy sokan elfogadták
a meghívásunkat – zárta gondolatait Gilinger Istvántól.
A jelenlévők ünnepélyes meg-

nyitót megelőzően a 80. születésnapját ünneplő Antalfi Sándor helyi polgárőrt köszöntötték.
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, térségünk országgyűlési képviselője
megnyitójában hangsúlyozta, a
polgárőr-közösség most is meg
tudja mutatni, hogy mekkora
erő rejlik együttműködésükben,
közös munkájukban. – Az elmúlt
hetekben, hónapokban fantasztikus munkát végeztek, olyan
munkát, amit eddig talán soha.
Úgy vélem, a járványhelyzet
megpróbáltatásai során országos
szinten is példaértékű volt a tevékenységük, ezért hatalmas köszönet jár önöknek – szólt a megjelentekhez Farkas Sándor.

Szabó Zoltán Ferenc, városunk
polgármestere is a hálával kezdte ünnepi beszédét. – A Szentesi Polgárőr Egyesület békeidőkben is úgy látja el a feladatát,
hogy az közbiztonságot és rendet teremt. Az elmúlt időszakban

olyan kiemelkedő munkát végeztek Szentesen, amelyet városvezetőként csak a legnagyobb szavakkal tudok illetni. Úgy vélem,
azért a munkáért, amit önök –
el ne felejtsük - önkéntesen végeznek értünk, ma megérdemlik a kikapcsolódást és a lazítást
– mondta a városvezető.
Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke a
Szentesi Polgárőr Egyesület munkájának elismeréséül 2 garnitúra
sörasztallal és paddal ajándékozta meg a helyi szervezetet, melyet Gilinger Istvánnak adott át.
A szentesi polgárőrök a sportprogramokban is jeleskedtek,
a lőfegyveres lövészversenyen
Orgovány és Törökszentmiklós
együttesét legyőzve az első helyet szerezték meg.

A rendezvény támogatói:
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke,
Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke, Magyar
Labdarúgó Szövetség, Szentes Város Polgármesteri Hivatala, Szabó
Zoltán Ferenc polgármester, Szentes Város képviselő testülete, Szentesi Kinizsi SZITE vezetése és dolgozói, Szentesi Rendőrkapitányság
vezetése és állománya, Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetése és állománya, Árpád-Agrár Zrt. (Szentes), Bakó-Kertészeti Kft.
(Szentes), Horváth Lajos vállalkozó (Csongrád), Szentes Városi Szolgáltató Kft., Békés Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, Gyarmati
Sándor elnök úr, Új Barázda Vadásztársaság (Szentes), Krisz-Hús Duó
Kft. (Szentes), Szentesi Központi Konyha, Szarka Attila Árpádhalom.

Sikeres volt a Strandfesztivál
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Elérni a céljainkat fokozatosan

Testsúlykontroll klub
Czakó-Kádár Viktória

2015-ben indítottuk útjára az első testsúlykontroll klubot,
melynek célja az volt, hogy a túlsúlyos emberek egy olyan közösségre találjanak, ahol sorstársakkal, azonos céllal tudják
súlytöbbletüket leadni, fittségi szintjüket növelni.
Az öt év alatt számos sikertörténetet láttunk, amelyek bebizonyították, hogy nehezített körülmények ellenére is akarattal és tudatossággal sikerülhet az, amit az elején célul kitűztünk.
A program a fokozatosság elvén alapul, hiszen minden edzés
az alapoktól indul és nehezebb, összetettebb feladatokig juthat el
benne a résztvevő. Ezek mellé, folyamatos étrendi támogatást kap
a résztvevő, mely az egészséges táplálkozás alapjaira épül.
Azonban nem mindig a fogyás, amit a legfőbb pozitívumként
emlegetnek a csoporttagok. Gyakran, a közösséget, a rendszert,
az erőnléti állapot javulását és az életmód átalakulását emelik ki.
A programot megelőző állapotfelmérés során, 10-20 kilogramm
leadását jelölik meg célként, azonban ez a 2 hónap erre nem elég.
Arra viszont igen, hogy az edzések rendszeressé váljanak, az életmódi változtatások beivódjanak az egyén mindennapjaiba és tudatosan kezdjék el élni a mindennapjaikat.
Szeretnénk újabb csoportot indítani október végén, de sajnos
a járványügyi helyzet miatt, nem tudunk biztosat ígérni. Azt azonban igen, hogy aki szeretné kipróbálni magát egy ilyen életmódváltó programban, annak az előjelentkezés biztosított.
Várunk a programba minden olyan érdeklődőt:
• aki komolyan szeretne belevágni az életmódváltásba és ehhez
segítségre van szüksége
• akinek komolyabb mozgásszervi betegsége nincs, tehát egy
guggolást, fekvőtámaszt el tud végezni
• aki vállalja, hogy heti 2 edzésen részt vesz a lehető legjobb tudása szerint.
Hering Viktor
• Egy szentesi férfi és annak
az apja bántalmazta egyik ismerősüket augusztus másodikán, a
belvárosban. A két férfi korábbi
sérelmei miatt esett neki a sértettnek, akit a helyszínen megvertek. Az apa-fia páros ellen
garázdaság miatt indult büntetőeljárás.
• Kifosztás és lopás miatt indult
nyomozás egy helybéli férfivel
szemben, aki augusztus nyolcadikán hajnalban egy szentesi ingatlanba hatolt be, majd a nyitott
ablakon keresztül bemászott a lakásba, ahol az ott alvó férfi ágya
mellől a 110 eurót és 1500 forintot tartalmazó pénztárcát és egy
okostelefont tulajdonított el, a
konyhából pedig élelmiszereket gyűjtött össze magának. A
betörő ezt követően a szomszédos ház udvarát is meglátogatta,
ahonnan egy kerékpárt vitt magával. A rendőrség munkatársai
az adatgyűjtést és a tanúk beszámolóit követően nem sokkal
megtalálták az eltulajdonított kerékpárt, majd az elkövetőt is elfogták.
• Augusztus kilencedikén az
Ipartelepi úton található egyik

Aludt, amikor meglopták
félsorompót rongálta meg egy
kerékpáros. A bringás figyelmetlen volt és későn vette észre a leereszkedő sorompót, járművével
nekihajtott a berendezésnek, ami
letört. A kerékpáros ellen gondatlanságból elkövetett, a vasúti
közlekedés biztonságának veszélyeztetése miatt indult eljárás.
• Üzletszerűen elkövetett lopás

vétsége miatt folyik nyomozás
egy szentesi nővel szemben, aki
rövid időn belül négy alkalommal
is alkoholt lopott az egyik bevásárlóközpontból.
• Augusztus tizenharmadikán
történt, hogy egy nagymágocsi
férfi a volt élettársának a jelenlegi párjához látogatott el, akit
annak háza előtt szidalmazni

kezdett, majd az utcafronti ablakokon lévő két redőnyt megrongálta. A volt élettárs ellen garázdaság miatt folyik eljárás.
• Egyedi azonosítójel meghamisításának bűntette miatt folyik
vizsgálat egy hódmezővásárhelyi férfivel szemben, aki augusztus 19-én a délelőtti órákban úgy
közlekedett személygépkocsijával, hogy azon egy másik jármű
rendszámát helyezte el.
képünk illusztráció
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Családi események

Antal Róbert és Szabó Zsuzsanna

Született: Bognár Zsoltnak és Kovács Barbarának (Szentes) Zselyke Mária, Panyik-Tóth Zoltánnak és Seres Juditnak (Szentes) Lizi,
Pilesz Jánosnak és Hegedűs-Tóth Ibolyának (Szentes) Dávid, Traj
Zoltánnak és Illés Izabellának (Szentes) Olivér, Dobos Lórántnak és
Curescu Ramona Cristinanak (Csongrád) Barna Zalán, Elekes Attilának és Tóth Erikának (Csongrád) Máté, Nagy Alexandernek és Gyöngyösi Krisztinának (Csongrád) Inez, Mogyorósi Árpádnak és Véber
Evelinnek (Csongrád) Árpád, Juhász Attilának és Mizere Anikónak
(Csongrád) Milán nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Szabó János és Szegedi Adrienn Zsuzsanna
(Szentes), Gajda Csaba és Debreczeni Zsanett (Szegvár), Antal Róbert és Szabó Zsuzsanna (Szentes) Nagy Imre és Madarász Gréta
(Szentes), Csomány Richárd Zsolt és Györgyi Helga (Szentes).
Elhunyt: Csatári Sándorné (Árgyelán Eszter) (Szentes), Szabó
András (Szentes), Bori Farkas (Csongrád), Tyukász Sándor (Csongrád), Forgó Lászlóné (Nyemcsok Erzsébet) (Csongrád), Lengyel
György (Csongrád), Homlok Jánosné (Lakatos Mária) (Csongrád)
Tarnóczi István (Csongrád) Szénási Lajosné (Kecse-Nagy Eszter)
(Szentes), Molnár-Farkas Károly Gábor (Szentes), Kardos Imre Zsolt
(Szentes), Urik Katalin (Szentes), Buzi-Nagy Lászlóné (Tarnóczi Éva)
(Szentes), Dénes Jánosné (Korom Jolán) (Csongrád).

Pilesz Dávid

Bognár Zselyke

Traj Olivér

Csomány Richárd Zsolt és Györgyi Helga

Központi Konyha előfizetéses menüje

Aug.31 - szept 4.

35.
hét

Hétfő
A

menü

Májgombócleves,
sonkás-tejszínes tészta,
körte

Tel.: 63/314-217

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tarhonyaleves, zöldborsós
sertésragu, főtt burgonya

Almaleves,
csirkepaprikás, tészta,
uborkasaláta

Fejtett bableves,
pulyka aprópecsenye,
bulgursaláta,
vegyes vágott

Zellerkrémleves,
sertéssült,
vegyes gyümölcsmártás

A menü

A rendelést a megelőző héten csütörtökig kell leadni telefonon, e-mail-ben (http://www.szvszkft.hu/kapcsolat/), befizetni azonban személyesen lehet a konyhán vagy a központi irodában.

880 Ft
Jelölje be
melyiket választaná!
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Szentes családi ízei

HÉTFŐ
KEDD

A menü: Pirított tarhonyaleves
Milánói sertésborda
B menü: Zöldbableves
Csongrádi aprópecsenye tört burgonyával
Napi desszert: Somlói galuska

SZERDA

A menü: Gulyásleves
Rántott sertésmáj kelkáposztafőzelékkel
B menü: Zellerkrémleves
Sült csirkecomb rizibizivel
Napi desszert: Csíkos palacsinta

CSÜTÖRTÖK

A menü: Paradicsomleves
Sertéspörkölt tésztával
B menü: Grízgaluskaleves
Görögös csirkemell burgonyapürével
Napi desszert: Tejszínhabos pudingkehely

PÉNTEK

A menü: Legényfogó leves
Mustáros flekken sült burgonyával
B menü: Szecsuani csípőssavanyú leves
Zúzapörkölt tésztával
Napi desszert: Gesztenyepüré

SZENTES, PETŐFI U. 7/A.

MENÜ: 950,- Ft DESSZERT: 250,- Ft
Továbbra is vállalunk
kiszállítást, bővebb
információ:
WWW.GALERIAKAVEHAZ.HU
TELEFON: 63/311-729

Fizetni készpénzzel vagy
bankkártyával és SZÉP-kártyával is
lehetséges.

Szeptember
PROGRAMAJÁNLÓ
2. szerda
A városi könyvtárban 18 órakor Nikosz Kazandzákisz és Rákosi Viktor
műveinek felolvasóestje lesz. Közreműködnek a Krúdy Gyula Baráti Kör és a Szentes-Csongrád Rotary Club tagjai. Rendezte: Horváth
György

9. szerda
A Szentesi Lajtha László AMI hangversenytermében Nagy János címzetes igazgató 80. születésnapja
előtt tisztelgő ünnepi műsorra várják a közönséget 17.30 órai kezdettel. (Részleteket lapunk 9. oldalán
olvashatnak.)

HOROSZKÓP
aug 28 - szept4.
KOS Valami több időbe fog
telni, mint ahogyan azt először gondoltad, és ez felboríthatja a számításaidat. Néhány korábbi tervedről le kell mondanod, hogy a fontosabb
dolgok végére érj.

HETI MENÜ:
Aug. 31- szept. 4.
A menü: Húsleves
Temesvári sertésszelet párolt rizzsel
B menü: Gyümölcsleves
Zöldséges-csirkés rakott tészta
Napi desszert: Mákos-meggyes palacsinta

2020. augusztus 28.

Radnai pecsenye
Hozzávalók: 80 dkg marhacomb, 8 szelet bacon, 10 dkg mangalica zsír, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, só
ízlés szerint, frissen őrölt fekete bors ízlés szerint, 2 dl száraz fehérbor, 2 db alma
Elkészítés: A zsírt megolvasztjuk, felét egy tepsibe öntjük,
amelyben a hússzeletek egymás mellett elférnek. A hagymát és
a petrezselyemzöldet apróra vágjuk, összekeverjük, borsot darálunk hozzá. A hússzeleteket jól kiklopfoljuk, mindkét felét besózzuk. A szeletek egyik felére halmozzuk a hagymás, borsos, petrezselymes keveréket. Baconnel letakarjuk, amit fogpiszkálóval
a húsra tűzünk. A szeleteket a tepsibe fektetjük, ráöntjük a zsír
másik felét és a bort. Fóliával lefedve puhára pároljuk a húst. Levesszük a fóliát, almacikkeket szórunk a hús mellé, és erős lángon megpirítjuk a szalonnát.

 Egészségügyi ügyelet
A felnőtt orvosi ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától
reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7 órától 7 óráig (24
órás) a Vásárhelyi út 30. szám alatt
tartanak ügyeletet. Telefon: +36
30/708-7183, +36 63/400-712
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A kiegészítő gyermekorvosi ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén
és ünnepnapokon 9 órától 11 óráig. A fennmaradó ügyeleti időben
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház Gyermekosztálya látja el a kis
betegeket. Telefon: +36 63/311-246

Az ügyeletet és készenlétet
ellátó gyógyszertár
augusztus 31 - szeptember 7.

Szent Damján
Gyógyszertár /BENU/
(Szentes, Sima F. u. 38.)
Telefon: 63/315-894
Készenléti telefon: 30/936-5318

Gyógyszertári ügyelet ideje: hétköznap 19 órától 20 óráig, szombaton 18 órától 20 óráig, vasárnap
8 órától 20 óráig, ünnepnapokon
9 órától 20 óráig.
Ügyeleti időben a gyógyszerész a gyógyszertárban tartózkodik, csengetéssel hívható.
Gyógyszertári készenlét ideje:
hétköznap 20 órától másnap 7:30ig, szombaton 20 órától másnap
8 óráig, vasárnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha vasárnap után ünnepnap következik vagy ünnepnap után vasárnap, akkor 9 óráig
tart a készenlét), ünnepnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha ünnepnap
után vasárnap következik, akkor 9
óráig).
Készenléti időben a gyógyszerész az adott telefonszámon elérhető és indokolt esetben (sürgősségi osztályról, orvosi ügyeletről
érkező betegek esetén) legkésőbb
30 perc múlva érkezik a gyógyszertárba.

BIKA Általában uralod a problémáidat, most mégis nagyon
jól jön, hogy valaki segít, és terheket vesz le a válladról. Ez nem csak megkönnyíti a dolgodat, de a kapcsolatotokat
is szorosabbra fűzi.
IKREK Lehet, hogy valami
nem kifejezetten kellemes,
de ha jót tesz neked, és te is
tudod, hogy erre van szükséged, akkor
jobb túlesni rajta. Vegyél egy nagy levegőt, és vágj bele a dologba.
RÁK Szorít az idő, és te még
mindig nem álltál elő megoldással egy kényes kérdést illetően. Ha úgy látod, hogy nem tudsz időben
választ adni, akkor kérj még haladékot.
OROSZLÁN Legszívesebben
végig lustálkodnád az egész
hetet, és bosszant, hogy valaki folyton ki akar rángatni
a kényelmedből. Hagyj időt a feltöltődésre, most erre van szükséged, adj esélyt az
új kalandoknak is.
SZŰZ Nem könnyű visszaállni a
taposómalomba, az sem segít,
hogy újabb és újabb akadályok
nehezítik a dolgodat. Hamarosan azonban felveszed a ritmust, és a kihívások motiválni fognak majd.
MÉRLEG Szeretnél még egy
nyugodt hetet, de jobb, ha
felkészülsz az újabb és újabb
fordulatokra. Ha nyitottan állsz hozzájuk,
akkor ezek több örömet hoznak majd,
mint bosszúságot.
SKORPIÓ Jó érzés, amikor
végre a magad ura leszel,de
a felelősségek gyorsan
újabb aggodalmakat is hozhatnak magukkal. Te vágytál erre a feladatra, és tulajdonképpen elégedett vagy
a helyzettel.
NYILAS Érzékenyen reagálsz
a héten sok olyasmire, amivel pedig senki nem akart
megbántani. Ne fojtsd el az érzelmeidet,
inkább beszélj róluk, mert ha csak magadat emészted, több kárt okozol.
BAK Örömteli esemény elé
nézel, ami ha nem is közvetlenül téged, hanem a családot, vagy egy barátodat érinti, mégis valóban boldog leszel tőle. Mások örömében
osztozni az egyik legtisztább öröm.
VÍZÖNTŐ A szokásosnál is több
energiát kell most fektetned
abba, ami igazán fontos neked,
ha meg akarod tartani, és főleg
akkor, ha javulást is szeretnél. Minden
energiádra szükség lehet.
HALAK Ne ijedj meg a kihívásoktól, mert ha előre felkészülsz, és nem félsz kérdezni,
akkor ígéretes lehetőséget kínálnak. Ne
rágódj most sokat a múlt kudarcain, koncentrálj a jövő sikereire.
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Szentes arculata régen és ma

Artézi kisuszoda – 125 éve létesült Szentes első közfürdője

Az egészséges ivóvíz és a
tisztálkodási-fürdési lehetőség ma természetesnek tűnő
adottság mindenki számára.
A közegészségügy ezen alapvetései érdekében az első lépések az 1800-as évek végén
történtek meg Szentesen. A
megyeház előtt 1886-ban kezdett működni az Alföld harmadikként megfúrt artézi kútja, majd ennek vízfeleslegét
hasznosítva 125 évvel ezelőtt,
1895-ben medencés közfürdő
létesült a Széchenyi ligetben,
a már meglevő gőz- és kádfürdő épülete mellett, a Kurca felőli oldalon.
Büszke lokálpatriótaként is el
kell ismernünk, hogy mindkét említett ügyben Hódmezővásárhelyé
az elsőség. Zsigmondy Béla budapesti gépészmérnök 1880-ra fúrta
meg a szomszéd város első, kiváló
vizet adó artézi kútját. Ez volt a piactéri Bakay kút, a következő pedig 4 év múlva a Nagy András János – Mucsi Mária kút, amelynek
költségét a névadó módos házaspár fedezte. Ez utóbbinak másodpercenkénti 12 literes vízbősége
kínálta a lehetőséget egy közfürdő ellátására is, amely külön férfi
és női medencével 1886-ra meg is
valósult a Népkert keleti felében.
De térjünk vissza Szentesre.
1885 júniusában Zsigmondy még
fúrja a főtéri kutunkat, amikor dr.
Götzl Bertalan tiszteletbeli városi főorvos a Szentesi Lapban az
alábbi javaslatotokat teszi: „Vezettessék a nyerendő ártézi víz fölöslege a fürdőházba, itt láttassék el
a jelenlegi fürdő tiszta, egészséges fürdővízzel, és egészíttessék
ki - talán vállalkozás útján - egy
közfürdővel, u. n. nyári uszodával.”
Az említett fürdőház a ligeti gőzés kádfürdő volt, amely 1870 óta
szolgálta a városi közönséget. Viszonylag kis befogadó képessége
és magasabb árai mellett gyakori panasz volt az ásott kútból származó kemény, meszes vizére.
Götzl doktor első javaslata hamarosan megvalósult. Az artézi
kút túlfolyó vizét zárt téglacsatorna vezette le a Kurcába – ezt toldották ki 9 cm átmérőjű csővel a
hídtól a ligeten át a gőz- és kádfürdő víztartó medencéjébe. Mivel
a főtér ettől 5 méterrel magasabban fekszik, a 450 méteres távolság gravitációsan áthidalható volt.
A felesleges víz viszont innen továbbra is a Kurcába folyt, mert a
közfürdő ügye évekig csak halogatódott.

Sarkadi Nagy Mihály polgármester megbízásából Schneider
József mérnök már 1887 májusában megtervezte a szentesi nyári
ártézi fürdőt. Ekkorra készült el az
artézi kút 7 méter átmérőjű kalázi
homokkő medencéje, közepén a
Franciaországból hozatott 5,5 méter magas, szobrokkal díszített öntöttvas felépítménnyel.
Schneider mérnök a másodpercenkénti 4 literes vízhozamból kiindulva és a várható igénybevételt figyelembe véve egy 10
x 16 méteres medencét tervezett,
a Kurca felé 1 méterről 1,8 méte-

taságával, mint saját magáéval” –
írta egy helyütt, szenvedélyesen
kitérve még az ifjúság körében az
újoncozások során megtapasztalható elsatnyulásra is.
1888 januárjában Szénássy Ferenc vállalkozó ajánlkozott a megvalósításra az esetben, ha ingyen
területet kap, és nem kell fizetnie
a felesleges vízért. Ezt a város elutasította, ám hivatkozva az ekkoriban megvalósult nagy fejlesztésekre, továbbra sem lépett
a közfürdő ügyében. Időközben a
kúttól vezetéket építettek a gimnáziumhoz, illetve a Kispiactér

déssel bár, de elkezdhette fogadni
látogatóit. A belépő- és kabin-használati díj 10 krajcár volt, délelőttönként a hölgyek, délután az urak
vehették igénybe. Az első hónap sikere máris reményt adott a 3-4 év
alatti megtérülésre.
1932-ig, az 50 méteres sportuszoda elkészültéig a szentesi fiatalság kedvenc nyári tartózkodási helye volt az artézi kisuszoda,
amely a gőz- és kádfürdővel közös
hasznosításban tovább üzemelt
ezt követően is, bár egyre csappanó látogatottsággal. Az utolsó bérlője az 1950-es évekig a Labádi há-

rig lejtő mélységgel. Mérései alapján részletes számításokat mellékelt a vízzel való feltöltés és a
leürítés időigényére is. A medence köré Novobáczky Győző városi
tanácsos 48 öltözőhelyet biztosító kabinsort, a Kurca felőli végére pedig egyszerűségében is festői
hatású bejárati épületet tervezett.
A vázlatokat a számításokkal, valamint a megvalósult épület fotóját
Schneider József közzétette a Magyar Mérnök 1901-es évfolyamában.
A szerény 6.500 Ft-os költségvetésű terv tehát kész volt, de sehogy sem akart megvalósulni.
Götzl doktor rendszeresen próbálta népszerűsíteni a helyi lapokban a közfürdő ügyét, maga
mellé állítva a városi egészségügyi bizottságot, illetve a csongrádmegyei orvos-gyógyszerész
egyletet is. Fejtegetésében példának hozta osztrák és német települések jóval nagyobb erőfeszítések árán létrehozott közfürdőit,
és nem mulasztotta el hangsúlyozni a vásárhelyi fürdő sikeres,
jól jövedelmező működését. „A
magyar ember nem szeret fürödni, többet törődik barmának tisz-

felé, és a nap bizonyos óráiban jelentősen megnőtt a vízhordás is.
Mindezek figyelembe vételével
Schneider József frissítette a terveit és az ekkorra megalakult bizottság elé terjesztette.
1890 októberében végre a közgyűlés napirendre tűzte a közfürdő ügyét, de ez követően is csak
a huzavona folytatódott, immár a
városi gazdászati szakosztály berkein belül. 1891-ben lemondatták
Sarkadi Nagy Mihály polgármestert. A helyére törvénytelen eszközökkel dr. Tasnády Antal került,
ami minden mást felülíró pártoskodást idézett elő. A helyzet 1893ban Burián Lajos megválasztásával normalizálódott.
A következő évben a fürdőház
közelében újabb ártézi kutat fúrattak, és így két helyről megoldva már biztonságosnak látszott a
vízellátás. 1895 májusában Götzl
doktor örömmel nyugtázhatta,
hogy megkezdődött az építkezés.
A Zsoldos-téglával bélelt és a Magyar Asphalt Rt. eljárásával szigetelt medence kiállta a próbát, és
a nyári ártézi fürdő 125 éve, 1895.
július 14-én, nyolc évnyi késleke-

zaspár volt – anyai ágon Horváth
„Rozoga” László tanár úr nagyszülei. Ekkor a fürdőépület a Városgazdálkodás kezelésébe került, és
több terv elvetése után, 1961 áprilisától jelentősen átalakítva Farkas
Antal Úttörőházként kezdett működni. A nyári napközis táborok alkalmával kiválóan szolgált az udvari medence, amely mellől 1968-ban
lebontották a kabinsort, és korláttal, illetve lépcsővel látták el.
Az Úttörőház 1990 decemberétől mint Ligeti Játszóház és Szabadidő Központ működött 1993 júliusáig. Ekkortól 2011-ig az épület
a Városi Gyermekház és Családsegítő Szolgálat – később Szentesi
Családsegítő Központ – székháza
lett, az udvari medence pedig elvesztette szerepét.
A 150 éves egykori gőz- és kádfürdő, valamint a 125 éve létesült ártézi kisuszoda szebb napokat látott épületei jelenleg érdemi
funkció nélkül, ám még menthetően várják, hogy múltjukhoz méltó
feladatot kapjanak.
Összeállította: Tímár Ferenc –
Fotók: Magyar Mérnök (1901) és
Tofán Sándor
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Nyerjen a Szentesi Életben!
fényt színeire bontó üveges ásványt. 24. Hideg évszak. 26. Kettesével. 28. Az egyik szülő. 30. Mekegni kezd! 32. Visszafelé: Az Etna is
ez. 35. Francia kártyalap. 36. Egyetemi kar. 38.
Szintén. 39. Jólneveltsége. 41. Szöglet. 43. Lakoma. 45. Gépkocsi része. 47. Feminin. 48. Kar
– angolul. 50. Téli csapadék. 51. Zuhanyozik.
53. Fagyi Berlinben. 54. Orosz igen. 56. Lóbíztató. 58. Hiteles. 60. Becézett Miklóst. 63. M…
- folyóágyába. 66. Női név. 69. Szentes egyik
városrészében él. 71. Női név, Éminek is becézik. 72. Magányos ember. 73. Az „örök nő”.
75. Verejtékezik. 76. Bikaviadalok főszereplője. 77. A rabság jele.
Függőleges: 1. Lelkialkat. 2. Állami bevétel. 3. Kétszeres olimpiai bajnok spanyol teniszező (Rafael). 4. Basszusgitáros, zeneszerző
(Póka). 5. Te és ők. 6. Utálat, iszony. 7. Párosan odaadó! 8. Nehéz, súlyos. 9. Szolmizáció hang. 10. Hibáztat. 11. Ügetés. 12. Földforgató szerszám. 17. Szemtelen, faragatlan.

Előző számunkban megjelent keresztrejtvények megfejtései: 1. Ha valami ingyenes, az
valahogy finomabb is. 2. Az élet tele van lehetőségekkel, amelyek csak rád várnak, és vagy élsz
velük, vagy félni fogsz tőlük. 3. Igazán nőnek
lenni csak egy igazán férfi mellett lehet. 4. Boldogok a hentesek, mert egész nap húsbavágó
kérdésekkel foglalkoznak. Nyerteseink: Bácskai Mihályné (A Jázmin Virágüzlet ajtódísze),
Badár László (Szentes 50 arca könyv), Kálmán Dezsőné (Szentesi Üdülőközpont családi belépője), Almási Józsefné (A Rákóczi utcai Trafik nyereménycsomagja)
Vízszintes: 1. Lewis Carroll, eredeti nevén
Charles Lutwidge Dodgson (1832. január 27.
– 1898. január 14.), írói álnevén angol író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész
gondolatát idézzük. Folytatás a függőleges
30. számú sorban. 13. Porció. 14. Menekülve
futó. 15. Köles. 16. Göndör, fodros. 18. Székesegyház. 19. Koma. 20. Színésznő (Für). 22. A
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az ünnepekre, amelynek címe, Szentes 50 arca. A hetilap sikeres sorozatából
szerkesztett könyv bemutatja a régi utcaképet, épületeket, központot, és mellette
a mai arcát, ami visszanéz ránk.

6

14

16

24

5

19. Bicegő. 21. Veszteség. 23. Panamai és thaiföldi autók jelzése. 25. Idény, szezon. 27. Tanult ember. 29. Iszákos. 30. Az idézet második sora. 31. Szónokot, oktatót. 32. Tiltás. 33.
D… - úrinő. 34. Hibbant. 35. Időelőttit. 37. …
ter – csiriz németül. 40. Római ötvenegy. 42.
Vízi átkelőhellyel. 43. Találat a vívásban. 44.
Maradvány. 46. Hősies. 49. … Fair Lady – musical. 51. Tengeri hal. 52. Üreg, népiesen. 55.
Spionja. 57. Hajlik. 59. …el – a polcról levesz.
61. Meghirdet. 62. Kecske kicsinye. 64. Kísértet, fantom. 65. Nagy, terjedelmes – angolul.
67. Lám, itt van. 68. Idegen Éva. 70. Szótoldalék. 72. Remek kezdet! 73. Csokoládéféle.
74. Ajándékoz.
Beküldendő a vízszintes 1. és függőleges
30. számú sorok megfejtése szerkesztőségünk címére (Kossuth tér 5. E-mail: szentesielet@gmail.com) szerda délig.
Ezen a héten a Szentes 50 arca című könyvet sorsoljuk ki helyes megfejtőink között.
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ségében, a Kossuth tér 5. szám alatt és a Babilon könyvesboltban.

Szentesi lakcímkártyával rendelkezőknek 50% kedvezményt biztosítunk.

47

48

54

55

63

64

49

56

57

65

66

71

Ú

50

51
58

59

HONDA GTV-160-as rotakapa,
állószivattyú (ruszki), jancsipumpa,
4 db patkószék, üstház, 32-es húsdaráló, fateknő, hurkatöltő, retro rádió
eladó. Telefon: 30/473-0311
BEREKBEN 200 négyszögöles
zárt kert eladó. Telefon: 30/619-3046
HÉVÍZ Dobogomajor 44. heti
üdülő bérleti jog 2 fő részére eladó.
2020.10.31-11.07. időszakra.Telefon:
63/317-312
SZÉP állapotú fehér zománcos
fürdőkád 160 cm-es eladó. Telefon:
30/345-2596
MINŐSÉGI borszőlő eladó feldolgozásra. Telefon:70/591-7892
KIPUFOGÓT keresek (katalizátor) megvételre. telefon: 20/5080-733
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61

74

HIRDESSEN INGYEN!
SZÉP kiscicák ingyen elvihetők.
Telefon: 63/312-911
BEREKBEN kert, kis házzal eladó.
Telefon: 63/311-325
MŰVIRÁGOK, koszorúk már 80
Ft/db-tól. Telefon: 30/999-3610
CSIGAEVŐ futókacsa eladó. Telefon: 20/417-7371
GÁZKAZÁN Radiant 26,8 KW-os
használati melegvizes, gázbojler fali
kéményes 23,5 Kw-os, zománcos új
150 cm-es új fürdőkád tartozékaival,
háromszárnyas műanyag redőnyös,
festett, üvegezett ablakok, eladók.
Sport kerékpárra is cserélhető. Telefon: 30/948-7134.

62

69

76

F

53

INGÓSÁG kiárusítása a Köztársaság utcában. Érdeklődni telefonon:30/402-6522
RÉGI könyvek, úti könyvek, Verne
Gyula könyvei, forgatható parabola
antenna eladó. Szentes Szent Imre
herceg u. 10. telefon: 30/350-9548
CSONGRÁDON a Vízlépcső út
mellett szőllős, gyümölcsös, 1900 m2
pincézett kisházzal eladó. Telefon:
63/311-610
JÓ állapotú kombinált hűtőszekrény, keveset használt mogyorószínű
kanapé (rugós ágyneműtartós ággyá
nyitható) költözés miatt eladó. Telefon: 30/5510728

70
75
77

3+2+1 ülőgarnitúra eladó. Ár:
16.000 Ft. telefon: 70/578-2603
ELŐNEVELT igényes, napos búbos és rózsás törpe csibék eladók. telefon: 30/9754796
3,82 ha karbantartott, minőségi
borszőlő- ültetvény Bokroson eladó
vagy kiadó. Telefon: 70/262-8811
CSONGRÁD-BOKROSON 3,82
ha Cabernet franc eladó az Orbán
szobornál. Telefon:70/591-7892.
CSONGRÁDON a Bacsa dűlőben
szép kis nyaraló 550 négyszögöl területtel eladó. Telefon: 63/311-604
FRANCIAÁGY,
szekrénysor,
konyhaszekrény, szőnyegek eladók.
Telefon: 30/323-1759

2020. augusztus 28.
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Zárul a csoportkör a női Magyar Kupában
Hering Viktor
A Ferencváros elleni elhalasztott, itthoni női vízilabda Magyar Kupa - mérkőzést
szeptember másodikán pótolja majd a Hungerit Szentesi VK
együttese. A hölgyek időközben két góllal kikaptak Egerben, hazai medencében pedig
az UVSE győzte le Dömsödi
Dalmáékat 24 – 11-re. A mieink tegnap kora délután a Tatabánya vendégei voltak.
A Hungerit szeretett volna vis�szavágni az Eger együttesének a
ligeti uszodában elszenvedett
vereségért, és bár mind a négy
negyedben szoros nyolc perceket játszott a házigazdákkal, a
végén mégis az Eger örülhetett
a 11-9-es győzelemnek. – Teljesen más mérkőzés volt ez, mint
amit itthon játszottunk az egriekkel – értékelte a látottakat a mérkőzést követő sajtótájékoztatón
Matajsz Márk vezetőedző. – A találkozó elején két-három olyan
lehetőségünk is akadt, amit gólokra válthattunk volna, ugyanak-

kor a védekezésünk sokkal határozottabb volt, mint Szentesen. A
lefordulásokat követő visszazárásokat még nagyon sokat kell gyakorolnunk, de idővel ez is sokkal
jobban megy majd.
Három nappal később már a
bajnok UVSE érkezett Szentesre,
és semmi kétséget nem hagyott
a felől, hogy melyik a jobb gárda. Matajsz Márk szerint ismét bebizonyosodott, hogy nézők nélkül nem az igazi a vízilabda sem,
de nem tehetnek mást, alkalmazkodni kell a jelenlegi körülményekhez. – Igyekeztünk, lassítani
az UVSE játékát, de saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ez nem
egyszerű dolog. Voltak játékelemek, melyek hellyel-közzel működtek, tizenegy gólt dobtunk
ellenfelünknek, amivel elégedett
vagyok. A visszarendeződésünkön továbbra is dolgoznunk kell
és a blokkok minőségén is javítanunk kell a jövőben – nyilatkozta a vezetőedző, majd hozzátette, hogy szeretné, ha zavartalanul
lebonyolódhatna a kupasorozat.
Egyelőre úgy tűnik a befeje-

Női vízilabda Magyar Kupa, 7 – 8. forduló
Eger – Hungerit Szentesi VK 11-9 ( 3-2, 3-1, 3-3, 2-3)
A szentesi gólszerzők: Kövér-Kis 4, Polák 2, Varga, Dömsödi,
Kolarova
Hungerit Szentesi VK – UVSE 11- 24 ( 3-8, 2-6, 3-4, 3-6)
A szentesi gólszerzők: Kövér-Kis, Polák, Varga, Kolarova, Tóth Cs.
2-2, Dömsödi
zésnek nem lesz akadálya, hiszen
tegnap a Hungerit Tatabányára
látogatott, a korábbról elhalasztott Ferencváros elleni összecsa-

pást pedig jövő szerdán pótolják
a csapatok, a találkozó 19 órakor
kezdődik a Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszodában.

Karantén után ismét edzésben a metALCOM
Hering Viktor
A metALCOM - Szentesi VK férfi
vízilabdacsapata augusztus 12én még lejátszotta az Újpest elleni Magyar Kupa mérkőzését – a
mieink 10 – 6 –ra győztek - , a másnapi, Szeged elleni összecsapásra
viszont már nem kerülhetett sor,
mivel a Ferencváros együttesénél
négy vízilabdázó is pozitív koronavírus tesztet produkált, így a
Magyar Vízilabda Szövetség vezetősége úgy döntött, hogy valamennyi további mérkőzést elhalaszt a Magyar Kupában.

A döntést követően nem sokkal az Eger, az UVSE és a Debrecen együttese is tudatta, hogy
van olyan játékosuk, akik megfertőződött a COVID 19-cel. A
Szentesi Vízilabda Klub a közösségi oldalán arról számolt
be, hogy „a metALCOM Szentes felnőtt férfi vízilabdacsapata a 2020–2021-es BENU Magyar
Kupa küzdelmei után kétszer
vett részt a Semmelweis Egyetemen PCR koronavírus-teszten.
A teljes férficsapat és edzők, ös�szesen 18 fő. A csapat 36 negatív
tesztet produkált 2020.08.14-én

és 2020.08.17-én. Ezen eredményektől függetlenül a Csongrád-Csanád megyei lakosokat a
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal járványügyi megfigyelés alá helyezte, karanténba
zárta 2020.08.26-ig lakóhely elhagyási tilalommal. Azzal az indoklással, hogy 2020.08.12-én
az UVSE csapata ellen játszott
a Metalcom Szentes, és az UVSE-ben szerepelt olyan személy,
aki pozitív koronavírus-tesztet
produkált. Ez a rendelkezés 15
főt érint. A három Pest megyei
lakóhellyel rendelkező játékosunkat az ottani hatóságok nem
helyezték járványügyi megfigyelés alá, ugyanezen indoklás
alapján, mivel nem zárt térben
nem volt 15 percnél hosszabb
a kontakt. Természetesen bennünk is felmerül a kérdés, hogy
egy jogszabályt, hogyan lehet
többféleképpen értelmezni, az
ország más-más pontjában, de
ezt önökre bízzuk” – áll a klub
közleményében. Pellei Csabától,
a csapat vezetőedzőjétől megtudtuk, hogy a karanténban lévő
játékosok otthon végeztek erősítő munkákat egészen szerdáig,

csütörtöktől kezdődően viszont
újra edzésbe állt a csapat. – Az
első két forduló mérkőzéseit későbbi időpontban játsszuk majd
le, számunkra szeptember 9-én,
a Honvéd ellen, a fővárosban
kezdődik a bajnokság, ráadásul televíziós mérkőzéssel. Az
előttünk álló két hétben kellene
magunkat összeszedni újra, ami
nem lesz egyszerű feladat. Véleményem szerint az első négyhat forduló rámegy arra, hogy
ismét arra a játékszintre jussunk
el, ahová a kupaküzdelmek során már eljutottunk egyszer. A
karanténba helyezésünket szerencsétlen döntésnek érezzük,
nagyon nagy lépéshátrányba
kerültünk a többi együttessel
szemben.
A 2020-2021 –es szezon nyitófordulóját augusztus 29 –én és
30 – án rendezik, de az már most
biztos, hogy az elhalasztott Tatabánya – Szentes mérkőzésen
kívül a Ferencváros – Vasas és
az Újpest – Debrecen összecsapásokat is későbbi időpontban
rendezik majd meg.
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A hibáink miatt nyert a Szeged

ni, egyenlítettünk és reménykedtem abban, hogy a vezetést
is megszerezzük, amire minden
lehetőségünk megvolt – kezdi
értékelőjét Koncz Zsolt.
A Kinizsi azonban 3 perc alatt
két gólt kapott, ami nem tett jót
a csapat önbizalmának. A szépítés azért összejött, így 3-2-es
vereséggel zárta az 1. fordulót
a szentesi gárda.

Sebők Tamás
Az elmúlt hétvégén a Szeged
2011 Kft. II. – Szentesi Kinizsi
SZITE összecsapással megkezdődött a megyei labdarúgó
bajnokokság első osztályának
2020-2021-es pontvadászata.
Koncz Zsolt együttese a Szent
Gellért Fórumban lépett pályára, ahol, 3-2-es vereséget szenvedett ellenfelétől.

A bajnokit követően így értékelt a vezetőedző: – Megilletődötten kezdtünk, az ivószünet
után azonban egy igen hajtós,
jó mérkőzés alakult ki. Azt sajnálom, hogy a Szeged nem a helyzeteiből győzött le bennünket,
hanem a saját egyéni hibáinkból kaptunk gólokat. Ajándékot
adtunk az ellenfelünknek. A 20.
perc után nekünk is megvoltak
lehetőségeink, fel tudtunk áll-

Csörögtek a csontok
Sebők Tamás
Rendhagyó módon rendezte meg szokásos nyári strandrögbi
kupáját a Szentesi 91-esek Rögbi Klub. A csongrádi Körös-torokban ezúttal a 35 évnél idősebb, veterán sportolók mérték össze
tudásokat a „Csörögjönacsont” Veterán RugBeach Kupa jó hangulatú eseményén.
Az elmúlt évek során a Körös-Toroki Napok társrendezvényén, a
KTN Rugybeach Kupán csaptak össze az ország minden szegletéből
érkező rögbisek, ám mivel a fesztivál az idei évben elmaradt, így egy
különleges összejövetellel folytatódott a hagyomány.
A Szentesi 91-esek szakmai vezetője, Törőcsik Sándor lapunknak
elárulta, végül 4 város: Százhalombatta, Kecskemét, Szeged és Szentes csapatai mérkőztek meg a homokban. – Az esemény körmérkőzéses rendszerben zajlott, mindenki játszott mindenkivel. A veterán
meccseken nem szokás eredményt hirdetni, a játék élménye, a közös sportolás számít, de annyit elárulok, hogy nagyon szoros eredmények születtek. Az első két összecsapás döntetlennel zárult, a további mérkőzéseken is csupán 1-2 céllal volt jobb az egyik gárda
– értékelt lapunknak Törőcsik.

– A hétvégén a Tiszaszigetet
fogadjuk hazai pályán. Egy szervezettebb, rutinosabb együttest lesz az ellenfelünk, de úgy
érzem a megye I-ben a Szentesi Kinizsinek nem szabad félni.
Ahogy egyre tapasztaltabbá válik az együttes, úgy a teljesítményünk is jobb lesz – zárta a gondolatait Koncz.
Szeged 2011 Kft. II. –
Szentesi Kinizsi SZITE
3-2 (1-0)
A szentesi gólszerzők: Bertók
Gábor (50’), Prozlik Ádám (73’)

Múlt és jelen találkozása
Szentes városának futballtörténelme és jelene találkozik augusztus 29-én délután 14 órától
a Delelő Sörözőben. A rendezvény ötlete a Szentesi Kinizsi SZITE vezetőedzőjétől, Koncz Zsolttól származik. – Úgy érzem, hogy
a szentesi futball – és most beszélhetünk a Vízműről és a Kinizsiről
egyaránt – nagyon sok szakember
(edző, játékos) alázatos munkájának köszönheti sikereit. A kezdeményezésem az volt, hogy egy közös összejövetelre invitáljuk meg
ezeket az embereket, hogy egy
rendezvény keretein belül ismerjék meg a klubnál folyó szakmai
munkát és egy kicsit azt is bemutassuk nekik, hogy mik a céljaink
a jövőt tekintve – mondta lapunknak Koncz.
A szentesi labdarúgás múltját Vida-Szűcs Lajos mutatja be
a résztvevőknek, míg az aktualitásokról Tari Róbert, az egyesület elnöke beszél majd. A
délután kötetlen beszélgetéssel, majd a Szentesi Kinizsi SZITE – Tiszasziget megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzéssel zárul.

Cseh Balázs a bajnok
Hering Viktor
Esztergom és Balatonfüred után
a főváros melletti Lupa Beach adott
otthont az idei Országos Strandbirkózó Bajnokság harmadik, egyben
zárófordulójának. A Dr. Papp László Birkózó Egyesület versenyzői
közül Cseh Balázs az U14-es korosztályban, Esztergomban győzni
tudott, Balatonfüreden viszont csak
az ötödik helyet tudta megszerezni. Ezúttal a döntőbe küzdötte magát, és bár ott 2-1-re alulmaradt riválisával szemben, az összetett
pontszámok alapján országos bajnoki címet szerzett. Vajda Szebasztián budakalászi negyedik helyezése összességében ötödik helyet
eredményezett, Kuczora Attila pedig, aki az utolsó versenyen hetedik lett, összetettben a 12. helyet
szerezte meg a népes mezőnyben.
- A strandbirkózás a következő ifjúsági olimpián már ott lesz a hivatalos sportágak között, a 2024- es
felnőtt olimpián pedig a bemutatkozó sportágak mezőnyében kerülhet közel ahhoz, hogy hivatalosan is
az ötkarikás program része legyen
– tudtuk meg Mazula Eriktől, a Dr.
Papp László Birkózó egyesület vezetőedzőjétől. – A mostani hazai bajnokság rangját növeli, hogy a felnőttek mezőnyében a szövetség

pénzdíjazással szerette volna még
vonzóbbá tenni a sorozatot a hazai
versenyzők előtt, ennek köszönhetően egy-egy versenyen több, mint
kétszázan álltak a birkózókörbe.
Az egyesület többi tagja sem
unatkozott az elmúlt napokban, hiszen közös edzőtáborozáson vettek
részt a fiatalok Szentesen az adácsi
„kollégákkal”. Az edzésmunka tovább folytatódik, annál is inkább,
mert szeptember 5-én, szombaton
a szentesi sportcsarnok ad otthont
a diák II-es és a gyerek korosztályú
versenyzőknek rendezendő, meghívásos versenynek. A csapat tagjai
nyolc nappal később már Orosházán szerepelnek, hiszen elkezdődnek a diákolimpia területi versenyei.

2020. augusztus 28.
Sebők Tamás
Az Immortals név hallatán
az ember jogosan harcművészetek színes skálájára gondol,
így számomra is meglepő volt,
amikor megtudtam, a szentesi medvék a ringet, szőnyeget,
tatamit elhagyva a természet
elemeivel mérkőztek meg. Az
augusztus 16-án rendezett Balaton-átevezésen 9 kilométeres távot teljesítettek két kategóriában. Élményeikről az
Immortals vezetője, Lantos Lehel mesélt lapunknak.
– Ez egy másfajta szerelem –
kezdi Lehel. – Jómagam 3 éve
evezek itt, a szentesi Tisza-szakaszon, egy outrigger kenuval, idén
pedig egy 3 személyes túrakenura is beruháztam. Igazából innen
jött a Balaton-átvezés ötlete is,
megfűztem az Immortalsos srácokat, hogy csapatban ők is teljesítsék a távot. Én egyéniben kenu
1-es kategóriában neveztem az
outrigger kenuval, mint a ’Medve
1’-es hajóegység, Tési-Vass Gergely, Őri József és szegedi kickbox-edző barátunk, Elter Antal
alkotta a ’Medve 3’-as hajóegységet, ők a vegyes kenucsapat kategóriában vágtak neki a 9 kilométernek – meséli Lehel.
Megtudtuk, a fiúk általában
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Medvék a magyar tengeren
heti két edzéssel készültek a balatoni megmérettetésre, 10 kilométert eveztek a Tiszán, ám a
Fonyód-Badacsony-Fonyód távolság is tartogatott meglepetéseket számukra. – A verseny előtti nap érkeztünk és azonnal meg
akartuk tapasztalni, milyen állóvízben evezni. Verőfényes napsütés és szélcsend volt, úgy gondoltuk, nem lesz ezzel probléma
másnap sem. Ám a vasárnap tartogatott meglepetéseket, az erős
szél és az eső miatt kétséges volt,
hogy megrendezik-e a versenyt.
Végül elindulhattunk, ám mi, tiszai gyerek nem voltunk hozzászokva az ekkora hullámokhoz –
emlékszik vissza.
Lehel elmesélte, az outrigger
kenu előnye, hogy egy oldalirányú stabilizátorral rendelkezik,
ám ez egyben hátránya is, hiszen
ezáltal nehezebb lesz a hajó, nagyobb erőt kell kifejteni evezésnél. A csapat vezetője 1 óra 2 perc
alatt teljesítette a 9 kilométert.
– Szerettem volna az első ötben beérni, de titkon a dobogó volt a célom. Azt álmomban
sem gondoltam, hogy második
helyre evezem be magam. Azért

is különleges számomra ez az
eredmény mert csak a sokszoros
„bajnok” tudott megelőzni, ráadásul végig látótávolságon belül (200-300 méter) volt előttem,
csupán 2 perccel előzött meg.
Jövőre természetesen a dobogó legfelső foka lesz a célom –
mondja.
A ’Medve 3’-as egység is szépen szerepelt a versenyen, a fiúk
1 óra 31 perces idővel a 70. helyen zárták a versenyt a több
százas létszámra rúgó tömeg-

ben. – Nagyon büszke vagyok a
srácokra, nem borultak be és hatalmas hajrát nyomtak, az utolsó
1 kilométert nagyon meghajtották, ütemes kiáltásokkal növelték a tempót, igazi csapatként
küzdöttek és hasították a hullámokat – zárta gondolatait Lehel.
Az idei Balaton-átevezés jelentkezőinek száma minden várakozást felülmúlt, kajak, kenu,
SUP, és sárkányhajó kategóriát is
hirdettek a szervezők.

Váradié a századik érem
Hering Viktor
Két héttel ezelőtt a Magyar
Utánpótlás Bajnokságon, ezen a
héten szerdán pedig már a Főiskolás bajnokságon szerepeltek
a Maximus SE nehézatlétái.
Az utánpótlás viadalra szinte azonos összetételű csapattal
utazott az egyesület, mint a felnőtt OB-re, hiszen Veiland Violetta és Fischer Márk sincs még
23 esztendős, Dudás Vencel pedig még náluk is fiatalabb. Az
esélyeknek megfelelően Veiland
a súlylökés mellett diszkoszvetésben is aranyéremet szerzett,
Fischer a harmadik, Dudás pedig
a tizedik helyen zárta az utánpótlás bajnokságot, előbbi súlylökésben, utóbbi pedig diszkoszvetésben volt eredményes. A főiskolás
bajnokságon Vencel, Nánai Lilla,
Violetta és Márk képviselte színeinket Székesfehérváron, majd
következik szeptember 12- én
a Magyar Szuper Liga Bajnokság, ahová szintén az érem – és
pontszerzés reményével utaznak
majd a Maximus versenyzői. Vé-

gül még egy érdekesség: a Maximus SE századik felnőtt bajnoki
érmét az Országos Bajnokságon
Váradi Krisztina szerezte, Kriszta
diszkoszvetésben elért ezüstérme volt a századik az egyesület
begyűjtött medáliáinak sorában.

SZENTESI LECSÓ-ONLINE FESZTIVÁL
Időpont: 2020. szeptember 5. (szombat)
15 órától – végkimerülésig
Helyszín: sok-sok családi, baráti,
munkahelyi bogrács mellett
A HUNOR COOP ZRt-nek, mint szervezőnek az a célja,
hogy a hagyományt folytatva ebben a különleges helyzetben egy különleges Lecsófesztivált szervezzen. A résztvevő
családok, baráti társaságok, csapatok, kollektívák soksok helyszínen egy kellemes szombat délutánt töltsenek el
együtt, főzzenek, beszélgessenek, érezzék jól magukat, felejtsék el a körülöttünk kavargó világ bajait.
Bezárkózás helyett nyitni szeretnénk minél több ember, érdeklődő felé. A nyitást a világhálón tervezzük, mely garantálná a kapcsolódást egymáshoz. Az online tér egy olyan közösséget hozna létre, mely jó hírét vinné a szentesi paprikának,
paradicsomnak, az ebből készült finom lecsónak, nem beszélve a rendezvényen résztvevő vidám embereknek.

Főzzünk és együnk közösen egy jó lecsót!
Mit jelent a Lecsó-online? Sok-sok lecsót főzünk, de ezt soksok helyen, helyszínen tesszük.

Mit adunk tehát egy 10 fős csapatnak?
• 5 kg szentesi paprikát, 3 kg szentesi paradicsomot, 2 kg
makói vöröshagymát, 1 kg Hunor kenyeret és egy 1.000,Ft-os Hunor vásárlási utalványt. A csomagba kerül még
1 db Hunor Lecsós kötény, mely a főszakács kötelező viselete kell, hogy legyen.
Mit kérünk cserébe?
• Egy jelképes 500,- Ft-os regisztrációs díjat. A csapatok ezt
kiegészíthetik további támogatással, mely összeget társaságunk megduplázza és a Rotary „Gift of Life” „Ajándékozzunk életet!” Alapítvány részére átutalja, melyet a
határon túli szívbeteg gyermekek gyógyítására fordítanak.
Továbbá kérünk egy nyilatkozatot, melyben minden csapat vállalja, hogy 10 fotóval és egy 30 másodperces videóval részt vesz a Lecsó Fotó- és Filmfesztiválon. A zsűri által
kiválasztott legjobb alkotások készítői értékes díjakban
részesülnek.
Lecsó-online Fesztiválunkat meglátogatja fesztivál nagykövetünk a háromszoros olimpiai és világbajnok kajakozó
Kammerer Zoltán, aki ígérte, hogy sok-sok főzőhelyszínt meg
fog látogatni.
Csatlakozzon hozzánk, folytassuk a majd 20 éve tartó
hagyományt, főzzünk idén is egy fantasztikus lecsót!
Az ország más vidékeiről és a határon túlról is várjuk családok, csapatok, baráti társaságok jelentkezését ahol saját alapanyagból is elkészíthetik lecsó specialitásukat.

Mindenkit arra kérünk, hogy érezze jól magát, vigye jó hírét a Szentesi Lecsófesztiválnak. Fontos, hogy idén is az ellenségekből legyenek barátok, a barátokból még jobb barátok és érezzük jól magunkat!

Regisztrálni és a Jótékonysági támogató jegyet megvásárolni, az alapanyag utalványokat átvenni:
a HUNOR COOP Központi Iroda Kereskedelmi Osztályán lehet (6600 Szentes, Petőfi u. 5.sz.) 2020. augusztus 12-től szeptember 3-ig.

Az alapanyag átvétele:
a Kála Coop Szupermarket Áruházban (6600 Szentes, Apponyi tér 7.) szeptember 5-én (szombaton) 7.00 – 12.00 óra között.

A Lecsó Online Fesztivállal kapcsolatos információk, a Lecsó fotó- és filmfesztivál technikai részletei elérhetők az alábbi oldalakon:

www.hunorcoop.hu www.fb.com/hunorcoop www.szentesilecsofesztival.hu www.fb.com/lecsofesztival

