SZENTESI FESTŐK, GRAFIKUSOK FIGYELMÉBE!
A Mosolygósabb Régióért Egyesület a Városi Visszhang weboldalán SZENTESI PALETTA PONTOT
alakít ki, ahol a városunkban élő
kortárs alkotókat szeretné népszerűsíteni állandó virtuális kiállítás
formájában.

http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42141
2021. január 21. Online közösségi lap 30/01.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT
A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM!

Ehhez kéri a szentesi festők, festőművészek, grafikusok közreműködését az
alábbiak szerint:
*Első körben három alkotás 300 dpi felbontású
fotóját várjuk a visszhang65@gmail.com e-mail címünkre. A képek változó időben jelennek meg az oldalon. A képek mellé külön kérjük csatolni az alábbi
adatokat, amelyek a képek alatt fognak szerepelni a
honlapon:
1. Alkotó neve:
2. Alkotás címe:
3. Az alkotás készítésének éve: (feltüntethető az
alkalmazott technika és a kép mérete is.)
4. Az alkotó internetes honlapjának, Facebook
oldalának címe, ahol az érdeklődők bővebb információkat tudhatnak meg a munkásságáról. (Amen�nyiben nincs ilyen, más nyilvános elérhetőség.)
***
5. A kapcsolattartáshoz (bemutatkozó újságcik-

kek írása, további képekről
fotók kérése, kiállítások
közvetítése, rendezése, segítség életműleltár elkészítéséhez) e-mail cím, telefonszám megadása.
Milyen témájú alkotásokról várunk képeket első körben?
a.) Csendéletek.
b.) Szentesi témájú festmények,
grafikák.
A képek és adatok beérkezési ide-

je: 2021. február 05.
Szeretnénk, ha a helyi alkotókról minél teljesebb
palettát tudnánk összegyűjteni, kérjük ezért, hogy
alkotó ismerőseiket erről a lehetőségről értesítsék!
Az oldal indulásának, megosztásainak várható időpontja ez év február 15.
Megköszönöm szíves együttműködését:
Egyesületünk elnöksége nevében
Dömsödiné Teréz elnök 06 20 9837 226
www.varosivisszhang.hu
https://www.facebook.com/visszavar/?fref=ts
Az alkotókkal a kapcsolatfelvételt segíti, ezért
köszönetünket fejezzük ki a Kapocs Kulturális
Egyesület elnökségének.
(Fotó illusztráció archív: dt.)

meg. Kodály Zoltán azt mondta, ha Il�lyés Gyula megírja a versét, ő megzenésíti azt. Illyés pedig azzal viszonozta,
ha Kodály megírja a zenét, ő is ír hozzá
verset… Hál’ Istennek, mégis megmaradt a Himnuszunk - elevenítette fel a történetet.
Drága Erzsike néni! Isten éltesse sokáig ilyen
frissességben, mosolygósan, jó egészségben!
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

ERZSIKE NÉNI 90 ÉVES
J

A Csongrád-Csanád
Megyei Önkormányzat
kiemelkedő stratégiai
partnere a Szegedi Tudományegyetem. A két
szervezet szorosabbra
fűzi együttműködését a
jövőben, hogy egymást
segítve végezzük tevékenységeinket a megye
lakosságának érdekében.
Célunk, hogy szakmai
gyakorlóhely biztosításával a vidékfejlesztési
szakemberképzésben
résztvevők testközelből
szerezhessenek tapasztalatot.
A szakmai gyakorlat
jó alkalom arra, hogy a
hallgatók megismerkedjenek a megyei önkormányzat szervezeti és
szakmai felépítésével,
valós körülmények között készüljenek későbbi munkájukra, valamint
alapvető
ismereteket
szerezzenek a vidékfejlesztési munka gyakorlatából.

Célunk, hogy a gyakorlati idő során olyan
fontos szakmai feladatokba tudjuk bevonni
az egyetemistákat, amelyek
előkészítésével,
kidolgozásával, majd
azok szakdolgozatban
történő részletes kifejtésével, felhasználásával
számukra is hasznossá
válik.
A megállapodás a
hallgatók érdekét szolgálja, hiszen a közös
együttműködés alapja
annak a célnak a megvalósítása, hogy az
Egyetem hallgatói valós
szakmai körülmények
között szerezzenek - a
már megszerzett elméleti tudásukhoz - olyan
gyakorlatot, melyet a
későbbi munkájuk során
használni tudnak.
Mind a Szegedi Tudományegyetem, mind a
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat az
együttműködéstől azt
várja, hogy a vidékfejlesztési
szakképzés-

ben résztvevő hallgatók
olyan szakmai gyakorlatot szereznek, mely a
megye egészének, illetve az ország vidékfejlesztésének is hasznára
válik.
A Csongrád-Csanád Megyei
Önkormányzat Sajtószolgálata
BOLT AZ EGÉSZSÉGHEZ
ÜZLET
Szentes,
Rákóczi Ferenc utca 12.

***

Minden jó minden napra!

anuár 20-án ünnepelte 90. születésnapját Bácskai
Mihályné Erzsike néni, a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott tanárnője, aki férjével, Miska
bácsival, a szentesi drámai színjátszás oktatásának
alapjait valósította meg.
Ebből az alkalomból köszöntötte otthonában Szabó Zoltán Ferenc polgármester
egy nagy csokor virággal és egy könyv
formájú tortával, amelyet Füsti - Molnár István cukrászműhelyében készítettek és díszítettek.
A mindig mosolygós Erzsike néni
meghatottsággal fogadta a látogatást
és a média képviselőinek érdeklődését. Arra kértem, üzenjen olvasóinknak a Magyar Kultúra Napja alkalmából, mire azt mondta: „Én sem tudok
szebbet, jobbat mondani, mint amit
Kölcsey: Isten áldd meg a Magyart /
Jó kedvvel, bőséggel,… Az ötvenes
években a hatóság meg akarta változtatni a magyar Himnuszt. Felkérték
Illyés Gyulát, hogy írjon egy verset,
és Kodály Zoltánt, hogy zenésítse azt
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06 20 9837 226

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

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

Hagyományőrzés az újesztendőben is

BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG…
szakembereknek.
Az eltelt évek gazdag
munkásságához méltó
volt a COVID-19 járvány ellenére a 2020. év
is, melynek összefoglalója a http://www.zoldagvendegszeretet.hu/?page_id=644 olvasható.

A

szentesi Zöldág Hagyományőrző Szakkör a 2021. évet jeles
évfordulói jegyében tervezi ünnepelni, hiszen a kezdetektől
számítva 37, míg egyesületként 25 éves „A ZÖLDÁG”.
- 1984. szeptember 1-én alakult meg Szentesen a
Zöldág néptánc csoport a Klauzál utcai Általános
Iskolában.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
1-2. HÉT
Született az 1. héten: Lakatos Sándor Arnold és Szűcs
Tímeának (Szentes) ERIK, Kiss Richárd és Hegedűs Gabriellának (Csongrád) BOGLÁRKA nevű
gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Sebők-Papp Ferencné (Serkédi Ilona),
Kocséri Ferenc, Dávid Ferencné (Rácz Julianna),
Ádor József Jenő, Molnár János, Nagypál József,
Boros Ferenc Istvánné (Borsos Irén), Lakos Bálintné (Korcsmáros Eszter), Surányi Antalné (Jószai
Katalin) szentesi, Csernus János István, Bús Imréné
(Gyenes Veronika), Lócskai Mátyás, Buducki Mihály, Dósa László, Lovas István, Juhos Mihály, Fái
András Sándor csongrádi lakos.
Született a 2. héten: Gál Lajos Csaba és Miklós Gizellának (Szentes) BENETT, Kis Zoltán és Kozma
Erikának (Szentes) Zoltán, Gyovai József és Pataki
Erikának (Szentes) ZALÁN JÓZSEF, Balogh Mihály Martin és Kalydy Patrícia Fatimának (Szentes)
IGOR BENETT, Katona Csaba és Sándor Dórának
(Csongrád) MILÁN, Kompó Dávid és Kádár Piroskának (Csongrád) DOMINIK), Molnár-Farkas
Károly és Seres Karolina Beatrixnak (Csongrád)
KÁROLY ZSOLT, Varga-Dudás Balázs és Blaskovics Szilvia Bernadettnek (Csongrád) BALÁZS
ANDRÁS nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem volt.
Elhunyt: Veres Lakos Mária, Budai Pálné (Farkas
Anna Sára), Szamosközi László, Vass Nándor, Takács Imréné (Török Jusztina Mária), Pádár Istvánné (Bálint Franciska), Nagy János szentesi, Kocsis
Sándorné (Nagyjános Mária), Győri András Mátyás
csongrádi lakos.

- 1996. dec. 5-én az
eltelt 12 év alatt szépen fejlődő csoport
ugyancsak - már új néven - a Klauzál
Gábor Általános Iskolában alakította meg a Zöldág Mozgáskultúra és
Sport Egyesületet. - 2012-től Zöldág
Hagyományőrző Szakköri keretek között folytatjuk az előzőkben elkezdett
munkát, immár jórészt felnőtt tagjainkkal.
A ZÖLDÁG jegyében a kezdetektől eltelt 37, 25, de az utóbbi 9 év is
Szentesen mindenképpen meghatározó volt sokak számára a magyar népi
játékok, néptáncok, tekerős népzene
és a népi hagyományok széles körének ápolása terén.

TERVEINK
2021-RE!

Mindezek ötletgazdája, szakmai és
„mindenes” vezetője Hankó Györgyné Paksi Márta (Szentes, 1950) tanítónő, néptánc pedagógus, személyem.
A kezdetektől a legfőbb segítőink
voltak a néptáncos gyermekek és
azok szülei. Köszönet nekik és Oltyán
Lajos, Szirbik Imre, Botházy Béla,
Hankó Judit, Hankó Gergely, Balla Tibor, Nagy János, Mihály Béla,
Timár Ferenc, Móra József, Demeter
Attila, Nagy Albert felelős városi és
intézményi vezetőknek, néptáncos

Papp Imre Emlékév zárása vacsorával (03.12. PÉNTEK).
Léhi Gábor emlékműsor IH Pódium
terem .
A NÉPZENE NAPJA S Z E N T E SEN kb. 10 helyszínen 07. 17. VAGY
24.
*Megemlékezés Szenyéri Jánosról,
*Népzenei felvételek bemutatása
halála 100. évfordulójára.
*CSODAFIÚ-SZARVAS
DVD.
*Megemlékezések vacsorával október 15. péntek vagy november 5. péntek, IH / Pódium terem. Ekkor tartja a
ZÖLDÁG születésnapi rendezvényét,
ez lesz a saját napunk. S ha tavasszal
elmaradna a Papp Imre Emlékév záró
est és a Léhi Gábor emlékműsor, vagy
a születésnapok, ekkor egyben tartunk
meg minden rendezvényt.
*Bese László 95. születésnapjára
emlékezés (1926. 10. 16.), valamint
Dr. Hankóczy Gyula (1956) és Székely Gyula (1931.08.10.) megemlékezések még az év tervezett eseményei.
Hívjuk és várjuk a kedves Lakosságot az előzetes híradásaink alapján a
rendezvényeinkre.
Hankó Györgyné szakkörvezető

LÉLEKMESE

lakásban. A végkifejlet megkerülhetetlen. Ekkor már nem kopogtat az a
kis magház, de még a szellem sem.

Kezdetben volt az alma.
Éva kiharapta az egyik felét,
majd Ádámnak adta, aki a
másik felét fogyasztotta el,
és a közepe, az igen értékes
magház, leesett a földre. Azóta is így van, az alma magházát jó esetben a baromfiudvar
lakói eszik meg, már ha vannak.
Ezzel a mozzanattal az első
emberpár nem a bűn, hanem
a kifelé élés útjára lépett, hiszen mi a
bűn abban, ha két ember szereti egymást, és mindent, amit szeret, megoszt a másikkal. Éppen az összezavart
tanítások vezettek a ma is zajló, látványos, mutatom a boldogságom reakciósorozathoz az eljegyzéstől a végső
valós fájdalomig, az elválásig. A mindig megmagyarázott boldogság közben bennünk az a kis magház, amit
léleknek hívunk, igencsak fel-felszis�szen: „figyelj már oda rám is! Itt vagyok, mondani szeretnék valamit…”
De nem… Sokkal fontosabb eladni a házat, ahol nem érezzük jól magunkat, és venni másikat, mint esetleg változtatni a saját szokásainkon,
hozzáállásunkon. Elhagyni elavult,
berögzült sémákat, és a magunk képére formálva tölteni meg élettel azt
a házat. S ahogy ugyanaz a keret,
csak a vásznak változnak évtizedek
óta, a végeredmény is mindig ugyanaz: marad az 1, egyedül, de teljesen.
Mindegy, hogy hajléktalanként éli a
magányt, vagy 1 szoba-konyhában,
netán több szintes, sokszobás modern

Nem dörömbölnek, nem kiabálnak,
csak összekucorodnak a változtathatatlanság nyomorúságában, hiszen
annyi évtizeden át nem lettek meghallva. Beszél helyettük a test sokkal
hangosabban, hiszen itt is, ott is fáj
már, hasogat, lüktet.
Napjaink azonban megkövetelik a
magunkba mélyedést, a kis magházunk felkeresését, a lelkünk megsimogatását, az elbeszélgetést saját belső gyermekünkkel. Figyeljünk végre
rá is, hiszen akár mennyire fáj, hasogat itt-ott, amíg élünk, sohasem késő
megtalálni a valódi boldogságunkat,
meghallani a belső hangunk üzeneteit. Ha most nem kirándulhatunk, tanuljunk meg beszélgetni a másikkal.
Tisztázzunk rég tisztázatlan helyzeteket. Tegyük meg mindazt, amitől
ott bent, az a kis magház a Napfonat
csakrában egyensúlyba kerül. Felemelő utazás lesz, telis-teli meglepetésekkel, az egyéni belső megújulás
örömeivel. Elmerülve ezen az úton,
menten kiderül, ez a mese nagyon is
valóságos.
D. T.

Dömsödi Teréz:

Anyanyelvünk csodálata – Ima

Hatalmas Úr! Hajtsd hangomat a jóra!
Csodát rakj az angyalok szárnyára!
Szálljanak városról városra, s az óra
takarója magával vonzza a holnapot.
Csak takarja arannyal, bársonnyal, hóval,
tóduló, magasztos bókkal, csókkal,
szavakkal soha túlcsorduló varázzsal a
gonddal bajlódó, sarjadó, szorongó mát.
Tanulok magamból, tarkómban fáj hangod.
Talány a múlt magasló moraja, zaja.
Ma azzá vagyok, ahonnan hulló alma, s fája…
Talaja varázsa, tudása bogara haló korának.
Azzá vagyunk, ahogy január zápora
mossa, sodorja alvó havának magvát.
Torz bódulat szántja szakadatlan agyunk,
s a hajnal hasztalan hanyagul magába hal.
Hatalmas Úr! Holtat a holnap oltalma olt.
Sorsa magaslatára ott áll honában,
ahol lámpás, ahol fáklya, tusája ára.
S újra, s újra mankót nyújt másoknak.
Hála, Hatalmas Úr! Áldásod szavamra száll
ma, holnap, holnapután, s azután folyton.
Látom a sok álmon túl szabad csatádat,
ahogy magadra mutatsz magunkban újra.
Szentes, 2021. január 14. 06.50’

ÚJABB FOTÓPÁLYÁZAT
ÖTLETE
A Szentesi Művelődési Központ újabb fotópályázat meghirdetését tervezi, hiszen az őszi pályázat
megmutatta, milyen sokan érdeklődnek a fotózás
iránt városunkban, és szívesen küldik el a képeiket
egy-egy aktuális pályázatra.
Ezúttal közzéteszik azokat a témákat, amelyek
közül lehet választani. A javaslatot megtehetik az
olvasók az intézmény Facebook oldalán is, vagy az
alábbi e-mail címre is eljuttatható: szervezokszentes@
gmail.com.
A témák tehát a következők:
. Szentes utcáinak legkedvesebb részletei
. Szentes, a tél világába burkolódzva
. Szentes intézményeinek épületei
. Tisza, a hideg fogságában
. Virágzó tavasz
. Nyári naplemente fényei
A legtöbb szavazatot elnyerő téma lesz elsőként
meghirdetve.
(Fotó illusztráció.)
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MOST SZÉP LENNI
KATONÁNAK…
A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. sz. szegedi Toborzó és Érdekvédelmi Központja felhívással fordul
a koronavírus-járvány miatt munkájukat elveszítő,
elhelyezkedni szándékozó magyar állampolgárokhoz, felajánlva számukra a (SÖTT), azaz speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat lehetőségét.
A katonai szolgálatra jelentkezhet minden olyan 18.
életévét betöltött személy, aki magyar állampolgár
és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
Már eddig is mintegy ezer főt vonzott a közeli
munkalehetőség, a határozott idejű munkavégzés, a
stabil kereseti lehetőség. A speciális tartalékos szolgálat lehetőséget nyújt a jelentkező számára, hogy
hat hónapos képzésen vehessen részt anyagi támogatással, és honvédelmi ismereteket szerezzen. A
felvételt nyert katonák három ciklusban végzik hat
hónapos kiképzésüket, ami alapkiképzésből, általános lövészi kiképzésből és szakkiképzésből áll. Ez
idő alatt 161.000 Ft-os bruttó illetményre, utazási
költségtérítésre, ruházatra és étkezésre jogosultak.
A kiképzés heti 40
órát vesz igénybe.
További részletek:
Szegedi Toborzó Iroda.
Telefon: 62/554-070.
E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu. Szeged, Boross J. u. 5.

ADATSZOLGÁLTATÁS!
Felhívom a Tisztelt Szálláshely-üzemeltetők figyelmét arra, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
16. § (1) bekezdése alapján a magánszálláshelyet,
valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év
január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot kell
szolgáltatni a fogadott vendégek és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról is.
Kérem, hogy a fentiekben megjelölt adatokon túl
szíveskedjenek a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal részére eljuttatni postai úton,
elektronikus levelezés útján, vagy szíveskedjenek
bedobni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal
Gyermekkönyvtárral szomszédos bejáratához kihelyezett postaládába.
Postai levelezési cím: 6601 Szentes, Kossuth tér
6. Pf. 58.
Elektronikus levelezési cím: kovacsffy.nikolett@
szentes.hu
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42043
vizsgálatokba kezdtek, hogy kiderítsék,
minek
köszönhető
a javulás. Számos
nemzetközi cikk és
publikáció jelent meg
az elmúlt hetekben
a témában, Magyarországon a National
Geographic írt a globálisan észlelhető pozitív változásról.
„Magyarországon
jelenleg pilot vizsgálat zajlik, így még
nem hivatalosak az
eredmények, de azt
már látjuk, hogy nálunk nincs jelentős
visszaesés a koraszülöttek számában.
Felmerül a kérdés, hogy vajon miben
különböznek a járványügyi korlátozások és melyek lehetnek azok, amelyek ilyen jelentős hatást gyakorolnak
a koraszülések számának csökkentésére. Ha sikerül azonosítani, hogy a
járvány kapcsán hozott intézkedések
közül melyiknek köszönhető a koraszülési ráta szignifikáns csökkenése
számos országban, ez a jövőben eszközt és lehetőséget ad arra, hogy a
populáció szintjén eredményesebben
harcoljunk a koraszülések ellen.” nyilatkozta Dr. Szabó Miklós.
Reimann Szilvia
„Melletted a Helyem” Egyesület

HOVÁ TŰNTEK
A KORASZÜLÖTT BABÁK?
emzetközi kutatás indult a koraszülések
N
számának drasztikus visszaesése okán. A
vizsgálat legfőbb célkitűzése olyan okokat feltár-

ni, amely segíthet a koraszülések visszaszorításában a teljes populációban. A nemzetközi összefogásban Magyarországot a Melletted a helyem
Egyesület és Dr. Szabó Mikós PhD Med Habil
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője képviseli.
Koraszülésnek a 40. helyett a 37.
terhességi hét előtt bekövetkező szülések számítanak, ám a koronavírus
miatti karantén idején, különböző
országok kórházaiban jelentős visszaesés volt tapasztalható a koraszülések
számában. Világszerte számos orvos
csoport észlelte a pozitív változásokat és egymástól teljesen független

KARANTÉN TÖRTÉNET
CSALÁDI ALKOTÓ PÁLYÁZAT

A szentesi Mosolygósabb Régióért Egyesület
„Karantén történet” címmel családi alkotói pályázatot hirdet, melynek témája a 2020. márciustól napjainkban zajló események családi megélése, feldolgozása, a megtartandó jó gyakorlatok,
tapasztalatok megismertetése.
A következő kérdésekre keresünk
válaszokat: A koronavírus-járvány
mennyire tudta összébb kovácsolni a
családot? Hogyan változtak a családon belüli feladatok? Belekezdtek-e
új tevékenységekbe a családok? Változott-e, és mennyiben, az értékrendjük, a gondolkodásuk, az életmódjuk,
a viszonyuk másokhoz?
A pályázat hatóköre: Magyarország
teljes területéről és határon túlról is
fogadunk pályázatokat.
Egyéb szempontok: A pályázat
nyelve magyar.
Mi a pályázók feladata: Olyan kreatív pályázatot hirdetünk, amelyben a
család minden tagjának részt kell vennie. Része egy leírás a család valamelyik felnőtt tagja részéről, amelyben
a család bemutatkozik, és ismerteti
a karantén időszak alatti megéléseik tapasztalatait maximum 3 A/4-es
gépelt oldalon (normál sortávolság,
14-es betűméret). A család másik tagja készítsen fotókat, amelyekkel alátámasztják a leírtakat. A fotókat 300
dpi méretben kérjük. Egy pályázathoz
maximum 5 fotót csatoljanak.
A kiskorú gyermekek saját készítésű rajzaikkal vehetnek részt a pályázaton. A rajzok témájának kapcsolódni

kell a leírtakhoz. 1 családból maximum 3 beszkennelt rajzot küldjenek a
pályázat részeként.
Minden pályázó család csak 1 pályázattal vegyen részt a pályázaton!
A pályázati csomagot (írásmunka, rajzok, fotók) folyamatosan, ám
mielőbb várjuk digitálisan a visszhang65@gmail.com címünkre. A pályázat végső határideje 2021. július 30.
A pályázaton feltétlenül tüntessék
fel a következő adatokat:
A pályázó család képviselőjének neve:
A család lakcíme:
Elérhetőség - telefonszám, e-mail cím, a család egyik tagjának Facebook oldala, amennyiben
van.
A pályázaton tüntessék fel továbbá: „A pályázatunk nyilvános közléséhez hozzájárulunk.”
Díjazás: A formai szempontból
megfelelő, pozitív jó gyakorlatokról
szóló pályázatokat közzétesszük a
www.varosivisszhang.hu oldalon, és
az újság Facebook oldalán.
A közzétett pályamunkákat, támogatóink jóvoltából jutalmazzuk. Helyezési sorrendet azonban nem alkalmazunk.
Kérdéseiket a visszhang65@gmail.
com e-mail címünkön tehetik fel. Telefon: 06 20 9837 226.
Minden résztvevőnek köszönjük a
részvételt, hiszen közös munkájukkal
sokat segítenek másoknak a nehéz
időszakból való kilábalásban. Eredményes pályázást kívánunk!
Mosolygósabb Régióért Egyesület
Szentes Dömsödiné Teréz elnök

Szentesen egykor...

2021. JANUÁR 20. SZERDA
SZENTESI INTERNETES
KALENDÁRIUM
74 éve, 1947. január 20-án a
Szentesi Kisgazdapárt választmányi ülése visszautasította a
Baloldali Blokk pártjainak ultimátumát.
76 éve, 1945. január 20-án
Moszkvában aláírták a magyar
fegyverszüneti egyezményt.
83 éve, 1938. január 20-án született Szatmári Imre (képen)
(1938-2003) vállalatvezető, újságíró, FIAP-díjas
fotóművész. Születése 80. és halála 15. évfordulója
alkalmából 2018. január 31-én a Városi Könyvtárban emlékestet rendeztek a tiszteletére.
90 éve, 1931. január 20-án született Budapesten
Bácskai Mihályné Molnár Erzsébet magyar-történelem szakos középiskolai tanár. 1953-tól egy
évig a Közgazdasági Technikumban, majd nyugdíjazásáig a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított
több tárgyat is. Mellette Csongrád megye és Szeged
középiskoláinak szakfelügyelője és a Pedagógus
Szakszervezet tisztségviselője, 1969-1970 között
Város Tanács Művelődési Osztályának vezetője
volt. Férjével és kollégáikkal 1953-ban megalakították a gimnázium Diákszínpadát, majd 1978 szeptemberében a fakultációként indult irodalmi-drámai
tagozatot.
94 éve, 1927. január 20-án holland vendégek érkeztek Szentesre B. A. Knoppers amsterdami lelkész
vezetésével, akiket dr. Sebestyén Jenő, a budapesti
theológiai akadémia professzora kísért.
136 éve, 1885. január 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését a Csongrád Vármegyei Gazdasági
Egyesület. A megválasztott tisztségviselők: elnök
gróf Károlyi Sándor, alelnökök Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Burger Alajos uradalmi inspektor. (A gazdasági egyesület 136 taggal
kezdte meg működését; ez a szám az 1920-as évek
végére 1500-1800 főre emelkedett. 1945 szeptemberében az egyesület csatlakozott a Magyar Parasztszövetséghez.)
141 éve, 1880. január 20-án elhunyt Kiss Pál (18081880) református lelkész, aki 1836-1858 között
szolgált szülővárosában, Szentesen. (Kiss Bálint
esperes fia.).
175 éve, 1846. január 20-án gróf Széchenyi István
vezetésével megalakult Pesten a Tiszavölgyi Társulat, amelynek célja a Tisza szabályozása. Boros
Sámuel szentesi főbíró tagja lett a társulat központi
választmányának.
A nap és a hónap más évfordulói Labádi Lajos
(1953-2019) munkái nyomán - http://www.szentesinfo.hu/.../evfordulonaptar-01.htm...
Az összeállítást gondozza:
Tímár Ferenc
(Fotó forrása a Szentes Városi Könyvtár digitalizáló műhelye.)

SOK AZ ERŐSZAK
TAVASSZAL ÚJABB LEHETŐSÉGEK NYÍLNAK AZ ISKOLÁKBAN
„Szent-S” turisztikai „tortaszeletei”

St. Jupát SE. Szent-S-kör teljesítménytúrái
A
egyre népszerűbbek minden korosztály körében. Valkai Zsolttal, az egyesület ügyvezetőjével

A magyar diákok fele részese volt
iskolai erőszaknak. Többek közt a
tendencia megállítását tűzte ki célul
a DUE Médiahálózat és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács azzal, hogy
negyedszer is elindította a Nagy Diák
Bűnmegelőzési Tesztet. Az a tanuló,
aki részt vesz a játékban, megtudhatja
például, hogy baj esetén kitől kérhet
segítséget, és hogyan ismerhető fel az
álhír.
A három fordulóból álló vetélkedősorozat első szakasza online zajlik a
bunmegelozesiteszt.hu oldalon. A legügyesebbek továbbjuthatnak a későbbi
fordulókba. Idén először a játékosok

egy rövid értékeléssel tekintjük át azt a gazdag
kínálatot, amelyek már az internet segítségével
előzetesen is bejárható, kipróbálható túraútvonalak,
akár egyéni, akár csoportos részvétellel választhatók.

- Mit is jelent mindez a túrázás szerelmesei
számára?
- A www.szenteskor.hu oldalon az érdeklődők megtalálnak minden fontos
részletet, itt lehet regisztrálni bármelyik alföldi túra utunk teljesítéséhez,
és megismerhető a teljesítésigazolás
folyamata is. A teljesítésigazolás elsősorban QR-kód beolvasásával történik,
amihez okostelefon, ill. mobilinternet-hozzáférés szükséges. Kerékpárral,
gyalogosan vagy futva teljesíthető, rövidebb és hosszabb távú útvonalak közül választhatnak a regisztráló túrázók.
Aki túracsúcsot teljesít, befutóéremre
jogosult. Ilyen bronz-, ezüst- és aranyérmet rendszeresen átadunk, a honlapon
ezek a teljesítmények is folyamatosan
követhetők.
- Közel 200 kilométeres város körüli távokat is
találunk a honlapon, ezek teljesítéséhez már profi
túrázónak kell lenni. Hogyan gondolnak az első próbálkozást vállaló lelkes amatőrökre?
- A Szentes nagy kört négy negyedre, négy „tortaszeletre” vágtuk, alkalmazkodva a túrázók igényeihez, elvárásaihoz. Az
igényekhez igazodóan a tavasz folyamán újabb túra
utakat is át fogunk adni, így pl. a Berekben alakítunk ki egy terepfutók számára alkalmas távot,
valamint aszfaltos, gyalogos útvonalat is átadunk
Csongrádra. Fontos cél, hogy minél jobban megismerjék az emberek a lehetőségeinket. Ezt a célt
szolgálja a tervezett kisfilmünk is.
- A téli hónapok remek lehetőséget adnak a tavaszi túrákra való
felkészülésre. Jól gondolom?
- Ezek a hónapok kiválóak arra, hogy a tanpályát
kipróbálják az érdeklődők, valamint a virtuális tanpályán, a fenti módon ismerkedjenek az egyes útvonalakkal. Szívesen segítünk és válaszolunk a felme-

Könyvajánló:

EGY ÚJ KORSZAK HAJNALA…

rülő kérdésekre akár a 06 20 321-1693-as telefonszámon,
vagy e-mailben: jupat@jupat.hu.
- A Szilveszteri futás eltért-e a megszokottól?
- Igen, volt eltérés, ezúttal két táv volt, a 30 kilométeres hosszútáv, valamint a rövidebb 10,7 kilométeres táv. A Szent-S-körön keresztül is érkeztek
nevezések, és családostól is többen vállalkoztak a
részvételre, mint korábban. Mindenképpen sikeresnek értékelhető a program, közel hetvenen teljesítették valamelyik távot.
- Kedves Zsolt! További sok sikert kívánok a Szent-S-kör csapatának! Köszönöm a tájékoztatást!
Dömsödi Teréz
(Fotók a honlapról. Fent a teljes kör, lent a szegvári
falumúzeum udvara, mint túraállomás.)

Ken Follett: Egy új korszak hajnala - A katedrális előzménye
KEN FOLLETT napjaink egyik legsikeresebb
regényírója, eddigi 31
könyve sok százezer példányban jelent meg szerte
a világon. A most megjelenő, legújabb művében
a X. századba lép vissza,
és megírja „A katedrális
előzményét.”
Az Egy új korszak hajnala Ken Follett legsikeresebb regényének, „A katedrálisnak”
az előzménye, azt az időszakot képzeli el, amikor egy félreeső hely elkezdett hatalmas kulturális központtá
növekedni.
A regény négy főszereplőjének életén keresztül megismerjük az 1000
körüli Anglia kegyetlen és vad társadalmát, ahol a király megpróbál
érvényt szerezni a jognak és a törvényességnek. Edgar, a fiatal hajóács jövőjét szerelmével, egy férjes asszon�-

A COVID-HELYZETRŐL RÖVIDEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Operatív Törzs és a
Miniszterelnöki Iroda által fenntartott
koronavirus.gov.hu oldal adatai szerint az igazolt COVID-19 fertőzöttek
száma, lapunk megjelenéséig, országosan elérte a 335.662 főt. A megyék
érintettségében
Csongrád-Csanád
megye 16.281 regisztrált fertőzöttet
tartva nyilván a „középmezőnybe”

a Nagy Diák Tesztek (applikáció segítségével is kipróbálhatják a tudásukat. A
középdöntő fordulójában
azonban már két ágon folyik tovább a verseny 1418, illetve 18-22 éves korosztályokra
oszlik a játék, s a döntők is ebben a két
korcsoportban lesznek.
Az online teszt számítógépen és
okostelefonon is elérhető április 18ig, így gyakorlatilag bárhol, bármikor
kitölthető. Az ezt követő két forduló már személyes jelenlétet kíván. A
korosztályos középdöntőkbe kerülő
játékosokból mindössze a legjobb 6-6
fő juthat el a végső küzdelembe, ahol
az élő kvíz során bárki bebizonyíthatja, hogy ő a legjobb. A győztesek
értékes tárgyjutalmakkal lesznek gazdagabbak.

került. Az ország más megyéiben intenzívebbnek tűnik az emelkedés az
utóbbi hetekben, mint nálunk. Az elővigyázatosság megtartásával, az óvintézkedések betartásával azért mintha
kezdene pislákolni a fény az alagút
végén. Bizakodjunk, legyünk nagyon
pozitívak abban a reményben, hogy
kifelé haladunk a nehézségekből.

A Szentesi Sport- és
Üdülőközpont NKFT.
pályázatot hirdetett forró ital, snack, étel, illetve ezek kombinációját
biztosító automaták üzemeltetésére a területén.
A bérleti szerződést
március elsejével sze-

retnék megkötni az
üzemeltetővel. A pályázóknak a pályázatukat
február elsején délig kell
benyújtaniuk a társasághoz. Ezekkel a szolgáltatásokkal az üdülőközpont a lakosság jobb,
minőségi kiszolgálását
szeretné biztosítani.
A részletes pályázati kiírás Szentes város
honlapján a http://www.
szentes.hu/?p=21556
linken található.

KUKORICA...
Összesen 38 kukorica
hibridet teszteltek a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács, a Gabonatermesztők Országos
Szövetsége és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara
országos posztregisztrációs fajtakísérletében
idén. Az objektív felmérés eredményeit minden
gazdálkodó számára elérhetővé tették a szervezők. További információk a www.nak.hu és
www.vszt.hu oldalakon
találhatóak.

nyal képzeli el. A vikingek
váratlan támadása azonban
mindent megváltoztat;
Ragna normandiai hercegnő húszévesen halálosan beleszeret az udvarukba látogató, a negyvenes
éveiben járó angolszász
előkelőbe, Wilwulfba, feleségül megy hozzá, és követi egy ismeretlen világba,
Angliába. A gátlástalan,
álszent és hatalomvágyó
Wynstan püspök minden
eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és befolyását, de szembekerül
az idealista Aldred szerzetessel, aki
nem hagyja, hogy földi hatalmak befolyásolják szent küldetését.
Follett ebben a regényében is akárcsak a sorozat többi kötetében
- izgalmas, fordulatos, szenvedélyes
érzelmekkel teli cselekménnyel vezeti
végig olvasóit a zűrzavaros éveken.
Lantos Eszter

