„Szeretem, Istenem! Felebarátaimat is teéretted, mert te parancsoltad, hogy szeressem őket,
s minden testi és lelki jókat a
te szeretetedből nekik kívánjak.
Azért, kik ellenem vétettek, azoknak tiszta szívemből bocsánatot
adok; akik ellen pedig én vétettem,
azoktól a te szent Felséged előtt
bocsánatot kérek.” (Szent Krisztus Atyafiság Könyve 1898.)

http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41695
2019. április 17.
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ISMÉT „VIRÁGSZÍNVONALASABB
SZENTESÉRT” PÁLYÁZAT!
Tisztelt Környezetszépítő Lakosság! A korai tavasznak
köszönhetően egyik pillanatról a másikra virágba
borultak a kertek. Mindazoknak, akik kertjeikkel
szívesen
büszkélkednének, Szentes Város Önkormányzata hagyományőrző
módon 16. alkalommal
hirdeti meg a „Virágszínvonalasabb
Szentesért”
városszépítő versenyt. Az
elmúlt évekhez hasonlóan
a lakosság városszépítő
munkáját kívánja az Önkormányzat ismét nyilvánosan is elismerni.
A jelentkezni az alábbi 4
kategóriákban lehet:
* családi házas kategória
/családi házak előtti közterület és
a közterületről jól látható magánkerti rész/,
* munkahelyi kategória
/intézmények, vállalkozások /
* lakóközösségi kategória /tömbházas épületek, épület
részek előtti zöldfelület/
* erkély, balkon /közte-

rületről is jól látható legyen, pl.:
balkonládák, függesztett
kaspók, stb./
Minden versenyre nevezett a kertjéről, erkélyéről
készített fotóit CD-re írva
július 30-ig nyújthatja be
a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki
Irodájára.

A CD borítón jól látható módon fel kell tüntetni
a versenyre jelentkező
nevét, címét, telefonos elérhetőségét és azt, hogy
mely kategóriába szeretne
jelentkezni.
Kívánunk mindenkinek
örömteli kertészkedést!
Szentes Város Önkormányzata
(Fotó: dt.)

CSALÁDI ESEMÉNYEK 13-15. HÉT

Született a 13. héten, Csongrádon: Jávorszki Sándor
Zoltán és Schultz Klárának Zétény Sándor nevű
gyermeke.
Elhunyt: Forgó József
csongrádi lakos.
Született a 14. héten: Tóth
Gábor és Vincze Mária
Anitának (Szentes) Barnabás Gábor, Mogyorósi

Gábor és Német Vivien
Lillának (Szentes) Zoé,
Máté Attila és Kiss Virágnak (Csongrád) Virág, Német Tamás és Hajdú Viktóriának (Csongrád) Inez,
Virág Endre és Rácz Ramónának (Csongrád) Zita,
Bódis Árpád és Bori Ágnesnek (Csongrád) Adél
nevű gyermeke.

Született a 15. héten: Jártass Róbert
és Gila Henriettának (Szentes)
Jázmin, Lantos
Sándor és Havas Csillának (Szentes) Lívia, Faragó Roland Márk és Besze
Évának (Szentes) Gréta
Éva, Magony Ferenc és
Nagyistók
Melindának

Idén Szent György havának utolsó felében ünnepeljük Jézus kereszthalálának és feltámadásának
ünnepét. A húsvét szó a
hús magunkhoz vételének
napjára utal a hosszú böj-

Időcserepek: Felhívás!

KERESSÜK A LEGRÉGEBBI
TÁSKÁKAT SZENTESEN!

re szükség volt.
Ma is, ha igazi felemelkedésben szeretnénk
megélni az áldott, szent
ünnepet, el kell, hogy
csendesüljünk az anyagi
javak hajszolása közben,
és nem szabad elfeledkeznünk Jézusról, aki min-

A HÚSVÉT ÜZENETÉRŐL
ti időszak után. Eleink
mindennapos imádsággal,
a keresztény hit írott és
íratlan szabályai szerint
készültek a húsvétra. A
nagycsütörtök és nagypéntek imádságos szertartását végigolvashatom egy
1917-es imakönyv lapjain,
amelyből ugyancsak idézek: „A kereszt az élet fája
lett, a te kormánypálcád,
földtámadott Megváltóm!
Alleluja hangzott fönn és
alant; Alleluját hangoztat
e nap örömétől megittasult
lelkem is. A bűn el van
véve tőlem, a régi ember
keresztre van feszítve bennem és új támadt föl…”
Lélekben, szellemben
és testben tisztult meg a
régi korok embere húsvét
előtt. Hitben, reményben
és szeretetben össze tudtak
kapaszkodni az összetartozók, ettől lett ünnepi és
igazi az együttlét, a család
és rokonok találkozása. A
maguk által megtermelt
javak kerültek az ünnepi
asztalra, volt mindenből
elég. Pont annyi, amennyi(Csongrád)
Marcell
nevű gyermeke.
Házasságot
kötött: Pulya István
Péter
és
Török Mariann szentesi lakosok.
Elhunyt: Czakó Ferencné,
Sztanó György, Fazekas
Sándorné és Nagy György
szentesi lakosok.

denkor valós gyökereinkre
emlékeztet. Ezért másodlagos, hogy mi kerül a terített asztalra. Az elsődleges
az, hogy szeretettel ülhessék körbe mindazok, akik
összetartoznak. Addig tegyék ezt, amíg lehetséges.
Addig, amíg a kinyújtott
kéz eléri a másikat, amíg
meg lehet érinteni a vállát,
megsimogatni az arcát,
megfogni a kezét, s ami
a legfontosabb, szeretettel
ölelendő meg, aki az életünk része.
S közben gondoljunk
szeretettel azokra is, akiknek mindez valamiért nem
adatik meg. Jusson egy jó
szó, egy kis figyelmesség
mindenkinek! Nem tudhatja senki azt, mit tartogat a közeli vagy távolabbi
jövendő, ahogy négy fele
kettő, ami egyből újra később már nem nő! ...
Legyen áldott, kegyelemmel teljes ünnepe Mindenkinek!
Dömsödi Teréz
Fotó: Lantos Imre

(Szentháromság-szobor részlet)

A Városi Visszhang a Heureka
Bőrdíszmű Játék-, és Ajándék üzlettel közösen a lap „Időcserepek”
rovatában térségünk táska történetének, divatjának nyomába ered.
Ezen belül keressük Szentesen
a legkülönlegesebb, legidősebb
táskák tulajdonosait, hogy féltve
őrzött kincseiket megmutathassuk
Önöknek, Mindenkinek.
Kérjük kedves Olvasóinkat, segítsék ezt az
érdekes felfedező munkát. A női és férfi táskák
egyaránt érdekelnek minket. Amennyiben Ön is
őriz különlegesen régi,
még jó állapotban meglévő táskát, kérjük, hogy a
táskáról készült digitális
fényképet a táska rövid
történetével jutassa el,
szerkesztőségünk címére: visszhang65@gmail.
com. A történethez kérjük az Ön személyes elérhetőségét is (név, telefonszám) megküldeni. A
gyűjtés eredményéből,
az elkövetkező időben
összegyűjtött adatokból,
dokumentumokból kiállítást rendezünk a lapistói
Lepényváró Fesztiválon
július 27-én, ahol ezeket
a különlegesen régi táskákat is szeretnénk bemutatni.
További információval a 06
20 9837-226-os telefonszámon
állunk rendelkezésére. Ezúton is
köszönjük szíves közreműködését,
és a nevezéseket, amelyek beküldési határideje 2019. július 1-ig
folyamatos.
Miért is érdekes térségünk számára ez a kutatómunka? Napjainkban is
igaz, hogy a térségünkben élők más szempon-

tok alapján választanak
és használnak kézitáskát,
mint a nagyvárosokban,
más térségekben élők. Feltételezzük, hogy ez a korábbi évtizedekben, évszázadokban is így lehetett.
Bízunk ezért abban, hogy
különlegesen érdekes kiállítási anyagot sikerül ös�szeállítani és megörökíteni, melynek eredményével
mindannyian gazdagodhatunk. Amennyiben sikerül
helyi készítőkre, értékesítői múltra vonatkozó
adatokat is találni, fontos
helytörténeti, néprajzi információkat is feleleveníthetünk és megőrizhetünk.

Kérjük, szánjon Ön is
egy kis időt a szekrények
mélyére, a padlás titkainak
átnézésére. A kiállításra
kerülő darabok tulajdonosai jutalomra számítsanak.
Üdvözlettel a szervezők: a Városi Visszhang Online
a Heureka üzlet a
Mosolygósabb Régióért Egyesület
(Kép: fent a 60-as, lent a 4050-es évekből való retikül látható.)

2.

06 20 9837 226

https://www.facebook.com/visszavar/?fref=ts

Környezetünkről tabuk nélkül 6.

„EJTŐERNYŐ” A
LÉTMÓD VÁLTÁS
Nem mi döntjük el, hogy mikor éljünk. Mi csak abban dönthetünk, hogy
mi a teendő, ha már itt vagyunk. (Tolkien: A Gyűrűk Ura)
Civilizációs válság, környezetszennyezés, biodiverzitás csökkenése, túlnépesedés. Csak néhány azok közül
a címkék közül, melyekkel
nap mint nap találkozhatunk
az interneten, TV-ben, újságokban. Reagálásunk hasonló
egy zuhanó ember lehetséges
reakcióihoz: sorsába belenyugodva várja a becsapódást,
netán rémületében teljesen
feleslegesen kapálódzik vagy
miután nem tudhatja, hogy
mennyi ideig tart zuhanása,
nekiáll kidolgozni egy eljárást, melynek alkalmazásával
csökkentheti a becsapódás
erejét. Földünk tudósai, politikusai is a „becsapódás”
erejét csökkentenék pl. a
szén-dioxid kibocsátás csökkentésével, alternatív energiaforrások alkalmazásával, a
fenntartható fejlődés hangoztatásával. Azonban, ahogy
emberünk nem kerülheti el
a becsapódást, úgy civilizációnk jelenlegi működésébe
kódolva van az összeomlás!
Viszont emberünk, bár nem
tud róla, rendelkezik ejtőernyővel, s azt kinyitva még
hosszú-hosszú ideig elvitorlázhat, majd pedig puhán
földet érhet. Az emberi civilizáció esetében ez az „ejtőernyő” a létmód váltás, az
eredeti létmód helyreállítása.
A következőkben négy szerző „életmentő” művlt ismertetjük.
HAMVAS BÉLA1943-44
között írt SCIENTIA SACRA I-II. című műve az őskori
emberiség szellemi hagyományáról, az archaikus vallások és kultúrák centrumában
jelenvaló „szent tudásról”
és ennek formákon túlmutató „egyöntetűségéről”, az
„aranykor” valóságáról szól.
Hamvas szemléletében a hagyomány végső soron arról
szól, mi az „eredeti lét, mi a
megzavarodás, hogyan lehet
azt eltüntetni és az eredeti létet helyreállítani.”
„Mert az őskor a természetet atyai
szellemmel művelte, és ugyanaz a
gyengédség és pietas, ami egy növény
megnemesítésében élt, élt a közösségben és élt az emberi lélekben. Az atyai
szellem realizálása teremtette meg a
föld szépségét, a közösség békéjét,
a város intenzitását, a magatartás
szelídségét. És amikor az ember az
atyai szellemet nem realizálja többé,
szükségképpen a természet rablója
lesz. Rablója lesz nemcsak a földnek,
nemcsak az erdőket irtja ki, nemcsak
az állatokat mészárolja le, nemcsak a
hegyek mélységeit fosztja ki, hanem
rablója lesz nép a népnek, osztály az

osztálynak, rablója lesz szülő a gyermekének, gyermek a szülőjének, férfi
az asszonynak, s az asszony a férfinak,
rablója lesz a paraszt a polgárnak, a
polgár a munkásnak, az uralkodó osztály a szolgálónak.”
RACHEL LOUISE CARSON 1962-ben írta meg a
NÉMA TAVASZ című korszakalkotó könyvét, melynek
megjelenése után már nem
lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete
kölcsönhatását. Carson műve
országos vitát robbantott ki
a tudomány felelősségéről, a
profitorientált termelés erkölcsösségéről és a technológiai
haladás szabályozásáról. (*)
„És az a különös csend. Például a
madarak - hol vannak? Sokan beszélgettek róluk, zavartan, tanácstalanul.
A kertek hátsó végében felállított madáretetők elhagyottan álltak, s a néhány madár, amelyet itt-ott még látni
lehetett, minden ízében reszketett és
kínosan vonszolta magát - haldoklott.
Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy,
gerle, szajkó, ökörszem és ezer más
madár köszöntötte a napot, most néma
csend ülte meg az erdőt, a földeket és
a mocsarat.”
Az IZMAEL DANIEL
QUINN amerikai író 1992ben megjelent Turner Tomarrow díjas regénye. A történetet elbeszélő tanítvány egy
középkorú, megkeseredett,
megtört férfi, a tanár – Izmael – pedig egy féltonnás
gorilla. A kezdeti idegenkedésen túllépve a férfi a gorilla tanítványául szegődik,
aki az ismert biológiai, ökológiai, történelmi, sőt bibliai
tényeket teljesen szokatlan
elrendezésben gondolja és
gondoltatja újra. A „tanítás”
során nem csak rámutat arra,
hogy mi minden rossz van a
világban: feltárja, hogy a hiba
gyökere az ember világhoz
való hozzáállásában rejlik,
és rávezeti a „tanítványt”, és
egyben az olvasót, hogy mi a
természettel, a Világgal összhangban élés alapja.
„Ha egy olyan történet adott, mely
összhangot teremt köztük és a világ
között, akkor összhangban fognak
élni a világgal. De ha olyan történet
adott, mely a világgal szembeállítja
őket, mint ahogy a tiétek teszi, akkor
a világgal szemben állva fognak élni.
Ha egy olyan, melyben ők a világ urai,
a világ uraiként fognak szerepelni. Ha
pedig olyan történet adott, melyben a
világ meghódítandó ellenség, úgy fogják meghódítani azt, mint ellenséget,
s egy napon, elkerülhetetlen módon,
ellenségük halálos sebekből vérezve
fekszik majd a lábaiknál – ahogy ma
a világ.”
VASS CSABA: MÍG
ÉLŐK KÖZT LESZEL ÉLŐ,
2000-ben megjelent műve
szerint a legfontosabb történelmi kérdés ma az, hogy a
globalizációs (világ) a rend-

szerváltást követően milyen
új létmódot alakít ki Földünkön. Vass Csaba a globalizációt új létmódként, illetve az
ezt intézményesítő új társadalomszervezetként értelmezi.
Lehetséges, hogy az új létszinten a globalizációs világtársadalomnál alkalmasabb
társadalomszervezeti válasz
születik meg, amellyel még
elkerülhetjük végzetünket?
„Ahhoz, hogy az ember önmagát a
kozmikus lét sorsában élhesse, arra
van szüksége – s ez alapvető emberi szükséglet –, hogy a létrontással
szemben kiépítse azokat a tanuló,
irányító és ellenőrző intézményeit,
amelyek az „isten általi megérintettség” állapotában tartják, amelyek
a természeten és más emberen való
basáskodás csábításával, a létrontás
kísértésével szemben a létszabadság
útján tartják. A koraember még nem
döntötte el, hogy a két út közül melyiken járjon: az erő működni engedésének, a létbe illeszkedés szabadságának
útján, vagy az erőszak, a természet
feletti hatalmaskodás útján.”
(*) Werner Sombart (18631941, német közgazdász, szociológus) már az 1930-as(!)
években felismerte, milyen
veszélyekkel jár a környezetre nézve a technikai haladás,
és javasolta a műszaki fejlesztések következményeinek
előrejelzését. Nemcsak konstatálta a civilizációs válság létezését, hanem kísérletet tett a
technikai fejlődés többszintű,
elvi szabályozására. Az első
szinten a technika veszélyes,
vagy káros hatásainak kiküszöbölésére szolgáló utasítások, tilalmak és beavatkozások rendszerét találjuk. A
második szinten minden találmányt vagy szabadalmat a
Szabadalmi Hivatalban nemcsak újdonságértéke miatt
vizsgálja, hanem különleges
engedélyeztetési eljárásnak
is alávetik, hogy esetleges
káros hatásait kiszűrhessék.
Így egy technikai innováció
felhasználásának engedélyezéséről egy „legfelső kultúrtanács” dönt. Az alkalmazási
engedélyezés rostáján kihullott fejlesztések intellektuális értékei megőrzésére egy
speciális múzeumba kerülnének elhelyezésre. Sombart
szerint, ha a magángazdaság
kutatási-fejlesztési tevékenységet az állam ellenőrzi, koordinálja, akkor a társadalmilag
felhasználhatatlan
és/vagy
veszélyes technikákat már a
fejlesztés egy korai fázisban
ki lehetne szűrni.
Ifj. Kátai Ferenc

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41695

ITT VAN MÁR A KIKELET!

L

assan már természetesnek
tűnik az idén, a napsütés, a
jó idő és a zöldellő fák. A virágok
közül már a tavasziak elnyíltak,
pompázik az orgona és a tulipán,
amik máskor csak május elején
nyíltak. Árokpartokon virítanak a
sárga kikiricsek, hirdetve közeleg
a végleges tavasz, a napsütés.
Délben már meleg a
kabát, elég egy szabadidő
felső vagy vékony dzseki,
s a divatot követő nagy lányok lábszára sem fázik,
ami kilóg a farmerből.

napok a fűbe rejtett ajándékok megkeresését jelentik, s nagy öröm megtalálni az elrejtett csoki
tojást és nyuszit. Érzésem
szerint, mi felnőttek is szívesen emlékszünk vissza
erre a kerti keresgélésre,
és a csokoládé megtalálásának örömére.
Ez már azt is jelenti, jó
idő van, zöld a fű, és jól
esik szaladgálni a szabadban.
Néhány éve hosszú hétvége is, négy napos lett az

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Tíz éves a szentesi bázis

KIÁLLÍTÁSSAL ÜNNEPLIK
SZEGEDEN
A LÉGIMENTŐKET
Megtisztultak az ablakok,
tiszta függöny
került rájuk és
szinte már alig
kell fűteni.
Nem véletlen
mindez, közeledik a nagyhét, a
húsvét.
A
farsangi
időszak után a 45. nap
Nagypéntek, húsvét előtti
második nap. Ilyenkor emlékezünk Jézus Krisztus
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről.
Böjti nap, amikor csak
egyszer szabad jóllakni, és
a hústól tartózkodni kell.
Ettől a naptól számítva
harmad napra támadt fel
Jézus. Ez húsvét vasárnapja, a kereszténység legnagyobb ünnepe.
A nem vallásos emberek
szerint a tavaszvárás és a
termékenység ünnepe. A
locsolkodás népszokása,
ami már kihaló félben van,
is erre utal. Hagyományos ételek szinte minden
háznál megtalálhatóak, a
sonka, a tojás, a torma, és
természetesen a húsvéti
fonott kalács.
A gyerekeknek ezek a

ünnep. Sokan
mennek
el
kirándulni,
rokonokat látogatni, wellnessezni. Kikapcsolódni,
feltöltődni, új
erőre kapni.
Az időjárás
igaz megtréfálhat bennünket, mert az
április bolondos. De már
ritkán vannak fagyok,
s már napközben egyre kevesebb ruha is elég.
Előkerülnek a kislányok
szoknyácskái, feldíszített
biciklijei, s a kisfiúk, lábbal hajtható motorjaikkal
válnak „vad” motorosokká. Kacagásuktól életre
kelnek a játszóterek, ami
azt jelenti; itt a tavasz.
A közelgő húsvétra kívánok mindenkinek jó pihenést, kellemes kikapcsolódást, s nem utolsó sorban
áldott húsvéti ünnepet!
füredi zsuzsa
(Fotó: dt. Idén 64 család
vehette át az újéletfát a Városháza udvarában. Ennyi újszülöttel
gyarapodott a város lélekszáma az
utóbbi félévben.
Alatta: kiültetésre váró rózsafák a Szentesi Díszfaiskolában.)

Tíz évvel ezelőtt, 2009.
január 5-én kezdte meg
munkáját a szentesi légimentő bázis. Szolgálatát Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, valamint
Jász-Nagykun-Szolnok
megyék lakossága érdekében látja el. Létrejöttét
széles körű társadalmi
összefogás tette lehetővé,
önkormányzatok és magánszemélyek adakozásának köszönhetően épült
meg. Az évforduló alkalmából hétfőn, Szegeden is
látható volt azt a vándorkiállítás, amely a légimentés
mindennapjait bemutató
fotókból áll.
Szentes földrajzi elhelyezkedése bizonyult a
legmegfelelőbbnek annak
idején, hogy a dél-alföldi
régióban légimentőbázis
létesüljön - erről a településről, mint egy kör közepéről indulva, 15 perc
alatt helikopterrel elérhető
a négy megye legtávolabb
eső területe is. Bár a tervek szintjén ez egyértelmű volt, a bázis megépülésére sok éves várakozás
után 24 önkormányzat
összefogására volt szükség, amelyek pénzadományokkal járultak hozzá a
beruházás elindításához.
A gyűjtőakciót akkor a

Csongrád Megyei Önkormányzat hirdette meg - ennek köszönhetően kezdte
meg működését tíz évvel
ezelőtt a bázis, amely az
elmúlt évtized alatt több
száz ember életét mentette
meg. Jelenleg hat orvos és
paramedikus személyzet
teljesít itt szolgálatot, a
napi működéshez szükséges minden feltétel adott,
de a felszereltségük nemrég jelentősen javult. Az
eddig bevetésben használt
EC-135 mentőhelikopter
mellé március végén a Készenléti Rendőrségtől kaptak egy AIRBUS EC135
P2+ mentőhelikoptert így tudták növelni a mentés biztonságát.
A légimentők életét bemutató kiállítást április
15-én, hétfőn, 14 órakor
nyitották meg a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
központi épületének aulájában. A megnyitón köszöntőt mondott dr. Juhász
Tünde, Csongrád megye
kormánymegbízottja, Kakas
Béla, a megyei közgyűlés
elnöke, a kiállítás fővédnöke, Elmer János, a bázis új
vezetője, valamint Dr. Arnóczki Tímea és Nagy Boglárka, a
Magyarországi Légimentésért Alapítvány tisztségviselői.
A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Sajtószolgálata

3.

06 20 9837 226

https://www.facebook.com/visszavar/?fref=ts

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41695

Fortissimo a kiváló tanárnak!

EMLÉKEZÉS DERZSI KOVÁCS JENŐRE

Április 15-én a Zöldág Hagyományőrző Szakkör szervezésében,
Derzsi Kovács Jenő biológia, kémia, földrajz szakos gimnáziumi
tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző
szülőházánál, a Pólya utcában
megemlékezésre került sor.
A Szentes Városi Fúvószenekar eljátszotta a
zeneszerző Kárpáti induló
c. szerzeményét, iskolája,
a Horváth Mihály Gimnázium diákjaiból alakult
énekkar, Szerb Zsuzsa tanárnő vezetésével, népdalgyűjtéséből
szólaltatott
meg egy csokorra valót. A
kiváló emberre Bácskai Mihályné Erzsike néni, az egykori kolléga, emlékezett a
következő gondolatokkal:
- Amikor elfogadtam a
megtisztelő felkérést, nem
tudtam, mire vállalkoztam,
hiszen olyan emberről
kell pár percben megemlékeznem, aki 2-3 ember
munkáját végezte el. Születésének 130., halálának
50. évfordulóján merül
fel bennem a kérdés, hogy
ennyi idő távlatából mit
tud mondani a ma emberének Derzsi Kovács Jenő
emléke? Nem csak az idő
múlása, a tudomány, a
technika fejlődése rémiszt,
sokkal inkább az, amit egy
ilyen kiváló tanár, ember,
a sokoldalú művész példája alapján meg kell kérdeznem: hol van a mai embereszmény? A televízió
öntelt celebjei, villalakó
hősei, a ma percemberkéi
világa az érték?
Derzsi Kovács Jenő sosem, ma sem lenne ilyen
típusú ember. Apai és
anyagi ágon egyaránt Erdély küldötte volt. Felme-

női meghatározó szerepet
játszottak Szentes közéletében. Iskolákat teremtettek. Ő sem adhatta alább
- hallhattuk.
- Tanári diplomáját a
kolozsvári
egyetemen
szerezte, majd a berlini
Humbold egyetemen tanult, amely 28 Nobel-díjas
tudóst nevelt a világnak.
Sokoldalúságát jellemzi,
hogy nem csak a szaktárgyaiban mélyedt el, öregbíteni akarta zenei ismereteit is, zeneszerzést tanult.
Hazatérve lehetett volna
a fővárosi Fasori Gimnázium tanára, ahol Rácz tanár

úr nevelte a XX. század
Nobel-díjas tudós palántáit. Ő hazajött Szentesre, az
alma-materbe. Tantárgyai
mellett minden mást tanított, amire az iskolának
szüksége volt, mert futotta
tudományából - mondta
Erzsike néni.
- Délutánonként egyéb
„passzióinak”
szentelte
idejét, mint a cserkészet,
a vöröskereszt, a regösök,
az iskolai énekkar és fúvószenekar. Emellett még
a városi énekkar és szimfonikus
kamarazenekar
vezetésére is maradt ereje.
Mi volt fáradhatatlansá-

A Csongrád MeKereskedelmi
és Iparkamara Szentesi Térsége és az Enterprise Europe Network - Szeged
a 2018-as adóbevallásokkal kapcsolatos tájékoztatóra és
konzultációra hívja a vállalkozókat április 24-én, szerdán 14
órára a Szecessziós Házba. Az aktuális változásokban segít eligazodni dr. Nagy Péter kiemelt jogi referens, a NAV
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársa. A jelentkezés részleteiről és feltételeiről a 06 30
388-7429-es telefonszámon lehet tájékozódni. A részletek
megtalálhatóak a kamara honlapján is: www.csmkik.hu

FOGADÓNAP

ADÓBEVALLÁSOK 2018 gyei

Szentes város vezetői
fogadónapot tartanak április
24-én. Dr. Demeter Attila alpolgármester 9.00 és 11.00
óra között, Szirbik Imre polgármester 13.00 és 15.00
óra között fogadja az ügyfeleket, panaszosokat hivatali helyiségében.

gának titka? A válaszért
ismernünk kellene Derzsi
Kovács Jenő költészetét,
verseiből kiderül, hogy
tettei mozgatórugója a cselekvő hazaszeretet volt. A
Haza fogalma számára az
egyes emberekből tevődött össze, akiket ismerni,
megbecsülni és szeretni
kell, s különösen a rá bízott ifjúságot. Így adta át
emberségét, tudását a nemzedékeknek. Ez a szellem
jellemezte magánéletében
is, hiszen feleségével, közös gyermekük nem lévén, iker keresztlányaikat,
Erzsit és Mártát nevelték
nagy-nagy szeretetben.
Jutalmazást soha nem
várt, hiszen volt neki mire
szerénynek lennie! Mégis
Ő volt az a pedagógus, aki
elsőnek kapta meg Csongrád Megye kiváló tanári
munkáért adományozott
elismerését.
Majd végezetül Erzsike néni személyes emlékét osztotta meg az
egybegyűltekkel, amikor
egyszer idős tanár kollégája hogylétéről érdeklődött, aki azt válaszolta:
Mezzoforte, középerősen!
Most Erzsike néni, emléke előtt a forte, fortissimo
- nagyon erősen, hangosan
zenei dinamikai jelzőkkel
tisztelgett.
Ezután szülőháza emléktáblája alá a megemlékezés koszorúit helyezték
el az emlékezők. Balla Tibor
tekerő muzsikájával, a
megjelentek közös énekléssel tisztelegtek a nagyszerű előd emléke előtt.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

EMLÉKTÁBLA
AVATÁS

Szentes Város Önkormányzata a 100 éve
mártírhalált halt dr. Kiss
Béla egykori főjegyzőre
emlékezve a Városháza
első emeleti aulájában tart
emléktábla avatással egybekötött megemlékezést
április 29-én 14 órától.

Ünnepi előzetes a derekegyházi vágóhíd termékeivel

LÁNGOLT KOLBÁSZ ÉS SZÍVSONKA
A CSALÁD ASZTALÁRA
Már csak egy-két
nap választ el bennünket az idei húsvéttól.
A Derekegyházi Húsvágó- és Feldolgozó
Üzem mintaboltjaiban
folyamatosan kaphatók a hagyományos
érlelésű,
keményfa
fűrészporon füstölt parasztsonkák, parasztlapockák. A hálós sonka
általában kilós, 2,5
kilós. Már ugyancsak
kapható füstölt tarja,
füstölt csülök, szépek,
gusztusosak. Ezeknek
a füstöltáruknak fontos
értéke, hogy hosszú ideig eltarthatóak. A csípős
és csemege, kuláréba töltött vastagkolbász mellett
most már a derekegyházi
lángolt kolbász is folyamatosan vásárolható Szentesen a Zöldségpiac melletti mintaboltban. Kiváló
az állaga és nagyon finom.
A szívsonkáról néhány
gondolat: nem csak azért
nevezik így ezt a füstöltsonkát, mert szív alakú.

Azért is, mert a sertés hátsó sonkájából formázzák a
hentesek, amit a comb szíveként szoktak emlegetni.
Szűcs Antal üzletvezető elmondta, hogy a szívsonka
bal felén találjuk a fehér-,
mellette a feketepecsenyét,
majd a dió és a kereszt fartő alkotja ezt a különlegességet. Válogassanak közülük kedvükre!
A szentesi Zöldségpiac
melletti mintabolt kínálata
megtalálható Csongrádon

is, az ottani mintabolt a
Fő utca 20-24. szám alatt
szolgálja ki a vásárlókat.
A további mintaboltok:
Kecskemét
Piaccsarnok, Budai u. 2, Szeged,
Mars tér Nagycsarnok, a
buszpályaudvar mögött.
Kellemes, örömteli ünnepi készülődést kívánunk
mindenkinek! Fontos továbbá,
hogy a mintaboltok nagypénteken
is nyitva tartanak!
Kép és szöveg: dite x.

JÁZMIN, JAFFAR ÉS AZ OVISOK…
A Mosolygósabb Régióért
Egyesület április 11-én a Kiséri Ismeret Napok keretében
szervezett műsort a városrész
óvodáiba.
A
nem rég alakult
Mandula Színház művészei,
Benyák Gábor és
Komlóssy Kata csodás zenés mesejátékkal lepték
meg a kicsiket. A képzeletbeli Aladin, a szultán és
lánya, Jázmin, a szépséges
hercegnő, valamint Jaffar,
a gonosz varázsló kedves
történetét úgy jelenítették
meg a művészek, hogy a
gyerekeket teljesen bevon-

ták a történet formálásába.
Rendkívül igényes előadás
volt, csodaszép jelmezekkel, meglepően fordulatos
és humoros történettel,
izgalmas átváltozásokkal,
s nem utolsó sorban szép
muzsikával.
Köszönjük a rendez-

vénysorozat eddigi támogatóinak a segítséget:
Szentes Város Önkormányzata, dr. Demeter Attila alpolgármester, TEJSZOLG-SZENTES KFT.
(Folytatása következik!)
(Kép és szöveg: V. V. )

„Verssel a jó kedvedért!”

MÁSODIK ALKALOMMAL, MÉG TÖBBEN
MONDTAK VERSET

A Mosolygósabb Régióért
Egyesület a Szentesi Gondozási
Központ 2. sz. klubjával közösen
második alkalommal hirdette meg
a „Verssel a jó kedvedért!” vers
és prózamondó versenyt a Kiséri
Ismeret Napok keretében. A felhívásra ezúttal is a 65 év feletti
korosztály nevezhetett.
Ez alkalommal a korábbinál többen, 22-en vállalták, hogy két kategóriában
megmutatják, mennyire
fontosak számukra a magyar irodalom legszebb
alkotásai. Ki-ki a szép olvasás, helyes kiejtés kategóriát választotta, míg mások szavalatukkal okoztak
örömet a népes közönségnek, és a dr. Horváth György
irodalmi szerkesztő, rendező által vezetett zsűrinek.

A rendezvény fővédnöke, dr. Demeter Attila alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, majd szavalatával tette könnyebbé a
versenyzők számára a várakozás pillanatait.
Dr. Horváth György bevezetőjében az ókori görögök idő fogalmait idézte fel. A kronosz életünk
perceinek és történéseinek egymásutánját jelenti,
amely sorsunk megváltoztathatatlan, visszafordíthatatlan eseményeinek ös�szessége. A kairosz ennek
az ellentéte. Ezzel a szóval
fejezték ki az ókori görögök a még formálható időt,
azokat a pillanatokat, amelyek gazdagabbá teszik az
egyes embert, és örömmel
építik, formálják szemé-

Eredményhirdetés

„KERÉKPÁRRA FEL!”
A Magyar Vöröskereszt Szentes
Területi Szervezete „Kerékpárra
fel!” címmel hirdetett rajzpályázatot több korosztály számára. A
pályázatra 50 pályamunka érkezett. A zsűri a következő pályamunkákat jutalmazta:
Óvodás korosztály: 1.
Kiss Borka Márta - Szent Anna
utcai Csicsergő Óvoda
Nyuszi csoport, 2. Szaszkó
Danka - Rákóczi Ferenc utcai Óvoda Maci csoport, 3.
Gerendi Adél - Szentes Központi Óvoda Árpád utcai
és Farkas Antal utcai tagóvodája és László Léna - Szent
Anna utcai Csicsergő Óvo-

da Nyuszi csoportja.
Általános Iskola
Alsó Tagozat korosztály: 1. Koszorus
Lili Flóra - Szent Erzsébet
Katolikus
Általános Iskola és
Óvoda 3. a osztály,
2. Kiss - Pap Gergely Zoltán - Kozmutza Flóra
Általános Iskola és
Szakiskola, Rigó Alajos
Általános iskola és Misik
Fanni - Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és
Óvoda 3. a osztály. 3. Páldi
Erik - Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakisko-

lyiségét, csupa jó élményeket adva a mában.
Ez az alkalom - mondta,
ilyen kairosz.
A vers vetélkedés szünetében, s míg a zsűri értékelt, alpolgármester úr, s
a jelenlévők közül többen,
újabb verseket osztottak
meg a többiekkel. Majd
megszületett a végeredmény a következők szerint:
Különdíjban részesültek: Balogh Sándorné, aki a
legidősebb versenyző volt
ezen a napon. Dobrai Ferenc,
aki saját versét osztottak
meg a közönséggel. Mindketten a 2. sz. klub tagjai.
Mátyás Gyula (3. sz. klub) és
Szabó László (Szentes Városi
Nyugdíjas Klub) a kellemes hangjával és kiváló
hangsúlyaival, szép kiejtésével győzte meg a zsűrit, melynek tagjai voltak
még: Pintér Lászlóné és Sze-

merédi Endréné ny. pedagógusok.
A Szavalat kategória
III. helyezettje lett ebben
az évben Butyka Jánosné a 2.
sz. klubból. A II. helyen
végeztek: Badár László, aki
az 1. sz. klubból érkezett,
az I. helyen Kovács Ferencné,
(képen balról) aki a Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete Szentesi Csoportját képviselte.
Szép kiejtés, szép olvasás kategóriában a III. helyezést érte el Pusztai Györgyné, a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete Szentesi Csoportjától,
II. helyezett lett Márté Mihály
a 4. sz. klubból, míg az I.
helyezést Vas Gyula Andrásné
(képen jobbról) érdemelte
ki az 1. sz. klub versenyzőjeként. Gratulálunk mindnyájuknak.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
egyesületi elnök, szervező

la, Rigó Alajos Általános
iskola.
Általános Iskola Felső
Tagozat korosztály: 1.
Korom Natália - Mindszen-

Telepi Tagintézménye 5.
c osztály és Rostás Viktória
- Mindszenti Általános Iskola Dózsa - Telepi Tagintézménye 6. c osztály.
Középiskolás korosztály: 1. AM ASzK
- Bartha János Kertészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 1/9 osztálya. 2. Gránicz Imre és
Gránicz Milán - Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Rigó Alajos
Általános Iskola. 3.
Homonnai Renáta - AM ASzK
- Bartha János Kertészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája.

ti Általános Iskola 5. a
osztály. 2. Szabó Dominika
Dia - Mindszenti Általános
Iskola Dózsa - Telepi Tagintézménye 5. c osztály.
3. Ugrai Gyöngy - Mindszenti
Általános Iskola Dózsa -

Simon Alma területi vezető
(Fotó dt. Ovis csoportkép.)

ÚJABB CSÚCSOKAT ÚSZTAK
SZENIORJAINK

V. DUNA KUPA NEMZETKÖZI
SZENIOR
ÚSZÓ EGYESÜLETEK
KUPÁJA ÉS FEDETT
PÁLYÁS NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
BUDAPEST, 2019. 04.
13-14.
A Tüske Uszodában a BÁCSVÍZ
Kecskeméti Vízmű Sport Club rendezte meg a Fedett Országos Bajnokságot, ami egyben nemzetközi
verseny volt. A kétnapos verseny
maratoni hosszúságúra nyúlt, a
délelőtti és a délutáni programok
szinte összecsúsztak, hiszen 6
országból 379 szeniorversenyző
mérte össze erejét a medencében.
Számtalan országos szenior korosztályos csúcs
született, ebből kettőt a
Szentesi Delfin ESC versenyzője, dr. Borzi Miklós
úszta 800 méteres gyorsúszásban és 200 méteres
gyorsúszásban. A legjobb
eredményt a szintén „delfines” úszó dr. Venczel Kincső
érte el 200 méteres pillangóúszásban. Teljesítményét a szervezők a legjobb
eredményt elérő versenyzőnek felajánlott kupával
ismerték el. Berezvainé Virágos
Éva 10 egyéni számban indult, s valamennyi számát
megnyerve, 10 bajnoki
címmel zárta az versenyt.
A többi versenyző is fantasztikusan teljesített, ös�szesen 35 egyéni bajnoki
cím mellé még 8 váltóban
is első helyen értek célba.
61 egyesületből 4. helyen
végeztek a pontversenyben, hajszálnyira maradtak
le a 3. helyről, annak ellenére, hogy betegség miatt
kevesebben tudtak részt
venni a versenyen.
Egyéni eredmények:
Dr. Venczel Kincső
(fontón lent): Bajnok: 200
pille (Új korosztályos Európa csúcs).
Berezvainé
Virágos
Éva: Bajnok: 50 gyors,
100 gyors, 200 gyors, 400
gyors, 800 gyors, 50 hát,
100 hát, 200 hát, 200 vegyes, 400 vegyes.
Melkuhn Dezső: Bajnok:
200 gyors, 400 gyors, 800
gyors, 400 vegyes, 200 pille, 100 pille.
Dr. Borzi Miklós: Bajnok: 800 gyors (Új OCS),
200 gyors (Új OCS), 400
gyors, 100 gyors, 50 gyors
Brunnerné Palásti Katalin:
Bajnok: 50 hát, 100 hát,
hely 800 és 50 gyors, 3.
400 gyors.
Pólyáné Téli Éva: Bajnok: 50
mell, 100 mell, 200 mell,
50 pille.
Tari László: Bajnok: 400
vegyes, 200 vegyes, 200
hát, 100 hát.
Pászti Edit: Bajnok: 50
hát, 2. hely 50 gyors, 100
gyors, 200 hát, 4. hely 100
hát.
Nyéki Anikó: Bajnok: 100
pille, 5. hely 100 gyors,
6.hely 50 pille, 7. hely 50
gyors.
Geönczeöl Gábor: Bajnok 50
gyors.
Demeterné Zsuzsa: 2. hely
100 hát, 200 hát, 3. hely
50 hát.
Lukátsy Katalin: 2. hely 50
mell, 100 mell.
Bíró Gábor: 2. hely 100
mell, 4. hely 50 hát, 5. hely

200 hát, 200 vegyes, 2. hely 200
gyors, 200 vegyes,
6. hely 50 mell, 7.
hely 100 gyors, 8.
hely 50 gyors.
Ábel Krisztina: 2.
hely 50 hát.
Maczula Zoltán: 3.
hely 400 gyors, 100
gyors, 4. hely 200
gyors, 800 gyors, 6.
hely 50 gyors.
Kovács Attila: 3. hely 800
gyors, 4. hely 200 hát, 400
gyors, 100 gyors, 5. hely
200 gyors, 100 hát.
Dr. Vezsenyi Péter: 6. hely
50 gyors.
Bodnár Istvánné: 3. 100
mell.
Váltók:
4x50 méter férfi vegyes váltó
IV. kcs 2. Szentes (Tari
László, Szabó Imre, Kovács Attila, Maczula Zoltán).
4x50 méter női vegyes váltó
IV. kcs 2. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, Nyéki
Anikó, Pászti Edit).
VI. kcs 2. Szentes (Demeterné Zsuzsa, Bodnár
Istvánné, Palásti Kati, Lukátsy Kati).
4x50 méter férfi gyorsváltó
III. kcs 8. Szentes (Pólya
Sándor, Kovács Attila,
Geönczeöl Gábor, Maczula Zoltán).
VI. kcs Bajnok: Szentes
(Dr. Vezsenyi Péter, Melkuhn Dezső, Tari László,
Dr. Borzi Miklós).
4x50 méter női gyorsváltó
V. kcs. Bajnok: Szentes
(Virágos Éva, Téli Éva,

Palásti Katalin,
Pászti Edit).
4x50 méter MIX
vegyes váltó
III.
kcs
6.
Szentes
(Pászti
Edit,
Bíró
Gábor,
Dr
Venczel
K i n c s ő ,
Maczula Zoltán).
V. kcs Bajnok Szentes
(Virágos Éva, Téli Éva,
Kovács Attila, Tari László).
VI. kcs Bajnok Szentes (Demeterné Zsuzsa,
Palásti Katalin, Melkuhn
Dezső, Dr. Borzi Miklós).
4x50 méter MIX gyorsváltó
III. kcs 3. Szentes (Pászti Edit, Bíró Gábor, Dr.
Venczel Kincső, Maczula
Zoltán).
V. kcs Bajnok Szentes
(Virágos Éva, Téli Éva,
Kovács Attila, Tari László).
VI. kcs Bajnok Szentes (Demeterné Zsuzsa,
Palásti Katalin, Melkuhn
Dezső, Dr. Borzi Miklós).
4x100 méter MIX vegyes váltó
III. kcs 2. Szentes (Pászti Edit, Bíró Gábor, Nyéki
Anikó, Maczula Zoltán).
V. kcs Bajnok Szentes
(Virágos Éva, Téli Éva,
Kovács Attila, Tari László).
VI. kcs Bajnok Szentes (Demeterné Zsuzsa,
Palásti Katalin, Melkuhn
Dezső, Dr. Borzi Miklós).
Pólyáné Téli Éva
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