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A HUNOR COOP-nál az idei cél: talpon maradni

VAN ÉS LESZ ELÉG ÉLELMISZER

apjainkat egyre jobban
N
beárnyékolja a mindennapi élelmiszerellátás lehetséges
akadozásának híre, az ellátási hiányosságoknak a lehetősége. Az
egyik legjelentősebb magyar áruházlánc, a COOP Üzletlánc tagjaként népszerű HUNOR COOP ZRt,
mely 36 településen van jelen és
40 Coop áruházával látja el a lakosságot nap, mint nap friss élelmiszerekkel, háztartási cikkekkel.
Adódik a kérdés, hogyan élik meg
az egyre nehezedő, inflációval,
áruhiánnyal fenyegető helyzetet?
Mennyire védhetők ki, csökkenthetők a gazdasági hatások egy ekkora
vállalkozás életében?
- Az átlagember nem is gondolná,
hogy egy szomszédos országban zajló
háború a mi városunk és a környező
települések ellátására milyen hatással
lehet. Ez a háború azonban Európában
mindenkit érint - válaszolta Mészáros
Zoltán elnök-vezérigazgató (képen).
-A világ egy globális gazdaság, ami
jó, de bizonyos esetekben probléma.
A világ legnyitottabb gazdaságával
rendelkező ország éppen hazánk, mi,
akik „saját magunkkal” vagyunk körülvéve. A mezőgazdaság és élelmiszeripar vonatkozásában egy szerencsénk van, Magyarországon kétszer
ennyi ember ellátására elég élelmiszer
termelődik. A termőföld minősége,
beleértve az öntözött területeket, óriási kincse az országnak. Az élelmiszerbiztonságunk tehát adott, még ha
mindezek ellenére az ellátásban már
vannak akadozások. Az importőrök,
nagykereskedők szembesülnek azzal,
hogy sokan nem tudják a határidőket
tartani, kiesnek alapanyagok, a beszállítók késedelmesek. A mi alapvető élelmiszerekkel való ellátásunkban
mégsem lesz kiugró probléma. Lehet,
hogy egyes élelmiszerekből csökken a
kínálat, különösen, amelyek ukrajnai
területekről származnak. A pékségeink pl. ukrán élesztőt használtak. Ma
mi adományként küldtünk számukra
élesztőt, mert most hiánycikk náluk.
Abban reménykedünk, hogy a szankciós csomag Magyarország kiállása
miatt módosul. Erre óriási szükség
van, hiszen ha Magyarország nem kap
kőolajat, nincs benzin, s akkor nincs

szállítás, közlekedés
sem. Úgy hatna a
magyar gazdaságra,
mint egy tömegpusztító fegyver. Azért
szurkolok, hogy az
országunk
vezetői
meg tudják védeni az
érdekeinket a kőolaj
és gáz ellátásunk zavartalanságáért, és a
gazdaság működőképes tud maradni - tette hozzá.
- Hogyan tart össze a
COOP hálózat a kialakult
helyzetben?
- Ha a HUNOR
COOP egyedül maradna, sokkal jobban
kiszolgáltatott lenne
mind a termelőkkel,
mind a beszállítókkal
szemben. A COOP,
Magyarország legnagyobb Élelmiszerlánca azzal szembesül,
hogy egyre rövidebbek a fizetési határidők a beszállítók
felé. Ebben a körben még inkább felértékelődik a biztonság, a beszállítók
pedig támogatják, méltányolják, hogy
a COOP az egyik legbiztonságosabb,
legösszefogottabb üzletlánc. Az ös�szefogásnak ezen ereje most különösen felértékelődik, a legnehezebb
időkben még jobban megmutatkozik.
- Ön hogy látja, meddig gyűrűzhet az áremelkedés? Miként reagál erre a vevőkör? Mit bírnak
el Önök?
- Törvényszerű, ha hiánygazdálkodás van, az árak emelkednek. Ha akadozik az ellátás, az felhajtja az árakat,
nem lehet ellene védekezni. Az egyes
alapvető élelmiszereknél alkalmazott
árstoppal persze mérsékelni lehet az
elszabaduló inflációt. Megjegyzem,
havonta több mint 10 millió forint
veszteséget okoz cégünknek ez a döntés. El kell, hogy fogadjuk, betartjuk,
de nagyon nagy nehézséget okoz számunkra kigazdálkodni, ellentétben a
ruhától a szerszámokig mindent árusító nagy multikkal. Mi csak az alapvető élelmiszereket forgalmazzuk. Most
még tudjuk finanszírozni a veszteségeinket, de bizonyos határok után veszélybe kerülhet a működésünk. Már
jeleztük az illetékesek felé ezt a problémát. Alkalmazkodunk, bár az idei
infláció 10% felett várható. A piac
nagyon keményen szorít bennünket.
Most arra kell törekedni, hogy talpon
maradjunk. A legfontosabb célunk a
túlélés.
- Vezérigazgató Úr! Köszönöm a tájékoztatást!
Dömsödi Teréz
(Fotók: HUNOR COOP ZRt. A Makói Maros
Áruház a mindennapok forgatagában.)

A Kontaset Kft. hazánk legrangosabb
ipari szakkiállításán, a HUNGEXPO-n
megrendezésre kerülő – IPAR NAPJAI és MACH-TECH kiállításon 2022.
május 11-én sajtótájékoztatót tartott a
GINOP 1.2.15-21-2021-00119 - MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
EGÉSZSÉGIPARI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA IRÁNYULÓ FEJLESZTÉSEINEK
TÁMOGATÁSA - TERMELÉSI KAPACITÁSNÖVELÉST SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE című pályázat keretében
megvalósított fejlesztéseiről.
A pályázat keretében lehetőség
nyílt arra, hogy a 2021. évben
üzembe helyezett, teljes mértékben automatizált CNC lemezmegmunkáló berendezés mellett
újabb, ugyancsak az Ipar 4.0 vállalati bevezetését támogató eszközök kerüljenek beszerzésre.
A sajtótájékoztatón Fórizs Zoltán,
a Kontaset Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Társaság 1990ben történt megalakulásakor a
KONTAKTA vállalattól örökölte
meg az elinduláshoz nélkülözhetetlen gépeit, berendezéseit. Ez a
gépállomány sok esetben az Ipar
2.0 technológiai színvonalát képviselte, zömmel az 1950-es évek
után kerültek a gyár tulajdonába.
A folyamatos eszköz és technológia fejlesztés a 80-as és 90es éveket jellemző Ipar 3.0 stratégia mellett valósult meg akkor
korszerűnek számító fémipari és
lemeztechnológiai berendezések
beszerzésével.
A 2020. év hozta el azt az áttörést a vállalat számára, amely
lehetővé tette a legújabb gyártástechnológiák, gyártási folyamatok bevezetésének elindítását.
Az EGIP pályázat keretében új
CNC lemezmegmunkáló berendezések, CNC szervo-elektromos
stancológép,
automatizálható
gyártásfolyamatba integrálható
6 tengelyes élhajlítógép, egyetemes eszterga berendezés, CNC
univerzális fúró-marógép, hengerítőgép került beszerzésre.
Addig, amíg a Csongrádi út
1. szám alatti gyár létesítményi
infrastruktúrája nem teszi lehetővé az automatizált - robotizált
gyártó láncok kialakítását, addig
az egyes technológiai műveletek
közti anyagmozgatást a robotkarok helyett a pályázat keretében
beszerzett új elektromos targoncákkal végzik.
A 2022. év elején elindított

beszerzési
eljárás
keretében a PMT
Kft. adta a mindenben legkedvezőbb
ajánlatot a gyártástechnológiai berendezések szállítására.
Ehhez kapcsolódóan
a sajtótájékoztatón is
a PMT standon kerültek az új berendezések bemutatásra.
Fórizs Zoltán elmondta, hogy az új
gépekbe
beépített
Computer Numerical Control (CNC)
olyan szerszámgép,
amely programozható mikroszámítógépet is tartalmaz,
amely a gép vezérlését végzi. Az igen
idő-, és költségigényes kézi megmunkálási és gépi beavatkozásokat a CNC váltja
ki, amely nagyságrendekkel
jobb ismétlési és pozicionálási pontosságot eredményez.
A Kontaset mérnök iroda IT
hálózaton keresztül kapcsolódik az új gépekhez, berendezésekhez, így ha le szeretnénk
egyszerűsíteni a gyártási modellt, akkor szemléletesen egy
kattintással az irodából válnak
elindíthatóvá a különféle gyártó
tevékenységek.
Az IPAR 4.0 technológia bevezetése a Kontaset Kft. számára
hazai és nemzetközi versenyképesség alapjának tekinthető. A
piaci harc, egy-egy megrendelés
megszerzése ma már azon dől
el, hogy a gyártó milyen módon
tudja optimalizálni a gyártási időt
és költségeket, vagy másképp fogalmazva milyen módon tudja a
legkisebb hulladékkal és a legkevesebb élőmunka ráfordítással a
terméket előállítani.
A Kontasetnél meghonosított
új technológiák közé tartoznak a
gépi szenzorok, mint új integrált
érzékeléstechnológiák, az adatintegrációs folyamatok, a gyártási adatelemzés, az automatizált
gyártás, és különféle mesterséges
intelligenciák bevezetése.
Nem titkolt vállalati cél a robottechnológiák 10 éven belüli
bevezetése.
A Kontaset által képviselt villamos és informatikai iparágban
szemléletesen
végigkísérhető az ipari
technológiák 1.0 és
4.0 közti fejlődése.
Kezdve a villamosság
alapjainak számító,
1879. évi Edison-hoz
köthető elektromos
alkatrészek 1919-ben
elindított gyártásától,
az 1904. évi Hubbell
szabadalomhoz kapcsolódó elektromos

csatlakozó gyártáson keresztül,
a ma is sorozatban gyártott 1926.
évhez köthető Schuko aljzatokig.

Az ipar 2.0 és 3.0 szakaszaihoz
kapcsolódó gyártó tevékenység
a Társaság által ma is használt
Csongrádi út 1. szám alatti telephelyén kezdődött, illetve az Ipar
3.0 jegyében ezen a helyen valósultak meg a későbbi elektronikai
és informatikai gyártó tevékenységek.
Végül az ügyvezető Tom Merrit (TechRepublic) szavait idézve
az Ipar 4.0 küszöbönálló bevezetésével kapcsolatban elmondta,
hogy „a jövő iparában a szenzorok által gyűjtött adatokat a
mesterséges intelligencia fogja
lefordítani a robotok nyelvére,
instruálja őket a gyártás módjára,
a kész termékeket pedig vezető nélküli járművek szállítják a
megfelelő helyekre. Az emberek
pedig hátradőlnek a tévé
előtt a fotelben, miközben azt az okospizzát
eszik, amit nem sokkal
korábban egy drón szállított nekik házhoz.”
Képek és szöveg:
Kontaset Kft.
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Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete kéri a város
lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket méltónak tartanak arra, hogy részükre a „Dr.
Csergő Károly emlékéért” díj 2022. évben odaítélésre kerüljön.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2015. (X.12.) önkormányzati rendelete értelmében:
- A „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjban Szentes Város
területén közszolgálati (kormánytisztviselői vagy köztisztvi-

FELHÍVÁS

selői) jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív
jogviszonyban álló személy részesülhet.
- Az a közszolgálati tisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város
előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma
megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével,
alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb
kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az
ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdí-

ÚJ SZÍNHÁZI ÉVAD, APRÓBB VÁLTOZÁSOKKAL

ájus 30-án a Tóth József Színház és Vigadó ősztől
M
tervezett új évadáról sajtótájékoztatót tartott Seregi
Zoltán igazgató, amelyen vendégként részt vett Nemcsák Ká-

roly a József Attila Színház igazgatója.
Seregi Zoltán igazgató bejelentette, hogy
elindult a jövő évad bérletezése. Pici változás
lesz a mostani, teszt évadhoz képest. A következő évadban csak csütörtökön lesz hétköznapi
bérlet, a péntek, szombati gyakorlat változatlan
marad. Továbbra is minden hónapban további
két vendégelőadás hívnak meg a színházba.
Seregi Zoltán elmondta, hogy oldalszínpad
nem lévén, kötöttségek vannak a bemutatóknál,
vagyis a díszletváltozások nehézkesen oldhatók
meg a színpadon, ezért nem minden előadás hívható
meg Szentesre. Beszélt arról is, hogy az első évben
elért 80%-os átlagos látogatottságot nem tartja ros�sznak. Viszont véleménye szerint a következő évad
lesz az igazi vizsga, visszatérnek-e a bérlet tulajdonosok, jönnek-e velük újabb látogatók, vagy éppen
elmaradnak.
Az igazgató úr szólt arról, hogy a következő évadban 6 előadásra lehet számítani. A gyermekbérleteknél marad az 5 előadás. Majd részletesen ismertette azokat:
- Felnőtt bérletben Neil Simon: Furcsa pár - vígjáték, Tamási Áron: Énekesmadár- tündérjáték. Joseph Stein - John Kender - Fred Ebb: Zorba, a görög - musical. Kellér Dezső - Horváth Jenő - Szenes
Iván: A szabin nők elrablása. Nyikolaj Vasziljevics
Gogol: A revizor. Rejtő Jenő: A szőke ciklon c. művéből készült táncjáték.
A gyermekbérletben Szekernyés László: Trón
alatt a király - táncmese. Jókai Mór: Szaffi. Bozsó
József - Kocsák Tibor: Hagymácska (orosz népmeA mai könyvajánlót a gyereknapra megjelent újdonságok közül választottuk.
A Móra Ferenc Kiadónál jelent meg Bartos Erika:
BRÚNÓ A BALATONON 1. című legújabb könyve.
Bartos Erika, a Bogyó és Babóca sorozat írója és
rajzolója, akinek munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el, most a Balatont mutatja
be a legkisebbeknek. Az építészmérnök végzettségű meseíró egy kedves történet és részletgazdag
rajzok segítségével kalauzolja végig óvodáskorú
olvasóit a magyar tenger nevezetes helyszínein. A
háromkötetes Brúnó a Balatonon sorozat első kötetéből a Balaton-felvidéket ismerhetjük meg.

se alapján). Kinosita Dzsundzsi - Czap Ferenc - Zalán Tibor - Pinczés István: Hétalvó - japán népmese
alapján. Benedek Elek - Szente Éva: Az égig érő fa.
Tamási Áron: Ördögölő Józsiás - zenés tündérmese.
A bérletek ára a következők szerint alakul:
I.r. felnőtt 17.900 Ft, a nyugdíjas: 14.900 Ft.
II.r. felnőtt 14.900 Ft, a nyugdíjas: 12.600 Ft.
III.r. felnőtt 11.900 Ft. Nyugdíjas: 10.500 Ft.
A gyermekbérletek egységesen 6.600 Ft-ba kerülnek. Lesz Szabadbérlet, ami Békéscsabán nagyon
jól működik. Továbbra is 3 és 6 előadásra szól majd.
S még egy fontos közlemény, hogy akinél még van
beváltatlan ajándékutalvány, azt e hónap közepéig
mindenképpen váltsa be.
Nemcsák Károly igazgató úr elmondta, hogy
mivel pályáját Szegeden kezdte, így többször járt
a régi szentesi színházban. Boldogsággal tölti el,
hogy gyönyörű lett az épület. Látja, mennyire színes
a program az összművészeti intézményben, s természetes az is, hogy az évad tanulságait összegezni
szükséges. A Gyertyák csonkig égnek c. előadásukat láthatta a szentesi közönség ebben az évadban, s
természetesen nyitottak a további együttműködésre.
Kép és szöveg: dite
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Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42174
jasként tudhatta aktív éveiben.
- Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére
bárki tehet javaslatot, melyekről a Képviselő-testület Jogi és
Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.
A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak
életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat
2022. június 17-ig lehet eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes, Kossuth tér 6. szám
alá. További részletek és az adatlap a www.szentes.hu oldalon
találhatók.

Szentesen egykor…

INTERNETES KALENDÁRIUM
161 éve, 1861. június 1-jén
a császári adóbehajtók
átkutatták a városházát,
de az adófőkönyveket
nem találták meg. Fenyegetőzések közepette
követelték az adótabellák kiadását, de hiába.
Egy hét elteltével üres
kézzel távoztak Szentesről.
122 éve, 1900. június 4-én 72 éves korában meghalt Farkas
Mihály
(1828-1900)
földbirtokos,
városi
képviselő, aki jelentős
alapítványt tett a szentesi szegények
javára. (1906-ban utcát neveztek el
róla Szentesen.)
111 éve, 1911. június 5-én a Szentesi Általános Népkör zászlószentelő ünnepséget tartott a kör Rákóczi tér 9. sz. alatti helyiségében (volt Fekete Bárány
Vendéglő).
96 éve, 1926. június 6-án a gimnázium
dísztermében leleplezték Zolnay Károly egykori igazgató, a szentesi középiskolai oktatás megszervezőjének
életnagyságú portréját, Zolnay Géza
festőművész alkotását. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Négyesy
László egyetemi tanár, irodalomtörténész, Szentes szülötte, Zolnay Károly
volt tanítványa.
151 éve, 1871. június 7-én a király szentesítette a községek rendezéséről szóló

1871: XVIII. törvénycikket. Eszerint a községek közvetlen és
elsőfokú végrehajtó
szervei mind az önkormányzati jellegű,
mind a központi állami közigazgatásnak;
felügyeleti szervük a
megyei törvényhatóság.
133 éve, 1889. június
10–14. között a városi tanács kirendelte a
lakosságot a határba
a hetek óta pusztító
sáskák irtására.
146 éve, 1876. június 10-én az alispán pályázatot írt ki a Szentesen fölállítandó
személyes jogú harmadik gyógyszertár létesítésére. (Megnyitására 1877ben került sor.)
149 éve, 1873. június 13-án elhelyezték
a Kiséri Református Elemi Népiskola
alapkövét a mai Árpád utcában. Az új
iskola építésénél közreműködött ifj.
Zsoldos Ferenc ácsmester-fakereskedő, Kullik László kőműves és Kajtár
Lajos üveges.
Évfordulók napról napra Labádi Lajos emlékére. További évfordulók olvashatók a https://
www.szentesinfo.hu/mozaik/2022/calendar/
evfordulonaptar-06.htm oldalon.
Tímár Ferenc
(Fotó: Tablókép Zolnay Károly - 1833-1925
- gimnázium igazgatóról a Szentesi Levéltár fotótárából.)

AMÍG ANYÁÉK DOLGOZNAK…

A Szentesi Művelődési Központ a
nyári szünetben három tábort szervez
a 6-12 éves korosztály számára. Július 4. és 8. között a népi kézműveskedést kedvelő, ezen készségeiket
fejleszteni kész gyermekeket várják.
A fazekasság és a különféle mesterségek, cserkész játékok és lovagi bemutatók is részét képezik a tábornak.
Július 18-tól 22-ig a kalandvágyó
gyerekek Kalandtáborban vehetnek
részt. A kincskeresés mellett a szám-

háborúzás, kerékpározás
és strandolás is kellemes
időtöltést ígér a résztvevők számára.
A népmesék birodalmába érkezhetnek meg
a táborozó gyerekek augusztus 1-5. között. A
táborban a népmesék nézése, hallgatása mellett
fakanálbáb-készítéssel,
gyermekjógával is eltöltik a jelentkezők az időt,
kipróbálhatnak hangszereket, játékos
feladatokat oldanak meg a sárkányokról, boszorkányokról, más mesehősökről.
A táborok helyszíne a Gólyás-ház.
Turnusonként a táborok díja 30.000
Ft/fő, amely a háromszori étkezés
mellett a gyermekek számára a foglalkozásokhoz szükséges kellékek,
eszközök, belépők költségeit is tartalmazza.
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működő, 1 Kézdivásárhelyen tevékenykedő, továbbá 12 magyarországi
klub csatlakozott. Ezen felül a hazai
klubokat összefogó magyar kormányzóság is adott 11 ezer eurót. Az ös�szesen 74.500 euró, mai árakon kb.
28 millió forint összértékű projekthez
a nemzetközi rotary szervezet, a Rotary Internatinoal Foundation 13.500
euró támogatást adott. Minden matrac
adomány magyarországi kórházakhoz
vagy időseket gondozó intézményekhez került, összesen több mint száz
(nem azonos paraméterű és áru) matrac került átadásra.
A projektbe bekapcsolódott rotary
klubok - köztük a Szentes-Csongrád
RC is - annak a rotary szellemiségnek a jegyében
tette ezt, amely az elesettek, a rászorulók segítését,
támogatását tekinti küldetésének.
A matracokat már több hete használó intézményekkel május 24-én délelőtt írták alá a végleges
használatba adási szerződést a sajtó nyilvánossága
előtt az intézményvezetők és a klub soros elnöke,
Kovácsné Gila Erzsébet.
Horváth István
foundation felelős
Szentes –Csongrád RC

A ROTARY ADOMÁNYA
A Szentes-Csongrád Rotary Club gyógymatracokat adományozott a Szentesi Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnak, a
Szentesi Református Idősek Otthonának és a Csongrádi
Gondviselés Háza Aranysziget Idősek Otthonának.
Ezek a gyógymatracok a hosszan tartó
fekvésre kényszerülőknél a felfekvés megelőzését szolgálják. A szentesi intézményeknek 2-2 darabot, míg a csongrádinak 1
db-ot adott át a rotary klub még áprilisban.
A matracok egyedi értéke 494 euró, átszámítva kb. 187 ezer forint.
A szentesi klub a matracokat egy nemzetközi rotary együttműködés keretében
adományozta. A Miskolc-Tapolcai Rotary
Club vezetésével, szervezésével jött létre a projekt.
Ehhez csatlakozott a szentesi klub több hazai és
külföldi klub mellé. Így lett elérhető, hogy 430 ezer
forint saját erővel több, mint kétszeres, összesen
935 ezer forint értékű, 5 darab matracot adhatott át.
Ennek a nagyszerű eredménynek a kulcsa, hogy
a rotary berkekben csak „Global Grant”-nak nevezett összefogáshoz 4 USA-beli rotary klub és
1 ottani „kormányzóság”, 1 kenyai Nairobiban

MESTEREKET ÉS GYAKORLATI
OKTATÓKAT AVATOTT A KAMARA

Mestereket avatott a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (CSMKIK) június
1-én, Szegeden. Összesen 34-en
vettek át mesterlevelet a gazdasági önkormányzat támogatott mesterképzéseinek elvégzése után. Ők
még tavaly végezték el a képzést,
de a járványhelyzet miatt csak most
tartották meg az átadót. Autószerelő, hegesztő, kozmetikus és villanyszerelő szakmában szereztek
mesterlevelet a képzés résztvevői.
Mellettük átvették tanúsítványaikat a gyakorlati oktatói tanfolyamot teljesítők, és köszöntötték a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny, dobogós fiataljait és
felkészítőiket is.
Az ünnepségen dr. Kőkuti Attila, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a duális képzés fontosságát hangsúlyozva elmondta: a
kamara kiemelten fontosnak tartja, hogy magasan
képzett oktatók és szakemberek vegyenek részt a
duális képzésben megvalósuló gyakorlati oktatásban. Mint mondta, ez lehet a záloga annak, hogy
a jövőben olyan jól felkészült, piacképes tudással
rendelkező fiatal munkavállalók kerüljenek a vállalkozásokhoz, akik meg tudnak felelni a gyorsan
változó elvárásoknak.
A gyakorlati képzés színvonalának biztosításáért
már évek óta zajlik a kamarai gyakorlati oktatói

képzés is. Az oktatás két szakaszból tevődött össze:
25 óra elméleti oktatásból, valamint 25 óra gyakorlati tréningből. A képzést idén eddig összesen 43-an
végezték el, ők is a mesterlevél átadón vehették át
az erről szóló tanúsítványokat (képen).
A kamara oklevéllel jutalmazta a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny dobogós fiataljait, valamint a felkészítésükben résztvevő oktatókat és képzőhelyeket.
Csongrád-Csanád megye területi előválogatóin 374
versenyző jelent meg, országos válogatókra 19 versenyző jutott tovább, közülük 9 versenyző, szegedi,
hódmezővásárhelyi tanuló, az országos döntőben, a
Szakma Sztár Fesztiválon, a HungExpo-n adott számot tudásáról, képességeiről.
Martonosi János
kommunikációs vezető

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42174

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
SZENTESEN

Szentes Város Önkormányzata és
a Szentesi Művelődési Központ a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést tartott június
4-én délután a Dózsa-ház melletti
Dobovszky téren, ahol elsőként Zentai Ákos a Magyarok Szövetsége helyi
szervezetének képviseletében a Trianoni Békediktátumról úgy vélekedett, hogy az példa nélküli a világban,
jogtalan, igazságtalan, aránytalan és
megmagyarázhatatlan
cselekmény
volt a nemzetünkkel szemben. Olyan
döntés, amely jórészt hamis adatokra épült. Jogvesztő döntés is, hiszen
a szerződésben meghatározottak a
győztes államok által nem lettek betartva, hiába írta azt elő az 1947-es
Párizsi Béke. Ám jogtalanságra nem
épülhet Európa jövője - mondta. Pillanatnyilat azonban be kell látnunk,
hogy ez nem jogi, hanem hatalmi kérdés - tette hozzá.
Mi ez az aránytalan és megmagyarázhatatlanul súlyos teher, amit ránk
tettek, mi a háttere? - tette fel a kérdést. A Magyar Királyság Apostoli
Királyság volt és nem volt soha alárendelve a római hatalomnak. Még
Ferenc József is élt a pápaválasztás
vétó jogával 1903-ban, megakadályozva egy Szabadkőműves kötődésű
pápajelölt megválasztását. Évszázadok óta olyan propaganda irányul ellenünk, aminek az oka, hogy mások
vagyunk. A nyelvünk is más logikájú, mint a latin vagy a szláv nyelvek,
amelyekben szigorú alá-, fölérendeltségek vannak. A nyelv egy gondolkodásmód is - hangsúlyozta. A magyar
nyelv mellérendelő, egyenrangú kifejezésmódot használ.
A Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztora, Gilicze Andrásné
olyan alapvető értékekre emlékeztetett, mint a szeretet, hit, a békesség, a
keresztyén ember Istenhez való viszonyulásának sajátságai. Méltatta a hitben való összetartozás évszázadokra
visszanyúló erejét, ami tartást, méltóságot jelentett az előző nemzedékek
számára az embert próbáló időkben.

Arra is figyelmeztetett, hogy tudjunk
jól adni. Amikor segítünk, jól segítsünk! Cselekedeteinket úgy építsük
fel, hogy a végeredmény ne látszat,
hanem valóságos megoldást jelentsen.
A Szentesi Evangélikus Gyülekezet
lelkésze, Veres- Ravai Réka marosvásárhelyi születésű, családja megélte Trianon következményeit. Ezúttal egy
zseniális elme, Bodor Péter ezermester munkásságáról emlékezett meg,
aki előbb egy óraszerkezetet épített
fel a településnek, majd zenélő szökőkúttal ajándékozta meg a lakosságot.
Ez a kút azonban nem maradhatott
fenn, méltó utóda Budapesten immár
202 éves, a Margit-szigeten bűvöli el
az arra járókat.
A lelkész asszony a katonákat imára
hívó harsonaszó után imával köszöntötte a jelenlévőket.
A program közreműködői voltak a
Pengető Citerazenekar, Sepsiszentgyörgy testvértelepülésről az Arpeggio gitár együttes (képen) és Dimák
Patrik.
Szabó Zoltán Ferenc polgármester megköszönte Bocskay Istvánnak és a szervező csapatnak a megemlékezés megszervezését. Meghatottan idézte fel,
hogy az összetartozás hogyan ível át
határainkon, s mennyi gyönyörű táj
van, ahol még magyar emlékek vannak és magyar szó terem. Beszélt a
város testvértelepülési kapcsolatainak összetartó erejéről, de intelmet
is megfogalmazott a külföldön élő
honfitársainkhoz. Azt mondta, hogy
aki végleg egy távoli országot választ
a hazája helyett, az a hontalanság érzését veszi magára. Személy szerint
így élte meg az Angliában töltött időt.
Ezért vált fontossá számára a visszatérés - hallottuk.
A megemlékezés végén, a téren található emlékhely megkoszorúzására,
az emlékezés mécseseinek elhelyezésére került sor. Az emlékkő immár
12 éves, ahogy a bükkfa is, amely folyamatosan növekszik, terebélyesedik
mellette.
Kép és szöveg: dite

VÉRADÓKNAK

15-én a Közút Kezelő Zrt. szentesi
telephelyén 14:00-16:00, 21-én Fábiánsebestyén Művelődési Házában
15:00-17:00, 27-én a szentesi Laktanyában 10:00-14:00 óra között.
További részletekért és az esetleges változások miatt kérjük, kísérjék
figyelemmel a Vérellátó Szentes és a
Magyar Vöröskereszt Szentes-Csongrád Területi Szervezetének Facebook
oldalát.
Véradóinkat a véradásainkra a mindenkor érvényben lévő járványügyi előírásokat maximálisan
betartva várjuk.
Vérellátó Állomás Szentes

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, 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
Tömörkényen a Műjúnius 08-án
velődési Házban 15:00-18:00, 14-én
Eperjesen a Faluházban 15:00-17:00,

4.

		

06 20 9837 226

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

		

végezni. Utalt arra, hogy
egyes műszaki megoldások változtatásra szorultak,
azonban ezek a változások
jobbító jellegűek. Beszélt
arról, hogy az ősz folyamán
jó döntést hozott a menedzsment, amikor a tagokkal átbeszélték a beruházás nyújtotta lehetőségeket,
felmérve elképzeléseiket, hiszen a kormányzat által
az átmeneti támogatások rendszerében újabb felbecsülhetetlen értékű segítség érkezhet a beruházás
érdekében. Megköszönte a tagság rugalmas, segí-

Bokrétaünnep a DélKerTÉSZ-nél

TARTHATÓK A HATÁRIDŐK
Ü

temezés szerint halad a Délalföldi Kertészek Szövetkezete
új, több mint 10 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai
csarnokának építkezése a Szarvasi úton. Maga az épület, mas�szív betonpilléreken 90%-os készültséggel áll, a tetőszerkezet
is mintegy 70%-ban elkészült, a közművek zöme helyére került,
megvan az épület legmagasabb pontja, ahova a bokrétafa kerülhetett. Elérkezett tehát az idő a bokrétaünnepre, amit május 27-én
megtartottak.
Farkas Sándor országgyűlési képviselő a legszebb ünnepnek nevezte a
mostanit, elsősorban annak a munkafolyamatnak a tükrében, amely
a DélKerTÉSZ logisztikai beruházásának előkészítésétől napjainkig
megvalósult. A tervek elkészülte,
a tavaszi alapkőletétel után immár
szemmel látható a változás, az egyre magasodó épület komplexum
jövő tavaszra betölti rendeltetését,
mind a kertészek, mind a fogyasztók szempontjából a frissességet és
a gyorsaságot fogja szolgálni.
Farkas Sándor méltatta a cég
szakembereinek munkáját, akik
megvalósítják a kormányzat azon
törekvéseit, hogy a termék minél
gyorsabban jusson el a termőföldtől az asztalig. 4256 milliárd forint
vidékfejlesztést szolgáló forrás áll
rendelkezésre ilyen és hasonló beruházások finanszírozására. Fontos, hogy ezen forrásokból minél
több jusson térségünkbe, a paprika
és paradicsom hazájába - mondta.
Szentes Város Polgármestere,
Szabó Zoltán Ferenc beszélt a bokrétaünnep helyi történeti vonatkozásairól éppen a Petőfi Szálló kapcsán.
Ez az ünnep mindig egy építkezés
szintet lépését jelképezi. Méltatta a
Délalföldi Kertészek Szövetkezete érdekképviseleti
szerepét a hajtatott zöldségtermesztésben, melynek
ez a beruházás egy nagyon fontos állomása lett. Az
önkormányzat a beruházáshoz a csapadékvíz elvezetésével járult hozzá.
Nagypéter Sándor elnök köszönetet mondott a kivitelező vállalkozásnak az alapkőletételtől eltelt időben végzett látványos munkáért, amelyet a külső,
nehezített világgazdasági körülmények között kell

tőkész együttműködését. Ez a
termelői összefogás a jövőre
nézve szolgálja, hogy a fejlesztéseik, és az azok kapcsán
felmerülő logisztikai igények
összhangban lehessenek. A
mostani egy nagy állomás, de
nem itt az út vége - mondta.
Külön kiemelte az Árpád Cégcsoport meghatározó fejlesztéseit, amelyek nagyban szolgálják, hogy a DélKerTÉSZ
minden húsvétkor ki tudja
váltani a piacon az importot és
folyamatosan ott tudjon lenni
a friss piaci termékeivel a meghatározó külföldi piacokon is. A tavalyi évhez képest ugyanis időarányosan az exportjuk háromszorosára növekedett,
május végével meghaladta az 1,1 milliárd forintot.
Közösségük gondolkodásmódja, s egyben ereje:
tisztelet az elődöknek, elismerés a jelen nagyjainak,
bíztatás a jövő generációknak!

Dél-alföldi
technológiaváltók üzleti
közössége
által szervezett programsorozat
célja, hogy az Ipar 4.0 bevezetéseket eredeti,
céges környezetükben mutassa be. Mind-

„IPAR 4.0 SZOMSZÉDOLÁS"
A LEGRANDNÁL

Május végén céglátogatáson vehettek
részt az érdeklődő vállalkozások a Legrand
Zrt-nél a RILAM I-4.0 projekt keretében. A

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42174

Alzheimer Cafe – megelőzés és prevenció

SZOLGÁLTATÁSOK AZ 50+ GENERÁCIÓNAK
Immár harmadik éve folynak szeniorfoglalkozások, részint Szentes Város Gondozási Központja
klubjaiban, másrészt a Szentes Városi Könyvtárban. Az 50+ korosztály egészségmegőrzését,
szükség szerinti rehabilitációját segítő, rendszeres találkozások több témakört ölelnek fel, derült
ki a legutóbbi Alzheimer Cafe programon, ahol a
népes közönség részletesebben is megismerhette
ezeket a lehetőségeket.
***
Elsőként Kádár Viktória Norbic Walking instruktor mutatta be a két praktikus botra épülő sportot, amely 2005
óta van jelen Magyarországon. A sífutás nyári edzésének is tartják, és a
feledékenység sportjaként is emlegetik. Rendszeresen gyakorolva kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, az
állóképességet. Nagyon sok izmot képes megmozgatni. A Norbic Walking
helyes technikával végezve akár 400
kalóriát is el tud égetni a szervezetünkben, serkenti a vérkeringést és az
agyi aktivitást. Mindemellett ideális
kiscsoportos foglalkozás is.
A második előadó Szatmári- Nagyné Barna Edit, a II. sz. klub vezetője az
előző lapszámunkban már ismertetett
szeniorfoglalkozás témáiról, előnyeiről beszélt. A havonta más-más témákat feldolgozó, szellemi feladatokra
és mozgásra is épülő foglalkozás-sorozat alkalmanként másfél órás. A feladatok úgy vannak összeállítva, hogy
a foglalkozáson résztvevő 10-14 főt
gondolkodásra késztesse, kreatív képességeit felkeltse, a személyes motivációt serkentse. Bemutatóképpen
Kovácsné Gila Zsóka szenior táncoktató segítségével, egy színes kendőkkel végezhető ülőtánc-koreográfiát vettünk
végig, de voltak a színekkel kapcsolatos szóbeli feladatok is.
A kezdetektől részt vesz ezeken a
foglalkozásokon Keller Ferencné Katika,
aki tapasztalatait megosztotta a találkozó résztvevőivel. Arról beszélt,
hogy a nyugdíjas évei kezdetével hiányzott számára a közösség, így talált
rá erre a lehetőségre. Mindig nagy él-

ezt úgy, hogy jól működő vállalatok hiteles
cégvezetői hívják meg a térségből cégvezető
társaikat az adott vállalat székhelyére, egy
üzemlátogatással összekötött műhelymunkára, hogy valódi példákon, problémafelvetéseken és az aktív párbeszéden keresztül
fejtsék meg együtt a jó gyakorlatok kulis�szatitkait, egymást inspirálva és támogatva.
A céglátogatáson a 100 éves múltra vis�-

mény számára részt venni a feladatokban, úgy ítéli meg, hogy ez a módszer
kitágítja a gondolkodást, és nagyon
jó, hogy ennek érdekében vannak házi
feladatok is. A demencia megelőzésére értékes a dominó közmondás pl. Jó
lenne, ha minél több helyen alkalmaznák ezt a módszert, hozzá tartozna az
idősödők életéhez. - Nekem minden
esetre itt a helyem! - mondta mosolyogva.
Puskásné Halál Ágnes, a Szentesi Gondozási Központ vezetője hozzátette:
A munkatársak közül többen 2017ben végezték el, pályázati program
segítségével a képzéseket. Kiemelte, hogy a foglalkozások nem csak a
klubtagok számára nyitottak, a város
teljes lakosságát szólítják meg, és
szeretnék bevonni, különös figyelemmel az érintett, egyre népesedő 50+
korosztályra. Majd oklevelet adott át
annak 15 főnek, akik kezdettől fogva
rendszeresen részt vesznek a szeniorfoglalkozásokon. Majd bemutatta a
demencia hátizsákot, amely a betegségre vonatkozó legfontosabb ismeretek szakkönyveit tartalmazza, s amely
szükség szerint kölcsönözhető.
S még egy különleges módszert ismerhettünk meg ez alkalommal Szabó
Péter zenegeragógustól, amely osztrák tapasztalatokon alapul. Péter is
Ausztriában tanulta el a zenéhez különösen vonzódó idősödő korosztály
számára hasznos segítői módszereket,
amelyek támogatják pl. az autóvezetéshez szükséges reflexek működését,
a figyelem megtartását, a ritmusérzék fejlesztését, és rendkívüli előnye,
hogy korhatár nélkül alkalmazható.
Az egyes feladatokat megoldók kön�nyebben engedhetik el a napi problémáikat, a zenéhez kötődő emlékekkel
az érzelmi megélés válhat könnyebbé
számukra. A foglalkozások rendszeres látogatói saját zenei idővonalát is
elkészítik a felsoroltak érdekében.
D. T.

szatekintő Legrand Zrt. példáján keresztül
vizsgálták a karbonsemlegesség- és károsanyag-kibocsájtás csökkentést, valamint
ennek a teljes beszállítói láncra gyakorolt
hatását, a körforgásos gazdálkodásra való áttérés folyamatát, illetve azt is, hogy milyen
előnyökkel és nehézségekkel kell számolnia
egy cégnek az átállás során.
V. V.

ROBOTIKA
TEREM
A Hódmezővásárhelyi
Szakképzési Centrum
Szentesi Pollák Antal
Technikumában Robotika termet avattak június
8-án délelőtt. Az ezen
alkalomból
rendezett
ünnepségen részt vett és
szólt a megjelentekhez
Kincses Tímea, a HSzC
főigazgatója, valamint
Hegedűs Zoltán kancellár, akiket az intézmény
igazgatója, Kovács Attila köszöntött, kiemelve
a fejlesztés jelentőségét,
jövőbeni hasznosítását.
A főigazgató dicsérettel
szólt a jelenlévő tanulókhoz, akik az országos
tanulmányi versenyeken
sikeresen szerepeltek.

5.

		

06 20 9837 226

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

Idei lapszámaink: http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42174

Mácsai Anita Kiválósági Díjat kapott

MEGYEI PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉG SZENTESEN
A Kiválósági Díjban a közismereti versenyekre felkészített eredményes tanulók munkája is benne van - mondta el érdeklődésemre. Hozzá tette, hogy a diákok nyitottak az újra, érdeklődők a
versenyek iránt. Jól együtt lehet velük működni.- Megköszönöm
egyúttal az általános iskolai pedagógus kollégáknak az áldozatos
munkáját, hiszen mi a tanulók hozott tudására tudunk építeni.
A tanárnő a legutóbbi sikerekről elmondta, hogy minden egyes
felkészítést sikerként él meg, még akkor is, ha a tanuló nem az
első helyezések egyikével büszkélkedhet. Az idei tanévben az

OSzKTV Reál ágán az országos 1. helyezés, Baksa Richárd teljesítménye, aki 10. évfolyamos villanyszerelő tanuló, a legelőkelőbb.
A feladatok a matematika, fizika, informatika területét ölelték fel
elsősorban. Ricsi nagyon alázatos, szorgalmas tanuló - jegyzete
meg.
- A másik tanuló, akit kiemelnék, Berezvai Péter Tibor, aki az Országos Közismereti Tanulmányi Versenyen 10. helyezést ért el még
2020 évben, ám a COVID miatt nem történt meg az ő nyilvános
elismerése.
Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

JUBILEUMI JÁTÉKUNK 11. FORDULÓJA
JÁTSSZUNK EGYÜTT A VENEZIA PIZZÉRIÁVAL!

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Pedagógusnapi ünA
nepséget rendezett a szentesi Megyeházán június 7-én. A
jelenlévőket köszöntötte Kincses Tímea, a HSzC főigazgatója és

díjakat adott át Hegedűs Zoltánnal a HSzC kancellárjával közösen.
Az ünnepségen a Szakképzési Centrumhoz tartozó Technikumok igazgatói, tanárai voltak jelen,
kulturális műsort mutattak be a szentesi technikumok tanulói és felkészítő tanáraik.
Kincses Tímea főigazgató egy kedves régi történettel köszöntötte a jelenlévőket. Nem rég a kezébe
került egy közel 100 éves bizonyítvány, Iskolai értesítő könyvecske, amelynek tartalmát meglepetten
olvasta fel, hiszen olyan örök értékek, igazságok
voltak leírva abban a tanulói személyes értékelés
mellé, amely akkoriban fontos tudnivaló volt egy
diák számára. A ma is érvényes üzenet intelmet fogalmazott meg a dohányzás káros voltáról, a mértéktelenségek kerüléséről. Ilyen tudnivalót tartalmazott, hogy az egészség legjobb barátja a tisztaság
és a jó levegő. Tisztán kell tartani egész testünket,
ruhánkat és lakásunkat is. Igen fontos szempont az
egészség fenntartásában a jó táplálkozás, a legszegényebb ember is táplálkozhatik jól. Nem a finom
és sok étel jelenti ezt, hanem a rendesen elkészített,
rendes időben elfogyasztott táplálék. Csak józan és
erkölcsös élet teszi boldoggá az embert…
Felmerül a kérdés, mi volt a felelőssége az akkori
tanítóknak, és mi a felelőssége a ma pedagógusainak? - mondta. A száz év múlva élők hogyan tekintenek majd egy mai bizonyítványra?
Miután megköszönte a jelenlévő felkészítő oktatók, intézményvezetők munkáját, elismerések átadására került sor az országos versenyeken kiváló
eredményeket elért tanulók felkészítői számára. Az
elismerések között szerepelt 2 HSzC Kiválósági
Díj. Az egyik a HSzC Zsoldos Ferenc Technikum
tanárnője, Mácsai Anita (képen középen) részére történt, aki 2017 óta az iskola magyar nyelv- és irodalom szakos tanára. Az elismerést meghatottan és
boldogan vette át.

A Venezia Pizzéria 1997 novemberében nyílt a Szent Imre herceg
utcában, azóta folyamatosan bővülő
választékával, modern és udvarias
kiszolgálással a lakosság mindennapi igényeihez igazodik. Lehetőség
van pizzáinkat gluténmentes alappal
kérni, amely csak 26 cm-es méretben
érhető el. A pizza választék mellett
népszerűek a levesek, sültek, olasz
tésztaételek, desszertek, nemzetközi
ételek.
Az ételrendelés, asztalfoglalás kiszállítás a www.veneziapizzeria.hu weblapról is lehetséges.
2019 évben nyitottuk meg az új
konyhánkat,
amely
csak
kiszállítással
foglalkozik, így vendégeink a rendelésnél
szabadon választhatnak a két szolgáltatás
között.
Ételrendelés kiszállításra
www.veneziasprint.hu
Okostelefonról már
QR-kódos eljárással is gyorsan és kényelmesen hozzájuthatunk az olaszos
jellegű ételekhez, többszemélyes sültes tálakhoz akkor is, ha váratlanul
érkeznek vendégek. Itt online előre is
van lehetőség fizetni.
2 éve üzemel a Csongrádi úton a
Bo-KoR vendégház, ahol 14 fő elszállásolására van lehetőség. Az egykori
nagy polgári ház a mai modern követelményeknek megfelelően, teljes
felújítás után fogadja a vendégeket.
A szállás mellé bőséges reggelit valamint a náluk megszállt vendégeknek
10% kedvezményt biztosítanak az
éttermi kínálatból és természetesen

az itt tartózkodásuk
idejére a turistákat
a helyi programokról, látnivalókról is
tájékoztatják. A www.
bokorhaz.hu internetes
oldalon, gazdag képi
illusztrációval szemléltetve ismerhetik
meg a szolgáltatásokat, árakat, városunk
programjait, az 50
km körzetben lévő
kirándulási lehetőségeket. A szabad kapacitást az adott időpontra, illetve az
azonnali foglalást a www.bokorház.
hu oldalról tudják intézni.

JÁTÉKUNK KÉRDÉSEI:
1. Hány féle pizza méret szerepel a Venezia
Pizzéria kínálatában?
a.) Három.
b.) Négy
x.) Hat
2. Melyik étel a legnépszerűbb a felsoroltak
közül?
a.) Sonka- gomba- kukoricás pizza
b.) Gyros-tál
x.) Vesuvio pizza
3. Hány éves jubileumát ünnepli hamarosan a Venezia Pizzéria?
a.) 10
b.) 20
x.) 25
A megfejtéseket e-mailben,
(visszhang65@gmail.
com), vagy levélben (Szentes,
Nagyörvény utca 58.) várjuk június
25-ig. A helyes megfejtést beküldők
között a következő nyereményeket
sorsoljuk ki: 1 db. XXL pizza, 1 db.
EXTRA pizza és 1 db. NORMÁL pizza, amelyet a pizzéria munkatársai a
nyertes által kiválasztott (2 db.) feltéttel készítik el.
Addig is válasszák ki kedvenc ételeiket a Venezia ételkínálatából! Jó
étvágyat hozzá és jó játékot kívánunk!

HEUREKA! NYERTÜNK!
Az előző játékunkat a Heureka Bőrdíszmű-, Játék és Ajándék Üzlet támogatta. A helyes megfejtések: 1. Mi
a briftasni? b.) Nagyméretű pénztárca,
levéltárca. 2. A Heureka szó jelentése? x.)
Megtaláltam, megvan!
3.) Mi a retikül? x.)
Női táska.
Gratulálunk a nyerteseknek, akik egyenként 5000-5000 forint
értékű vásárlási utalványukat az üzletben
vehetik át és használhatják fel: Kiss Antalné és
Gágyor Imréné szentesi lakosok. Szükség szerint
telefon: 06 30 462 6277.

FINOM ÉS
TERMÉSZETES!

A Karoti ételízesítőkkel és fűszersókkal a finom
íz természetes! Ízfokozó és adalékanyagmentes,
hozzáadott cukrot nem tartalmazó ételízesítőiket és
fűszersóikat kizárólag a zöldségek (egyes termékek
esetében gyümölcsök is), fűszerek és a 84 féle ásványi anyaggal teljes, tiszta, kiváló minőségű parajdi
só teszi tökéletessé. Az alapanyagok gazdagságának
köszönhetően összetettebb, harmonikusabb ízvilágot kölcsönöz az ételeinknek. Mexikói, Magyaros,
Gyros és Klasszikus ételízesítők mellett további
változatos kínálattal ismerkedhet meg. Eredmén�nyel használhatja azokat, a család örömére.
Ezek az ételízesítők, fúszersók friss, elsődlegesen
hazai alapanyagokból, kézi előkészítéssel készülnek. Majd az aprító, ezután a szárítógépé a főszerep.
Tetszetős, igényes csomagolása környezetkímélő,
újrahasznosítható, a nagyobb kiszerelések esetében
visszazárható.
A Karoti termékek háromféle kiszerelésben kaphatók, rendelhetők. További információkhoz a Bolt
az Egészséghez Bioboltban juthat Szentesen a Rákóczi Ferenc utca 12. szám alatt. Váljék egészségükre! (x.)

CSALÁDI ESEMÉNYEK
Született Szentesen: Samu Csaba és Kovács Bernadettnek CSANÁD, Katona Ferenc és Ágoston Nikolettnek BENEDEK, Áfra Krisztián Sándor és
Szélpál Kitti Annának MARCELL ERIK, Bugyi
Imre és Szabó Rita Zsuzsának MÁTÉ, Orosz Péter
és Bella Anitának ADRIENN, Vida-Szűcs János és
Csáki Nikolettnek NORINA, Szabados Péter Gábor
és Sultis Gabriellának PÉTER LEVENTE, Koszó
György Roland és Balogh Eszternek MARCELL
nevű gyermeke.
Született Csongrádon: Rácz Márk és Fekecs Nikolettnek CSENGE, Antal Csaba és Lakatos Andreának
CSANÁD, Szabó Gábor és Nyári Anitának OLÍVIA nevű gyermeke.
Házasságot kötött: Molnár Sándor és László Tünde.
Karai József és Kis Tímea (Szentes). Sipka Róbert
és Szabó Kitti (Szentes). Tóth Gergő és Gyüre Hella (Szentes). Gabnai Dávid István és Gulyás Gabriella Mariann (Szentes). Pusztai Endre és Pólya
Zsanett (Szentes). Jakab Máté és Héja Gabriella
Fanni (Szentes).
Elhunyt: Csányi József, Dr. Nagy Lászlóné (Bajnok
Katalin), Szabó Pál Györgyné (Miskolczi Margit
Julianna), Bihari Istvánné (Dancsó Mária), Suplicz
Beáta, Dénes János, Farsang Erzsébet, Vass Imre,
Csikai Antalné (Molnár Lídia), Kasza Mihály, Czakó Istvánné (Pólya Klára), Fülöp Tamásné (Takács
Etelka Anna), Nagy Lászlóné (Kis Ilona) szentesi,
Dorogi Mihályné (Fejes Viktória), Négyesi András,
Gácsi Andrásné (Pap Ilona), Puskás Béláné (Mészáros Erzsébet) csongrádi lakos.

’VÁLLALATI K+F+I TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE’
PROJEKT MEGKEZDÉSE A HK-CERAM KFT-NÉL
2022/05/01. Megkezdődött a „Nagy
hőlökésállóságú égetési segédeszköz termékcsalád és gyártástechnológia kutatás-fejlesztése” című projekt megvalósítása.
A Pénzügyminisztérium, mint támogató a GINOP Plusz program keretében meghirdetett „GINOP
Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” tárgyú felhívása alapján a HK-Ceram Kerámiagyártó Kft. sikerrel pályázott, és 685,72 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást
nyert pályázatával. A támogatás mértéke 66,72%. A GINOP_
PLUSZ-2.1.1-21-2022-00046 pályázati azonosítójú projekt
2022. május 1-jével kezdődött meg, a befejezés tervezett dátuma:
2025. április 30.
A HK-Ceram Kft 2005 óta gyárt agyag tetőcserepek és más
kerámia termékek gázüzemű kemencében történő égetéséhez használt tűzálló kerámiából készült égetési segédeszközöket. Ezeknek
az segédeszközöknek több ezer használatot – ezáltal több ezer
termékégetési ciklust – kell elviselniük. A kerámiaiparban a következő években nagy jelentőséggel bír majd a felhasznált fosszilis
energiamennyiség drasztikus csökkentése mind gazdasági, mind
környezetvédelmi okok miatt, amely szükségessé teszi az égetési
segédeszközök megújulását is.
A HK-Ceram Kft. mint konzorciumvezető és a Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumi tag közös projektjének célja új,
komplex tudás megszerzése arról, hogy az égetési segédeszközök
anyagösszetétel, szemcseméret, szemcseforma megváltozása hogyan befolyásolja a kerámia öntését, formázását és az elvárt nagyobb hőlökésállóságra hogyan hat az égetés ideje, hőmérséklete,
illetve intenzitása.

Az új receptúra kifejlesztése szempontjából nagy hangsúlyt kap az alapanyagok
kiválasztása, azok egyedi jellemzőinek vizsgálata, az égetés során mutatkozó reakcióképessége, valamint a massza összetételének
komplex vizsgálata, beleértve az elkészített anyag stabilitása,
paraméter-állandósága. Az ún. hőlökésállósági vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az anyagok az égetés során milyen
igénybevételt viselnek el, illetve milyen mértékű, az élettartamot
döntően befolyásoló paraméter devalvációt szenvednek el.
A 3 éves fejlesztés eredménye a meglévő termékkörhöz hasonló
költségű, hasonlóan tartós, szilárd azonban a jövőbeni felhasználási igényeknek jobban megfelelő receptúra, termék és gyártástechnológia lesz. Az így létrejövő alapanyag, késztermék és technológia révén a HK Ceram Kft. tovább tudja erősíteni nemzetközi
piaci pozícióját az agyag tetőcserép és egyéb égetett kerámiát
gyártó vállalatok részére történő beszállítói kapcsolatok révén.
A HK-Ceram Kft. a projektet az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató
véleményében foglalt műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja
meg. A projekt keretében technológiai fejlesztést eredményező
új eszközök beszerzése valósul meg, továbbá a konzorciumvezető kutatás-fejlesztési, mérési és analitikai szolgáltatásokat vesz
igénybe. A projekt megvalósításához szükséges továbbá ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó anyagfelhasználás,
valamint kutató / fejlesztő és technikus / egyéb segédszemélyzet
munkavállalók foglalkoztatása.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul
meg. A megvalósítás helyszíne a HK-Ceram Kft székhelye: Szentes, Bese László u. 10. További információ: www.hk-ceram.hu

ÉVIKE CSODASZÉP NAPJA
XIV. Temesvári Szenior Kupa 2022. 06.
04. A 15. születésnapját ünneplő Inot Masters Timisoara szenior úszóklub immár
14. alkalommal rendezte meg a Temesvári
Egyetem 25 méteres medencéjében a szeniorúszók sprintversenyét. A jubileumot születésnapi tortával és pezsgővel ünnepelték,
melyet a verseny végén a résztvevők közösen fogyasztottak el.
Minden úszásnemből 25 és 100 méteres
távok voltak, 100 méteres vegyesúszással
és váltókkal kiegészítve. Magyarországot
a Szentesi Delfin ESC 5 úszója mellett
tótkomlósi, budapesti és csongrádi úszók
képviselték. A helyezések alapján legtöbb
pontot gyűjtő férfi és női versenyzőt kupával jutalmazták, amit a nőknél Pólyáné Téli Éva
vehetett át a szervezőktől. A FINA ponttáblázat alapján legjobb eredményt elérő versenyzőket is elismerték, a nőknél ezt a különdíjat
szintén Pólyáné Téli Éva érdemelte ki a 100 méteres mellúszásban nyújtott teljesítményéért. A csapatversenyben a Szentesi Delfin ESC 3. helyen végzett a Resita 07 és a CSM Arad versenyzői mögött.
Egyéni eredmények
Pólyáné Téli Éva: 1. hely: 25 gyors, 25 mell, 25
hát, 25 pille, 100 mell, 100 gyors, 100 hát, 100 pil-

le, 100 vegyes. Bocskai Zsófia: 1. hely: 25 gyors, 25
mell, 25 pille, 25 hát, 100 gyors, 100 pille. Melkuhn
Dezső: 1. hely: 100 gyors, 2. hely: 25 gyors, 25 mell.
Horváth Roland: 2. hely: 100 mell, 100 gyors, 25 mell,
100 pille, 100 vegyes, 3. hely: 25 hát, 25 gyors,
100 hát. Sebők Tamás: 4. hely: 25 pille, 25 hát, 25
mell, 100 hát, 100 vegyes, 100 pille.
Kép és szöveg: Szentesi Delfin ESC

AKIK KIVÁLÓAN
FORGATTÁK A KÖTELET

A tavalyi évben legjobb
sport teljesítményeket elért
diákok köszöntésére május 27én került sor. A Szentesi Kiss
Bálint Kötélugró SE sportolói
a következők szerint vették át
elismeréseiket:
***
Sebesy Gréta O r s z á gos Egyéni és Páros
Kötélugró Bajnokságon szabadon választott
gyakorlat 1., összetettben 2. hely, Országos
Csapatbajnokságon
Podmaniczki Pannával
páros gyorsasági versenyszámban 2. hely.
Podmaniczki Panna egyéniben az Országos
Egyéni Bajnokságon 30
mp gyorsasági versenyszám 1., összetettben 2.
hely, Országos Egyéni
és Páros Kötélugró Bajnokságon 30 mp gyorsasági
versenyszám
és szabadon választott
gyakorlat 3., összetettben 2. helyezést ért el.
OrszáVass Vivien
gos Egyéni Bajnokságon szabadon választott gyakorlatával 1.,
Országos Egyéni és
Páros Kötélugró Bajnokságon 180 mp gyorsasági versenyszámban
1., szabadon választott
gyakorlatával és összetettben 2. hely, Varga
Mátéval páros gyorsasági versenyszámban
2., páros szabadon választott gyakorlattal és
összetettben 1. hely,
Országos
Csapatbajnokságon páros gyorsasági versenyszámban és
páros szabadon választott gyakorlatával 1. helyezett.
Vass Sándor
egyéniben az Országos Egyéni Bajnokságon 30 és
180 mp gyorsasági
versenyszám, szabadon
választott gyakorlat és
összetettben 1. hely,
Vass Mónikával az Országos Egyéni és Páros
Kötélugró Bajnokságon páros gyorsasági
versenyszám 2., páros
szabadon
választott
gyakorlat és összetettben 1. hely, Országos
Csapatbajnokságon páros gyorsasági versenyszám 2., páros szabadon
választott gyakorlat 1.
helyezett lett.
Gát Luca, Tarjányi Orsolya
az Országos Csapatbajnokságon páros gyorsasági versenyszámban 3.,
páros szabadon választott gyakorlatukkal 2.
helyezettek lettek.
Jureczky Ákos egyéniben az Országos Egyéni Bajnokságon 30 mp
gyorsasági versenyszám
ban és szabadon választott gyakorlatával 3. helyezést ért el.
Tomai Kinga Andrea az
Országos Egyéni Baj-

Az Országos Egyköteles Bajnokságon, Nagykanizsán, március 20-21-én Vincze Vera a Mini
Leány korcsoportban összetettben 1. helyezést ért el.
nokságon szabadon választott gyakorlatával 3.
helyezett lett.
az OrNagy Viktória
szágos Egyéni Bajnokságon 30 és 90 mp
gyorsasági versenyszám
és összetettben 1. helyezést ért el.
Sipos Anna az Országos Egyéni Bajnokságon szabadon választott
gyakorlatával 2., ös�szetettben 3. helyezést
szerzett.
Sipos Zsófia az Országos
Egyéni Bajnokságon 30
mp gyorsasági versenyszámban 3. helyezett
lett.
***
CSAPATBAN:
Vincze Vera, Nagy
Viktória, Pálinkás Lia,
Sipos Anna, Sipos
Zsófia az
Országos
Csapatbajnokság formáció gyorsasági versenyszáma, formáció szabadon választott gyakorlat
és egykötél összetettben
a 2. helyen végzett.

Vass Mónika, Vass
Sándor, Pálinkás Nadin,
Nagyiván Jázmin Csenge az Országos Csapatbajnokság formáció
gyorsasági versenyszáma, formáció szabadon
választott gyakorlat és
egykötél összetettben 1.
hely, DD3 és DD4 gyorsasági
versenyszám,
szabadon
választott
gyakorlat, duplakötél
összetett és teljes összetettben 1. helyezett.
Nemes Nóra, Rácz
Luca Kata, Táborosi
Réka, Tarjányi Orsolya
az Országos Csapatbajnokság
formáció
gyorsasági versenyszáma, formáció szabadon
választott, gyakorlat és
egykötél összetettben 1.
hely, DD3 és DD4 gyorsasági
versenyszám,
szabadon
választott
gyakorlat, duplakötél
összetett és teljes összetettben 1. helyezett.
Sebesy Gréta, Podmaniczki Panna, Vass
Vivien, Varga Máté az
Országos Csapatbajnokság formáció gyorsasági
versenyszám,
formáció szabadon választott
gyakorlat és egykötél
összetettben 1. hely,
DD3, DD4 gyorsasági
versenyszám és duplakötél összetett 2., DD3
szabadon választott gyakorlat 3., DD4 szabadon
választott
gyakorlat,
teljes összetett versenyszámokban 1. helyezést
szerzett.
***
Felkészítő edzők: Vass
Vivien, Valkayné Gombás Gabriella, Varga Máté, Tarjányi
Orsolya.
Gratulálunk!

