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ÚJ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSEK
SZENTESEN
A Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására az önkényuralmi rendszerhez
kapcsolódó személyekről vagy fogalmakról elnevezett utcák nevét meg kall változtatni. Szentesen ez a felhívás a Darvas József és az Erdei
Ferenc utcák elnevezését érinti.
Ezzel együtt a Szentesi Önkormányzat Közigazgatási Irodája áttekintette
a városban azoknak a közterületeknek
az elnevezését is, amelyek egymáshoz nagyon hasonlatosak,
így megtévesztőek lehetnek,
és minden más közterület
elnevezéssel kapcsolatos eljárásról egyben, a január 30.
képviselő-testületi ülésre tett
előterjesztéssel bízta a döntést. Az ülést megelőzően
azonban felhívással élt a lakosság felé az új elnevezésekre várva javaslatokat.
A felhívásra nagyon sokan
reagáltak, számos utcanév
javaslattal, így a közterületek
elnevezésének felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés összesen mintegy félszáz utcanevet tartalmazott.
A képviselő-testület döntése értelmében ezen túl a Darvas József utca
neve csak Darvas, az Erdei Ferenc utca
neve pedig Erdei utca lesz. A Bereklapos utca elnevezése Bereklapos-széli
utcára változik. A Dózsa köz nevét
Bimbó utcára változtatták, míg a Kisérben lévő Ifjúság tér házai a Szántó
Kovács János utca számozását fogják felvenni. A Hősök erdejében kialakított
új, az erdő területén található játszótér
bekötő járdájáig tartó burkolt járda és
kerékpárút a Hősök sétánya elnevezést
kapta. A régi honvédségi szennyví-

zátemelő helyén kialakítandó emlékhelynek az Aradi vértanúk tere elnevezést
adták. A Mentettréti zártkertek közötti dűlőutak a következő elnevezéssel
szerepelnek a nyilvántartásokban a
jövőben: a 18701 hrsz. út Stég sor, a
18762 hrsz. út Kárász dűlő, a 18806 hrsz.
út a 18701 és 18763 hrsz. összekötő
szakasza Süllő dűlő, a 18784, a 18775/2
és 18785 hrsz. út a Harcsa dűlő elnevezést fogja viselni. A Dr. Szalva Péter

sétány pedig meghosszabbodik a Kertészeti Kutatótól a Kishát utcáig.
Az új utcanév táblákat a Városellátó NKft. készítteti el és helyezi ki. A
közterület átnevezésekkel járó adminisztratív feladatokat a Közigazgatási
iroda és a Műszaki iroda folyamatosan végzi. A képviselő-testület arról
is határozott, hogy a város teljes területén felmérik az utcanév táblák meglétét, állapotát, láthatóságát, hogy a
szükséges javításokat, pótlásokat mielőbb el lehessen végezni.
Kép és szöveg: dite
Fotó:
A korábbi
Ifjúság tér.

Szentes Város Önkormányzata
idei első nagyrendezvényére készül.
Ma, február 6-án délelőtt, sajtótájékoztató keretében ismerhettük
meg a 19. Télbúcsúztató Karnevál és
II. Gamer Party részleteit. A sajtótájékoztatón az önkormányzat képviseletében részt vett Szabó Zoltán
Ferenc polgármester, Hajós Viktória
idegenforgalmi referens, a Szentesi
Művelődési Központ részéről pedig
Ombódi Csilla és Németh Viktor
szervezők.
Szabó Zoltán Ferenc polgármester a lakosság figyelmébe ajánlva a rendezvényt, azt mondta: - Közvetlen célja a városnak, hogy a farsangi rendezvénnyel
a kisiskolás, óvodás korosztályt szolgálja ki elsősorban. A tavalyi rendezvényen is több mint ezer
gyermek vett részt, idén is nagyon számítunk rájuk.
Az idei rendezvény fő támogatója az OTP NyRT.
További támogatók a GLOBÁL Glasshouse Kft,
LEGRAND ZRt., HUNGERIT ZRt., INTEGRÁL
ZRt., HUNOR COOP ZRt., VÁCZI Vill Kft., PIRAMIS Áruház, Szentesi GABONA Szövetkezet,
Szarvasi Húsbolt, Szentesi Sport- és Üdülőközpont.
A polgármester részletesen ismertette a média támogatókat is.
Utalt Szabó Zoltán Ferenc arra, hogy mintegy
félszáz felkérést postáztak a leendő támogatók részére, még további támogatásokat, felajánlásokat
örömmel fogadnak. Nevükkel, a támogatás tényével tovább gyarapodik majd a felsorolás.
A rendezvény részletes programját a mellékletben szereplő plakátról ismerhetik meg. A programból Ombódi Csilla, a Szentesi Művelődési Központ
munkatársa kiemelte a jelmezversenyt, amely egyénileg, csoportosan, gyermekek, felnőttek számára
egyaránt meg lett hirdetve. Megköszönte az óvónők
és pedagógusok felkészítő munkáját, a bemutatan-

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, és
csütörtök délután 14.00-17.00
óráig tart véradást Szentesen a
Vérellátó Állomáson.
A Szentesi Vérellátó és a Ma-

dó farsangi produkciókat, a szülőknek pedig, hogy
segítik a gyermeküket a produkciók megvalósításában. Elmondta továbbá, hogy a fellépő csoportok
30 ezer forint jutalomban részesülnek majd.
Hajós Viktória hozzátette: A produkciók közben
és után a gyerekek kipróbálhatják hazánk legnagyobb Gamer állomásait. Tavaly is nagyon népszerű volt ez a játék lehetőség, idén négy közismert
Gamer fogja az újdonságokkal megismertetni a
kicsiket. Majd a bemutató után dedikálásra is sor
fog kerülni. Ám népi játékok, arcfestés, ugrálóvár
is várja majd a gyerekeket a sportcsarnokban, s
természetesen a fánkkóstolás sem marad el. A Rákóczi utcai Óvoda óvónői a gyerekekkel kiszebábokat készítenek, este 5 óra után új helyszínen, a
Sportcsarnok előtt válnak azok a tűz martalékává a
Sportcsarnok külterületén rendezett programok részeként. Bízunk abban, hogy ezzel a téli zord idő is
elég majd!
- Három vendéglátó egység árusít főtt ételt a rendezvény ideje alatt. Kirakodóvásár és kézműves vásár, továbbá a gyerekeket vidámpark játékelemek is
várják február 22-én egész nap a fesztivál részeként
- invitált mindenkit Németh Viktor szervező.

gyar Vöröskereszt Szentesi és
Csongrádi vezetősége véradást tart február 18-án és 25-én
Mindszenten a Művelődési Házban 14:00-18:00, február 26-án
Tömörkényen a Művelődési
Házban 15:00- 8:00 óra között.

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

FILMKLUB

Február 25-én a Szentes Városi
Könyvtárban a Hangosan dobogó
szívek c. amerikai filmet vetítik.
Az filmkedvelőket 18 órára várják.
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minálnak művein.
Alapvetően konstruktív, alkalmanként
mértanias
valóságábrázolás jelenik
meg az alkotásain.
Ilyen pl. a Jegenyesor, A csónakok,
vagy A katolikus nagytemplom
című műve - említette megnyitóbeszédében Kálmánné Szabó Erzsébet, a Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, majd
így folytatta:
- Licsicsányi Rózsa hűséges
ember. Nem csak alkotói módszerében, az általa képviselt
értékekben, hanem a festészet
iránti szűnni nem akaró érdeklődésében is, ugyanis kenyérkereső munkája mellett lett
nagyszerű alkotó, jeles képzőművészeti díjak birtokosa. Az
alkotás iránti feltétlen elkötelezettsége és szeretete a kiváló katalán művész,
Joan Miró alkotói módszeréről szóló gondolatait juttatta eszembe: „Akkor kezdek hozzá
egy tájképhez, ha megszerettem a tájat. Ez a
szeretet a lassú megértés gyümölcse, a részletgazdagság. Koncentrált gazdagság, ami a
Naptól ered. Boldogság, ha a tájban megértek
egy fűszálat. Ez a fűszál épp oly megragadó,
mint egy fa, vagy egy hatalmas hegy.” Az Alföld, az itthoni táj szeretete és megértése adja
Rózsika festészetének fő tematikáját. Azt festi, amit magáénak vall, amiben örömét leli.
Bizonyos értelemben minden alkotása egyegy önarckép is. Nem elvont művészi problémákat analizál, következetesen ragaszkodik
egy személyes tematikához. Képei a mindennapi
élet közvetlen átéléséből, tapasztalásaiból, személyes táj élményeiből születnek oly módon, hogy
számunkra, befogadók számára is átélhetővé teszi
mindezt.
Ez alkalomra jelent meg az Egy szentesi festő
ecsetvonásai - Válogatás Licsicsányi Rózsa olajfestményeiből c. albuma a Szentes Városi Könyvtár
gondozásában. Az albumba került válogatás bizonyítja, Rózsika művészetével jelentős értéket adott
szeretett városának, az itt élőknek. Munkásságának
méltó elismerése lehetne, ha bekerülhetne a Szentesi Értéktárba - jegyezte meg Kálmánné Szabó Erzsébet igazgatónő.
Az album a könyvtárban megvásárolható. A tárlat
február 21-ig látogatható.

„Egy szentesi festő ecsetvonásai…”

RÓZSIKA TÁJÉLMÉNYEI
ÉS ALBUMA A KÖNYVTÁRBAN

Január 31-én nyílt meg a Szentes Városi Könyvtárban Licsicsányi
Rózsa festménykiállítása. Alkotói albumának bemutatójára is ez alkalommal került sor. Sokan osztoztak vele a jeles nap, e kiemelkedő
alkalom örömében, felemelő hangulatában. Egykori osztálytársak,
mai úszótársak, barátok és tisztelők köszöntötték, és csodálkoztak
rá a szebbnél szebb életképekre, csendéletekre, a nap, mint nap
felfedezésre váró ismerős tájakra.
- Olyasmi a festmény, a kép, mint egy időablak.
Az eltűnőben lévő múlt egy hiteles szelete. Licsicsányi Rózsa alkotásait keretbe foglalják a közvetített emberi értékek, amiket ő maga, személyében is
képvisel. Szerénység, tisztesség, mások és a munka megbecsülése, a valahová tartozás, otthon levés
misztériuma.
Tovább erősíti ezt a keretet a formanyelv, amit
kezdetektől követ és egyre tökéletesít. A hagyomány feltétlen tisztelete, egyfajta hagyományőrző
realizmus. Ehhez a racionális alapálláshoz egyre
kifinomultabb színélményeket társít. A témák által
determinált zöldek, sárgák, kékek és barnák do-

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
Fotón fent: a kiállíltás látogatói, lent balról Kálmánné Szabó
Erzsébet, Licsicsányi Rózsa és Sallainé Gresó Klára,
a Szentes Városi Könyvtár igazgatója.

CSALÁDI ESEMÉNYEK 4-5. HÉT
Született a 4. héten: Sáfrány Dániel és
Radi Gabriellának (Csongrád) BALÁZS nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Jaczkó Istvénné (Pataki
Márta Ilona), Sipos Imréné (Szabics
Mária), Kovács Gyula, Horváth István szentesi, Bleier Katalin Marianna
csongrádi lakos.
Született az 5. héten: Áfra Krisztián Sándor és Szélpál Kitti Annának
(Szentes) BENETT KRISZTIÁN,
Hegyi Roland József és Horváth Erika
Piroskának (Szentes) OLIVÉR, Vida
György és Tóth Csilla Andreának
(Szentes) OLIVIA ZSELYKE, Szénási Ferenc és Tóth Viviennek (Szen-

tes) ZSÓFIA ALÍZ, Török István és
Székely Bianka Erikának (Szentes)
SZONJA, Sebők Bence és Gyöngyi
Juditnak (Csongrád) LUCA nevű
gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Lévai Hermina és Horváth
Sándor szentesi lakosok.

A NÉPZENE NAPJÁVAL IS
EMLÉKEZNEK PAPP IMRÉRE

A Zöldág Hagyományőrző Szakkör ma, február 3-án tartott sajtótájékoztatót az idei évre
tervezett programjaik ismertetésével. Hankó
Györgyné, a szakkör vezetője tájékoztatójában elmondta, hogy hagyományőrző programjaikat Papp
Imre (1900 - 1974) a paraszti élet krónikása,
néprajzi író emlékének szentelik.
Mivel a szakkör küldetése a néptánc, népzene és ezen belül is a tekerőmuzsika értékeinek, hagyományainak megőrzése, a népi szokásvilág
megismertetésében éppen Papp Imre
írásművei képviselnek maradandó
értéket. Papp Imre bácsi dalokat is
gyűjtött, (hármat meg is szólaltattak a sajtótájékoztatón) ám életművében papírra vetett minden szokást
és hagyományt, amely a parasztság
mindennapjait meghatározta. Eleinte
ceruzával írt - hallhattuk. Hogyan ismerte fel magában ezt a képességet,
kik segítették, bátorították?
Már gyermekként is gyűjtögetett
régi tárgyakat. Íráskészsége fejlesztésében azonban Gilicze László felsőpárti református lelkész is bátorította,

akinek megbízásából a szentesi református egyház krónikájába 9 fejezetet
írt meg. Csalog József múzeumigazgató biztatására az ötvenes évek közepén merült el tanulmányai, összesen
51 dolgozat elkészítésében. Ekkor
már írógépen dolgozott.
Hankó Györgyné ismertette, hogy
május 16-án a Réti tanya, Imre bácsi szülőhelye környezetét ismerhetik meg az érdeklődők. Október 2-án
pedig a Szeder temetőben, a sírjánál
tartanak megemlékezést. November
6-án 17 órakor a Művelődési és Ifjúsági Házban nyílik meg az a kiállítás,
amely Papp Imre bácsi életét és munkásságát szemlélteti majd, s ekkor Fekete Kálmán filmjét is levetítik újra a
videózás hőskorából rögzített emlékekkel.
A Népzenei napra július 18-án kerül
sor. Ekkor amatőr és profi népzenei
előadókat minden városrészben szeretnének megszólaltatni, hiszen a népzene, néptánc, népi ének örömszerző
- említette a szakkörvezető, szervező.
Kép és szöveg: -dite-

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy ér-

A VADON HÍVÓ SZAVA

JACK LONDON KLASSZIKUSA ALAPJÁN

HARRISON FORD FŐSZEREPLÉSÉVEL

HAMAROSAN A MOZIKBAN
www.szentesimozi.hu

zi, 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 hi-

peraktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest,
Pf.: 182. Telefon: 06 (1)
342-6355, 06-70-3305384. E-mail: info@
cchr.hu.
Weboldal:
www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!"
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LENDÜLETES FARSANGI MULATSÁG

A

MÁV Lendület Nyugdíjas
Klub tagjait és több társ
egyesület képviselőit hívta farsangi mulatságra február 10-ére. A
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
teljesen megtelt, kora délutántól
estig Forgó Albert muzsikájára mulattak a meghívottak.
***
A batyukból közben soksok finomság került elő,
ám a szervezők arról is
gondoskodtak, hogy több
száz, finom baracklekváros
fánk, mellé innivaló kerüljön az asztalokra.
A tagok közül hatan vállalkoztak arra, hogy jelmezbe bújva egy rövidke
műsorral szórakoztassák a
többieket. Így derülhetett
mindenki a kéményseprő
Zsuzsika élére vasalt jelmezén, a mexikói cowboy,
István, határozott fegyverforgatásán, a roma házaspár, a vályogvető és a jósnő eredeti kedves figuráján, valamint a paraszt házaspárnak öltözött Icuka
és Marika verssel színesített produkcióján, amelyből az is kiderült, hogy tehén helyett bikát vásároltak, mert csak-csak nem akart tejet adni…
A vidám mulatság közben tombolatárgyak is
gazdára találtak. A tánc mellett nagyon jó alkalom
kerekedett a beszélgetésre a régen nem látott ismerősökkel. Bizony, nem kell ahhoz jelmez, álarc,
hogy el kelljen azon gondolkodni, hol és mikor is
találkoztunk legutóbb? Az ilyen kellemes, hangulatos alkalmak jó apropót teremtenek arra, hogy régi

kedves találkozások emlékét idézhessük fel, éljük
meg újra.
Kép és szöveg: dt.

LELKESEK AZ ÓVIS SZAVALÓK
A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Árpád Szabadidős Sportklub idén is megrendezte az Óvodások Versmondó Versenyét. Nyolc
városi és a nagytőkei óvodából összesen 63 kisgyermek vett részt a
megmérettetésben. A verseny megrendezését immár 2003 óta folyamatosan a Szent Anna utcai Csicsergő Tagóvoda vállalja magára.
A gyerekek egy része itt, míg a másik része a Farkas Antal utcai
Kincskereső Tagóvodában versenyzett a nagycsoportos óvodások
versenyében.
A szakavatott zsűri a kicsik kiállását, a tiszta érthető beszédet épp úgy figyelte és értékelte, mint a
hangsúly és más kommunikációs eszközök alkalmazását.
A verseny után természetesen egyetlen óvodás
sem tért haza üres kézzel. Díjazásban részesültek:
Varga Zalán (Mátéffy U. Óvoda), Bárány Botond,
Orosz Bernát, Balogh Gábor, Vígh Áron (Szent
Anna U. Óvoda), Halász Bence, Benedek Henrietta
(Rákóczi F. U. Óvoda), Kovács Norbert (Nagytőkei

Óvoda), Nédó István (Apponyi Téri Óvoda), Illés
Máté József, Hegedűs Dániel (Százszorszép Óvoda), Chebieb Sarah Susanna, Poljak Natália Hanna (Damjanich U. Óvoda), Dragon Zoé, Losonczi
Anna Zsófia (Farkas Antal U. Óvoda), Bubor Kinga
Boglárka, Tóth Katalin (Nyolcszínvirág Óvoda).
A zsűri tagjai voltak a Farkas Antal Utcai Óvodában: Tyityánné Tószenberger Olga, a Pedagógiai
Szakszolgálat logopédusa, Szécsiné Szepesi Mónika a Nyolcszínvirág Óvoda óvónője, Szénásiné
Csarmaz Márta a Százszorszép Óvoda óvónője.
A Szent Anna Óvodában: Csige Istvánné ny. tanítónő, Farkas Anita (Rákóczi U. Óvoda), Rúzs-Molnárné Papp Szandra (Apponyi Téri Óvoda).
Köszönet a szervezésért, rendezésért Bárányné
Magyar Ilonának, a Szent Anna Utcai Tagóvoda és
Árgyellán Mihálynénak a Farkas Antal Utcai Tagóvoda vezetőjének.
-dite-
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Fókuszban a tehetség

SZENTESI ECSETFORGATÓK
ÚJABB TÁRLATA

A szentesi ecsetforgatók harmadik bemutatkozása látható február 8-ától a Dózsa-ház Közösségi tér épületében.
Almási Jánosné a Kapocs Egyesület elnöke a
megnyitó alkalmával elmondta, hogy
fő törekvésük a tárlattal, hogy a helyben alkotó amatőr művészek megmutathassák tehetségüket. A hobbinak
indult szárnypróbálkozás nem csak
„szerelem”, többen művész közeli
szintet is elértek mára. Motivációjuk
nem a kiemelkedő elismerések elérése, inkább a kiteljesedés, a belső
harmónia, az alkotás sikerélménye,
öröme. Ám a március 6-ig látogatható kiállítás kiváló bizonyítéka annak,
hogy nem csak ecsettel vászonra lehet festeni, hanem annak is, hogy a
különféle eszközökkel, technikákkal
milyen széleskörű, különleges alkotások születhetnek. Ötletgazdagság
és egyéni stílusok jellemzik a 13 alkotónak a kiállításon megtekinthető
munkáit. Őket nem csak az alkotás
szeretete tartja össze, hanem a barátság is - hallhattuk. Vannak közöttük
olyanok, akik évtizedeken át szakköri keretek között ismerkedtek meg a
technikákkal, vannak egyéni festők és
vannak közöttük olyanok, akik nyugdíjasként az iskolai továbbfejlődést is
bevállalták. Az együtt munkálkodás
alkotótáborokban és kiállításokon
válik nyilvánvalóvá. Az alkotásokat
sokan megcsodálhatták a nyári kerítés
kiállítás alkalmával is - idézte fel az

elnök asszony, majd Gogol szavaival
folytatta:
„Magasra emeli a művészet az embert. Nemessé, csodálatosan széppé
varázsolja lelkének minden rezdülését.” A vers, a zene, a tánc mellett a
képzőművészet is örömet okoz mind
a készítőnek, mind a szemlélőnek. A
festészet színvilágában, ecsetvonásaiban, kifejező erejében olyan érzéseket, érzeteket képes közvetíteni a
néző felé, amit szavakkal nem tudunk
elmondani, kifejezni. Célja a szemet
gyönyörködtetni úgy, hogy közben új
világ tárul az érdeklődő elé - ajánlotta
az egyesület elnöke kis alkotóközösségük munkáit a szemlélődők figyelmébe.
Szemerédi Endréné a helyi Kézimunka szakkör vezetője Aranyosi Ervin
egyik szép, az alkalomhoz illő versével köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte a közösség pozitív szerepét az
alkotói munkában. A kiállított alkotásokat dicsérve azt mondta: gyönyörűek, mert tükrözik azt a sok töprengő
gondolatot, amit a készítésük közben
éltek át az alkotók. A belső küszködés gyönyörűségére utalt, aminek
végterméke az igazzá váló gondolat,
a közlés tisztaságáról. Minden körülmények között - figyelmeztetett - az
alkotással foglalkozni kell mindaddig,
amíg csak újabb és újabb gondolatot
nem ad, amíg teljesen késszé nem formáljuk.
Kép és szöveg: dt.

Időcserepek 13.

SZENTESEN EGYKOR... 165 éve, 1855. február 9-én született Szentesen dr. Reis Sámuel (1855-1932) orvos (képen),
a szentesi izraelita egyház egykori elnöke.
A szentesi elemi és középiskolai
tanulmányok után 1880-ban szerzett
orvosi diplomát a fővárosban. Ez után
rendelőt nyitott Szentesen és közmegelégedésre végezte gyógyító munkáját több mint öt évtizeden keresztül nem téve különbséget a betegei között
sem vagyoni helyzet, sem felekezet
szerint.
1882-ben feleségül vette a kolerajárványt megfékező, kórház-alapító
dr. Pollák Sándor lányát, Ilonát. Három gyermeket neveltek fel és taníttattak ki. Dr Reis Sámuelné az Izra-

2020. február 9.

elita Jótékony Nőegylet elnökeként
karitatív munkájával érdemelte ki a
köztiszteletet.
Dr. Reis Sámuel az orvosi munkája mellett aktív közéleti ember volt.
1888-ban a zsidó iskolaszék elnöke,
1898-tól több cikluson át hitközségi
elnök, illetve városi és megyei képviselő volt. 1930-ban orvosi szolgálatának 50. évfordulóján Egészségügyi
tanácsos címre terjesztették fel teljes
körű városi és megyei egyetértéssel,
de a kérést elutasították.
Szinte élete végéig dolgozott. 1932.
április 29-én hunyt el, 77 évesen. Sírja
a szentesi zsidó temetőben van.
Tímár Ferenc összeállítása
Fotó: A Szentesi Levéltár Fotótára I. 1. lsz.: 1

REMEKÜL INDÍTOTTÁK AZ ÉVET
SZENIORÚSZÓINK

V. ÉVINDÍTÓ HOSSZÚTÁVÚ SZENIOR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZETETT SPRINTVERSENY Szentes,
01. 18. Az év első szenior úszóversenyét hatalmas érdeklődés mellett rendezte meg a Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club az
Üdülőközpont és a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének
támogatásával a Dr. Rébeli Szabó József Városi Sportuszodában.

59 egyesületből közel 300 versenyző érkezett
Romániából, Szlovákiából és Magyarországról. A
nagy érdeklődés többek között annak is köszönhető, hogy 2020-ban Masters Európa Bajnokságot
rendeznek Budapesten, s ez a verseny ragyogó alkalom volt a nevezési szintek teljesítésére. Ezzel éltek is az úszók, mert igen erős mezőny gyűlt össze
jónéhány korosztályban.
A rendezvény az 50 éves magyar szenior
úszósport első állomása volt, így azok, akik mind a
négy úszásnemben teljesítették az 50 méteres távot,
a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének
emlékérmét is megkapták. 1500 méteren ez egyben
magyar szenior országos bajnokság is volt, így az
első 3 helyezett versenyző minden korosztályban
egy különleges érmet vehetett át a dobogón. Az ös�szetett sprintversenyben, legjobban teljesítő három
férfi és nő a rendezők kupáját kapta meg.
A rendezvényen résztvevők nagyra értékelték,
hogy Szabó Zoltán Ferenc Szentes polgármestere
a versenyt fürdőköpenyben nyitotta meg, ugyanis a megnyitót követő 50 méteres gyorsúszásban a
szenior úszósport 50 éves évfordulója, és a masters
úszók előtti tisztelete jeléül elindult, s remek úszással teljesítette a távot.
A versenyen 10 egyéni számban és 4 váltószámban született új országos korosztályos szenior csúcs. A Szentesi Delfin ESC versenyzői közül
László Márk 100 méteres hátúszásban elsőként indulva úszott korosztályos csúcsot, valamint a 4x100
méteres férfi vegyesváltóban a II. korcsoportban a
László Márk, Horváth Roland, Vidóczy Zalán, Bíró
Gábor, a VI. korcsoportban a Dr. Borzi Miklós,
Melkuhn Dezső, Tari László, Dr. Vezsenyi Péter
összeállítású csapat. Szintén csúcsot döntött a hölgyeknél a VI. korcsoportban a Demeterné Zsuzsa,
Bodnár Istvánné, Bocskay Zsófia, Lukátsy Katalin
alkotta váltó.
A rendezők nagyon köszönik tagjaiknak, családtagjaiknak, barátaiknak, a Szentes Városi Úszóklub
versenyzőinek és szülői közösségének, az Üdülőközpont vezetőinek és munkatársainak, hogy lelki-

ismeretes, örömmel végzett munkájukkal, számos
módon támogatták a zökkenőmentes lebonyolítást.

A SZENTESI DELFIN EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SPORT
CLUB VERSENYZŐINEK EREDMÉNYE
EGYÉNI SZÁMOK
Lukátsy Katalin: 1. hely: 50
gyors, 50 mell, 50 hát, 50
pille. Kovács Attila: 1. hely 50
gyors, 50 pille, 2. hely: 50
hát, 200 hát, 3. hely: 1500
gyors és 50 mell. Brunnerné Palásti Katalin: 1. hely: 50
mell, 50 hát, 2. hely: 50
pille, 3. hely: 50 gyors.
Melkuhn Dezső: Bajnok: 1500
gyors, 1. hely: 50 gyors.
Vidóczy Zalán: Bajnok: 1500
gyors, 3. hely 50 pille. Berezvainé Virágos Éva: Bajnok:
1500 gyors. Pólyáné Téli Éva:
1. hely: 50 mell. László Márk:
1. hely: 200 hát. Pászti Edit:
2. hely: 50 hát, 200 hát, 3.
hely: 50 gyors. Demeterné Zsuzsa: 2. hely: 50 hát, 200
hát. Bodnár Istvánné: 2. hely 50 mell, 50 gyors.
Dr. Borzi Miklós: 2. hely: 50 gyors. Tari László: 2. hely:
1500 gyors. Horváth Roland: 3. hely: 50 hát, 1500
gyors, 4. hely: 50 mell, 50 gyors, 9. hely: 50 pille.
Dr. Szabó László: 3. hely: 50 gyors, 4. hely: 50 pille.
Bíró Dániel: 3. hely: 50 gyors, 4. hely: 50 pille. Ferke
Gáborné: 3. hely: 50 hát. K. Szabóné Licsicsányi Rózsa: 3.
hely: 50 mell. Bocskai Zsófia: 4 hely: 50 pille, 5. hely
50 gyors, 7. hely: 50 hát, 9. hely: 50 mell. Bíró Gábor:
4. hely: 1500 gyors, 7. hely: 50 pille. Dr. Vezsenyi Péter:
5. hely: 50 gyors. Ábel Krisztina: 6. hely: 50 gyors, 50
hát, 7. hely: 50 pille, 10. hely: 50 mell. Nyéki Anikó: 8.
hely: 50 gyors, 9. hely: 50 pille. Béres Dorina: 6. hely:
50 mell, 7. hely: 50 gyors, 8. hely: 50 hát. Tőke Beatrix: 6. hely: 50 gyors. Debreczeni Beáta: 9. hely: 50 mell.
Szenczy Erzsébet: 10. hely: 50 gyors, 11.hely: 50
mell. Szabó Zoltán Ferenc: 14. hely: 50 gyors.
VÁLTÓK:
4x100 m MIX vegyesváltó - II. kcs. 2. Szentes (László Márk /OCS/, Rozgonyi Eszter, Vidóczy Zalán,
Szenczy Erzsébet). IV. kcs. 2. Szentes (Pászti Edit,
Szabó Imre, Dr. Szabó László, Pengő Erzsébet).
V. kcs. 1. Szentes (Virágos Éva, Téli Éva, Kovács
Attila, Tari László). VI. kcs. 1. Szentes (Dr. Borzi
Miklós, Palásti Katalin, Bocskai Zsófia, Dr. Vezsenyi Péter). VII. kcs 1. Szentes (Bodnár Istvánné,
Lukátsy Katalin, Melkuhn Dezső, Szakács Ernő).
4x100 m férfi vegyesváltó - I. kcs. 1. Szentes /OCS/
(László Márk, Horváth Roland, Vidóczy Zalán,
Bíró Gábor). IV. kcs 1. Szentes (Kovács Attila, Szabó Imre, Dr. Szabó László, Vidovics Zoltán). VI.
kcs. 1. Szentes /OCS/ (Dr. Borzi Miklós, Melkuhn
Dezső, Tari László, Dr. Vezsenyi Péter).
4x100 m női vegyesváltó - IV. kcs 1. Szentes (Ábel
Krisztina, Debreczeni Beáta, Nyéki Anikó, Virágos
Éva).V. kcs 1. Szentes (Palásti Katalin, Téli Éva,
Pengő Erzsébet, Pászti Edit). VI. kcs 1. Szentes /
OCS/ (Demeterné Zsuzsa, Bodnár Istvánné, Bocskai Zsófia, Lukátsy Katalin).
Pólyáné Téli Éva
(Fotó: Üdülőközpont - Vidovics F.)

VITAMINOK ÉS KÉZMOSÁS…
Az év legkeményebb
hónapja, tapasztalataim
szerint a január és a február. Az emberi szervezetet,
immunrendszert próbára
tevő két téli hónapban van
a leghidegebb, a legkevesebb a napfény, szen�nyezett a levegő és ekkor
jutunk a legkevésbé a természetes vitaminforrásokhoz. A vitaminokat
pedig a szervezetünk számára pótolni kell!
Az influenza és más vírusok elleni védekezés szempontjából persze a rendszeresnél is
gyakoribb, szabályszerű kézmosás is nagyon
fontos, azonban az immunrendszerünk védelméhez elengedhetetlen táplálék kiegészí-

tő formájában bevinni a
vitaminokat.
Ezek közül a készítmények közül kiváló Dr.
Lenkei Gábor vitamincsaládja,
amelyből a teljes kínálat megtalálható Szentesen a Bolt az Egészséghez
Üzletben (Rákóczi Ferenc u.
12.) Találja meg Ön is
saját maga és családja
számára az ideális vitaminpótlást. Az üzletben
minden fontos tanác�csal gazdagabb lehet,
amelyekkel egészségesebb, boldogabb mindennapokat tudhatnak
maguk mögött a téli hónapokban is.
x.

MI A TEENDŐ A KERÉKPÁRBELSŐ
DEFEKTJE ESETÉN?
Most ön is megtanulhatja szakszerűen megfoltozni. A St. Jupát SE
második „Készülj fel!” tanfolyama a
Dózsa-ház közösségi térben február 15én 16.00 órakor kezdődik, elősegítve a
A Szentesi Kosárlabda
Klub U12-es csapatai itthon és Szegeden játszottak:
két győzelem, két vereség a
mérleg.

túrautakra felkészülést.
A szükséges kellékeket és eszközöket a szervezők biztosítják. További
részletek megismerhetők a www.programok.jupat.hu oldalon.

U12-ESEK

"B" csapatuk (a
képen) előbb a Kunszentmártont fogadta, 46-16-ra nyertek
a vendégek, a Gyula
ellen viszont sikerrel
zártak a fiúk, 41-29re győztek a szentesiek.
Az "A" csapat Szegeden járt, ahol a
helyi Madách ellen
45-44 lett a végeredmény. A Szeged KE
Tigrisek viszont 61-29-re nyertek a

mieinkkel szemben.
(Forrás: a klub Facebook oldala.)

20 ÉVES A RÁK ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJA
A rák elleni küzdelem világnapja alkalmából
február 4-én, kedden, 9 és 12 óra között a betegség megelőzését és korai felismerését szolgáló
tájékoztatással várták Szegeden az ügyfeleket és
az ott dolgozókat a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri épületének aulájában.
A Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály munkatársai által szervezett, figyelemfelhívó
eseménynek fontos tétje van, ugyanis
a szakértők szerint mi magunk is sokat tehetünk a halálos betegség ellen:
a dohányzás elhagyásával, az alkoholfogyasztás csökkentésével, rendszeres
mozgással, helyes táplálkozással és
legfőképpen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétellel.
20 éve annak, hogy a Nemzetközi
Rákellenes Unió (UICC) Párizsban
tartott első rákellenes világkongres�szusának résztvevői aláírták a rák
elleni világméretű összefogásra felszólító dokumentumot. Az okiratban
foglalt legfontosabb cél a daganatos

megbetegedésekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatása, az általános ismeretek növelése és a megelőzési lehetőségek ismertetése volt.
A rák világviszonylatban a keringési betegségeket követő második
vezető halálok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018. évi adatai
szerint globálisan minden 6. haláleset
rákbetegség miatt következik be.
Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának (EUROSTAT) adatai szerint
2015-ben az EU-ban 1.3 millió ember
vesztette életét rákbetegség következtében. Ez az összes halálozás 25,4
százaléka volt. Az EU tagországok
közül 2015-ben Magyarországon haltak meg legtöbben tüdő- és vastagbél
rákban.
Éppen ezért szervezett ismét figyelemfelhívó, az ügyfeleket és a
munkatársakat egyaránt megszólító
rendezvényt a Csongrád Megyei Kormányhivatal.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata

Szentes önkormányzatának
vezetői, Szabó Zoltán Ferenc
polgármester és Kiss Csaba
István alpolgármester február 19-én 9.00 és 11.00 óra
között fogadja az ügyfeleket
hivatali helyiségében.

KÖRSÉTA
A MEZŐBE
A Szentesi Vendégszeretet Egyesület februári körséta programját
a Mező sörözőbe szervezi 15-én szombatra,
ahol a söröző régi használati tárgy gyűjteményét tekintik meg az
érdeklődők. (Szentes,
József Attila utca 14. Az
Új utca felől.) Helyszíni
kalauz Prumek Dénes,
a gyűjtemény tulajdonosa. Az érdeklődőket
15.00 órára hívják.
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