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ORSZÁGOS ELISMERÉS
VÉRADÁSÉRT

Simon Alma felvételén középen László Sándor Péter kitüntetett.
A Véradók Napja alkalmából
részesült Muzsik Lászlóné (képen lent)
rendezte meg országos ünnepségét a a Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó
Magyar Vöröskereszt és az Országos Osztály vezetőasszisztense. GratuláVérellátó. A központi ünnepségen lunk!
- te. elhangzott, hogy országosan az idén
mintegy 10.000 véradót jutalmaztak a
megyei és regionális rendezvényeken.
1988-ban rendezték meg először
november 27-én a Véradók Napját a
Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére, mivel 1954-ben ezen a napon
ismertek el először sokszoros véradókat. Az idei központi ünnepségen
megyénként egy sokszoros véradót,
három őssejt donort jutalmaztak Pro
Vita díjjal, „Véradó Mozgalomért”
emlékérmeket adtak át, valamint elismertek Véradóbarát Munkahelyeket. Csongrád Megyéből sokszoros
véradásért ezúttal a szentesi László
Sándor Péter 183-szoros véradó kapott kitüntetést. Véradásszervezés
támogatásáért elismerő oklevélben

November 30-án Szabó Zoltán Ferenc polgármester nyitotta meg a kilencedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Állatorvosi Szemészeti Konferenciát,
amelynek ezúttal a Szecessziós Ház adott otthont. A
rendezvény előadói voltak Prof. Dr. Tóth József, aki Németországból, Dr. Győrffy András PhD állatorvos, aki
Tatabányáról érkezett, Dr. Siver László érdi állatorvos,
egyetemi oktató és a házigazda Dr. Dobos András c.
egyetemi docens.
Dr. Dobos András az eddigi tapasztalatokról érdeklődésünkre elmondta:
- Kicsit rendhagyóan teltek az előző napok, mivel egész héten workshopot rendeztünk. A rendelőben minden délután a környező országokból érkezett állatorvosok
a lézeres műtéti technikánkat, az optikai
koherencia tomográfos diagnosztikánkat,
valamint a katarakta szürkehályog műtéti
megoldásainkat tekinthették meg - sorolta,
majd így folytatta:
- Minden nap 5 állatorvost fogadtunk,
összesen 25 állatorvos kapcsolódott be a
programba. A konferencián 60 állatorvos
vett részt, akik hazánkon és a környező
országokon kívül Németországból érkeztek. Prof. Dr. Tóth József németországi
klinikai sebész professzor, aki korábban a
Budapesti Állatorvostudományi Egyetem
sebész professzora volt, a ló szemészetről
tartott úgy előadást, hogy azokat az átfedéseket, amelyek a kisállat praxisban is hangsúlyosak, különösen kiemelte. Büszkék
vagyunk arra, hogy több humán praxisból érkezett
kolléga, köztük Papp Zoltán dr. szentesi érsebész
PhD főorvos is meghallgatta az előadásokat. A corneális fekélyek gyógykezelése, műtéti lehetőségei
közös megoldásúak. Az általam ismertetett autoimmun kórformák a corneális megbetegedéseknél különös tekintettel az UV - sugárzás hatására - kialakuló degeneratív elváltozásokra, szintén mind
az állatgyógyászatban, mind a humán orvoslásban
előforduló betegségek - magyarázta a házigazda.
- Mi volt az előadásának a vezérfonala?
- Előadásom az elmúlt évek kutatásaira épült.
Olyan betegség jelent meg a környezeti terhelés növekedése miatt, az UV-sugárzás hatására az alföldi
régióban is, amit eddig 3000 méter fölött találtak
csak ritkán és elszórtan. Mára a normál tengerszint
feletti magasságban is ez a kórforma az UV-sugárzás megnövekedett koncentrációja, ill. a pollen,

porkoncentráció növekedésével egy autoimmun
gyulladásos megbetegedést hoz létre, súlyos, vaksághoz vezető elváltozásokkal. Eddig szteroidos tüneti kezelések voltak, mi most már, több éves kutatás eredményeként érünk el eredményeket a lézeres,
corneális beavatkozásokkal. Az eredmény abban
rejlik, hogy az eddig nem gyógyuló, fekélynek diagnosztizált kórkép sebészeti kezelésében hosszan
fenntartható, stabil állapotjavulást tudunk elérni.
Tóth professzor még a régi metodikáról beszélt,
amikor manuálisan kellett a Corneát „hámozni”.
Ezzel ellentétben mi megmutattuk, hogy lézerrel
hogyan végezzük ezt el. Kiváló eszközparkunk lehetőséget nyújt ugyanis az úttörő beavatkozásokra,
a sikeres új eljárások kifejlesztésére.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
(Fotó fent: Dr. Győrffy András előadása.
Lent: a hallgatóság egy csoportja.)

CSALÁDI ESEMÉNYEK 46-47. HÉT

Született a 46. héten:
Böszörményi
Sándor
Róbert és Szöllősi Ágnesnek (Szentes) BARNABÁS, Mernyó Krisztián és Rédei Adriennek
TUDSZ TITKOT TARTANI?
Vígjáték 16 éven felülieknek december 4-ig a Szentesi Mozi műsorán.
Vetítés 16.15 órakor.
Részletek: www.szentesimozi.hu

FOGADÓÓRÁK
Szentes Város Képviselő-testülete tagjai, Szabó Zoltán Ferenc
polgármester, Kiss Csaba István alpolgármester és az alábbiakban
szereplő képviselők tartanak fogadóórát a következő napokban:

Hornyik László Károly (2. választókerület) december 2-án 18.00 és 19.00 óra között a Magyartési
Klubházban. Vidovics Zoltán (5. választókerület)
december 3-án 17.00 és 18.00 óra között a Deák
Ferenc Általános Iskolában, Agócs Lászlóné (10.
választókerület) december 4-én 17.00 és 18.00 óra
között a Lapistói Kultúrház melletti irodán, Móra
József (6. választókerület) december 17-én 17.00
órától az MSZP Kiss Bálint utca 3. szám alatti irodájában. Kiss Csaba István alpolgármester (3. sz.
választókerület) december 11-én 9.00 -11.00 óráig,
Szabó Zoltán Ferenc polgármester december 11-én
9.00-11.00 óráig, mindketten a Polgármesteri Hivatal 202-es irodájában, Antal Balázs Tibor december
18-án 14.00 órakor a Szentesi Polgári Szövetség
Egyesület Nagy Ferenc utcai irodájában.

(Csongrád) KONRÁD
nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten
nem történt.
Elhunyt: Szabó Ignácné, Papp László, Szabó
József szentesi, Bozó

Istvánné
csongrádi
lakos.
Született a 47. héten:
Dalmi Árpád és Molnár Renátának (Szentes) CSENGE, Locskai
József Attila és Pozsár
Alexandrának (Szentes)

LAURA, Percze Norbert és Trenka Andreának (Csongrád) ALÍZ
HANNA, Gyenes Szabolcs Róbert és Licska
Henriettának (Csongrád) ZENON nevű gyermeke.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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KARÁCSONYI VÁSÁR A KOSSUTH TÉREN

November 29-én nyílt a Kossuth téren a
Karácsonyi Vásár és egészen december 23án estig lehet itt találkozni, beszélgetni,
nézelődni, forralt bort, teát kortyolgatni, és
a kis házakban árusítók portékái közül válogatni.

A tér díszítéséről a Városellátó
NKft. művezetője, Dancsóné Hlbocsányi
Evelin elmondta, hogy idén a Jázmin
Virágboltra esett a választásuk,
hiszen minden évben másik virágboltot kérnek fel az adventi dekoráció elkészítésére. A Sáfrán Mihály
utcai üzlet tulajdonosa újította meg
az adventi koszorú fehér díszítését
és ő készítette a csúcsdísz angyalkát is a fenyőfára. A város karácsonyfájára egyébként bárki tehet
fel díszt, de évről-évre gondosan
megőrzik a régebbi díszeket is - mondta a művezető
asszony, aki az adventi koszorú fenyő alapját felajánlotta, és a díszítésben is segített.
Berezvai Csilla főkertész érdeklődésünkre elmondta,
hogy idén négy felajánlás érkezett a város fenyőfájára. A Városellátó Nkft. parkgondozó munkatársaival egyeztetve a Kertvárosból felajánlott fenyőfát
választották az idei ünnepi díszítéshez.
A megnyitón Szabó Zoltán Ferenc polgármester, a hagyományoknak megfelelően, hangos visszaszámlá-

Takács Gabriella a Lajtha
László AMI fuvola tanára és
tanítványa Nyíri Sára muzsikájával nyílt meg Aranyi
Sándor, Bíró Ildikó és Marosi Kata szegedi, valamint
Jakabházi Sándor temesvári
alkotó Metszés Pontok c.
kiállítása a Tokácsli Galériában november 28-án.

lással adott jelt a város ünnepi díszkivilágításának
megkezdésére. Azt kérte a szentesiektől, hogy a karácsonyi hangulatban üdvözöljük barátainkat, hívjuk meg ide ismerőseinket, teremtsen ki-ki minél
több alkalmat a találkozásra, beszélgetésre. A megnyitó ünnepség meghittségét a Dr. Mátéffy Ferenc
Tagóvoda kis óvodásai műsora biztosította, majd az
önkormányzat munkatársai meleg kakaóval, friss
kaláccsal kedveskedtek a téren nézelődőknek.
Kép és szöveg: dite

Időcserepek 11.

MAÁCZ LÁSZLÓ SZENTESI ÉVEI

Zöldág Hagyományőrző Szakkör és a
A
Szentesi Művelődési Központ november
19-én rendezte meg immár harmadik alkalommal a Maácz László Emléknapot. A néptánckutató, tánckritikus néptáncos 90 évvel ezelőtt
született, ebből az alkalomból előadásokkal
egybekötött rendkívüli tanítási órákkal emlékeztek. Közben helyi magyar népdalokat szólaltatott meg tekerőjén Balla Tibor Arany Páva
Nagydíjas népzenész.

A délelőtti két előadó, ifj. Maácz
László tanár és Dr. Fenyvesi Anna egyetemi oktató, Hankó Györgyné, a rendezvény szervezője gondolatai után a
Horváth Mihály Gimnázium 9. évfolyamos diákjainak és tanáraiknak tartottak rendhagyó folklór órát.
Köszönet Tóth Tamás igazgató úrnak, hogy lehetővé
tette a diákok részvételét. Az előadók olyan őszinte
és meleg szeretettel nyíltak meg a hallgatóság előtt,
ami mindenkit magával ragadott. Az egykori Szentesi Táncsics Mihály Népi Kollégiumban folyó élet
emlékei mellett a kollégisták dalait is felelevenítették a szervezők, de a résztvevők Derzsi Kovács

KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁS,
MÁNAK SZÓLÓ ÜZENETTEL

Jenő népdalgyűjtéséből is
felidézhettek hármat.
Este a Kiss Bálint utcai
hajdani kollégiumi épület
emléktábláját koszorúzták
meg az emlékezők. Majd
visszatérve az ifjúsági
házba, Bácskai Mihályné Erzsike néni beszélt Maácz
László és társai szentesi
iskolai és NÉKOSZ mozgalmi éveiről. Ezután a
10. D osztály kórusa Majtényi András ének-zene tanár
vezényletével további dalokat mutatott be a Derzsi gyűjteményből. Majd a
szakkör tagjai, kiegészülve a 9. D osztály diákjaival
a Dr. Fenyvesi István szerkesztésében megjelent „A
Szentesi Táncsics Mihály Népi Kollégium c. könyvéből részleteket olvastak fel, emlékezve az 194648-as eseményekre.
(Folytatás a 4. oldalon.)
(Fotó: Pálfi Csaba, Maácz László és Martin György néptáncgyűjtés
közben Encsencsen (Vadasi Tibor 1958. – MTA ZTI Néptánc
Archívum Táncfotótára)

Az alkotásokat Váraljai Anna művészettörténész ajánlotta a
közönség figyelmébe, aki elmondta,
hogy a Szegedi Tudományegyetem
Rajz és Művészettörténet Tanszékének három és a Kolozsvári Egyetem
Design Karának kiváló művész tanára
kiállítását láthatja a közönség egészen
december 21-ig. A kiállított képek
között közös nevezőt keresve megállapította, ahogy sorra nézte a képeket,
egyre tapinthatóbbá vált számára a
műveket összekötő cérnavékony közös szellemi, gondolati szál.
Aranyi Sándor fotó kollázsairól elmondta, az objektivitásuk zálogaként
aposztrofált fotográfia sok esetben a
felismerhetetlenségig nagyított részletekben, felszabdalt darabokban tárul
elénk. Akadályba ütköző, bújócskázó,
játékos részletei megnyilvánulnak pl.
abban, hogy a folyton hullámzó víztükör mozgása hogyan teszi felismerhetetlenné a tükröződő alakzatot.
Jakabházi Sándor műveinek konstruktív és figurális elemei dialógusa
kelt izgalmas feszültséget. A figurális általában emberi alakot idéző
antropomorf alakzat, a konstruktív
pedig valamilyen kerítés, börtönrácsra emlékeztető geometrikus szerkezet, amely eltakarja szemünk elől

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET

December 9-ig a PatikaPlus
Gyógyszertár /TESCO/ tart
készenléti ügyeletet. Készenléti telefon: +36-20-77952-61.
Hétfőtől-péntekig
08:00-18:00 óráig, szombaton
08:00-18:00 óráig tart nyitva.
Adventi vasárnapokon 08:0018:00 óráig, december 24-én
08:00-14:00 óráig állnak rendelkezésre.

JÓTÉKONY CÉLÚ
HANGVERSENY
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola,
a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
és Óvoda, valamint a
Szent Erzsébet Rózsái
Alapítvány december 7-én
9.00 órától Jótékonysági
hangversenyt rendez a
Lajtha László Alapfokú
Művészeti Iskolában.
Az iskola művészeti
tanulmányokat folytató
diákjai adventi műsorral
kedveskednek a szülőknek, diáktársaiknak, a
vendégeknek. Közben
tombolasorsolásra kerül sor. Tombolák 300
Ft-ért válthatók a helyszínen. A rendezvény
bevételét az alapítvány
a tanulókra fordítja.

a mű középpontjában lévő alakot. A
feszültség egyrészt a fenyegetettség,
másrészt a bezártság, harmadrészt a
látvány elzárása okozta tehetetlenség
következménye.
Marosi Kata képei az emlékezet
lenyomatainak interpretációja. Az
alkotó gondolkodik, tehát van, képes elmélkedni, tehát létezik. Képeinek lehangoltsága abból fakad, hogy
mindvégig tudatában van küldetése
lehetetlenségének. A képmezőbe beúszó háló elfedi az emlékeket, a feledés homályának szomorúságát terítve
ránk.
Bíró Ildikó digitális munkáinak
homályosan kivehető formái dermesztően távol vannak tőlünk. Ezek a
délibábszerű, homályos alakok felismerhetetlenek, arctalanok. Az emberi
szubjektum egyetlen, mindenki mástól megkülönböztethetővé tévő lenyomata. Az ujjlenyomat csak nagyító
alatt tanulmányozható térképe, jól
látható módon, tű-élesen rajzolódik ki
előttünk.
Az alkotások együtt emlékeztetnek
a kollektív amnéziára, avagy az emlékezés szükségességére - összegzett a
fiatal művészettörténész.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
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AZ ELFOGYASZTOTT ENERGIA HARMA- TÁJÉKOZTATÓ A JÖVŐ ÉVI
ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
DÁÉRT A HÁZTARTÁSOK A FELELŐSEK
em újdonság, hogy az élet megannyi terüleN
tén tehetünk bolygónk, és még inkább saját
jövőnk védelméért. A GreenDependent Intézet innovatív kutatási kezdeményezése most kikerülhetetlen szegmenst, a fűtést vette górcső alá, ahol
kimutatta, hogy már kis viselkedésváltoztatással
csökkenthetjük háztartásunk energiafogyasztását.
***

A háztartások használják az elfogyasztott
energia harmadát, fontos szerepet játszanak
az energiarendszer átalakításában. Itt az ideje, hogy megkérdőjelezzük az otthoni energiahasználattal kapcsolatos szokásainkat. Az
Európai Hálózat a Fenntartható Energiáért:
Kutatás, Jó Gyakorlat, Innováció projekt Európa-szerte nyolc országban több száz háztartás elé állította az alábbi kihívást:

A KOMMUNÁLIS ADÓ
VÁLTOZÁSÁRÓL
Szentes Város Képviselő-testülete november 21. ülésén határozott a lakosságot érintő magánszemélyek kommunális adója összegének „A” változat szerinti megemeléséről. Ebben az értelemben
jövőre a belterületen lévő adótárgyanként (ingatlanonként) 6000
Ft helyett 7800 Ft-ot fogunk fizetni. Az egyéb belterületi adótárgyak adója 5800 Ft-ra, míg a külterületi adótárgyak adója 4600
Ft-ra módosul. Az önkormányzat az emelkedésből további mintegy
17 millió forint bevétellel számol. Határoztak továbbá arról is, hogy
az adómértéket 2 évenként felül kell vizsgálni.
A testület ülésén a 2013 óta változatlan magánszemélyek kommunális adójának emeléséről Szabó Zoltán Ferenc
polgármester azt mondta, a befolyó összegek minden
esetben közfeladatok ellátását szolgálják. A kommunális adó a helyi adó bevételek 3%-a. Ez az adónem azért
vált szükségessé, mivel a korábbi stabil bevételek terhére
a kormányzat pl. a gépjárműadó 60%-át elvonta, de elvették a hulladékszállítás közfeladatát is a várostól, ily
módon több tízmilliós nagyságrendű a bevétel kiesés.
Korábban 400 közmunkás is dolgozott a város közterületein, a kormány folyamatosan vezeti ki ezt a foglalkoztatási formát. Az általuk végzett feladatok egy részét külön
cégek tudják majd elvégezni. A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összegek is a lakosság javára
fordítódnak, hiszen számos terület, a sport, a kultúra, a
közterületek igénylik a nagyobb ráfordítást. Ugyanakkor
a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése, a jobb összefogás generálásának szándéka is kifejeződik a szerény
mértékű adó emelésben - fejtette ki a polgármester.
A Fidesz-KDNP képviselői véleménye szerint ez a
bevétel növekedés annyira csekély, amellyel látványos
változások nem generálhatók. E nélkül is működőképes
tud maradni a város. Ezért az adónem megemelését nem
támogatták.

Csökkentsük a beltéri hőmérsékletet 18 oC-ra.
A projektet hazánkban a GreenDependent Intézet koordinálta. Ők segítették tippekkel, eszközökkel és ún.
kihívás dobozokkal a négyhetes tanulási folyamat sikerességét.
Nyakunkon a fűtési szezon, már
most határozzuk el, hogy idén jobban
odafigyelünk arra, hogy nem egyből a
termosztátot tekerjük feljebb, hanem
előbb magunkra veszünk még egy réteg ruhát. „Magyarországon egy átlagos háztartás energiafogyasztásának
74%-át a fűtés teszi ki, így egy-egy
döntésünk hatása igencsak jelentős az

energiarendszer alakulására.
Kutatási kezdeményezésükből kiderül, hogyha a beltéri hőmérsékletet
csupán 1 oC-kal csökkentenénk, nem
változna meg a hőkomfortunk, de
máris sokat tennénk bolygónkért, és
még inkább saját jövőnkért” - hangsúlyozta Vadovics Edina, a GreenDependent
ügyvezető igazgatója.
Fűtési kisokos: * Szenteljünk időt a termosztát beállítására és alakítsuk azt
életmódunkhoz. Például napközben,
amikor otthon vagyunk, állítsuk 1821°C-ra, és éjszakára, illetve a napnak
arra a részére, amikor nem vagyunk
otthon, vegyük 2-3 °C-kal lejjebb.
* A hálószoba hőmérsékletét tartsuk
1-3 fokkal alacsonyabban, mint a lakás többi, gyakran használt helyiségét
(16-18 fok is elegendő az alváshoz)!
Szervezetünknek jót tesz a viszonylag
hűvös környezet - használjunk gyapjútakarót, igyunk egy meleg teát lefekvés előtt.
* Ha több napra megyünk el otthonról, ne zárjuk el teljesen a fűtést - jóval több energia és pénz újra felfűteni
a kihűlt lakást! Elég, ha pár fokkal
csökkentjük a beállított hőmérsékletet
Pálffy-Bernáth Zsófia

NAGYMÁGOCS ÖNKORMÁNYZATA
ÁSZ ELLENŐRZÉSE
Az Állami Számvevőszék befejezte
a Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat integritás- és belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 2017-re vonatkozó, valamint
a befektetési tevékenységeinek a
2013-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat belső
kontrollrendszerének kialakítása és
működtetése nem volt szabályszerű,
ezáltal a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való elszámoltatható, felelős
A szeretet jegyében
idén 1000 nélkülöző,
hátrányos helyzetben
élő, árva vagy nagycsaládos kisgyermek
kap a jótékonysági
Mikulástól csomagot.
Segítsen Ön is Csodát
tenni, adományozzon
egy gyermekmosolyt!
A jótékonysági program közösségi adományozási adatlapja
a www.adjukossze.hu/kampany/ezer-gyermek-szeretet-mikulasa-1776 címen
érhető el. A legapróbb
felajánlás is óriási segítség.
Az ország számos pontján bukkan
fel mikulás idején a szeretet Mikulás, hátrányos helyzetű gyermekeket
örvendeztet meg, visz örömet szerző
ajándékot. A program közösségi ado-

gazdálkodás nem volt biztosított. A
befektetési tevékenység nem volt szabályszerű.
***
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 12, míg Nagymágocs
Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének kettő javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek
30 napon belül intézkedési tervet kellett készíteniük.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara december 11-én 14 órától tájékoztató előadást szervez
Szentesen, ahol bemutatásra kerül a 2020-as adócsomag, és a 2020-as évet érintő egyéb változások.
Az előadó ezúttal is Szabó Gábor, a NAV Központi
Irányítás Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályának
vezetője lesz, aki konzultáció keretében lehetőséget
biztosít a felmerülő kérdések megválaszolására is.
Helyszín: Megyeháza Konferencia és Kulturális
Központ, 6600 Szentes, Kossuth tér 1.
Az előadáson a részvétel ingyenes a hátralékkal
nem rendelkező Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarai tagoknak és regisztráltaknak vállalkozásonként 2 fő részvételéig. A hátralékkal rendelkező regisztráltak, és a regisztrációval nem rendelkezők, valamint 2 főt meghaladó részvétel esetén a
részvételi díj 8.000 Ft. +ÁFA/fő.
Kérdéseit a piti.eniko@csmkik.hu e-mail címen
teheti fel.
A rendezvényen való részvételért várhatóan
könyvvizsgálói kreditpont kapható.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit a
vállalkozások képviselői a www.csmkik.hu oldalon
tehetnek meg.
A szentesi Mosolygósabb Régióért Egyesület a 2020-ban megrendezendő 13. Lepényváró Fesztivál keretében - majd
azt követően Szentesen - ismét rendhagyó kiállítást
tervez. A kiállítás témája a hajdani esküvői szokások, az esküvőt megelőző MEGHÍVÓK formájának, sajátosságainak feltárása és megismertetése.
A kiállítást szervező egyesület a gyűjtőmunkát
megkezdve a lakossághoz fordul azzal a kéréssel,
hogy minél régebbi esküvői dokumentumokat,
meghívókat, emléktárgyakat kérjen kölcsön a kiállítás megrendezéséhez.
A dokumentumokat, képeket, meghívókat kérésre akár már másolás után visszaadjuk, de a kiállítás
végén minden kölcsön adott, a kiállításra átvett tárgyat, emléket visszaszolgáltatunk.
Történeteket is szívesen fogadunk. Kérjük ezért, hogy aki szívesen segítségünkre lenne a témában, hívjon a 06 20 9837-226-os
telefonszámon, e-mail címünk: visszhang65@gmail.com.
Segítségüket előre is nagyon köszönjük! A múltunk felbecsülhetetlen értékünk. Ne feledjük, vigyázzunk rá!
Rendezőség

FELHÍVÁS!

CSALÁDI ESEMÉNYEK
47. HÉT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Házasságkötés ezen a héten
nem történt.
Elhunyt: Dr. Márton

TEGYÜNK
KÖZÖSEN CSODÁT!
mányozás révén működik 2019-ben
is. Cégek, magánszemélyek, csapatok: tegyünk közösen Csodát!
Rácz Anett elnök
Mátrix Közhasznú Alapítvány
Szeged

Sándorné Dr. Takács
Piroska, Bodnár Imréné,
Molnár Lajos szentesi,
Hegyes Imre csongrádi
lakos.

A Delfinek Temesváron és Londonban úsztak

ÚJ MASTERS KOROSZTÁLYOS
ÚSZÓCSÚCSOK
kupát a hölgyeknél Berezvainé Virágos Éva vehette át.

A Szentesi Delfin ESC úszói a vásárhelyi siker
után sem tétlenkedtek. Ezúttal 25 méteres medencékben versenyeztek.
Felvégi Zsuzsanna Londonban javította meg a IV. korcsoportos csúcsot
1500 méteres gyorsúszásban. Hat versenyzőnk a Temesváron megrendezett XI. DKMT Euroregion Edurance
Kupán száll vízbe. Itt is megdőlt két
fennálló csúcs, Berezvainé Virágos
Éva 800 méteres gyorsúszásban a
VIII. korcsoportban javította meg,
Tari László pedig 1500 méteren a
IX korcsoport csúcsát írta át. A többieknek is köszönhetően, a maroknyi
csapat a pontversenyben a 3 helyet
szerezte meg. 19 alkalommal állhattak a dobogó legmagasabb fokára. A
legértékesebb eredményért felajánlott

EGYÉNI EREDMÉNYEK:
TEMESVÁR
Pólyáné Téli Éva: 1. hely: 25 mell,
200 mell, 25 pille, 200 pille, 25
gyors, 2. hely: 100 vegyes, 25 hát,
100 vegyes, 400 vegyes.
Berezvainé Virágos Éva: 1. hely 800
gyors (OCS), 100 vegyes, 25 hát,
200 hát, 400 vegyes, 2. hely: 25
gyors.
Debreczeni Beáta: 1. hely 100 vegyes, 25 mell, 200 pille, 200 mell, 400
vegyes.
Melkuhn Dezső: 1 hely: 800 gyors, 200
pille, 400 vegyes.
Tari László: 1. hely: 1500 gyors (OCS)
Horváth Roland: 2. hely 200 mell, 3.
hely 25 mell és 25 gyors.
A Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület versenyzője, Palásti Anna három aranyérmet és 5
ezüstérmet szerzett ugyanezen a versenyen.
LONDON
Felvégi Zsuzsanna: 1. hely 1500 gyors
(OCS).
Pólyáné Téli Éva

MAÁCZ LÁSZLÓ SZENTESI ÉVEI

(Folytatás a 2. oldalról.)
Végezetül Maácz Lászlót idézzük:
„A néphagyomány szüntelen átalakulása, kopása és feloldódása a civilizációban már az ötvenes években arra
késztetett bennünket, hogy a megragadható alkalmaknak két féle módjával számoljunk. A még szervesen
továbbélő hagyományokkal, és a többé-kevésbé mesterségesen szervezett
megmozdulásokkal. Mit tagadjam,
az adódó eseményekre, mi kutatók

is egy kevés fenntartással
utaztunk, de attól a meggyőződéstől is vezetve, hogy
felbukkanhatnak máskor és
másutt már elérhetetlen szokáselemek, dalok és táncok.
Ilyen volt pl. a Csongrád melletti Bokros parton (Bokrosparti tanyák)
1954-ben rendezett Pásztornap, ahol egybeverődtek
a környék juhászai. Főztek,
ettek, ittak és tekerő, és
klarinét szóra mulattak. Nagyobb szabásúra sikerült az
a Pásztornap, amelyet 1954
és 1955 őszén rendeztek Békés megye
határában Ecsegfalva Kenderszigeten. Jöttek is a Nagykunság pásztorvilágából, Dévaványáról, Túrkevéről,
Kisújszállásról a juhászok és a gulyások, hozták cifra botjaikat, szűreiket,
hangszereiket…”
A Hankó Györgyné által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján összeállította,
fotó: D. T. (A fotó az emléktábla koszorúzásán
készült.)

KEDVEZETT A HAZAI PÁLYA
A LÁBTENISZEZŐKNEK
A Magyar Lábtenisz Szövetség és a Szentesi Sportkedvelők, Szabadidős és
Sportegyesület (SZESPO SE)
október 26-27-én rendezte
meg a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban a 2019. évi
Lábtenisz Magyar Bajnokságot
és a „Szentes Nemzetközi
Lábtenisz Kupát”.
Az első napon a
nemzetközi nyílt hármas, nemzetközi nyílt
egyéni, szenior páros
OB, a második napon amatőr páros ½
OB, nyílt nemzetközi
(profi) páros 1/3, nemzetközi junior páros,
nemzetközi női páros
kategória mérkőzéseire nevezhettek a résztvevők.
Az Országos Bajnokság nyílt hármas kategóriájában szentesi siker született, a SZESPO SE versenyzői, Lakics Balázs, Szabó László, Gulácsi Róbert, Harsányi Ádám
állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A szenior
páros kategóriában az Old Boys Szentes, Puskás Zoltán, Gál László, Kovács Árpád a negyedik helyen végzett.
Nyílt egyéni kategóriában Szabó László a második
lett, míg profi páros kategóriában Lakics Balázzsal

A MÚZEUMI
SHOPBAN KAPHATÓ
Tisztelt Sportbarát! Gondoljon már most a karácsonyra:
Figyelmébe ajánljuk az ünnepelt, 25-szörös válogatott szentesi labdarúgónk, Pusztai László életútját
is bemutató "Meggypiros mezben" című, a nemzeti tizenegyről szóló könyvünket, amelyet nagy igényességgel Dlusztus Imre - a Délmagyarország napilap egykori főszerkesztője - és Dénes Tamás állított össze.
Ne feledje, ha két könyvet vásárol, a múzeumi kiadványunkkal együtt, úgy 10%-kal olcsóbban, akciósan juthat a Pusztai Lászlót bemutató ajándékhoz.
Már mos előrendeléssel fordulhat a múzeumhoz, hívjon bennünket, mert biztosan elkapkodják
a szentesi labdarúgót is bemutató könyvet: +36 70
228 8565.
Ismerkedjenek meg a december 14-én nyíló Temesvár ‚89 - A magyar segítség című kiállítás anyagával, és az ugyanekkor nyíló Múzeumi Shop szolgáltatásaival is, ahol ajándékot találhat számos jeles
alkalomra.
Váruk mindenkit a 18.00 órakor nyíló kiállításra!
Addig is folyamatosan újabb és újabb információkat találnak a kiállításról Facebook oldalunkon.
Koszta József Múzeum

és Gulácsi Róberttel a harmadik helyezést vívták
ki maguknak. A SZESPO SE versenyzői magabiztosan szerepeltek az amatőr páros kategóriában
is ahol, az I. csapat az első, a II. csapat a második
helyen végzett (képen). Név szerint Lakics Balázs,
Szabó László, Kántor István aranyérmet szerzett, míg
Tóth Dániel és Demtsa András ezüstérmes lett - kaptuk a
tájékoztatást Bertók Róberttől, a sportesemény szervezőjétől.
V. V.

Kosárlabda

U12 - BEMUTATKOZOTT A
„B” CSAPAT
Hazai környezetben játszotta szezonbeli első
mérkőzéseit a Szentesi Kosárlabda Klub U12-es B
csapata. Sokaknak ez volt az első hivatalos meccse,
ezért nagyon izgatott volt a társaság.
Az első találkozón egyetlen ponttal volt jobb a
vendég Kunszentmárton (38-39). A folytatásban a
jóval rutinosabb Hódmezővásárhely ellen is tisztességesen helyt álltak a szentesiek (27-63).

INGYENES ONLINE ÚJSÁG
Megjelenik és letölthető kéthetente:

http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41695
http://www.varosivisszhang.hu/?page_id=35137
Kinyomtatva: 150 Ft/lapszám.
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