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Szentes legnagyobb választókörzete

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
zentes Város KépS
viselő-testülete ebben a hónapban intenzíven

dolgozik, a képviselők,
körzeteikben fogadóórát
is tartottak.
Agócs Lászlóné a 10.
számú választókerület képviselője, a
legnagyobb külterülettel rendelkező
körzetben két helyen fogadta a lakosságot. Érdeklődésemre elmondta, hogy a Vásárhelyi úti volt óvodában a környéken, a
Berekháton élők mondták el felvetéseiket, panaszaikat. A fogadóórán tizennyolcan vettek részt. Felvetették,
hogy több utcában forgalomlassításra
volna szükség, míg mások a csapadékvíz-elvezetés terén tapasztalnak
gondot, vagy éppen a járdák állapotát
kifogásolták. Illegális szemétlerakatok is vannak a területen, melyek felszámolása szükségszerű.
Gondot jelent, hogy az egyedülálló
idősek a házuk előtti területen a füvet
már nem tudják rendszeresen levágni,
de erre segítséget sem mindig sikerül találni. A Juhász Gyula utca környékén élők már nagyon várják az új
játszótér átadását, mondta a képviselő-asszony.
Lapistón, a kultúrházban ugyancsak
közel húsz fő jelent meg a fogadóórán.
Mindkét helyszínen érdeklődtek pl. a

Szentes Város Képviselő-testülete július 22. ülésén tárgyalja a VOLÁNBUSZ ZRt. 2019 évi beszámolóját. A társaság Szentes közigazgatási területén ez év végéig látja el a helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatokat, ami az elmúlt évben 6974 járatot
jelentett. A járatokat 362 ezer utas vette igénybe az év folyamán. A
tanulói és nyugdíjas bérletek kivételével a társaság bevétele a menetjegyek és egyéb bérletek vonatkozásában
közel 20%-os csökkenést mutat. Az ingyenes utazások
után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2012. július 1. óta nem változott, olvashatjuk a beszámolóban.
A helyi közlekedésből származó menetdíj bevétel és
szociálpolitikai menetdíj-támogatás a társaság számára
tavaly nem nyújtott fedezetet az üzemeltetés közvetlen
személyi költségeire. Az üzemanyagárak gyakori változása is kedvezőtlenül hatott az autóbusz közlekedés
zavartalanságára.
Szentes Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenységet 2019 évben 12,6 millió forinttal támogatta.
A társaság, tevékenységét a szentesi helyi közlekedést
biztosítva 1,7 millió forint, adózás előtti eredménnyel
teljesítette.

A VÁROSI KÖNYVTÁR A HAGYOMÁNYOS
RENDEZVÉNYEIRE KÉSZÜL
tanyafejlesztési programról. Itt az elmúlt évben átadott játszótérre kértek
a lakók friss homokot, s még szeretnének néhány játékelemet is. Igyekeznek odafigyelni, féltik a játszóteret a
rongálástól. Többen kérték a Lapistó
- Szentes közötti út felezővonalának
felfestését, valamint a falun átmenő
útszakaszra a forgalomkorlátozást.
Kifogásolták továbbá a dűlőutak állapotát, amelyek a nagy esőzések
miatt járhatatlanok. A mezőgazdasági gépek gyakran rongálják ezeket a
földutakat, megnehezítve a tanyákon
élők közlekedését. A faluban élőket
az internetkapcsolat kiépítésének lehetőségei éppen úgy érdeklik, mint a
közvilágítás, vagy a gázbekötés feltételeinek megismerése.
Agócs Lászlóné képviselő asszony
a felvetéseket továbbította az illetékesek részére, és folyamatosan érkeznek
a válaszok - tájékoztatott.
Kép és szöveg: D. T.

A Szentes Városi Könyvtár tavaly 298 rendezvénynek adott otthont. Arról érdeklődtünk, hogy az
idei év, tekintettel a koronavírus-járványra, hogyan
folytatódik számukra?
Szekeres-Dancsó Mónika igazgató-helyettes
arról tájékoztatott, hogy jelenleg a nyári
nyitva tartásnak megfelelően, június végétől augusztus végéig hétköznap 8.00
és 16.00 óra között, szombaton 8.00
órától 12.00 óráig fogadják a látogatóikat. Minden szolgáltatásuk folyamatosan elérhető, és a nyár végéig látogatható a japán témájú kiállításuk.
- Hogyan készülnek az őszi szezonra?
- Augusztus végével újra szeretnénk indítani a
rendezvényszezont. A járványhelyzet miatt elmaradt programok jelentős részét az ősz folyamán
tervezzük. Ugyanakkor a klubok, egyesületek kéréseinek megfelelő új programoknak is szeretnénk
helyet biztosítani. Készülünk újabb kiállításokkal,
keddenként újraindul a Filmklub, de az Alzheimer
Cafe szervezői is jelezték, hogy folytatni szeretnék
a beszélgetés sorozatot. Természetesen író-olvasó
találkozókkal, könyvbemutatókkal is várjuk majd a
közönséget.
- Megvan-e már az őszi első rendezvény időpontja?
- Igen, szeptember
2-án a Krúdy Gyula
Baráti Kör és a Szentes-Csongrád
Rotary

VÁSZON VARÁZSLAT
AZ IFJÚSÁGI PARK
A HEUREKÁBÓL
(GÖDÖR) HÁZIRENDJE

A Heureka Bőrdíszmű, Játék és Ajándék
Üzlet értesíti kedves Vásárlóit, hogy az
ANEKKE táskák legutóbbi kollekciójából még
az utolsó darabok, kedvezményes áron várnak
Önökre Szentesen, a Kereskedőház emeletén
található üzletben.
Ha korábban megtetszett bármelyik táska,
nem lehetetlen hogy éppen Önre vár. Térjen be
hozzánk bátran!
Gyönyörűséges kézműves vászontáskákkal
és kézműves vászon apróságokkal is, így papírzsebkendő-tartók, pénztárcák, arclemosó kendőcskék, szolgálunk az Önök számára. Akár
saját részre, akár ajándéknak is kitűnő választás lehet. A kiváló minőségű, nagyon jó tartású
igényes darabok praktikus társaink a mindennapokban.
Várom szeretettel
a Kossuth utca 15/A.
szám alatti üzletemben.
Nyitva:
szerdacsütörtök- péntek:
10.00 és 17.30 óra
között, szombaton
09.00- 12.00 óráig.
Telefon: 06 30/ 462
6277. További információk: https://
www.facebook.com/
heurekaszentes/

A terület nem közterület, tulajdonosa a Szentesi
Művelődési Központ.
A területen:
- mindenki saját felelősségére tartózkodhat.
- szemetelni, tudatmódosító szereket használni
szigorúan tilos!
- személygépjárművel, motorkerékpárral parkolni
szabad, de ezek gumiját pörgetni/füstöltetni tilos!
- zenét hallgatni, zenére sportolni, tevékenységet
végezni szabad, de a hangerő mérsékelt megtartásával a mindenkori hangterhelést szabályzók betartása
mellett.
Itt tartózkodni minden nap 22 óráig engedélyezett.
Ez idő után a Rendőrség intézkedési jogkörével élni
fog
Az épület külső homlokzatán lévő személyzeti lépcsőre felmenni és ott tartózkodni tilos!
A színpadfedést tartó vasszerkezetre felmászni
szigorúan tilos és életveszélyes!
A fent leírtak betartása közös érdekünk. A Szentesi
Művelődési Központ munkatársai bármikor, bárkit
felszólíthatnak ezek betartására.
Kérünk mindenkit, hogy a közös együttélés alapvető
szabályait tartsák be! Ne zavarják az Ifjúsági Park
mellett lakóházakban élőket!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy az Ifjúsági
Park egész területén FREE-WIFI hálózat érhető el.
a Szentesi Művelődési Központ vezetősége

Club közös felolvasóestjére kerül sor nálunk.
- Volt-e mód, esetleg lesz-e a közeljövőben valamilyen fejlesztésre?
- A járványveszély ideje alatt a Gyermekkönyvtár
két irodájában cseréltük ki a padlót, mert már nagyon szükségessé vált. A régi hajópadlót laminált
parkettával váltottuk ki. A beruházást saját forrásainkból végeztük el. Egyébként a Gyermekkönyvtárban is folyamatosan újraindulnak a programok.
Jelenleg a táborozó gyerekeket foglalkoztatják a
kollégák érdekes, ismeretterjesztő foglalkozásokon.
- Kedves Mónika! Köszönöm a beszélgetést.
- Én is köszönöm, várjuk a kedves Olvasókat, Látogatóinkat!
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz
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EGY SZENTESI SZEKÉR TÖRTÉNETE DÁNIÁBAN

Berényi Lajos szentesi patkolókovács 1933ban készült szekerét egy
falumúzeum őrzi. Ebben nem is lenne semmi
meglepő, ha a múzeum
nem a dániai Nyvang
községben lenne. A szekeret pedig magyar huszárok vásárolták a gazdájától 1944-ben, aztán
vitték magukkal, amerre
a háború sodorta őket.
Azzal a tizenkétezer magyar katonával érkeztek,
akik német parancsnokság alatt Dániában
szolgáltak a világháború
utolsó hónapjaiban. Néhányan közülük átálltak
az antifasiszta dán ellenállókhoz, a többség
csak csendben próbálta
átvészelni. A skandináv
országban könyvet írtak
róluk, nálunk alig ismerik a történetüket.
A dániai magyar katonák egy része a marosvásárhelyi
Csaba
Királyfi Hadapródiskola

15-18 éves növendéke volt. A többnyire jó
családból való kadétok
még a gyorsított hadiképzésben sem jutottak
el a tiszti esküig: a szovjet hadsereg '44 őszen
átlépte az országhatárt,
a hadapródiskolát ki
kellett menekíteni Erdélyből. Előbb Nyugat-Magyarországra
kerültek, majd a német
hadvezetés parancsára
karácsonykor egy lengyelországi német támaszpontra (Bromberg/
Bydgosc) vitték őket. A
hivatalos indok az volt,
hogy itt nyugodt körülmények között folytatják a kiképzésüket, - valójában utánpótlásnak
szánták őket a keleti
frontra.
Amikor 1945. január
végén a szovjetek elérték Lengyelország nyugati részét, a németek
a frontra vezényelték a
magyar hadapródokat.

Vezetőjük,
Szilágyi
Dezső huszár őrnagy
azonban nem engedte,
hogy a németek feláldozzák a kamasz fiúkat.
Arra hivatkozott, hogy a
kadétok kiképzése még
nem megfelelő. A katonatiszt sokat kockáztatott, mert a németek
szerint a válasza nyílt
parancsmegtagadásnak
számított. Mégis elérte a célját, mert néhány
nap időhúzás után már a
németek sem látták értelmét az ellenállásnak.

PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁBOROK

efejeződtek a Csongrád Megyei KereskeB
delmi és Iparkamara, Jövő? Menő! Pályaorientációs Táborai. A gazdasági önkormányzat

az elmúlt három hétben három településen
szervezett programokat felső tagozatos általános
iskolásoknak, tizenöt fős csoportokban. A táborok célja a gyerekek pályaismeretének bővítése,
pályaválasztásuk segítése és a minél pontosabb
önismerethez vezető út megtalálása.
Kirándulásokon, tanműhely- és
üzemlátogatásokon, kézműves foglalkozásokon ismerkedtek a gyerekeket
a szakmák világával, továbbtanulási
lehetőségekkel, saját érdeklődésük,
képességeik felfedezésével. A rendezvénysorozat június 22-én vette
kezdetét Nagymágocson, ahol a gyerekek bepillantást nyertek az építőipar
és a kereskedelem ágazat szakmáiba.
Emellett ellátogattak a Kontaset szentesi üzemébe, ahol interaktív érdekes
üzemlátogatáson vehettek részt. Belekóstoltak az agrárágazat nyújtotta
továbbtanulási lehetőségekbe, láttak
égig érő paprikát, traktoroztak, továbbá egy nagyon érdekes sportos
délután is volt, ahol szóba került az
egészséges életmód, és például a saját testsúlyos edzések is. A szegedi
tábor az ifjú informatikusoknak szólt:
a délelőttök tanműhely látogatásokkal teltek, illetve délutánonként játékos formában programozni tanultak a
gyerekek, de előkerültek komolyabb
programozási feladatok is.
Az ópusztaszeri tábor program ar-

zenálja Kisteleken kezdődött, ahol
benéztünk egy autószerelő műhely
kulisszái mögé, illetve megismerkedtünk egy hotel működésével, az ott fellelhető szakmák sajátosságaival. Szegeden, palacsintasütéssel egybekötve
belekóstolhattak a vendéglátóiparba,
megismerkedtek a természet közeli
szakmákkal, sőt a vadnyugat vagány
foglalkozásit is számba vették, de ellátogattak a Fehértói Halászcsárdába
is, ahol a konyha kulisszái mögé is betekinthettek. A csillagösvény labirintusából pedig csak az juthatott ki, aki
mindenre odafigyelt a héten, hiszen a
jó irányt a hét eseményeivel összefüggő jó válaszok mutatták meg. A gyerekek és kísérőik visszajelzése alapján
a tábor programjai színesek, hasznosak és kellően játékosak voltak, teli
vidámsággal és új ismeretekkel.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara táboraival párhuzamosan, minden kedden üzemlátogatásokat szerveztek a Szent-Györgyi
Albert Agora által szervezett táborokban résztvevő gyerekeknek. Ezeken
a programokon a kamara táborainak
heti tematikájához kapcsolódó vállalatokat mutattak be a felsősöknek. A
látogatások június végétől, július végéig minden kedden szélesítik a felsősök látókörét a szakmák világában.
Martonosi János
kommunikációs vezető

A hadapródiskolát új
állomáshelyre irányították: Dániába. Münsterig
közel 900 kilométert
tettek meg - a tisztek
lovon, a kadétok szekereken és gyalog. Velük
mentek a tisztek családtagjai is, köztük karon

ülő kisgyerekek is. Mínusz 15-20 fokos hideg
volt, helyenként térdig
ért a hó, a katonák közül
sokan megbetegedtek,
gyakori volt a végtagok fagyásos sérülése.
Mivel képtelenek lettek
volna tovább menni, végül vonatra tették őket,
és így érkeztek meg a
dániai Præstø-be. Itt a
német parancsnokok figyelmeztették a magyarokat, hogy ne próbáljanak meg kapcsolatot
létesíteni a dánokkal,
mert sok köztük az ellenálló, - márpedig ha
valaki információt oszt
meg az ellenállás tagjaival, arra statáriális eljárás vár.

Hat német tiszt érkezett, hogy átvegyék
a magyar hadapródok
kiképzésének
irányítását. Szilágyi Dezső
pontosan tudta, hogy
céljuk egy rövid gyorstalpaló tanfolyam után
a németországi városok
védelmére vezényelni
a magyarokat. Ezúttal
nyelvi nehézségekre hivatkozva tagadta meg
az együttműködést. A
feszültség napról-napra nőtt: a magyarok
ugyanis ezen a településen már számbeli fölényben voltak, a Dániát megszálló német
alakulatok nagy részét
a frontra vezényelték.
A német tisztek annyira
nem bíztak a magyarokban, hogy a szobáikba
hordták a kiképzéshez
használt fegyvereket és

elbarikádozták magukat. A hadapródok így
aztán munkaszolgálatos feladatokat végeztek, például légvédelmi
gödröket ástak. Szilágyi megtagadta azt a
parancsot is, hogy dán
ellenállók rejtekhelyeit derítsék fel, amiért a
németek szabotázzsal
vádolták.
Pedig arról fogalmuk
sem volt, hogy a huszártiszt tényleg felvette
a kapcsolatot az ellenállókkal. Tájékoztatta
őket, hogy ő és növendékei vendégeknek tekintik magukat Dániában, és ha fegyveres
konfliktusra kerülne sor,
a dánok oldalán fognak
harcolni a németek ellen.
(Folytatjuk.)
Nyáry Krisztián

IDENTIS MAGYARORSZÁG- SZERBIA HATÁRON
ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
A rövidítés angol szóösszetételből ered, mely magyar fordításban a következőképpen hangzik:
„A Tisza-régió természeti és kulturális turizmusának integrált fejlesztése”
Már a címből egyértelműen látszik, hogy a projekt
központjában a Tisza folyó és a mellette található települések turisztikai adottságainak,
lehetőségeinek felmérése, tematizálása
áll, a két partner, a Vajdasági Turisztikai
Szervezet és a Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzat szoros együttműködésben.
A szerbiai Vajdaság és Csongrád-Csanád megye földrajzilag és turisztikailag is
hasonló adottságokkal bír, jelenleg mégsem rendelkezik olyan közös turisztikai
termékekkel, szolgáltatásokkal, melyek
együttműködésben kerültek kialakításra,
illetve promóciójuk egységesen, közösen
történik. A Tiszára és környezetére felfűzve ezen a
területen igyekszik értéket teremteni az IDENTIS
projekt.
Csáki Béla alelnök elmondta, hogy a mai napon a
projekt egyik fő tevékenységének, a promóciós
utak szervezésének egyik állomásán, Makón jártak
a résztvevők. A megye turisztikai szervezeteivel,
szakembereivel együtt megtekintették a József Attila Múzeumot, a Hagymatikum Gyógyfürdőt, és a
Maros-parti Kalandparkot. Az utak során a magyar
oldalon a Tisza környezetében található települések
turisztikai elemeit keresik fel, a vajdasági partner

pedig a határ túloldalán teszi meg ugyanezt. Csongrád-Csanád megyében első alkalommal Szentesen,
Csongrádon, Ópusztaszeren, Algyőn és Balástyán
jártak, a mostani második kör pedig Hódmezővásárhelyről, Makóról, Mórahalomról és Szegedről
szól.

A projekt július végével lezárul, azonban a kialakított szakmai kapcsolatok továbbviszik a turizmusban megindult összefogást, és további eredményeket érünk majd el az egységes megjelenés,
termék- és szolgáltatás fejlesztés területén - fejezte
be gondolatait a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés alelnöke.
A projektről készült kisfilmet az alábbi linken keresztül tekinthetik meg:
http://81.0.73.50/download/identis_madjarski.
mp4
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat Sajtószolgálata
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A jó magyar pörkölt titkai

AZ IDŐ ÉRLELI A LEGFINOMABBÁ A HÚST

Időcserepek 20.

SZENTESEN EGYKOR… - 2020. július 13.

A

nyár folyamán nem csak a családi ünnepek, de az aratás, a jó
termés megünneplése is alkalmat ad a pörköltfőzésre. A Derekegyházi Húsvágó- és Feldolgozó Üzem Mintaboltjaiban 5 kg feletti
tételben 1 hetes előrendeléssel szerezhetők be a pörkölthöz valók.
Ám mi is az igazán jó pörkölt titka? Tudakoltuk a
szentesi, Zöldségpiac melletti mintaboltban Szűcs Antal
hentesmestertől.

- Akár bográcsban, akár lábasban főzzük a pörköltet,
ne csak színhúsból dolgozzunk! A csontoshús a pörkölt 30-40%-át adja. Először ezt tegyük fel a bogrács
aljába főni - tanácsolta.
- Ahogy a sonka főzésénél, itt sem igaz, hogy ahány
éves az állat, annyi órán keresztül kell főzni. Minél
korosabb állatot vágtunk, annál finomabb, szaftosabb
lesz a pörköltünk. A birka, marha 3 éves kor alatt nem
ajánlott főzésre. Igazán finom pörkölteket 10 évesnél
idősebb jószág húsából tudunk készíteni. Jó, ha a sertés
is legalább 1-2 éves. Otthoni tartásban ez megoldható.
Az általunk forgalmazott sertéshús nem éri el ezt az
időt, így is 3 órahossza alatt fő belőle készre a pörkölt.
Minden esetben lassú tűzön főzzük a pörköltünket.
- Mit javasol a birka-, marhafaggyú használatáról?
- Ki-ki, ízlés szerint tegyen a pörköltbe faggyút is.
Szükséges bele, mert az adja meg a pörkölt jellegzetes
illatát. Ugyanakkor ügyeljünk a csípősségre is, amit jó
magyar száraz csöves paprikával tudunk elérni.
- Mi a titka az igazán finom körömpörköltnek?
- Sokak ízlésének megfelel napjainkban, ha a körömpörköltet színhússal főzik össze. A sertéskörmöket 1 órával korábban tegyük fel főni. A színhúst 1-1,5
óra múlva tegyük hozzá. A körmöt hosszabb ideig kell
főzni, azonban a kiváló végeredmény érdekében érdemes ezt a megoldást választani.
A szentesi Zöldségpiac melletti mintabolt kínálata
megtalálható Csongrádon is a Fő utca 20-24. szám
alatt. A további mintaboltok: Kecskemét Piaccsarnok,
Budai u. 2, Szeged, Mars tér Nagycsarnok, a buszpályaudvar mögött. Jó egészséget Mindenkinek, és továbbra is vigyázzanak egymásra!
Kép és szöveg: DT. x.

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42043

50 éve, 1970. július 13-án a nemrég
átadott víztorony 900 köbméteres külső tárolója meghibásodott, emiatt kapacitásának csupán 40%-a volt használható.
Az 1800-as évek végéig a szentesi
lakosság a vízszükségletét ásott kutakból, illetve kisebb részben a felszíni vizekből biztosította. Közegészségügyileg döntő javulást az 1886-ra
elkészült főtéri artézi kút jelentett.
1932-ig 92 további artézi kút létesült
a város területén - több közülük módos polgárok közcélú felajánlásából.
A kutak hasznosítására kúttársaságok
jöttek létre, amelyek néhány artézi kút
vizét csővezetéken át a környék házaiba is eljuttatták.
Az 1960-as évektől megjelentek az
emeletes lakóépületek, amelyek magasabb szintjeire már csak nagyobb
nyomással lehetett a vizet feljuttatni
- emiatt, illetve a rohamosan növekvő vízigény folyamatos kielégítésére
szükségessé vált egy víztorony létesítése.
Az 1500 köbméteres szentesi víztorony terveit 1966-ban a Mélyépítési
Tervező Vállalat készítette el. Akkor
ez számított a legnagyobb, hasonló
zsaluzási technológiával készült víztoronynak - 800 köbméteres "kistestvére" Gyulán épült meg. A felállítási
hely szempontjából a várható vízfogyasztások centruma az optimális
- így adódott az akkori Lenin út (ma
Vásárhelyi út) 15. szám helyszínként,
ahol szanálták a szükséges területet.
A kivitelezést a Hídépítő Vállalat végezte a Csongrád megyei Beruházási
Vállalat megbízásából.
A szerkezetkész víztorony funkcionalista, minden díszítettséget nélkülöző "ivópohár formája" vegyes érzelmeket keltett - több jeles lokálpatrióta
kritikája mellett mások lelkesen a modernitást látták benne.
Az átadást többször is halasztani
kellett, mert az előzetes próbák során a két víztároló közül a külső 900
köbméteresen repedések keletkeztek,
amelyeken át szivárgott a víz. A belső
600 köbméteres víztároló hibátlannak
bizonyult, ez viszont a teljes kapacitásnak csak a 40%-át biztosította.
A kivitelező nem tudta a szivárgást
teljesen megszüntetni, ezért a beruházó pert indított ellene. A Műszaki

Egyetem szakemberei által végzett
vizsgálat,- tervezési vis maiort
állapított meg - a
betonozás befejezése után előre
nem látható belső
mozgások léptek
fel - így a műszaki átadása 1968.
november 28-án
mégis megtörtént,
azzal a kikötéssel,
hogy a tervező
rövid határidővel
megoldja a szivárgás leszigetelését.
Az addig sehol nem alkalmazott szigetelés második nekifutásra sikeresnek látszott, így a Csongrád Megyei
Víz- és Csatornamű Vállalat 1969. január 28-án üzembe helyezte a szentesi
víztornyot. Sajnos másfél év múlva a
műanyag javító szigetelés tönkrement,
és 1970. július 13-án a 900 köbméteres külső tárolót üzemen kívül kellett
helyezni. A kánikulai hónapokban
rendszeressé vált a felsőbb emeleteken és a távolabbi városrészekben a
vízhiány, az emberek kannákkal hordták a vizet a közkifolyókról.
Ezt követően évekig tartó huzavona kezdődött a pótlólagos szigetelés
megoldására. A tervező Mélyépterv
költségén a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet által megadott
technológiával az Esztergom-Pilismaróti Lenin Útja Termelőszövetkezet
vállalkozott a munkára, ám az 1 éves
határidő helyett a kivitelezés még
1973-ban sem kezdődött el.
A napi vízfogyasztás mindeközben
folyamatosan nőtt - az 1970-es évek
közepére 5500 köbméter körül alakult, ami egy lakosra számítva 180
liter körüli mennyiséget jelentett. A
magas dotációval olcsón hozzáférhető
vezetékes vizet gyakran öntözésre is
használták, aminek a visszaszorítására
minden propaganda-kampány kevésnek bizonyult. A növekvő fogyasztás
miatt a berekháti "sörgyári kutakat"
- eredeti céljuk meghiúsulván - rákötötték a víztoronyra, amelyhez külön
főnyomó vezetéket és szivattyúházat
létesítettek. Egyúttal szükségessé vált
a sok helyütt elavult vezetékrendszer
cseréje-bővítése, illetve további vízkitermelő beruházások tervezése is.
A víztorony szigetelési gondját végül a pereskedést elunva a Vízmű saját beruházásban oldotta meg, ezzel
1975 júniusában véget ért a 7 éves
mizéria. Az immár fél évszázados
létesítmény az eltelt évek alatt több
tulajdonosváltást élt át. A mindenkori
gazdái folyamatosan végzik a karbantartását, így remélhetően még hosszú
ideig biztosítja Szentes zavartalan vízellátását.
Összeállította: Tímár Ferenc
Fotó: A szentesi víztorony belseje „alulnézetben” - https://viztorony.hu/h/csongrad/
szentes.html – itt: Szentes

VEGYÜNK RÉSZT
A NEMZETI KONZULTÁCIÓBAN!

Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes, ígéretéhez hívem, július 17-én, pénteken sajtótájékoztatót
tartott a Nemzeti Konzultáció jelentőségéről.
Térségünkben is kézbesítik ezekben a napokban a
nemzeti konzultációs kérdőíveket a lakosság részére. Farkas Sándor arra kér mindenkit, hogy szánják
rá a kérdőívre azt a néhány percet, ami a kitöltéséhez szükséges, és gondoskodjanak arról, hogy a
véleményük visszaérkezzen a kormányzat számára.
Persze, lehetőség van arra, aki megteheti, interneten is kitöltheti a kérdőívet, amely innen érhető el:
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/
Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes szólt a
járványhelyzettel kapcsolatos jelenlegi intézkedésekről, és arról, hogy a konzultációs kérdőív kitöltésével az állampolgárok segítik az elkövetkező
hetekre, hónapra vonatkozó megelőző intézkedéseket. A kérdőív a veszélyhelyzeti intézkedéseken
túl külön fejezetet szán a gazdaságvédelmi, gazdaságpolitikai programnak is. Külön foglalkozik a
bevándorlás kérdéseivel, a határzár fenntartásával,
a hazánkat ért uniós támadások kivédésével. Hangsúlyozta, hogy a brüsszeli tárgyalásokon Magyarország Miniszterelnöke kiáll a magyarság érdekei
mellett az uniós támogatási rendszer egyenlőtlenségeivel, a kettős mérce alkalmazásával szemben.
Ismertette röviden a napokban az Országgyűlés
által elfogadott 2021 évi költségvetés járványügyi
és gazdaságpolitikai vonatkozásait is, amit az Európai Unióban egyedülálló Nemzeti Konzultáció által
a lakosság is alátámaszthat a véleményével.
Kép és szöveg: dite

TESTÜLETI ÜLÉS
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soros ülését július 22-én tartja a Városháza
dísztermében.
13.00 órától a napirendek között szerepel többek között a vagyonrendelet, és további rendeletmódosítások, valamint a közművelődési és közgyűjteményi
intézmények alapító okiratainak módosítása, továbbá a rendezési terv-módosítás partnerségi egyeztetése. Döntenek folyószámla hitelkeret igénybevételéről, de pályázatok beadásáról is a szerdai ülésen.

A Népzene Napja Szentesen

„AMIKOR MEGSZÖKÜNK
BELSŐ BÖRTÖNÜNKBŐL…”
A

Zöldág Hagyományőrző
Szakkör, civil közösségekkel együttműködve július 18-án
rendezte meg a Népzene Napját.
A szentesi tekerőmuzsika hagyományaira emlékezve, a hangszerkészítés, a hangszeres muzsika
legjelesebb helyi képviselője,
Szenyéri Dániel (Szentes, 18851969) kubikos, tekerős, a Népművészet Mestere) emlékére,
tavaly, az emléknapok alatt született döntés arról, hogy minden
nyáron legyen Népzene Napja
Szentesen.
A Szentes Házban
tartott megnyitón Hankó
Györgyné, a szakkör vezetője köszöntötte a megjelenteket, felidézve azokat
a történeti eseményeket,
amelyek az 1930-as évek
végén a szentesi tekerőmuzsikusok életére, mun-

kásságára irányították a figyelmet. Majd
Balla Tibor Arany Páva
nagydíjas muzsikus
szólaltatott meg néhányat tekerőjén a
szentesi Balla István
által gyűjtött korabeli
népdalokból.
A rendezvényt Szűcs
Ildikó önkormányzati
képviselő, a művelődési bizottság elnöke
nyitotta meg a következő
gondolatokkal.
… „Azt mondják, hogy
aki énekel, nem fél. Azt
mondják, aki zenél, szavak nélkül imádkozik.”
… „Hatéves koromig,
hála
nagyanyámnak,
mondókák és mesék között nőttem fel.” - emlékezett. … „Énekeltek,

zenéltek az emberek, ha
örömük volt, ha bánatuk…” Énekeltek Szent
Iván éjjelén, amikor átugrották a tüzet, s ha munkát végeztek közösen.
Tudták, hogy mikor, mit
lehet énekelni, zenélni,
mert azt is tudták, hogy
mindennek rendelt ideje
van. A magyar népzene
egzotikus hangzású az

A DELFINEK TÓTKOMLÓSON ÚSZTAK
15. Jubileumi Tótkomlósi Nemzetközi Szenior
Úszóverseny 2020. 07. 18.
A szentesi, gyulai versenyek után újból úszhattak a szenior versenyzők, ezúttal a tótkomlósi
Rózsa Fürdő és a Tótkomlósi Rozmár Szenior
Úszó Klub Egyesület rendezésében. Sajnos a koronavírussal kapcsolatos helyzet nem tette lehetővé a határon túli versenyzők indulását, de ennek
ellenére népes mezőny gyűlt össze a hazai szenior
klubokból. A Szentesi Delfin Egészségmegőrző
Sport Club 19 úszója állt rajthoz, s ezúttal is
nagyon eredményesen szerepeltek.
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
Pólyáné Téli Éva: 1. hely: 33 pille, hát,
mell és gyors, 133 vegyes. Tari László: 1.
hely: 33 pille, hát, mell és gyors, 133
vegyes. Brunnerné Palásti Katalin: 1. hely 33 hát, mell és
133 vegyes, 2. hely 33 pille és gyors. Melkuhn Dezső: 1.
hely: 33 pille és 33 gyors,
133 vegyes. Pengő Erzsébet:
1. hely: 33 mell, 133 vegyes, 2. hely: 33 pille, hát
és gyors. Sebők Tamás: 1.
hely: 33 hát, 2. hely 33 pille és mell, 3. hely 33 gyors.
Horváth Roland: 1. hely: 133
vegyes, 2. hely 33 pille, 3. hely: 33 hát, mell
és gyors. Bodnár Istvánné: 1.
hely: 33 mell, 2. hely: 33 gyors. Lucz
Imre: 2. hely: 33 pille, 3. hely: 33 hát és
mell, 4. hely: 33 gyors. Bocskai Zsófia: 2.
hely: 133 vegyes, 4. hely: 33 pille és
gyors. Demeterné Zsuzsa: 2. hely: 33 hát.
Rozgonyi Eszter: 2. hely: 33 mell, 4. hely:
133 vegyes, 6. hely: 33 gyors. Cserháti
Nóra: 3. hely: 33 mell, 133 vegyes, 4.
hely: 33 pille, 5. hely: 33 gyors. Béres
Dorina: 3. hely: 33 hát és gyors, 4. hely:
33 mell. Bíró Gábor: 3. hely: 33 pille, 4.
hely: 33 hát, 5. hely: 33 gyors és mell.
Hoffmann Csaba: 3. hely: 33 hát, 5. hely:
33 pille, 7. hely: 33 gyors, 9. hely: 33
mell. Tóthné Katalin: 3. hely: 33 hát, 5.
hely: 33 gyors. Szabó Imre: 5. hely: 33
mell és pille. Dr. Vezsenyi Péter: 5. hely:
33 gyors.
VÁLTÓK:
4x33 férfi vegyesváltó: II. kcs. 2. hely
Szentes (Bíró Gábor, Sebők Tamás,
Szabó Imre, Horváth Roland). VI.
kcs. 1. hely Szentes (Tari László,
Lucz Imre, Melkuhn Dezső, Vezsenyi
Péter).
4x33 női vegyesváltó: II. kcs. 2. hely
Szentes (Béres Dorina, Rozgonyi

Eszter, Cserháti Nóra, Pengő Erzsébet). VI. kcs. 1. hely Szentes (Demeterné Zsuzsa, Bodnár Istvánné, Bocskai Zsófia, Tóthné Katalin).
4x33 férfi gyorsváltó: II. kcs. 2. hely
Szentes (Bíró Gábor, Sebők Tamás,
Szabó Imre, Horváth Roland). VI.
kcs. 1. hely Szentes (Tari László,
Lucz Imre, Melkuhn Dezső, Vezsenyi
Péter).
4x33 női gyorsváltó: III. kcs. 1. hely
Szentes (Pengő Erzsébet, Téli Éva,
Cserháti Nóra, Rozgonyi Eszter). VI.
kcs 1. hely Szentes (Palásti Katalin,
Bodnár Istvánné, Bocskai Zsófia, Tóthné Katalin).

4x3 MIX vegyesváltó: II. kcs. 2. hely
Szentes (Bíró Gábor, Rozgonyi Eszter, Horváth Roland, Cserháti Nóra).
III. kcs. 3. Szentes (Sebők Tamás,
Hoffmann Csaba, Béres Dorina). IV.
kcs. 3. Szentes (Tari László, Téli Éva,
Szabó Imre, Pengő Erzsébet). V. kcs.
1. Szentes (Demeterné Zsuzsa, Gyenes András, Palásti Katalin, Vezsenyi
Péter). VI. kcs. 1. Szentes (Melkuhn
Dezső, Lucz Imre, Bocskai Zsófia,
Bodnár Istvánné).
4x33 MIX gyorsváltó: II. kcs. 2. hely
Szentes (Bíró Gábor, Rozgonyi Eszter, Horváth Roland, Cserháti Nóra).
III. kcs. 5. Szentes (Várady Judit,
Sebők Tamás, Hoffmann Csaba, Béres Dorina). IV. kcs. 3. Szentes (Tari
László, Téli Éva, Szabó Imre, Pengő
Erzsébet). VI. kcs 1. Szentes (Palásti Katalin, Melkuhn Dezső, Bocskai
Zsófia, Vezsenyi Péter).
Családi váltó (1 szülő + 2 gyerek): 3. hely
Darabos család (Darabos Dorka, Darabos Csenge, Rozgonyi Eszter).
Pólyáné Téli Éva

európai fül számára... Mi
ezen nőttünk fel, megkaptuk az útravaló tarisznyánkba.” - fogalmazott.
- Ez a nap előremutató,
hiszen hallatja azt a hangot, amit nem szabad

elfelejtenünk, örökségül
kaptuk és kötelességünk
tovább adni - mondta. A
népzene, a néptánc, népdal, népmese mindenki
édenkertje - tette hozzá. Belső békét, örömet,
harmóniát áraszt, amikor
hallgatjuk. Kicsit időutazókká válunk és rácsodálkozunk, mennyire más a
szóhasználatuk. Az idők
tárgyait fedezzük fel, de
azt is, hogy a történelem
tényleg a te történeted,
és az én történetem. Nem
szabad elengednünk őket,
hiszen ma is különleges
fűszerei a mindennapjainknak - figyelmeztetett,
majd zeneiskolai élmé-

nyét idézve a Kodály idézet: ”Együtt zenélni jó.”
Akár énekhangon, akár
zeneszerszámon tesszük.
A közös zenélés, alkalmazkodásra tanít, együttműködésre, felelősségés áldozatvállalásra
hív, és a közös munka örömét is adja.
De mit is jelent
az, hogy egyetlen
pillanat kell csak, és
átlépünk a kronoszból a kairoszba? A
kronoszban (görög
szó) csak magunkra gondolunk, de a
kairosz az idő legjobb formája, amikor megszökünk a belső
börtönünkből. Ez az,
amikor elveszünk a zene
élvezetében. Lelassítva,
az együttlétben találjuk
meg az idő eme formáját
- hallhattuk.
S valóban a Vadrózsa
énekegyüttes
szentesi
népdalokkal készült erre
az alkalomra, a Zöldág
Hagyományőrző Szakkör
tagjai a Derzsi Kovács
Jenő által gyűjtött helyi
népdalokra táncoltak, így
köszöntve az ünnepet,
amely a Mező sörözőben
folytatódott koraestig.
Kép és szöveg:
Dömsödi Teréz

CSALÁDI ESEMÉNYEK
27-28. HÉT

Született a 27. héten:
Vida-Szűcs Zsolt és
Dancsó
Bernadettnek (Szentes) ÁRON,
Schultz Jenő és Katona
Annamáriának (Csongrád) HAJNALKA nevű
gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten
nem történt.
Elhunyt Dr. Molnár

Gyula Tibor szentesi lakos.
Született a 28. héten: Berente Zsolt és Dosztál Diána Editnek (Szentes) LINDA, Gyói Attila és Tóth
Mariannának (Csongrád) VIOLA, Szórád Krisztián és Szabó Katalinnak (Csongrád) KRISZTIÁN
MÁRK, Török Róbert László és Lajos Nikolettnek
(Csongrád) ZOÉ, Szabó László és Kis Brigittának
(Csongrád) ZÉNÓ, Kárász Zoltán és Faragó Mariettának (Csongrád) LIZA DORKA, György István
és Peczen Ramónának (Csongrád) MÁTÉ nevű
gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Hanzelik Ilona (Dékány Lajosné), Szentkirályi Mária (Török Jánosné), Sebők János, Sirok
Terézia (Pulya Antalné), Szabó István, Nagypál
János, Kovács Erzsébet (Rejplik Erzsébet), Laki
István szentesi és Gubisi Mária Veronika (Pető Illésné) csongrádi lakos.
(Illusztráció: Életfa, gyöngymandala)

Könyvajánló:

UTAS ÉS HOLDVILÁG

Esős nyári napokra következzék egy kis olvasnivaló. Ez a kötet egy klasszikus, új kiadásban: Szerb
Antal: Utas és holdvilág című regénye, melyet szeretnénk
A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület a követ- kedves Olvasóink figyelmébe ajánlani.
kező időpontokban rendez horgászvizsgát az egyeMikor döbbenjen rá egy
sület székházában (Szentes,
férfi,
hogy nem adhatja föl
Ady Endre utca 12.): 2020.
ifjúsága
eszményeit, és nem
augusztus 13, szeptember 17,
hajthatja
fejét "csak úgy" a
október 15, november 12.
házasság
jármába, ha nem a
A vizsga 14.30 órakor keznászútján?
dődik.
Mihály a nászútján, VeElőzetes jelentkezés szüksélencében
döbben rá, hogy
ges a HORINFÓ rendszerben,
eddigi
életének
krónikája
valamint a 06 63/313-631-es
több
kérdést
vet
fel
benne,
telefonszámon. ˘E-mail: gemint
amennyit
megválareczelemer@gmail.com.
szol. Egy véletlen folytán
elszakad feleségétől, ezzel pedig egy különös utazás veszi kezdetét varázslatos olasz tájakon, és a
rejtélyekkel teli múltban.
Az Utas és holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye. Mihály, a regény hőse hiába akar
előbb a házassága révén konformista polgári életet
élni, s hiába szökik meg az elől az élet elől, a regény
végén ott tart, ahol az elején: mégis bele kell törődnie mindabba, amibe nem akar.
"És ha az ember él, még mindig történhet valami"
- ezzel a mondattal zárul a finom lélektani részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény,
amely első megjelenése óta hatalmas világsikerre
tett szert.
Szerb Antal a 20. század elején virágzó kulturális-társasági élet meghatározó alakja volt. Irodatevékenysége, a kortársaival ápolt jó
Hívj Vendégeket! Nyaraljatok Szentesen! lomszervező
kapcsolata, műveltsége, a magyar és a világirodalom történetét összefoglaló precíz, mégis olvasmáMiért válasszátok a Szentesi Sport- és Üdülőközpontot?
Ha idén belföldön nyaralnátok és a kiszámíthatatlan időjárás miatt nem nyos kritikai munkája, valamint gondolatébresztő,
izgalmas prózája már életében a magyar irodalomtudod hova menjetek! A Szentesi Sport- és Üdülőközpont Titeket vár!
Lantos Eszter
- Foglalj szállás a felújított 2+1 és 4 ágyas házak valamelyikében, történet állócsillagai közé emelte.

HORGÁSZVIZSGA

közvetlenül a strand mellett!
- A foglalás mellé korlátlan fürdőbelépőt adunk.
- Strandoljatok a kültérben vagy a beltérben, korlátlanul (a kültérben
úszómedencék, gyermekmedencék, termálvizes medencék és csúszda
található, a beltérben egy úszómedence, élménymedence, termálvizes
medencék, valamint szaunapark közül választhattok.)
- Hosszú nyitvatartási idővel, akár 6 órától 20 óráig fürdőzhettek.
- A kicsik és nagyok részére a 3 részes csúszda nyújt önfeledt
pillanatokat.

További információ:
http://www.udulokozpont-szentes.hu/udulohazak/panzio/
Foglalás: +3630/642-5061
vagy udulohazak@udulokozpont-szentes.hu
TÖLTSÉTEK A NYARAT A SZENTESI STRANDON!
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