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Mi újság a horgászoknál?

HORINFORA VÁLTANAK
Ebben az időszakban szokott
lenni a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület közgyűlése.
A jelenlegi járványhelyzetben
azonban a város legnagyobb
létszámú civil szervezete sem
tarthatja meg az összejövetelt.
Az aktualitásokról egy villáminterjú erejéig kérdeztük Kalamusz Endre elnököt.
- Elnök Úr! A fogási naplókat
meddig adhatják le a tagjaik?
- Tagjainknak ezekben
a napokban összesíteniük kell a fogási naplóik
adatait, és azt február
20-ig adják le az egyesület irodájában. Ezt
követően fogjuk megnézni, hogy melyik vízfelületünkön mennyi halat fogtak ki a tagjaink.
Az iroda szerdán és csütörtökön
9.00 és 12.00, valamint 14.00
és 16.00 óra között tart nyitva.
De munkanapokon a 06 30 637
9599-es telefonszámon is
tudnak érdeklődni, akár
erről, akár a folyamatban lévő engedélyváltással, napijegy váltással
kapcsolatban.

- Hogyan alakultak tavaly a
telepítések?
- Egyesületünk előző évi pénztartalékának egy részét is haltelepítésre
fordította,
így minden korábbinál
többet, 18 millió forintot fordítottunk tavaly
haltelepítésre. Ezúton
is köszönöm azoknak a
tagtársaknak, akik segítették a vezetőség munkáját. A megváltozott
körülményekhez alkalmazkodva is tudtunk
egész évben együtt dolgozni.
- Ebben az évben egy jelentős, elektronikusan végzendő új
feladat lép be az életükbe, mi is
az pontosan?
- Ebben az évben
indul el a HORINFO
rendszer, ami egy elektronikus horgászkártya
bevezetését jelenti. Ily
módon az engedélyek,

a napi jegyek, valamint
a halőrzés feladatai is
elektronikus
ellenőrzés mellett történnek. A
rendszer használatát a
halőreinknek, de a vezetőségnek is meg kell
tanulnia, hiszen a modernizáció sok új plusz feladattal fog járni.
- Milyen tervekkel számolnak
ebben az esztendőben?
- Készülünk a vezetőség újraválasztására, ami
esedékessé vált, s amint
a gyülekezési tilalom
feloldása megtörténik, a
közgyűlésünk keretében
erre is sor kerül. Várjuk
továbbá a pályázataink
eredményét. Ily módon
tudnánk
testkamerát
beszerezni a halőreink
munkájának megkön�nyítése érdekében. Három könnyebb csónakot
is szeretnénk a pályázati
forrásból vásárolni.
Nagyon várják már tagjaink az összejöveteleket,
a horgászversenyek rendezését. Tavaly a gyermektábort, s mindös�sze két versenyt tudtunk
megrendezni. Ennyi fért
a járványhelyzet adta
szabadabb időszakba.
- Elnök Úr! Köszönjük a beszélgetést!
Dömsödi Teréz

a fiatalokkal. Ez az életkor akár a
23. életév is lehet. Segítséget a
szakszolgálatoktól ugyanis még az a
fiatal is kaphat, akinek a középiskolával jogviszonya van. A sajátos nevelési igényű, vagy BTMN-es gyerekeknek lehetőségük van a második
szakma ingyenes megszerzésére. Az
a felnőtt is, aki nappali vagy esti
középiskolai oktatásban vesz részt,
az Intézmény járási szakértői bizottságához fordulhat vizsgálatért,
ha tanulási problémái jelentkeznek
- tájékoztatott Gurdonné Kovács
Helga, a Csongrád-Csanád Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézményének igazgatója.

***

- Mit jelent az, hogy már bölcsődés kortól ellátásba kerülhet a
gyermek?
- Már a születéstől kezdve él a korai gondozási és
fejlesztési ellátásunk, ami különösen a koraszülöttek esetében nagyon fontos. Azt javasoljuk, hogy
már miután a babát a kórházból hazavitték, keressenek fel bennünket. Állapotfelméréssel meg tudjuk
határozni, hogy a gyermeknek lesz-e szüksége fejlesztésre ebben a korai életkorban. A koraszülöttek
„rizikóbabák”, akiknek a beszéd vagy a mozgás során lehetnek nehézségeik. Mihamarabb beavatkozva, kisebb az esélye a későbbi súlyosabb problémák
kialakulásának. Az időben születetteknél is oda kell
figyelni a természetes fejlődési folyamatokra. Ha
ezek valamelyike időben elmarad, feltétlenül várjuk a szülők jelentkezését. Minél korábban kezdjük
meg a fejlesztést, azzal mindenki nyertes lesz. Ez a
szolgáltatásunk, ahogyan a többi is, ingyenes.
- Az elmúlt évben hány gyermeket láttak el?
- Évről-évre 1500 fő körüli az ellátottaink száma.
Ez azt jelenti, hogy a 0-18 éves korosztályból minden harmadik gyermek igényel valamilyen ellátást,
ami lehet logopédiai, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai, vagy maga a szakértői bizottsági tevékenység alkalmazása, netán a gyógytestnevelés. A legtöbb ellátásunk az oktatási intézményben történik,
így a szülőknek nem jelent külön feladatot, megterhelést.
- Az alap az, hogy 5 éves korában minden gyermek szűrését elvégezzük, feltárva, hogy az iskolai
készségek alapjaival mennyire rendelkeznek. Itt
az olvasás, írás, számolás alapjaira kell gondolni.
Amennyiben a gyermek fejlesztést igényel, a szülő hozzájárulásával, az óvodában már a következő
héttől azt meg is kapja.

TANYAFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT
INDULT
Az Agrárminisztérium TP-1-2021
kódszámú pályázata a tanyák és a tanyás
térség megőrzését, fejlesztését szolgálja,
támogatás igényelhető tanyagazdaságok
indítására, a meglévők fejlesztésére.
A pályázók által elnyerhető támogatás
858.219.539 Ft-os keretösszegből lehetséges.
Az értékelés során a több célt megvalósító pályázatok előnyt élveznek.
A pályázat szempontjából tanyának minősül a település külterületén
fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú
olyan földrészlet, amelyhez gazdasági épületek és lakóépület is tartozik,
vagy ilyen épületcsoport található, és
az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (részletesen az Útmutatóban!).
A pályázatot, magánszemély, őstermelő, vállalkozás nyújthatja be.
Mellékelni kell a lakcímkártya és
személyazonosító igazolvány másolatát, igazolva, hogy a pályázat tárgyát
képező tanyásingatlanban él, vagy ott
tartózkodási hellyel rendelkezik, va-

lamint csatolni kell a tanyásingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi
tulajdoni lap másolatát, továbbá a
pályázónak kérelmeznie kell felvételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
Az igényelhető támogatás a 40. életévüket még be nem töltött fiatal gazdák esetében az összes elszámolható
költség 90%-a, mások esetében 75%,
de maximum 3.000.000 Ft, vissza
nem térítendő támogatás. Az önerő
meglétét igazolni kell.
A pályázatot a Herman Ottó Intézet NKft. elektronikus felületén kell
kitölteni és feltölteni február 18-án reggel
8.00 óráig.
A részletes pályázati felhívás február 3-án jelent meg, és itt található: https://tanya.hoi.hu/
doc/TP-palyazat-2021.pdf

- A felmérés, fejlesztés után mit takar maga az értékelés fogalma?
- Amikor a fejlesztő tevékenységünk nem hozza esetleg a várt eredményt, akkor az óvoda újra
szakértői vizsgálatra küldi a gyermeket. Ez a szakértői bizottsági vizsgálat nagyon komplex, gyógypedagógus és pszichológus együtt vizsgálja meg
a gyermeket. Időtartama mintegy 6 órahossza. Így
alakítjuk ki, hogy a gyermeknek a továbbiakban milyen ellátásokra van szüksége. Ha azt látjuk, hogy a
gyermek feltehetőleg sajátos nevelési igényű (SNI),
azaz tanulási zavarral, vagy a beilleszkedés, illetve
a figyelem zavarával küzd, akkor a megyei szakértői bizottsághoz irányítjuk tovább a családot. Ott
egy kiegészítő vizsgálatra kerül sor, ahol megállapítják szakértői véleményükben, hogy a gyermek
sajátos nevelési igényű. Ekkortól az óvoda vagy
az iskola feladata, hogy biztosítsa a gyermeknek a
gyógypedagógiai fejlesztést saját intézményében.
A másik kör a BTMN csoport, ők a nehézséggel
küzdők. Speciális terápiákkal segítjük őket, hiszen
náluk nem alakultak ki különféle zavarok. A problémáik könnyebben megszüntethetők - sorolta az
igazgatónő, és így folytatta:
- Az értékeléseket a tanév rendje szerint félévente
végezzük a két leggyakoribb ellátási formában. Azt
határozzuk meg ilyenkor, hogy a gyermek tünetmentes lett-e, vagy részlegesen, lényegesen, kevésbé javult, kicsit, vagy egyáltalán nem javult az állapota. Aki nem lett tünetmentes, annak a következő
félévben is folytatódik a fejlesztése, egészen a tanév
végi értékelésig. Ez a rend elsősorban a logopédiai
fejlesztésre vonatkozik, amit több mint háromszáz
gyermek igényel minden évben. A pszichológiai/
fejlesztő pedagógiai ellátás további négyszáz gyermeket érint évente, alapja maga a probléma, azt kell
megszüntetni. Amikor az megtörténik, zárul az ellátás.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42141
való alkalmazkodás a könyvelőknek
sem lesz egyszerű, mert a mostantól életbe lépő gyakorlat eddig nem
szerepelt a napi, rutinszerű feladataik
között. Ezért döntöttek úgy, hogy - nagy
hangsúlyt fektetve a tanácsadásra - a klub
első féléves rendezvényein az őstermelők
és a családi gazdaságok adózása tér majd
vissza a programsorozat rendezvényein.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Számviteli Klubjának rendezvényeiről leghamarabb a gazdasági önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán
tájékozódhatnak az érdeklődők. A legutóbbi program pedig a kamara YouTube
csatornáján is visszanézhető.
Martonosi János
kommunikációs vezető

KAMARAI KÖZLEMÉNY AZ ŐSTERMELŐK ADÓZÁSÁRÓL
lapjában változtatják meg az új adózási szabályok
A
a családi gazdaságok és őstermelők életét, ezért
is állt ez a téma a Csongrád Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara Számviteli Klubjának első 2021-es rendezvényének középpontjában. Az ingyenes online programon több mint százan vettek részt, és kaptak tippeket,
tanácsokat a változásokkal kapcsolatos kérdésekben.
Ficsor Mónika klubvezető elmondta, hogy
a szakmai beszélgetésen Híres-Pestuka
Gabriellával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálati osztályvezetőjével igyekeztek tanácsokat adni, valamint
megválaszolni a résztvevő könyvelők,
őstermelők, és családi gazdaságok felvetéseit. Hozzátette, az új jogszabályok és az

SZJA-változás alapjaiban változtatja meg
az említett szektorok szereplőinek adózását, ezért is volt ilyen nagy az érdeklődés a
2021. január 27-i program iránt.
A legtöbb kérdés a felhalmozott vagyonelemek mozgatásával összefüggésben
merült fel, mivel ezeknek az adóra gyakorolt hatását nehéz kiszámolni. Emellett - az eddigiektől eltérően - mostantól a
meglévő tagok kiválása is adózási eseményeket indít el. Szerinte a vállalkozásoknak emiatt nagyon sok esetben kell döntést hozniuk a különböző élethelyzetekkel
összefüggésben. Ficsor Mónika kiemelte
ugyanakkor, hogy az adózás változásához

Olvasói porta

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSSEL „EGY FA ÉLETE”
SZAKMAI PROGRAM INDUL ÚTJÁRA CSONGRÁDON
2021 évben az online megjelenés már nem is számít
újdonságnak, de mégis milyen furcsa ötlet az, hogy a
fákkal is kapcsolatot lehessen teremteni az interneten keresztül. Az ötlet valójában egy canadai kisváros
polgármesteri hivatalában született meg, ahol a város
fakataszterét készítették el, azzal kiegészítve, hogy a
városban található fákhoz rendeltek egy-egy email címet is. Ennek az volt a célja, hogy ha a fával történik
bármi, mondjuk a vihar letöri az ágát, akkor a hivatalt
lehessen értesíteni. A polgármester meglepetésére a
canadai kisváros lakói személyes leveleket kezdtek írni,
arról, hogy milyen emlékek és érzelmek fűzik őket a
régi fákhoz.
Csongrád is híres a gyönyörű fáiról,
mindennapjaink része, körülvesznek bennünket, velünk élnek, lélegeznek. Mégis,
mintha természetes lenne, hogy itt vannak,
szebbé teszik a környezetünket, közérzetünket, életterünket. Vannak köztük, mint
például a József Attila utcai platánfa, melyek már több mint százévesek, megéltek
sok mindent, még a háborús katonai térképen is szerepeltek - és ha mesélni tudnának, lenne történetük. Nekünk is, akik itt
élünk Csongrádon, biztos nekünk is lenne
történetünk róluk, a csongrádi fákról!
A 14 éve működő Csongrádi Egészségmegőrző és Természetvédő Egyesület
(röviden CSETE Egyesület) elhatározta,
hogy a lakosok egészséges életmódjának
szervezése mellett, szakmai tevékenységét
kiszélesíti és elkészíti az „Egy fa élete”
online programot.
A Nemzeti Együttműködési Alap NEATF-20-O-V szakmai programok és működési költségek támogatása elnevezésű
pályázat kapcsán a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. támogatja ezt a szo-

katlan ötletet. Sokak számára ismeretlen a
fakataszter kifejezés, de Magyarországon
is azért jónéhány településen tudják, mit
is takar e fogalom. Néhány végzős BJG-s
diák, az egyesület tagja, utánajárt, hogy
Csongrád városában nincs ilyen fatérkép,
majd néhány általuk érdekesnek talált
csongrádi fát lefotóztak és adataikkal elláttak. Így el is indulhat az online program!
2021. február 15-én a CSETE Egyesület
facebook oldalán online megnyitót tart,
melyre online lehet regisztrálni. Tehát, az
„Egy fa élete” online program lényege,
nem más, mint, hogy látványos térképen
mutassuk be, egy-egy érdekesebb fa, hol
található a városban, milyen az állapota,
milyen tulajdonságai vannak, kinek milyen élményei voltak vele kapcsolatban.
Majd online felületen is biztosítjuk a
kapcsolatot a csongrádi emberek, vagy
az idelátogató turisták és a fák között.
Talán kezdeményezni is lehetne, hogy
készüljön el a csongrádi Polgármesteri
Hivatal által egy helyi fakataszter. De ne
rohanjunk előre! Csak lépésről, lépésre!
Az eddig összegyűjtött fák listája - melyek száma folyamatosan bővül-, pontos
leírása, megtalálható az egyesület honlapján (https://cseteegyesulet.hu/egy-faelete), az oldal alján található megosztás
gombra kattintva pedig a facebookon
útjára is indul a fák online élete. Ezt követően a Csongrádi Egészségmegőrző
és Természetvédő Egyesület facebook
oldalán várják a fákhoz kapcsolódó érdekes írásokat, egy-egy történetet, ami az
adott fához kapcsolódik, akár a múltban
történt vagy a jelenben - ez utóbbi azt a

célt is szolgálja, hogy követhető legyen
az is, ha bármi történik a fával. (emlékek,
termés, méret, betegség, családi élmény,
turistaprogram, érzelmek, kapcsolatok,
születés, rongálás, lopás, engedély nélküli
kivágás stb.)
Aki szeretné, akár írhat is a fának; verset, rövid történetet. Az iskolákban akár
feladat is lehet a diákoknak kutatómunkához, talán valamelyik diáknak megtetszik
a természetvédelem. Védjük természeti
kincseinket, múltunkat ne feledjük, adjuk
át a fiatal generációknak a lehetőséget,
hogy akár a saját eszközeikkel is, de fenntartsák a csongrádi kis város csodás természeti értékeit!
Veres Irén

(Fotó: A József Attila utcai
platánfa. 30 méter magas. A
második világháborúban szerepelt a katonai térképeken.)

A SZENTESI
ÖNKORMÁNYZAT IS
ÖTÖST KAPOTT
Ötös skálán átlagosan 4,6-ra értékelte a Csongrád-Csanád megyei önkormányzatok korrupció elleni védettségét az Állami Számvevőszék. A dél-alföldi megyében 3 polgármester és 16 jegyző már
2020-ban intézkedéseket tett a beszámoló készítés integritást
biztosító lényeges feltételeinek megerősítése, illetve kiépítése érdekében. Ezeknek az önkormányzatoknak - az ÁSZ ellenőrzésének
eredményeként - javult az integritása.
Az ÁSZ értékelése és iránymutatása - az integritás erősítése érdekében - 15 önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére biztosít további
előrelépési lehetőséget, saját felelős vezetői magatartásuk függvényében, 2021-re vonatkozóan.
Az Állami Számvevőszék első alkalommal értékelte egyidejűleg az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását - korrupció
elleni védettségét -, illetve a működést meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását.
A 3197 önkormányzatot és 1284 önkormányzati
hivatalt érintő rendszerszintű értékeléssel, illetve
többszintű tanácsadó tevékenységével az ÁSZ a
COVID-19 világjárvány időszakában nyújtott támogatást a szabályok betartásához, ami megalapozza, illetve elősegíti az önkormányzatok hatékony
feladatellátását.
Csongrád-Csanád megyében összesen 61 önkormányzat van, amelyek gazdálkodási feladatait 41
önkormányzati hivatal látja el. Jelen ellenőrzés 58
helyi önkormányzatra és 38 hivatalra terjedt ki,
a megyei jogú városok, Szeged és Hódmezővásárhely, valamint a megyei önkormányzat, illetve hivatalaik értékelését az ÁSZ a 66 legnagyobb
önkormányzat értékelését összegző jelentésében
használta fel. Jelen ellenőrzést az ÁSZ 58 önkormányzatnál végezte el.
24 önkormányzatnál és 22 hivatalnál a polgármester, illetve a jegyző eleget tettek az integritási
kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt szabályozási kötelezettségének. További
3 polgármester és 16 jegyző pedig - az ÁSZ jelzésének figyelembevételével - már az ellenőrzés ideje
alatt tett javító intézkedéseket a beszámoló készítés
integritást biztosító lényeges feltételeinek a kiépítése érdekében.
Az ÁSZ értékelése 15 önkormányzat polgármestere, valamint jegyzője részére saját felelős vezetői
magatartása körében a 2021. évre vonatkozóan további előrelépési lehetőséget biztosít a csalásmentes
környezet kiépítése érdekében, az alapvető integritási feltételek területén. Ezek között vannak olyan
polgármesterek és jegyzők is, akik egyes intézkedéseket már az ellenőrzés időszakában megtettek.
Csongrád-Csanád megyében 2 önkormányzatnál,
illetve a gazdálkodási feladataikat ellátó hivataloknál rendszerszintű kockázatok maradtak fenn.
Ezeknél az önkormányzatoknál új, kiterjedtebb ellenőrzés indokolt.
A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal értékelése ötös, de a környező térségi önkormányzatok
vizsgálati eredménye is hasonlóan alakult.
ÁSZ - Sajtó, Horváth Bálint szóvivő

CSALÁDI ESEMÉNYEK 3-4. HÉT

Született a 3. héten: Csipkés Erik Román és Csemer Andreának (Szentes)
NIKOLETTA LILLA, Kósa Norbert
és Bálint Olgának (Szentes) ZSÓFIA,
Papp Ferenc és Vida Edinának (Szentes) KRISTÓF, Miklós István Ádám
és Balogh Regina Editnek (Szentes)
AMANDA ZSÓFIA, Trieb Norbert
Tamás és Németh Dórának (Szentes)
ZOÉ, Almási Imre és Molnár Zsuzsannának (Szentes) PÉTER BARNABÁS, Vég Tibor és Csizmadia
Lillának (Szentes) MENDEL, Kiss
György és Szabó Dorinának (Szentes)
RELLA, Kádár Károly és Pap Krisztinának (Csongrád) ZALÁN KÁROLY
nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Bugyi György Imre, Rákóczi

Mária Juliánna (Mitlasóczki Mihályné), Gyergyai Lajos, Muzsik Julianna
(Kosztolányi Ferencné), Dáma József
Lajos szentesi, Kovács Lajos Márton
csongrádi lakos.
*****
Született a 4. héten: Oláh Róbert és
Kovács Georginának (Szentes) RUBEN, Győri Sándor Dániel és Varga
Szilvia Anettnek (Szentes) DÁNIEL,
Szendrei József és Kolompár Adrienn
Herminának (Csongrád) DÁNIEL
LÁZÁR nevű gyermeke.
Házasságkötés ezen a héten nem történt.
Elhunyt: Turi Ilona (Kelemenné Turi
Ilona), Piti Ferenc, Klucsai Imre,
Kósa Erzsébet (Székely Imréné),
Vendlóczki Etelka (Dóczi Józsefné),
Szilágyi Sándor szentesi lakosok.

3.

		

06 20 9837 226

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

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42141
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Helga a megújulás útján

SAJÁT DALOKKAL ÜZEN

SZENTESEN EGYKOR…
2021. FEBRUÁR 03.

avaly jelent meg Debreczeni- Kis
T
Helga első CD-je. A sikeres fiatal
népzenészt arról kérdeztük, hogyan élte

meg az ehhez kötődő várakozásait, és
lesz-e folytatás?
- Nagyon jó érzés volt az
első hanganyagomat a kezemben tartani, amelyen népzene,
népzenei feldolgozás, improvizáció és már egy saját dal is
található. Úgy érzem, ezzel lezártam a zenei tanulmányaim
nagyon jelentős, több mint 10
éves korszakát.
Nagyon élveztem a CD dedikálást, azt, hogy saját kezemmel, gondolatommal tehetem
egyedivé a hallgató számára a
zenei élményt.
- Tapasztalt zenészek azt
mondták, hogy amint elkészül
a CD, máris azt fogom érezni,
mit csináltam volna a lemezen
másként. Nem hittem el, hogy
így lesz, de így lett. A nyáron
hozzákezdtem az új, immár saját dalok írásához.
- Saját dalaid ugyancsak a népzenei
hagyományokat követik?
- Igazából ezek a dalok nem
sorolhatók be zenei műfajokba. Közelítenek a könnyűzene irányába, de
nem az teljesen. Arra törekszem, hogy
a citera funkcióit teljes egészében ki
tudjam használni. A dalok témavilága pedig egytől-egyig az, ami engem
most leginkább foglalkoztat, és mások
is magukra tudnak ismerni bennük.
- A dalok szövegét is magad írod, általánosságban milyen témákról szólnak?
- A dalaim által önmagam igazi
megélésére törekszem, ezért kiénekelem magamból a félelmeimet,
vagy éppen azokat a tabunak számító témákat, amelyek megélése fontos
számomra. Ahogy minden ember, én
is haladok az önmegismerésem útján, aminek nagyon fontos része az
önelfogadás. Úgy érzem, hogy eddig

Lélekmese 2.

ÚJ AUTÓKAT KAPOTT
A CSONGRÁD-CSANÁD
MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

csak épültek a „hegyek” az életemben. Most jött el az ideje, hogy ezek
a hegyek ledőljenek, és megszülessen
bennem valami egészen más. Igen
személyessé válnak így a dalaim. Bízom benne, hogy a tavasz folyamán
elkészül az első videoklipem, ami
sokat elárul majd a születő önmagamról. A nyár folyamán pedig minél több
ember megismerheti majd őket.
Debreczeni- Kis Helga népzenész a
Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene
Tanszék ötödéves hallgatója. Készül
a tavaszi diploma koncertjére. A hatodik évben kaphatja meg tanári diplomáját, ám egyelőre a tanítás még nem
szerepel a közeli tervei között. Zenei
önmegvalósítását szeretné kiteljesíteni.
Dömsödi Teréz

csak éppen túl sok ok nincs rá.
Ha ez így megy tovább, egész
egyszerűen elfelejtjük jeles hagyományainkat, az így, vagy
úgy megélt ünnepeinket. A
lelkünkben előbb még fel-felvillannak emlékek és vágyak a régi
megszokott hangulatok, közösségi
alkalmak iránt, azután van az az idő,
amikor mindez elkezd halványulni,
majd elveszni.
Kényszerű személyiség-átalakulásunk során azért ne engedjünk meg
magunknak mindent elfelejteni, nem
kell a sok régi jóról leszokni! Azért
még a tavalyi bál kedves táncparkettjéről fel-felvillanó arcok közül fel lehet hívni többeket, és együtt jókat nevetni a korábbi poénokon, nem igaz?
Ha már ez jutott, ez is több, mint a
semmi… Hinni még szabad a holnapvárásban, s abban, hogy „… lesznek
még szép napjaink…” Legalább addig, amíg beszélgetni is el nem felejtünk…
-dite-

FARSANG NÉLKÜL…
Elillanóban van a
báli szezon, még én
is észreveszem, aki
kicsit sem vagyok bálozós alkat. Már abból is látom, hogy senki sem említi,
alig-alig olvasok farsangi bálos nosztalgiázásról olyasmit, hogy mennyire
hiányzik. Pedig egészen biztos, hogy
sokaknak hiányzik, hiszen nem lehetnek óvodai jótékonysági bálok, s az
egyes szakmákhoz tartozó táncos mulatságok is elmaradnak az idén, ahogy
a városi nagyrendezvény is.
Igaz, megmarad helyette a maszk,
és a szomorúság, avagy a vidámság,
az életöröm hiánya. Az idei farsang
hivatalosan február 16-ig, azaz húshagyó keddig tart, ám a jókedv, az
öröm a korábbi években nem volt
dátumhoz kötve. Persze, most sincs,

A földhivatali, az élelmiszerbiztonsági, az állategészségügyi, a
növény- és talajvédelmi munkatársak használják majd legfőképpen
azokat az új autókat, amelyeket tartós használatra kapott a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal. A 35 Suzuki Vitarta és S-Cross
mintegy 4200 négyzetkilométeren teljesít majd szolgálatot.
Új gépjárművekkel végezhetik a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal munkatársai az agárigazgatási feladataikat. Tartós használtra ugyanis
35, hibrid meghajtású, 1400 köbcentis Suzuki autókat kaptak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal jóvoltából. A későbbiekben pedig még két
autóval bővül a flotta.
Évente több mint 1 millió kilométert tesznek meg
a kormányhivatal és az agrárosztályok munkatársai
a megyében, hogy segítsenek - mondta az átadáson
Juhász Tünde. A kormánymegbízott a hódmezővásárhelyi kulcsátadón ismertette: az új gépjárműveket
többek között a növény- és talajvédelmi, a földhivatali területeken dolgozók, az élelmiszerbiztonsági ellátással és állategészségügyi feladatokkal
foglalkozó kollégák használják majd. Hozzátette:
a Suzuki Vitarák és S-Cross-ok több mint 10 éves
járművek használatát váltják fel.
Az elmúlt időszak bizonyította, hogy mekkora
szükség van az agrárágazatra hazánkban - jelentette
ki Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese Hódmezővásárhelyen.
Az afrikai sertéspestis, a madárinfluenza és a
koronavírus kihívásaihoz megfelelő szaktudás és
technikai háttér szükséges. Az új autók lehetővé
teszik a gyorsabb és a pontosabb munkavégzést hangsúlyozta Farkas Sándor.
A miniszterhelyettes arról is beszélt, hogy sok
olyan hatósági feladat van, amely az agrárterület,
a kormányhivatal és a Nébih közös munkája, az
új gépjárművekkel pedig a szakemberek Csongrád-Csanád megyében mintegy 4200 négyzetkilométer területre tudnak majd eljutni, segítve az ott
élőket.
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Sajtószolgálata

46 éve, 1975. február 3-án megkezdte működését az
új orvosi rendelőintézet. A háromszintes, korszerű
létesítmény terveit a szentesi születésű Oláh Péter
építészmérnök készítette. Az átlagosan napi ezer
beteg ellátását biztosító új egészségügyi intézmény
igazgató főorvosa dr. Gyovai Lajos.
73 éve, 1948. február 3-án
született Szegeden dr.
Győry Kiss Ferenc (19482017) sebész főorvos (képen), országosan jegyzett
rádióamatőr. 1973-ban a
Szentesi Kórházban dr.
Bugyi István osztályán
kezdett dolgozni. 1986-tól
Várpalotán, majd 20 évig
a németrországi Wetzlar
oktató kórházában osztályvezető főorvos. A
2000-es évek elején több kamionnyi kórházi felszerelést és más adományt juttatott el Szentesre. A
Honoris Causa Emlékérem (2012) és a Szentes Városért Emlékérem (2016) kitüntetettje.
78 éve, 1943. február 3-án született Szatmárnémetiben prof. dr. Petri István Sándor (1943-2012) sebész, osztályvezető főorvos, kandidátus, címzetes
egyetemi tanár. A szegedi egyetemi évek, majd klinikai és tudományos munka után 1983-tól nyugdíjba
vonulásáig, 2010-ig vezette a Dr. Bugyi István Kórház Sebészeti Osztályát. Számos szakmai elismerés
mellett 1994-ben megkapta a Dr. Bugyi István Emlékérmet, majd 2011-ben a Batthyány-Strattmann
László díjat. 2013-ban domborműves emléktáblát
állítottak tiszteletére a kórházi osztályán, amely
Lantos Györgyi szobrászművész alkotása.
109 éve, 1912. február 3-án elhunyt Zsoldos Ferenc
(1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági
Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes Tűzoltóság
főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.
113 éve, 1908. február 3-án a belügyminiszter alapszabály ellenes működés miatt betiltotta a Magyar
Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ)
szentesi csoportjának működését. (53 személy ellen
kihágási eljárás indult.)
114 éve, 1907. február 3-4-én Szentesen vendégszerepelt Reményi Jenő hegedűművész.
134 éve, 1887. február 3-án a városi képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává
választotta az emigrációban élő Kossuth Lajost.
146 éve, 1875. február 3-án Tisza Kálmán parlamenti beszédében feladta a Balközép-párt programját.
(„Szögre akasztja” a bihari pontokat.)
A nap és a hónap más évfordulói Labádi Lajos (1953-2019)
munkái nyomán - http://www.szentesinfo.hu/.../evfordulonaptar-02.htm...
Tímár Ferenc

vagy éppen új elemeket tanulni.
Vass Vivien, az egyesület egyik edzője, számolt be lapunknak az induló
lehetőségről.
- Korhatár nélkül számítunk a mozogni vágyókra, akár gyerekek, akár felnőttek szeretnének csatlakozni, megtehetik.
Különböző edzésekkel, előre elkészített
edzéstervvel és videókkal készülünk. Szeretnénk azonban, ha e-mail címünkön, a
szentes.kotelugrok@gmail.com, vagy a
szentesi.kotelugrok Facebook oldalunkon
jelentkeznének a résztvevők, hogy jobban
az igényekhez tudjuk az egyes edzéseket
formálni. Másra nincs szükség, csak egy jó
sportcipőre és ugrókötélre.
Megköszönve továbbítjuk a kedves invitálást egy kiváló mozgásforma felelevenítésére, odahaza, kényelmes körülmények
között, hiszen ily módon is kellemesen el lehet fáradni, felfrissülni, egy jót mozogni, az alakunkon
formálni.

ONLINE KÖTÉLUGRÓ EDZÉSEK

A Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület
edzői egy új ötlettel népszerűsítik az ugrókötelezést. A Facebookon várnak mindenkit, aki szeretne
csatlakozni online edzéseikhez, s ez által mozogni,
feleleveníteni a régi idők kedvelt mozgásformáját,

Kellemes ugrókötelezést kívánunk!

te.

TISZTELGÉS, VIDEÓVAL

tanította be. Bányai Máté marimba ütőhangszeren
játszott, Tóth István tanár úr felkészítésében.

A Magyar Kultúra Napját közös videofelvétel készítésével ünnepelte a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola és a Lajtha László Alapfokú Művészeti
Iskola, amely az iskola Facebook oldalán, valamint
a legnagyobb video megosztó portálon is elérhető.
A legkisebbek zenével, prózával emlékeztek a
Himnusz költőjére, Kölcsey Ferencre, s egyben
számot adtak bimbózó tehetségükről, hangszeres
tudásukról, ezúttal nélkülözve a közönség biztató
tapsait.
A műsor közreműködői voltak: Budás Nóra, Gálfi
Kitti és Barkóczi Joachim prózával, gitáron játszott
Gombos Nóra Alexa, felkészítette Mészáros János
tanár úr, Bába Zalán, felkészítette: Bajomi Nagy
Péter. Zongorán közreműködött Cserhalmi Liza
Hajnalka, felkészítette Vágvölgyi Melinda. Magyar népdalt énekelt Gránicz Linett Kamilla, Andor
Csilla tanárnő volt a felkészítője. Szabó Anna és
tanárnője, Takács Gabriella fuvolán játszott. Bakai
Nóra hegedű szólóját Szunyogh Gabriella tanárnő

ÚJ "JÁTÉKSZER"
A KLAUZÁLBAN
A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet
egy ívelt asztalon játszanak. A játékosok, a karok és
a kezek kivételével, a test bármely részével hozzáérhetnek a futball-labdához.
Egyesben két játékos, párosban négy játékos
játszhatja. A sport pontozási rendszer alapján működik, egyaránt játszható beltéren és kültéren, beleértve a strand körülményeket, tehát a homoktalajt
is. A térfeleket elválasztó háló szilárd és ellenálló,
így a labda visszapattan róla, lehetővé téve a folyamatos játékélményt.
Mostantól a gyerekek folyamatosan használhatják
ezt a játékot a Klauzál Gábor Általános Iskolában.

ORSZÁGOS SIKER
K

özépiskolások
számára hirdetette meg a BeKVIKer közösség az országos esettanulmányi
versenyt,
amelyre 10-12 évfolyamos diákok jelentkezhettek.
A Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum
Szentesi Boros Sámuel Technikum diákjai,
a Túlélők csapata, a
Budapesti
Gazdasági
Egyetemen
rendezett
döntőn 3. helyezést ért

el. Felkészítő tanáruk
Bartuczné Józsa Anikó a következő tanulókkal dolgozott együtt a sikerért:
Bori Bettina, Csendes Nikoletta és Kozák Léna. A több
hónapos verseny utolsó
fordulójában a tanulók
két gazdasági esettanulmányt dolgoztak fel, és
mutattak be digitálisan.
A nehézségeket leküzdve, kiválóan oldották meg a feladatot. A
képen az eredményhirdetést várták.

A „RIZIKÓBABÁKTÓL” A FELNŐTTEKIG
NYÚJT ELLÁTÁST
A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

(Folytatás az 1. oldalról.)
- Mi most a legaktuálisabb feladatuk?
- Most végeztük az iskola érettségi
vizsgálatokat. Tavaly lett bevezetve,
hogy a szülő dönthet arról, hogy a 6.
életévet betöltött gyermeke még egy
évre az óvodában maradjon. Kérelmével az Oktatási Hivatalt megkereshette. A Hivatal kirendelt minket szakértőként. Januárban 76 ilyen vizsgálatot
végeztünk el.
- A szentesi tagintézménynek hány foglalkoztatottja van?
- 31-en vagyunk. 2006 óta látom el
a tagintézmény vezetését, akkor még
16-an voltunk. Az elmúlt 15 évben
megduplázódott a létszámunk, 2013
óta a korai fejlesztéssel teljessé vált

VÁNDORSERLEGÉRT
INDULHATNAK A TÚRÁZÓK
A St. Jupát Sportegyesület versenyt hirdet a Szent-S-kör teljesítői
között vándorserleg elnyerésére. A
versenyben azok a túrázók vehetnek
részt, akik minimum három teljesítéssel rendelkeznek. Így a vándorserleg elnyerésének feltétele, hogy a
legtöbb eredményes teljesítést érjék
el, vagy a legtöbb pályacsúccsal rendelkezzenek.
A kiírás ez évtől tíz éven át érvényes mindaddig, amíg a kiírók azt
vissza nem vonják, vagy meg nem
változtatják. A két kategóriában legtöbb teljesítést elért felhasználók, ill.
versenyzők egy éven át őrzik meg a
kategóriájuk vándorserlegét, amelynek átadására december hónapban
kerül sor. A serleget végleg a tizedik
esztendő végén vehetik át a legeredményesebb túrázók.
A teljes kiírást a Szent-S-kör oldalán a http://www.szenteskor.hu/
dokumentumok/vandorderlegkiiras.

A Csongrád-Csanád 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 Magyar Vöröskereszt Szentesi és
Csongrádi vezetősége véradást tart:

VÉRADÓKNAK

INGYENES ONLINE ÚJSÁG

Megjelenik és letölthető kéthetente:
http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42141
***
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a feladatrendszerünk és ezzel
a létszámmal minőségi ellátást tudunk nyújtani. Naponta
8.00 és 18.00 óra között az
Ambulancián (középiskolai
kollégium épületének jobb
szárnyában) folyamatosan fogadjuk a szülőket, de a Facebookon is fent vagyunk, ott is
lehet írni nekünk.
Az 1993 óta működő szakszolgálatról az igazgatónő elmondta még, hogy kezdetben
azokat a feladatokat látták el,
amelyekre a fenntartó önkormányzat
vagy kistérség forrást tudott biztosítani. 2011 óta kötelezően, állami fenntartásban biztosítják a szolgáltatásaikat. Hogy minél közelebb legyenek a
szülőkhöz, ezért van járásonként egyegy szakszolgálat. A korai fejlesztés
2013-ban került a feladataik közé. A
pályaválasztási tanácsadás viszont
egyedüliként, csak megyei szinten
működik. Azonban az iskolák kérésére tartanak tájékoztatókat helyben, és
a szülők közvetlenül is fordulhatnak
hozzájuk - hallhattuk Gurdonné Kovács Helgától.
Dömsödi Teréz
(Fotó az 1. oldalon: A szakszolgálat
munkatársai. 4. oldalon: illusztráció.)

pdf linken találhatják meg a túrázás
szerelmesei.
V. V.

Február 09-én Szegváron a Művelődési Házban 14:00-17:00,
16-án és 23-án Mindszenten a Keller Lajos Művelődési Házban
14:00-18:00, 24-én Tömörkényen a Művelődési Házban 15:0018:00 óráig.
További részletekért és az esetleges változások miatt kérjük,
kísérjék figyelemmel a Vérellátó Szentes és a Magyar Vöröskereszt Szentes-Csongrád Területi Szervezetének Facebook oldalát.
Vérellátó Szentes
Két ember beszélget:
- Gratulálok, Barátom! Most, hogy megnyerted a lottó főnyereményt, soha többé
nem lesz anyagi gondod. Boldog és kiegyensúlyozott lehetsz. Olyan jó neked! - mondta
az egyik.
- Jajj! Ne is mond! Idegesebb vagyok, mint valaha! - válaszolta a nyertes.
- No, de miért?
- Azért, mert Mészáros Lőrincnek még így is sokkal több pénze van…
Szerző: Dr. Dóczi Margit
Köszönjük szépen!

NEVESSÜNK!

