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DélKerTÉSZ: A hagyomány és innováció elismerése

A SZENTESI PAPRIKA ÚJABB SIKERE

A nyár vége és az ősz kezdete a Szentes térségi hajtatásos
zöldségtermesztés számára több
elismerést is hozott. Az OMÉK
ünnepélyes megnyitóján, szeptember 26-án az Árpád Agrár ZRt.
hat évtizedes tevékenységéért
Kertészeti Nagydíjban részesült.
Szeptember 10-én a Délalföldi
Kertészek Szövetkezete képviseletében Nagypéter Sándor elnök
– ügyvezető a Parlament Felsőházi
termében Farkas Sándor agrárminiszter-helyettestől átvehette
az Érték, Minőség Nagydíjat, és
jogosulttá vált a Szentesi Paprika
a díjjal járó védjegy használatára is. S még egy picit visszább
az időben, az augusztus közepén
rendezett debreceni Farmer Expón
a DélKerTÉSZ megkapta a Leginformatívabb Standnak járó díjat.
Az elismerések hátterében
lévő munkáról és aktuális

feladatokról beszélgettünk
Nagypéter Sándorral, a
DélKerTÉSZ elnökével.
„Az augusztus 15-18.
között Debrecenben rendezett Farmer Expón
évek óta újfajta standdal
veszünk részt. 50 négyzetméteren, új frízekkel,
képekkel, megújult stratégiával, amely marketinges
kolléganőnk, Gyuricza Kitti
ötleteinek, szorgalmának
és kreativitásának köszönhető. Ennek a munkának
az elismerése a Leginformatívabb Standnak járó
díj.” A közös munkában
részt vevő minden kollégának ezúton is köszönetet
mondott az elnök úr.
Az Érték, Minőség
Nagydíj elismerése a
Szentesi Paprika földrajzi

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Petőfi
utca - Szabadság tér csomópontban egyszerre történnek
az útburkolat helyreállítási és a gázvezeték rekonstrukciós munkái teljes útlezárás mellett.
Az útlezárás 2019. október 10-ig tart.
A Petőfi utca felől a Szabadság térre kanyarodni nem
lehet.
A Buszpályaudvar forgalma, a Posta teherszállítása, a
Petőfi Színház építkezése, a Páterház, 3 üzlet és a Szabadság tér A és B lakóépületek kiszolgálása csak a József
Attila utca felől megnyitott buszpályaudvar területén keresztül biztosított.
Köszönjük szíves türelmüket.
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda

eredetvédelméért folytatott sok éves munkának,
amelyet Ledó Ferenc elnök
úr irányításával kezdtünk
közel 10 évvel ezelőtt, és
vittünk végig. A Szentesi
Paprikának lett egy uniós
és egy impozáns magyar
védjegye. Magam is azt
vallom, tiszteletben kell
tartani elődeink munkáját, ám közben innovatív módon fejlesztenünk
szükséges a piaci pozíciók erősítése érdekében. A
gyökerekhez ragaszkodás
ékes bizonyítéka, hogy dr.
Csikai Miklós elnök úr kezdeményezésére, támogatásunk és az önkormányzat
támogatásával elkészülheelkészülhetett a bolgárkertészeknek emléket állító
szobor - említette az elnök
úr, majd így folytatta:
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Szentesi Üdülőközpont munkatársai arra törekednek, hogy aki ellátogatott a városunkba, az minél több időt itt töltsön nálunk. A napokban
arról érdeklődtünk, hogy időarányosan sikerült-e teljesíteni az előzetes
terveket, hogyan alakult a szentesi fürdőkomplexum forgalma és milyen
fejlesztésekben gondolkodnak?
- A Szentesi Sport- és Üdülőközpont NKft. eredetileg tervezett éves bevétele 2019-ben 431.266 ezer
forint. A belföldi értékesítés árbevétele kicsivel több,
mint a bevétel fele. Az egyéb bevételeink szerkezetében
kevés gazdálkodási egyéb bevétel (kártérítés, kupakgyűjtés, stb…) mellett a jelenlegi pályázatainkból, és
a régebbi pályázatainkból (Munkaügyi központ, TAO,
DAOP) befolyó, illetve befolyt összegek szerepelnek,
de a nagyobb részt (több mint 80%) a Szentes Város
Önkormányzatától kapott támogatás teszi ki. Ezen felül a strandnyitó és a strandzáró partihoz, füvesítéshez,
hajszárítóvásárláshoz és a cikluszárással összefüggésben
kiosztott juttatásra is kaptunk további forrásokat az önkormányzattól - tájékoztatott dr. Kerekes Valéria gazdasági
vezető.
- Az elmúlt év azonos időszakához képest hogyan alakultak az árbevételek? - tudakoltuk.
- Az időarányos árbevétel szint 85,8%-ban teljesült
augusztus végével. Ebben benne van a két nyári erős
hónap, a július és az augusztus. A strand szolgáltatások
árbevétele ma azt mutatja, hogy tudjuk hozni a tervezettet, sőt túl is teljesítjük. A pihenőházak árbevételi tervét
is várhatóan teljesítjük, az üdülőházak árbevétele tekintetében viszont elmaradásban vagyunk. Lesz némi elmaradás a kempingnél is, hiszen a kemping október 31.
zárásáig jelentős forgalomnövekedés már nem várható.
- A szolgáltatások igénybevétele miként változott az év folyamán?
- Az eladási cikk statisztika mutatja azt, hogy a két év
azonos időszakában mennyi értékesítésünk volt. 2018.
első nyolc hónapjában 71.314 eladott cikkünk volt, 2019
azonos időszakában pedig 87.300. Ebben benne vannak
az egyes programok belépő adatai is. A 22,4%-os növekedés azonban nem jelenti az árbevétel automatikus növekedését. Az értékesítésben szerepelnek pl. a jelentős
növekedést mutató ajándékutalványok, vagy az, hogy
az ingyenes strandnyitó parti alkalmával 3205 belépőt
adtunk ki. A strandzáró partin a gyermekek belépése ingyenes volt, a felnőttek 1000 Ft-ot fizettek a belépőért,
708 fő vette ezeket igénybe. Megállapítható, hogy a 1030 alkalmas bérletek számában jelentős a csökkenés,
mintegy 18%-os arányban. Az éves bérleteinket azonban
ugyannyian veszik igénybe, mint tavaly - tudtuk meg dr.
Kerekes Valériától, aki azt is elmondta:
- Sikerült idénre elérni, hogy a beléptető rendszer minden adatot tartalmazzon. Nem kis küzdelmet folytatunk
azonban azért, hogy változtassunk a látogatóink évtize-

ELŐADÁS
A Dózsa-házban, a Magyarok Szövetsége szervezésében október 11-én Arany
László tanár, műfordító tart
előadást „Titkos pilótás
katonai holdprogramok az
50-es évek végén” címmel. Az érdeklődőket 18
órára hívják.

dek óta kialakult szemléletén: sokan ingyen szeretnék
igénybe venni a szolgáltatásainkat és gyakorta próbálnak
bliccelni.
- Erre az évre mennyi forrás állt rendelkezésre fejlesztésekre, karbantartásokra?
- Idénre a napi karbantartáshoz szükséges anyagokra
és a karbantartási szolgáltatásokra 11 millió Ft áll a rendelkezésünkre. További 30 millió forint a panzió fejlesztési pályázat önereje, és a többlet költségek fedezete. A
nyár folyamán kaptunk a brüg medencék felújítására, a
II. gépház állagvédelmére, továbbá a 25 és 33 méteres
medence környékén a burkolat javítására és a tusolók
felújítására további 50 millió forintot. Ezeknek a kiviteli
munkáknak folyik az előkészítése - hallhattuk.
Zsura Zoltán műszaki igazgató mindehhez hozzátette, a
napi karbantartásokra rendelkezésre álló pénz természetesen nem elégséges. A Szentesi Üdülőközpont a több
mint 4500 négyzetméter vízfelületével a környék egyik
legnagyobb fürdőjévé vált, a vízfelület szempontjából
nagyobb, mint Gyopárosfürdő. Sajnos, rengeteg elavult
része van a fürdőnek, pl. a vízrendszerünk még mindig a
30-40 éves csövekre épül, ezért gyakoriak a csőtörések,
amelyeknek az elhárítása folyamatos technikai feladat.
A régi részeket, a kabinokat, brüg medencéket igyekszünk olyan állapotban tartani, hogy a fürdő közönsége
számára ne okozzon balesetveszélyt - mondta.
- Mit tudhatunk a folyamatban lévő pályázatról? - fordultam ismét
dr. Kerekes Valériához.
- Október 10-ig kell elvégezni az eredeti műszaki tartalom módosítására vonatkozó hiánypótlást a panzió
felújításra irányuló pályázatnál. Panzióvá minősítettünk
ugyanis 12 kőházat. A nyertes pályázat 52.500 ezer forinttal támogatja a célkitűzésünket. A pályázathoz kapcsolódik a korábban említett 30 milliós önkormányzati
önrész. Még az idén sor kerül a közbeszerzési eljárás
kiírására, melynek eredményességétől függ a munkák
megkezdésének időpontja.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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https://www.facebook.com/visszavar/?fref=ts
„mézédes kicsi piros”-nak is
nevezzük. Újfajta dizájnban
jelenítettük meg, amely teljesen környezetbarát, lebomló
csomagolást jelent, faháncs és
kukorica alapanyag hozzáadásával készült. Janó Imre kollégánk vezetésével fejlesztette ki erre az alkalomra
a kereskedelmi részlegünk. Örvendetes, hogy a
fiatalabb generáció már nagyon kritikus, és elvárja, hogy környezetbarát, lebomló csomagolásban
juthassanak a termékekhez.
- Szeptember 4-én volt a Magyar Paprika Napja, ezúttal Derecskén…
- Az idei volt a nyolcadik rendezvény. A kezdetekkor a FruitVeB elnöke, Ledó Ferenc fontosnak
tartotta, hogy minden paprikatermesztő régió tevékenységét megismertessük. A FruitVeB, KITE
ZRt., és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös
rendezvényén az Észak-keleti régió paprika hajtatásról és a szabadföldi termesztésről kialakult
gyakorlatába nyertünk betekintést. Ebben a régióban először került sor a rendezvényre.
- A következő a Zöldséghajtatás időszerű szervezési és technológiai
kérdései című rendezvény itt a DélKerTÉSZ telephelyén…
- Igen, ez a hagyományos rendezvény október 18-án
lesz. A következő évi palánta és termékértékesítési szerződéseket október 14-én kezdjük el megkötni. Nagyon
fontos, hogy december közepére lássuk, a 2020-as évben
ki milyen mennyiséggel, mekkora területtel szerződött,
mit szeretne termelni. Mire számíthatunk a termelőink
részéről - tudtuk meg az elnök úrtól.
Visszatérve a rendezvényre, Ledó Ferenc, a FruitVeB
elnöke nyitja meg 9 órakor. A hajtatási nap előadói lesznek Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója, aki a mezőgazdasági szakoktatás átalakítását mutatja be. Ledóné dr. Darázsi
Hajnalka szaktanácsadó a zöldségfélék ellenállóságának
feltételeiről tart tájékoztatót a kedvezőtlen környezeti
hatásokra is figyelemmel. A palántaszerződésekről Oltyán
István, az Árpád Agrár Zrt ágazatvezetője ad tájékoztatást
és bemutatkoznak majd a vetőmag forgalmazó cégek is.
Nagypéter Sándor elnök pedig az idei év hajtatási tapasztalatairól fogja tájékoztatni a résztvevőket.
A szakmai rendezvényre jelentkezni és regisztrálni
október 15-ig lehet a www.fruitveb.hu online regisztrációs felületén, továbbá a DélKerTÉSZ titkárságán titkarsag@
delkertesz.hu, telefon: 06 30 381 4241.
Dömsödi Teréz
(Fotó az 1. oldalon: www.emin.hu. Itt: Gyerekek az OMÉK-on.)

DÉLKERTÉSZ: HAGYOMÁNY
ÉS INNOVÁCIÓ...

(Folytatás az 1. oldalról.)
- A védjeggyel együtt alakult ki a mi brandunk, azt kívánjuk a továbbiakban is erősíteni, hogy aki fehér paprikát, kápia vagy hegyes erős paprikát vásárol, mi jussunk róla az eszébe, mint a Szentesi Paprika termelői és
forgalmazói. A brand része a magas minőség, amit nap,
mint nap bizonyítanunk kell. Legyenek a mi termelői közösségünk termékei a legfrissebbek, legzamatosabbak,
illatosabbak, jók és igazán finomak. Szerencsére egyre
igényesebb a fogyasztó, egyre több pozitívumot vár el.
Hamarosan - elsősorban a prémium termékeinken - a díjjal együtt járó logót is láthatják majd a vásárlók - hallhattuk.
- Milyen tapasztalatokat hozott az idei OMÉK?
- A hagyományosnál nagyobb, 67 négyzetméter területű standdal jelentünk meg az idei OMÉK-on, közösen
az Árpád Agrár ZRt-vel. Amint két évvel ezelőtt is - a
vetőmagtól a csomagolási egységekig, a teljes folyamatot informálisan igyekeztünk megjeleníteni. Azt, ahogy
a növény fejlődik, termést hoz, és a vásárlók asztalára
kerül- sorolta Nagypéter Sándor.
- Az idén sok gyermek csoport, iskolások, óvodások,
vettek részt a kiállításon. Így a mi standunkon nem csak
megkóstolhatták a termékeket, de azt is megtudhatták,
honnan terem a paprika, paradicsom. A legnépszerűbb
termékünk az ún. datolya paradicsom, ami szuper édes,

A HUNOR COOP ZRt. sikeres pályázati éve

ÚJABB ÁRUHÁZAK JUTNAK
KORSZERŰ ESZKÖZÖKHÖZ

A HUNOR COOP ZRt. két Coop Szupermarketjét újította fel a közelmúltban. Mészáros Zoltán vezérigazgatótól arról érdeklődtünk, milyen
jelentőségű ez a beruházás a cég életében? Lesz-e folytatás?
- Társaságunk 25 településen 35 üzletet működtet.
Évekkel ezelőtt felmértük, hogyan tudnánk tartósan fejlődni, és egyre nagyobb piaci részt szerezni.
A felmérésből az derült ki, hogy az új piacok meghódítása érdekében újabb üzleteket kell vásárolni, kitörési
pont továbbá, hogy pályázni kell és modernizálni az egységeket. Ez lett a középtávú üzletpolitikánk. Visszautalva a tevékenységi elődök életére, ma 10-12 volt Áfész
üzleteit működtetjük - mondta, majd így folytatta:
- A mostani egy különleges alkalom, hiszen két nagy
Szupermarketünket teljesen újjáépítettük. Három éve
adtunk be egy energetikai pályázatot, nagy örömünkre
egy évvel ezelőtt kihirdettek bennünket is nyertesnek.
500 millió forintos beruházási költséggel a szegvári és
a Szentes Kertvárosi Coop Szupermarketünket újítottuk

fel, ehhez 100 millió
forintot kaptunk pályázati forrásból. Az ös�szegből 60 millió forint
kedvező kamatozású
hitel, míg 40 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Nagyon
fontos volt, hogy áruházaink az új energetikai előírásoknak maximálisan megfeleljenek,
szinte passzív házakká
váltak a napelemeknek
köszönhetően. A legmodernebb hűtött és
hűtetlen berendezésekkel, világítástechnikával szereltük fel őket.
Már eddig is nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptunk a vásárlóktól, de a vevőszámokból is látszik, hogy érdemes volt a korszerűsítést
elvégezni.
Ez nagy öröm, hiszen a legfontosabb, hogy a vásárlók
jól érezzék magukat, vonzónak, kellemesnek, tágasnak,
hangulatosnak találják üzleteinket.
- További pályázati eredményről be tud-e nekünk számolni?
- Két hete kaptunk újabb értesítést, hogy négy hátrányosabb helyzetű településen, Baks, Ásotthalom,
Zákányszék és Mórahalom, korszerű kereskedelmi berendezések és gépek beszerzésére 20 millió forint támogatást nyertünk, amely a bekerülési érték fele. A támogatással új, korszerű mérlegeket, pénztárgépeket és számos
más kisebb eszközt tudunk üzleteinkben korszerűbbekre
cserélni. A tél folyamán ezek a beszerzések is megtörténnek - értesültünk a jó hírről Mészáros Zoltán vezérigazgatótól.
D. T.
(Fotó: HUNOR COOP ZRt.)

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

Nem biztos, hogy első látásra…

AMIKOR A TÁSKA TELITALÁLAT

A HEUREKA Bőrdíszmű, Játék,
Ajándék Üzlet immár 25 éve szolgálja ki a vásárlókat a
belváros szívében. A kiváló minőségű, valódi bőr táska, pénztárca választék mellett irattartók, egyéb apró
bőráruk, bőrövek, játékok hetente megújuló választéka
hívja fel folyamatosan a figyelmet: ide érdemes betérni! A HEUREKA az értékek boltja!
Szabó Anna üzletvezető érdeklődésemre
azt mondta, a divatról az üzlet megnyitása után kialakult véleményét ma is mérvadónak tartja, miszerint: nem behódolva
a divatnak, megtalálni a közös pontot a
vásárlókkal, megtalálni az igényeiknek
leginkább megfelelő termékeket. „Egy
igazán praktikus női, vagy férfi táskáról,
pénztárcáról, egy jó eltalált ajándékötletről bármikor eszébe jusson a vásárlónak
az üzletem…”
- A finom, elegáns kis üzlet milyen kihívásokkal
találkozik nap, mint nap?
- Mindenkor kihívás, hogy az általam
ajánlott áruféleségek hogyan viszonyulnak a vásárlóm elképzeléseihez. Rendkívül érdekessé teszi a munkámat az, hogy a
vásárlói igények szerint a legjobb kínálatot alakítsam ki, segítsem őt eligazodni az
online, of line információk között, amelyek a kiválasztott, óhajtott termékhez közelebb viszik. Akár ily módon, akár a sok
éves tapasztalataimmal segítsem őt a leg-

jobb döntésben, a leginkább
szeretett termék megtalálásában.
- Mit tekint igazi üzleti sikernek?
- Amikor elő tudom idézni a változást,
azt az érzést, amikor a vásárlóm elégedett,
boldog. Akár első látásra szeretett bele a
termékbe, akár időre volt szüksége, de
mindenképpen jól választott. Hosszú időre megtalálta a számítását.
- Közeleg a karácsony. Már most, milyen ajándék
ötletért érdemes eljönni a HEUREKA-ba?
- Új darabok érkeztek és folyamatosan
érkeznek pl. az Anekke táska és pénztárca
családból. Akár az évszakhoz igazodó,
akár más szempontok szerint, az ünnepi,
alkalmi, de akár a hétköznapi, üzleti feladatokhoz illeszkedő termékekre is érdemes ajándékként gondolni. Azért jó betérni hozzám a Kereskedőház emeletére (Kossuth
utca 15/A.), mert még elég idő van ahhoz,
hogy a legmegfelelőbb áruféleséget tudjam Önnek, vagy a megajándékozott számára beszerezni. Tudjak abban segíteni,
hogy valódi öröm kerüljön a karácsonyfa
alá.
Kísérje figyelemmel a HEUREKA Facebook oldalát, ahol újabb és újabb tippeket talál, ötleteket meríthet önmaga,
családja, a megajándékozandó személy
számára. https://www.facebook.com/heurekaszentes/
dite x.

CSALÁDI ESEMÉNYEK 38-39. HÉT

Született a 38. héten: Strausz Máriusz és
Göbölyös Alexandrának (Szentes) Rubina Ilona, Baráth József és Varga Tímeának (Szentes) Mira, Kovács Dániel és
Varga Klaudia Zsuzsannának (Csongrád)
Zoé Klaudia nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Makra Zoltán és Bíró
Katalin Julianna (Szentes). Veres Péter
(Barabás) és Németh Gabriella (Szentes).
Tréfás Norbert Szilárd és Molnár Anett
(Budapest). Varga János Gábor (Felgyő)
és Virág Petra (Szentes). Doba Árpád és
Pozsár Edit Mária (Szentes).
Elhunyt: Hevesi Károlyné szentesi lakos.

BESZÁMOLÓ
A Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesületének Szentesi Csoportja
éves beszámoló közgyűlésére kerül sor október 12-én a
Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A műsorral, élőzenével egybekötött programra a tagjaikat
és meghívott vendégeiket
várja a csoport vezetősége.
A beszámolót követően
vélemények, hozzászolások, programegyeztető és
tájékoztató is lesz a tagok
részére.

Született a 39. héten: Rekettyés László
és Budai Tímeának (Szentes) Mia Lenke, Szőke Péter és Besztercei Olgának
(Szentes) Péter, Benedek Henrik Sándor
és Megyesi Emesének (Szentes) Zétény,
Berezvai László Dániel és Somodi Beátának (Szentes) Rebeka, Molnár József és
Papp Dalmának (Szentes) Miron József,
Molnár János és Gáspár Szilvia Anitának
(Szentes) János nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Dér Imre (Gádoros)
és Sebők Edit (Szentes). Bődi Lajos
Richárd és Friedl Orsolya Zsuzsanna
(Szentes). Győző-Molnár Árpád és Kiss
Ildikó (Szentes). Lakatos Antal és Duka
Vivien Anikó (Szentes). Faragó Csaba
Antal és Lakatos Dávid Olívia (Szentes).
Naumann Peter André (Németország) és
Takács Krisztina (Szentes). Béla Attila
(Balassagyarmat) és Varga Kitti (Derekegyház).
Elhunyt: Pálfi Ferenc Gyula, Kozma István, Banga László, Mészáros Lajosné és
Nagy Iván Zoltán szentesi lakosok.
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06 20 9837 226

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

Időcserepek 11. - 70 éves a Városi Könyvtár

AZ OLVASÁSKULTÚRA ÁLLOMÁSAI SZENTESEN
Az Országos könyvtári
akció keretében október 3-án
Szentesen is fát ültettek egy
villámcsődület keretében.
A vérbükk fácska a könyvtár
mellett immár azért cseperedik, hogy alatta majdan az
utókor akár könyvet is olvashasson. Az országos faültetési akcióban 150 könyvtár vett
részt, kaptuk a tájékoztatást.
Az épületben ezt követően Vágvölgyi Zoltán könyvtáros
tartott előadást a helyi könyvtár létrejöttének történetéről.

Elmondta, hogy a 18. század végén, a 19. század elején jöttek létre az első magánkönyvtárak,
református lelkészek magánkönyveiből. Akkoriban az emberek többsége nem tudott olvasni. A
lelkészek külföldi egyetemeken, egy a magyarországinál lényegesen haladóbb szemléletet tettek
magukévá. Tették ezt a közjó érdekében. Ezzel
az olvasáskultúra bajnokai lettek. Ilyen volt Kis
Bálint, ő építtette a Református Nagytemplomot,
az első vasekét is ő terjesztette el hazánkban, de
ezen túl is nagyon sokat tett a szentesiek életkörülményei javításáért. Átadta a tapasztalatot, az
újfajta tudást, amit megtanult. Így azt is, hogy mit
jelent a korszerű csecsemőgondozás. Szemléletét
vitte tovább Dobossy Mihály lelkipásztor társa, aki
pl. korabeli ifjúsági könyveket fordított magyar
nyelvre, hogy terjessze Magyarországon az olvasáskultúrát az 1820-as években. A későbbi lelkipásztorok is hasonlóképp segítették a kulturális
építkezés folyamatát.

A 19. század fő kihívása az analfabétizmus elleni harc lett. Volt olyan szolgabíró, aki nem tudván
olvasni, kukoricaszemekkel rakta ki a költségvetést. Komoly szélmalomharcnak számított így
az olvasni tanulásért vívott küzdelem. 1868-ban
azonban törvénybe iktatták a tankötelezettséget,
vagyis minden gyermeknek, 6 éves kor felett már
kötelező volt iskolába járni. 1883-ból maradt fenn
egy tanulmány, amit Zolnay Károly állított össze, aki a
szentesi gimnázium alapító igazgatója volt. Több
embert állított maga mellé, így Sima Ferencet is, a
gimnázium megmaradásáért, az értelmiségi oktatásért küzdöttek. A tanulmány alapján, a lakosság
70%-a tudott írni, olvasni. Az izraelita felekezethez tartozóknál ez az arány csaknem 100% volt.
Így a 19. század végére már lett olyan olvasni tudó
tömeg, akikre építve érdemes volt könyvtárat szervezni. Ezután alakultak az olvasókörök, Szentesen
legalább ötven ilyen kis csoportosulás jött létre,
néhány száz, 1-2ezer kötetes könyvtárakkal, a kor
legnépszerűbb könyveivel. Jó tollú emberek, mint
a mi Papp Imre bácsink, felolvastak ezekben az ol-

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41695
vasókörökben - idézte fel a múltbéli eseményeket
Vágvölgyi Zoltán.
1897-ben megalakult a Csongrád Vármegyei
Történelmi és Régészeti Társulat Csallány Gábor
vezetésével, a múzeum elődjeként. Első teendői
között könyvtárat hozott létre, könyvtárossal. Ez
a könyvtár folyamatosan növekedett. A gyűjtemény leghíresebb könyvtárosa dr. Zalotay Elemér volt,
akinek emléktábla is őrzi a nevét a ligeti múzeum
falán. Kiemelendő ebből a korból a gimnázium
könyvtára, az Új Kaszinó könyvtára, de üzleti alapon működő könyvtár is működött.
A második világháború alatt ezek a könyvtárak
szétzilálódtak. 1949-ben a városi tanács hozott létre egy kisebb könyvtárat, amely a mai elődjének
tekinthető. Ez a 4-5ezer kötetes könyvtár az Ady
Endre utcában működött. Az első könyvtárosa Berezvai Lajosné Marika néni volt. Ő tette szabadpolcossá, és folyamatos rendelésekkel bővítette az
állományt, majd a 70-es években bevezette a zenesarkot. 1982. évi nyugdíjazása után Majtényiné Túri
Katalin vette át a helyét, akinek egy rendkívül felívelő időszak fűződik a nevéhez. Minden negyedik
ember ekkor beiratkozott olvasója volt a város szívében lüktető könyvtárnak. 1993 után Varjasi Judit
a következő vezető. Ő vezényelte le az állomány
szakszerű átköltöztetését a felújított zsinagógába,
1998-ban. Távozásával, fél évig megbízottként
vezette a könyvtárat Szitás Mihályné Lídia, őt követte
G. Szabó Lenke, aki 2001. január 01-től megkezdte a
korszerűsítés, gépesítés folyamatát, elindult a felnőtt képzés. Az állományt számítógépre vitték.
2014-es nyugdíjba vonulásával Szűcs Ildikó vette át a
könyvtár vezetését, irányításával megkezdődött a
munka a Minősített Könyvtár címért. A munkát a
mai vezető, Sallainé Gresó Klára irányításával fejeztük
be - összegzett Vágvölgyi Zoltán.

Lejegyezte, fotó: Dömsödi Teréz

Ingyenes látásellenőrzés, szűrővizsgálatok

A LÁTÁS HÓNAPJA A DOMJÁN OPTIKÁBAN!
A Magyar Látszerész Szövetség 2019-ben is megrendezi az
OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA
kampányt, melyben a résztvevő
optikák ingyenes látásellenőrzéssel és szaktanácsadással
várják az érdeklődőket.
A Domján Optikában 2019. szeptember 1-től november 30-ig tart a kiemelt időszak, az ingyenes látásellenőrzés és felvilágosítás mellett szűrővizsgálatokkal, teljeskörű szemvizsgálattal, szemüvegfelírással és szakorvosi vizsgálattal is várják a lakosságot!
Nagyszabású akciójukban minden általuk forgalmazott keret és lencse részt
vesz, így a prémiumkategóriás lencsék és legnagyobb világmárkák is!
Csakúgy, mint már a tavalyi évben, a digitális eszközök által kibocsátott
kék fény elleni védelem idén is kiemelt témája a kampánynak. Különösen
fontos a megelőzés, a védekezés.
***
A külvilágból érkező információk közel 85 százaléka szemünkön
keresztül érkezik hozzánk, ám a digitális eszközök nagy iramú terjedésével szemünk is folyamatosan több káros hatásnak van kitéve.
Az okostelefonok, táblagépek, számítógépek, tévékészülékek, GPS
eszközök, a led világítás káros kék fényt sugároznak a retinára.
Ezért a szemészeti szűrés kiemelten fontos és minden
korosztálynak ajánlott, különösen 40 éves kor felett, amikor
megnő a szürkehályog kialakulásának kockázata. A látáskorrekció hiánya komoly tünetekkel, fáradékonysággal, fej-

fájással és fényérzékenységgel is járhat. Gyermekeknél tanulási problémákat
okozhat, felnőtteknél a munkában nyújtott teljesítményt befolyásolja negatív
irányba.
Szemünk védelme, egészségének megőrzése, az éleslátás adta biztonság
elvitathatatlanul mindennapjaink része kell, hogy legyen. Gyorsuló életvitelünk mellett fokozottan szükséges a 100%-os látásélesség. A Domján Optika
mindig kiemelt hangsúlyt fektetett és fektet a progresszív lencsék ajánlására.
Ezek ma a legmodernebb és legkomplexebb látásjavító eszközök. Domján
Ilona progresszív lencse tanácsadó, illesztő és magasan képzett látszerész
munkatársai segítenek a minden szempontból megfelelő progresszív lencse,
és a hozzá illő keret kiválasztásában.
A Látás Világnapja alkalmából 2019. október 10-én csütörtökön
egész napos programsorozatra invitálunk minden érdeklődőt. Kvízjátékok, szerencsekerék, azonnali garantált nyeremények, akciók,
meglepetések 9:00-től 18:00 óráig. Meghívott vendégeinkkel élőben
is bejelentkezünk a Facebook-on és az Instagramon. A gyermekeknek selfie fallal kedveskedünk, az ingyenes látásellenőrzés mellett
ingyenes szemnyomás mérés is lesz. A csütörtöki rendelési napra
való tekintettel pedig megszokottan Pákozdi Csilla és Dr. Kőszegi
István rendel.
Karácsonyi Cipősdoboz Akciónkra ebben az időszakban is várjuk
az ajándékokat! (x.)

JOBB BEVÉTELT
VÁRNAK A TAVALYINÁL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Csendes Tamás uszodamenedzser, szervezőtől a sportversenyek, edzőtáborok résztvevőiről érdeklődtünk:
- Ebben az évben kevesebb csapat érkezett, azonban
több időt maradtak nálunk. Így elmondható, hogy ugyanolyan gyakorisággal voltak versenyek és edzőtáborok a
strand területén, mint a korábbi évben. A hazai csapatok
közül pl. az U15-ös magyar fiú válogatott, vagy az U17es női válogatott vendégeskedett nálunk. A BVSC két
hónapon keresztül edzőtáborozott Szentesen. A külföldi
csapatok közül rendszeres vendég az Azerbajdzsán, vagy
a Finn Turum együttese, de idén júliusban is itt volt nálunk a Tel-Aviv (Izrael) legénysége és a német U17-es
női válogatott is - sorolta, a teljesség igénye nélkül.
- Hol tart az Üdülőközpont az őszi aktuális feladatok elvégzésében?
- Tavaly a Vízilabda Klub vett új sátrakat, amelyeknek a felszerelése folyamatban van - vette át a szót ismét
a gazdasági vezető asszony. Minden évben október 15.
és 30. közötti időtartamra tervezzük a sátrak felhúzását,
most ezt egy már megszervezett vízilabda kupa miatt
előbbre kellett hoznunk, így október 3. és 15. között a
medencéket nem lehet majd használni, mert a sátrakat
nem tudjuk olyan technológiával felhúzni, mint a régieket. A régi sátrak felszerelése 3-4 nap leállást igényelt,
most minimum az 1 hét leállás, a nagyobb medencénél
akár 2 hét is lehet ez az időszak. Mind a sátor felhúzása,
mind a levétele jóval több időt vesz igénybe, mint a régi
esetében, mert csak kiszárított állapotban lehet vele dolgozni. Amennyiben közben eső van, várnunk kell a kiszáradására. Kötve vagyunk továbbá a munkaidőhöz is,
mert a túlóra költségeit nem tudjuk vállalni. Kérjük ezért
a vendégeink megértését, és köszönjük a türelmüket! válaszolta, majd a fürdővendégek figyelmét felhívta a
következőre is:
- Kezdetét vette a téli nyitva tartási rend, vagyis reggel
5.00 -től este 9.00 óráig fogadjuk a kedves Vendégeket.
Újdonság, hogy a wellness részleget, a szaunát és a sószobát 21.15 óráig lehet naponta használni.
Dömsödi Teréz
(Fotó: Üdülőközpont)

Út a teljes egészséghez

KEDVES OLVASÓ!
Bizonyára az Ön számára is fontos a saját és
családja egészsége. Most kiváló lehetőséget kínálunk arra, hogy tájékozódjon a vitaminok jelentőségéről, új információkhoz jusson a valódi egészség megőrzésének lehetőségeiről, a már fennálló
egészségügyi problémáiból való gyógyuláshoz.
Jöjjön el dr. Lenkei Gábor előadására október
12-én, az életre szóló élményen túl az Ön számára hasznos információkkal lesz gazdagabb. A
belépőjegyek elővételben 1000 Ft/db áron megvásárolhatók Szentesen a Rákóczi Ferenc utca 12.
szám alatti Bolt az Egészséghez Üzletben. A belépővel meg is ajándékozhatja bármilyen alkalomra
szeretteit, barátait, hogy ők is részesei lehessenek
a teljes egészséghez vezető út megismerésének.
Íme, a részletek:

VÉRADÓKNAK
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és a
Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán délelőtt 07.30-12.00 óráig,
csütörtök délután 14.00-17.00 óráig tart véradást
Szentesen a Vérellátó Állomáson.
A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt Szentesi és Csongrádi vezetősége véradást tart: október 14-én a
Legrand ZRt. (Szentes) Faházában 10:0013:00 és 17:00-19:00 óra között. Október
15-én Tömörkényen a Művelődési Ház-

ban 15:00-tól 18:00 óráig. Október 16-án
a Magyar Közút Nonprofit ZRt. szentesi
telephelyén 14:00 órától16:00 óráig. Október 22-én a Kiss Bálint Református Általános Iskolában 14:00-17:00 óra között.
Október 29-én Fábiánsebestyénben az
Egészségházban 15:00-tól18:00 óráig,
valamint október 30-án Eperjesen a Művelődési Házban 15:00 órától 17:00 óráig
nyújthatják karjukat az önkéntes véradók.
A véradásra a személyi igazolványát,
TAJ-kártyáját minden véradó vigye magával! Segítségük felbecsülhetetlen. Köszönettel:
Vérellátó Állomás

ÖSZTÖNDÍJ A FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐKNEK

Ajándék a képviselőktől

TELJES AZ ÉLET A
FOGYATÉKKAL ÉLŐK KLUBJÁBAN

Közel 1 éve külön épületben, a Nagyörvény utca 51.
szám alatt található a Fogyatékkal élők klubja. Puskásné Halál Ágnes, az anyaintézmény, Szentesi Gondozási
Központ igazgatója megdicsérte az ellátottakat, hogy
gyorsan és ügyesen alkalmazkodtak a változásokhoz, az
új helyszín adta lehetőségekhez.
Ebbe a nappali ellátást nyújtó intézménybe a város minden pontjáról érkeznek a fiatal felnőtt ellátottak. Az igazgatónő a szülők segítségét és türelmét is
megköszönte, hiszen nagyon sokat tettek
mindannyian azért, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat a felújított, kis füves
udvarral rendelkező épületben. Az ellátottak kényelméért, foglalkozásaik zavartalanságáért 8 kolléga látja el hivatását
minden nap. Ők, és családtagjaik is sokat
tettek azért, hogy az épület és környezete
megújuljon, barátságos, harmóniát nyújtó szép környezet legyen. Az igazgatónő
köszönete és elismerése hozzájuk is szólt
azon a kis ünnepségen, szeptember 27-én
délután, amikor az ellátottak egy fából
készült szép és kényelmes kiülőt vehettek
használatba. A fedett kiülő Szentes Város
Képviselő-testülete tagjainak ajándéka,
többen a képviselői keretükből adták a
rávalót.
Az igazgatónő örömmel számolt be arról, hogy az ellátottak közül 4-en, megváltozott munkaképességűként, munkához
és ellátáshoz tudtak jutni. Érdeklődésünkre, miszerint az új helyen milyen tematika
szerinti foglalkozásokon tudnak a fiatalok
részt venni? - azt mondta:
„A fogyatékkal élők foglalkoztatásának
tervezése és szervezése elsősorban képességeiknek megfelelően történik. Prioritást

élvez a szociális kompetenciák fejlesztése és az önálló életvitel segítése. Napi
szinten alakítjuk ki, milyen tematika és
téma köré szervezzük a foglalkozást. Így
figyelembe vesszük, hogy a fizikai, szellemi és szórakoztató programok is egyensúlyba kerüljenek. Az egészség megőrzése céljából rendszeresen úszás (vízhez
szoktatás) oktatásban részesülnek Pohl
Anette segítségével és az önkormányzat
támogatásával. Heti rendszerességgel sétát tesznek, mely segíti a biztonságos közlekedés megtanulását. Sporteseményeken
vesznek részt, az idén Kiskunfélegyházán
és Csongrádon is vetélkedtek. A képességek fejlesztése a gyógypedagógiai szempontok figyelembe vételével történik.
Jellemzően kreatív, manuális, olvasási
és játékos számolási feladatokat is kapnak. Fontos, hogy szórakoztató programokat is szervezzünk: így részt vesznek
a SzEVASZ előadásain, kirándulásokon
és játékos vetélkedőkön is. Minden évben
tábort szerveznek kollégáink. A társadalmi integráció jegyében érzékenyítő programokon szerepelnek, mutatkoznak be a
fogyatékkal élők térségi találkozóján, melyet a város esélyegyenlőségi programjának részeként szervezünk. Az elmúlt
időszakban jártak a Fővárosi Állatkertben
a Bokrosi vadnyugati tanyán, rekreációs
programokon is rendszeresen részt vesznek. Az idei évben un. művészi foglalkozások is szerepet kaptak, mégpedig szakember bevonásával. A legfontosabb, hogy
a mindennapokban olyan élményekben
részesüljenek, amelyre szívesen emlékeznek vissza.”
-réz-

FELTÖLTŐDÉS A HŰVÖS IDŐBEN!
Az ősz beköszöntével fürdőbe járni kiváló szabadidős program. Noha a strandszezon véget ért, a kültéri medencék
elsősorban az úszók számára élvezhetők, de a beltéri medencék a hidegebb napokban is számtalan élményt kínálnak.
A Szentesi Sport- és Üdülőközpontban több kikapcsolódási lehetőséget talál. A wellness részlegben egy kiúszós
termálvizes medence, különböző wellness elemekkel van felszerelve, valamint egy „csendes” termál medence is
felüdülést kínál. A wellness részlegben
lévő szauna parkban finn szaunák, infra
szauna, sószoba, gőzkabin, merülő medence és Kneipp-medence nyújt teljes
körű kikapcsolódást a hűvösebb napokon.
A szauna parkban október első hétvégéjétől szauna programokkal kedveskedünk vendégeinknek.
A wellness és szauna részlegen túl
az élményrészleg nyújt kikapcsolódást.
Az élménymedencében sodrófolyosó,
talp pezsegtető, dögönyöző, ülő- és
fekvőrész valamint buzgár található.
Kisgyermekek részére az élménymedence mellett egy sekély medence, csúszdával és játékokkal felszerelve, nyújt
kellemes élményt.

FACSEMETE
A CSEMETÉKNEK
Szentes Város Önkormányzata minden tavasszal és
ősszel, facsemetével, „Új Élet Fával” köszönti a megelőző félév újszülöttjeit. Október 3-án a Városháza udvarán
56 név hangzott el, köztük egy ikerpáré. Az emléklap
mellé a szülők ezüsthárs, szomorúbarka, szomorúeper és
vérszilvafák közül választhattak.
Szirbik Imre polgármester kezdeményezésére 23 évvel
ezelőtt indult ez a program. Ez idő alatt mintegy 3000 kisfa ereszthetett gyökeret, lombosodik, magasodik, ahogy
felcseperednek az
egykori apróságok
is. Ez volt az utolsó
alkalom, amikor a
polgármester személyesen átadhatta
a szülőknek az emléklapokat. Külön
öröm volt számára,
hogy
megtehette
ezt ötödik szentesi
unokája számára is.
Kép és szöveg: dt.

103 a felsőoktatásban résztvevő hallgató pályázott
Szentes Város Önkormányzata felhívására idén a felsőoktatási ösztöndíj programban. Mindannyian támogatásban részesültek, ki-ki 20.000 és 50.000 Ft közötti
egyszeri támogatást kapott, amelyet a tanulmányaival
felmerülő bármilyen költségre fordíthat.
A felsőoktatási ösztöndíjak ünnepélyes átadására október 5-én délután került sor a Városháza dísztermében.
Szentes Város Önkormányzata ebben az évben a felsőoktatási ösztöndíjra összesen 4.590 ezer forintot fordított. Több mint 10 éve döntöttek úgy, hogy önálló
ösztöndíjrendszert hoznak létre, kiválva a korábbi Bursa
Hungarica ösztöndíj programból. Szirbik Imre polgármester
erről az ünnepségen azt mondta, így sokkal kedvezőbb
feltételekkel juthatnak a támogatáshoz az egyetemeken,
főiskolákon tanulmányokat folytató szentesi fiatalok,
akik most szociális helyzetük, rászorultságuk alapján
kapták meg a támogatást.
A polgármester arról is beszélt, hogy az ösztöndíj segítség a családok számára, esélyteremtő a hátrányok leküzdésében. A kiművelt emberfőkre nagy szüksége van
a városnak, természetesen mindenkit visszavár Szentes.
Bárhogy is alakul a diákok élete, mindig is érezzék, hogy
ehhez a közösséghez tartoznak.
Kép és szöveg: te

VIGYÜK HAZA AZ ŐSZ MINDEN SZÉPSÉGÉT!

Az ősznek is megvan a maga varázsa, ami leginkább a színvilágában és
természetes hagyományaiban rejlik. Régen ősszel tartották a legtöbb esküvőt, mulatsággal ünnepelték a betakarítások végét. A házakat, kerteket
felkészítették a télre, a nyugalomra. Pihenésképpen eleink a hosszú téli
napokon kézműves termékeket készítettek a háztartás számára, pótlásként, vagy piaci értékesítésre.
Mára szokásaink nagyon átalakultak, azonban akik
szeretik szépíteni környezetüket, kertjüket, otthonukat,
ma is bőséggel találnak feladatot. Szeretnénk éppen ezért
figyelmükbe ajánlani a Szentesi Díszfaiskola kínálatát, hiszen
most érdemes évelő virágokat ültetni, és ez az időszak a
cserjék, örökzöldek és más szezonális növények ültetési ideje is. A talaj előkészítéshez zsákos marhatárgyát,
kiváló minőségű virágföldeket tudnak a díszfaiskola Vásárhelyi út 146. szám alatti
telephelyén beszerezni.
A sziklakertek kialakításához, díszítéshez, szépí-

téshez sziklakövek, darabos kövek nagy választékban
kaphatók. Ültető edényekből is gazdag a kínálat.
Íme, néhány jó tanács: lombhullató facsemetét a lombhullást követően, fagymentes napokon szabad majd el-,
átültetni. Ha konténeres fát, cserjét szeretnénk, ahhoz
edényt is, növényt is választhatunk. A sértetlen, tökéletesen kifejlett gyökérzet garanciája annak, hogy egészséges, pompás növénynek örülhetünk egész évben.
A kora őszi virágzású évelők a kora tavasziakkal ellentétben, nagytermetűek, pompázatos színeikkel betöltik
a rendelkezésükre álló teret és élettel telítik a kertet. A
színpompás hatást a tarka árvácskákkal, szellőrózsákkal, a folyamatosan nyíló kokárdavirággal, phlox-okkal,
őszirózsákkal, krizantémokkal tehetjük teljessé.
A díszcserjék egy része az őszi lomb színeibe öltözködik ilyenkor, jellegzetesen aranylóvá válik. Ám azok
is, amelyek egész évben megtartják színüket, tökéletesen
illeszkednek a szín kavalkádba.
Érdemes elidőzni tehát a Szentesi Díszfaiskolában és
elgyönyörködni a nyírott spiráltuják, cukorsüvegfenyők,
mini ezüstfenyők, ciprusok, tűztövisek… szépségében.
A sárguló nyírektől a végzetfákig számos fafajta közül
választhatnak, s természetesen az ültetéshez, gondozáshoz tanácsokat kérhetnek, kapnak.
A Szentesi Díszfaiskola nyitva tartása változott! Hétköznap 8.00 és
17.00 óra között, szombaton 8.00 és 12.00 óra között tartanak nyitva.
Nagyon fontos, vasárnap is várják a vásárlókat 9.00 órától 12.00 óráig!
További információkat találnak honlapjukon: www.szentesifaiskola.hu
Kép és szöveg: - dite - x.
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