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- Újabb lehetőségeket hozna a térség képviselője

- Képriport a majálisról

- Győrben jártak a focista-palánták
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Farkas Sándor 1998 óta a térség or-
szággyűlési képviselője, 2022. április 
3-án hatodszor szerzett egyéni körzet-
ben mandátumot. A voksolás után ar-
ról kérdeztük, milyen feladatokat lát 
maga előtt a következő ciklusban. 

– Hogyan lehet értékelni a kampányt? 
– A köszönet szavaival szeretném 

kezdeni, soha ennyien még a választó-
kerületben sem a Fidesz jelöltjére, sem 
a Fideszre nem tették a voksukat. Sze-
retném mindenkinek megköszönni ezt 
a bizalmat, a támogatást, eddig is és ez-
után is igyekszem mindent megtenni 
a térség érdekében.  A stabilitás volt a 
kampány központjában. Óriási felelős-
ség is továbbmenni ezen az úton, de mi 
erre fel vagyunk készülve. A kampá-
nyom jelentős részben nem volt újdon-
ság: az emberekkel való kapcsolattartást 
nem csak a kampány időszakában kell 
felvállalni, hanem az év minden napján. 
Nekem szerencsére elég régóta megada-
tott, hogy képviselhetem az itt élő em-
bereket, és én végig azon voltam és azon 
is vagyok, hogy a településeken élők 

hétköznapokon felmerülő 
gondjaival foglalkozom. Én 
az országgyűlési képviselői 
munkám nem kampánysze-
rűen élem meg, hanem min-
dennapi tevékenységként. A 
kampány egy felfokozottabb, 
pörgősebb időszak, de úgy 
gondolom, nem a kampány-
ban kell megnyerni a válasz-
tópolgárok bizalmát, hanem 
a hétköznapokon. Eltökélt 
vagyok, hogy a térségben élők számára 
további lehetőségeket tudjak biztosítani. 

– Vannak-e már konkrét tervek, merre-
felé „indul” a térség? 

– Szeretném tovább folytatni – és 
úgy gondolom, hogy erre lehetőség 
lesz – a Magyar Falu Programot, ami 
az elmúlt időszak egyik legsikeresebb 
vidékfejlesztési programja. Kivétel nél-
kül minden településen kézzel fogható, 
szemmel látható, tapasztalható ered-
ményeket sikerült elérni az ott élő em-
berek érdekében. Ugyanez vonatkozik 
a városokra is, ott Települési Operatív 

Program van, ezen keresztül is nagyon 
sok fejlesztési lehetőség, beruházás, in-
tézmény felújítás valósul meg, ami az 
itt élők komfortérzetét emeli. Emellett 
számtalan pályázat van, amely iparfej-
lesztésre, területfejlesztésre, turisztikára 
lehet forrást szerezni. Ebben partnerek-
re találtam a települési vezetőkkel. szo-
ros kapcsolatunk van. A saját ötleteik 
megvalósításában – amelyeket a kép-
viselő-testület, az önkormányzat meg-
fogalmaz – partner vagyok, segítek az 
elképzeléseket megvalósítani, vagy új 
lehetőségeket felhozni.   H. A. 

Májusban pünkösd havába léptünk. 
Ezt a hónapot a meteorológusok 
tavaszutóként tartják számon, a régi 
székely-magyar naptár szerint pedig 
az Ígéret havának nevezik. Reméljük, 
amilyen ígéretesen indul ez a hónap, 
úgy folytatódik majd az év is.

A mögöttünk hagyott hónapban 
sem szűkölködött eseményekben 
Csongrád: a Belsővárosban egy ha-
gyományőrző húsvéti locsolkodásba 
kóstolhattunk bele.

Az ünnephez kapcsolódva a 
helyi színjátszók ismét előadták 
látványos és érzelmekben gazdag 
Passiójátékukat, ami a rossz idő 
ellenére is sok érdeklődőt vonzott. 
Virágvasárnaptól a feltámadás 
hajnaláig pedig Dezső Dóra és Szűcs 
Miklós vezette az érdeklődőket a 
könyvtárban.

Egy virtuális versenyről is beszá-
molhatunk, a csongrádiak lengyel 
testvérvárosunkkal mérték össze 
magukat, hogy ki mozog többet. Ifjú 
labdarúgóink pedig Győr felé vették 
az irányt, hogy megtapasztalják, hova 
juthat el Csongrádról egy sportoló, 
ha megvan benne a kellő kitartás.

A város középiskolásai is 
megmozdultak, vállukra véve a 
ballagó tarisznyát. Rájuk már az 
érettség vár, miután búcsút vettek 
eddigi iskolájuktól.

A jó idő beköszöntével elkezdődtek 
a nagyszabású szabadtéri programok 
is, az Ifjúság téren két napon át 
majálisozott a város főzőversennyel, 
koncertekkel.

Programokban májusban sem lesz 
hiány, ebből is nyújtunk önöknek egy 
csokorra valót.

Bízunk abban, hogy ebben a 
lapszámban is találnak érdekes 
témákat, hasznos információkat. 
Töltsenek velünk egy kis időt, egy 
csésze kávé vagy illatos tea mellett 
kellemes lapozgatást kívánunk! 

 Hajdu Anikó és Majzik Attila 

Szerkesztői ajánló Farkas Sándor: Nem a kampányban kell megnyerni a választók bizalmátEgész hétvégén majális

Sajtóközlemény
Attila utcai játszótér felújítása

2022/03/31

2022. év tavaszára megújult az Attila utcai játszótér, mely az az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásával 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás bevonása mellett készült el.

A fejlesztés eredményeként az északi városrész egy korszerű játszótérrel bővült, melyre nagyon régóta vártak a környék lakói.

Az Attila utcai játszótér felújítása a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 5 millió forint európai uniós támo-
gatás segítségével. A beruházás 2021-ben vette kezdetét és 2022. március 31-ig sikeresen lezajlott. A felújítás célja a TOP-
7.1.1-16-H-011-4 kódszámú Városi közösségi nyitott terek fejlesztése című felhívás céljaival összhangban a Piroskavárosi 
településrész rossz állapotú közterének, játszóterének felújítását ezzel együtt egy új közösségi életér kialakítását célozta meg.

A beruházás során új játékeszközök kerültek kihelyezésre a megfelelő ütéscsillapító felületek kialakítása mellett. Csong-
rád Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye, mint pályázó és a játszótér üzemeltetője bízik abban, hogy a felújításra 
került játszótéren minden korosztály megtalálja az aktív kikapcsolódási lehetősége, hiszen a játékok szomszédságában egy 
korábbi pályázatból kültéri fitnesz park is telepítésre került.  

 A projektről bővebb információt a www.csongrad.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:

Dékány-Lantos Anikó   Elérhetőség: kertesz.varosellato@gmail.com
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A Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza javára 
tavaly márciusban kezdték szervezni a jótékonysági bálat, 
amely azonban a Covid-járvány miatt elmaradt. 

A hosszú kényszerű bezárás és a szociális szférát érintő ne-
hézségek után idén áprilisban már semmi akadálya nem volt 
a rendezvénynek. Cseri Gábor alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket: végre sikerült visszakerülni abba a kerékvágás-
ba, amikor az emberek életében a mindennapi munka után 
a szórakozás is helyet és teret kap – emelte ki. Több mint 20 
éves múltra tekint vissza ez a bál. Cseri Gábor hangsúlyozta, 
a szociális szférában dolgozók családtagként gondoskodnak 
a rájuk bízott idősekről. 

A jó hangulatról a Szociális Ápoló Otthon és Gondviselés Háza 
dolgozóinak műsora gondoskodott, akik egy fergeteges táncpro-
dukciót adtak elő a mindenki által jól ismert Bella Ciao című dal-
ra. Ezután pedig Varga Viktor szórakoztatta a vendégeket.   H. A.

Jótékonysági bál Varga Viktorral

Két év kihagyás után folytatódott a közös költészet napi 
napindító versmondás a Tisza-parton, a versmondók a 
száz éve született Nemes Nagy Ágnes két költeményével 
üdvözölték a kelő napot.

A pandémia miatt tavaly és azelőtt elmaradt a verses 
napindítás, így két év szünet után folytatódott a rendez-
vény. Idén valamivel több mint harmincan dideregtek a 
Magyar Költészet Napján reggel hat órakor a gáton, fő-
ként iskolások; a felnőtt közönség egyelőre még nem talált 
vissza ehhez a programhoz.

Az eseményen Csák László furulyaszóval „melegítette 
be” a hajnali hidegben vacogó közönséget, majd Nemes 
Nagy Ágnes verseit olvasták fel közösen. A Kossuth-díjas 
magyar költőnő idén száz éve született, ezért esett rá a vá-
lasztás, hogy „Tanácsok tavasszal” és „Dal a mezőn” című 
verseivel köszöntsék a felvirradó napot.

Verssel ébresztették a hajnaltElballagtak a diákok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Csongrád Városi Önkormányzat  nyílt pályázatot hirdet a csongrádi 5878 hrsz-ú, 2 ha 3950 m2 
területű, Csongrád, Baross Gábor rakpart 51. sz. alatti, a Körös toroki üdülőterület feljárójánál lévő 
ingatlan idegenforgalmi célú értékesítésére
A pályázatok benyújtási határideje: 

2022. május 17. (kedd) 15 óra.
Bővebb információval a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodája áll rendelkezésre. 
(Tel.: 20/777-8338)
A részletes hirdetmény teljes szövege megtekinthető a csongrad.hu honlapon.

Megtartotta áprilisi rendes ülését a 
város képviselő testülete: többek között 
tárgyaltak az önkormányzati intézmé-
nyek, gazdasági társaságok városüzemel-
tetést érintő szervezeti átalakításáról, a 
civil- és sportszervezetek támogatásáról 
és a fenntartható városfejlesztési straté-
giáról is.

A képviselők véleményezték a Fenn-
tartható Városfejlesztési Stratégiát és TOP 
Plusz Városfejlesztési Programtervet is. 
A város ezek alapján 3,5 milliárd forint-

nyi fejlesztésre pályázhat majd. Emellett 
döntöttek arról is, hogy egy vállalkozás 
napelem parkokat létesít majd a városban, 
illetve szó esett a civil- és sportszerveze-
tek támogatásáról is. Ezzel kapcsolatban 
elhangzott, a civiltámogatásra idén re-
kordszámú jelentkező volt. Köztük 2 és fél 
millió forintot osztott ki az önkormányzat, 
de több, jelentősebb egyesület külön tá-
mogatásban részesül, illetve a szervezetek 
nagy rendezvényeit a kapott összegen felül 
támogatja az önkormányzat.

A sportszervezeteknek 13,5 millió forint 
jut idén, azaz a pályázók legalább annyit, 
vagy a tavalyi összegnél nagyobb támoga-
tást kaptak.

Az ülésen elhangzott, új koncepció sze-
rint fog működni a városüzemeltetés: a 
Csongrádi Közmű Kft.-n belül három 
üzletágat alakítanak, a cég fog foglalkozni 
a távhőszolgáltatással, a városi Gyógy- és 
Strandfürdő üzemeltetésével és kereske-
delmi szálláshelyek, valamint a sportpálya 
üzemeltetésével is.

Ülésezett a testület
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A Covid szülte kényszerű bezártságot enyhítendő találta 
ki még 2020-ban Cseri Gábor alpolgármester azt a virtuális 
versenyt, amelyhez Belchatow, Csongrád testvérvárosának 
polgárai is csatlakoztak. Bár nem a verseny volt a lényege, 
hanem a mozgás. Futás, kerékpározás vagy éppen séta. 
tegyünk meg minél több kilométert adott időszak alatt .

Idén Csongrádról több mint hetvenen, Belchatow-ból 19-
en vettek részt aktívan a megmérettetésen, amelynek legfőbb 
díja az egészség volt. Nemrég hirdettek eredményt, a résztve-
vők több mint 6 ezer kilométert tettek meg.

A legeredményesebbek a futók közül egy lengyel férfi volt, 
aki 686,8 km-t tett meg, a második és harmadik helyen is 
lengyel futó végzett, a negyedik leghosszabb távot pedig Il-
lés Péter futotta. Ötödik Andó Zsombor lett, hatodik pedig 
Bujáki Olga. 

A sétálók között szintén lengyel győztes volt, 197 km-rel, 
a második helyre Ambrus Lajosné sétálta be magát 130 km-
rel, mögötte végzett Lekrinszki Éva, aki nemcsak sétált, de 
futott is. Negyedik és ötödik helyen lengyel versenyző vég-
zett, a hatodik hely pedig Cseri Gáboré lett. A FONI csapata 
is komoly távot teljesített, ezért ők is elismerést kaptak. 

A kerékpárosok között 867 km leküzdésével Hankó Zol-

tán győzött, második helyen 383 km tett meg Giricz Benjá-
min, harmadik 358 km-rel Giricz László, negyedik Giricz 
Joel, ötödik Gyurkó Julianna, hatodik pedig Csehné Klára. 

Minden résztvevő emlékérmet kapott, a helyezettek pedig 
a Csongrád Városi Önkormányzat és a Belchatow város-
ának praktikus ajándékait kapták. 

Virágvasárnaptól feltámadás haj-
naláig vezette végig hallgatóit De-
zső Dóra és Szűcs Miklós a Csemegi 
Könyvtár olvasótermében. Érzések, 
mélyen szántó gondolatok indultak el 
mindenkiben. 

A házaspár nem ismeretlen a csong-
rádi kultúrakedvelők körében, hiszen 
Dezső Dóra a Művelődési Központ 
igazgatója volt, és számos rendezvényen 
közreműködött. A műsor születéséről 
így mesélt:

– 12 évvel ezelőtt felkért minket egy 

hagyományőrző csoport, hogy húsvét 
közeledtével készítsünk egy összeállítást. 
A mostani műsornak ez volt a magja, 
húsvéti népszokásokról szólt, de húsvét 
kapcsán nem lehet kihagyni a liturgikus 
vonatkozásokat sem, és annyira meg-
szerettem azokat a részleteket, hogy ki-
bővítve született meg a műsor. Virágva-
sárnaptól húsvét hétfőig viszi végig Jézus 
szenvedéstörténetét. Ez volt az első mű-
sorunk, amit közösen csináltunk, és az 
egyik legkedvesebb is. Rendkívül közel 
állnak hozzám ezek a szövegek. 

Miklós gyermekként volt megkeresz-
telve, én felnőttként. Ateistaként nevel-
tek, egy felnőtt élmény volt számomra 
a hitemben való megerősödés. Azt hi-
szem, hogy valamilyen hite mindenki-
nek van. Nem feltétlenül jelenti ez azt, 
hogy minden vasárnap templomba jár, 
de azt hiszem, hogy valamilyen kapasz-
kodó mindenkinek kell. Van, aki sors-
ként aposztrofálja, van, aki Istenként.

Szűcs Miklós népzenész dallamaival 

tökéletesen egészíti ki a műsorban a fe-
lesége által tolmácsolt gondolatokat. 

– Kézhez álló dolog. Olyan zenész 
vagyok, aki sokféle dolgon tudok egy 
kicsit, és ezt a sokféleséget itt jól tu-
dom kamatoztatni, különböző színe-
ket tudok felvonultatni. A magyar népi 
kultúrában mindenre megvan a válasz. 
Nagyon jelenkori kérdésekre is találni 
választ. A népmesékben, népdalokban 
ugyanazok a kulcsszavak, ugyanazok a 
gondolatmenetek, és ezeknek a rend-
je jól alátámasztja azokat az irodalmi 
szövegeket, amelyeket Dóra nagy te-
hetséggel kiválaszt. Én mindig csodál-
kozom azon, hogy keze alá hajlanak a 
költemények. Kinyit egy könyvet, és ott 
nyílik ki, ahol folytatni kell a történetet, 
és a versek gyöngysorként egymásba 
kapaszkodnak. A zene pedig a fonal, 
amelyre felfűzik. Mi így alkotunk egy 
egészet. Mindennek pedig foglalata a 
közönség, a befogadó rezonálása teszi 
teljessé az élményt.   H.A.

Mozgalmas az élet az Alföld Néptáncegyüttes háza tá-
ján. Számos rendezvényre, versenyekre készülnek. Forgó 
Edit, az együttes művészeti vezetője azt a feladatot kapta a 
Csoóri Sándor Programban, hogy a megyei néptáncegyüt-
teseket összefogja. Ennek első eseménye ősszel egy csapat-
építő program volt. 

Ezen a hétvégén, május 7-én rendezik Deszken a 
„Rözögtessük mög!” - Dél-alföldi Szóló – és Páros Táncok 
Országos Versenyét, amelynek felkészítő időszakában to-
vábbképzésnek adott otthont a Kolozsvári utcai Táncház 
április 8-án és 9-én. Gál Nóra, Aranygyöngyös és Kovács Gá-
bor, Aranysarkantyús táncos oktatta a résztvevőket, termé-
szetesen nem csak csongrádi táncosokat, hanem a megyéből 
mindenhonnan érkeztek. Amellett, hogy a dél-alföldi lassú, 

friss és oláhos táncokat gyakorolhatták, a második napon 
Gazsi László Örökös Aranysarkantyús táncos is csatlakozott 
az oktatókhoz, aki dél-alföldi cigány táncokat tanított baksi 
táncgyűjtésből. A „Rözögtessük mög!” Fesztiválon indul a 
Forgó Edit - Lantos Zsolt páros is. 

Több meghívást is kapott az együttes: a koronavírus miatt 
az elmúlt években elmaradt a hazai néptáncegyüttesek legna-
gyobb hazai seregszemléje, a Táncháztalálkozó. Idén 50 éves a 
táncházmozgalom, ezért is volt nagy megtiszteltetés a csong-
rádi táncosok számára, hogy az újjáéledő rendezvényre meg-
hívást kaptak az április 2-i Martin Gálára. Ezután pedig áp-
rilis 23-án a BOK Csarnokban rendezték meg a Csángó Bált, 
ahol szintén felléptek az Alföldesek. A rendezvény alapvető 
célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régi-
es és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak 
bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség számára.  

Az együttes gyerekcsoportja május 7-én Óbecsén lép fel a 
Gyermek Néptánctalálkozón. Május 20-22-én pedig az Ap-
rók, a Cseperedők és a Gyermek csoport részt vesz Szegeden 
a XXX. Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon. 

Június 11-én rendezik meg a Csoóri Fesztivált, amelynek 
csongrádi programja keretében a Városháza előtt felállított 
színpadon Csongrád-Csanád megye legjobb néptánccso-
portjait láthatja majd a közönség, köztük természetesen az 
Alföld táncosait is.   H.A.  Fotó: Bene Attila

Nagyhét – zenében, prózában 

Továbbképzés és Csángó Bál 

Virtuálisan versenyeztek Belchatow-val

Sajtóközlemény
Piroska János téri játszótéren gumiburkolat létesítése

2022/03/31

2022. év tavaszára megújult a Piroska téri játszótér, mely az az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásával 4,49 millió forint vissza nem térítendő támogatás bevonása mellett készült el.
A fejlesztés eredményeként a játszótér burkolata újult meg, mely a hosszú távú fenntarthatóságot és a biztonságos 
használatot hivatott szolgálni.

A Piroska János téri játszótér gumiburkolatának kialakítása a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 4.49 millió 
forint európai uniós támogatás segítségével. A beruházás 2021-ben vette kezdetét és 2022. március 31-ig sikeresen lezajlott.  

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia egyik átfogó célja a meglevő és újonnan szerveződő csongrádi kulturális és 
közösségi kezdeményezések befogadására alkalmasabb városi infrastruktúra biztosítása. A felhívás a kapcsolódó specifikus 
célok közül egyrészt a meglévő kulturális és közösségi terek fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, új terek létrehozásához; 
valamint a központtól távolabbi és/vagy leszakadó településrészek lakosságának jobb eléréséhez járul hozzá. 

A beruházás a TOP-7.1.1-16-H-011-4 kódszámú Városi közösségi nyitott terek fejlesztése című felhívás céljaival 
összhangban a Piroskavárosi településrész rossz állapotú közterének, játszóterének felújítását ezzel együtt egy új közösségi 
életér kialakítását célozta meg.

A beruházás során a Piroska János téri játszótér ütéscsillapító felületének kialakítására került sor. Csongrád Városi 
Önkormányzat Városellátó Intézménye, mint pályázó és a játszótér üzemeltetője bízik abban, hogy a felújítás hozzájárul a 
hosszú távú fenntarthatóság mellett a játszótér biztonságosabb használatához is.

A projektről bővebb információt a www.csongrad.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
Dékány-Lantos Anikó    Elérhetőség: kertesz.varosellato@gmail.com
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Passió virágvasárnapon Elbúcsúztatták Tóth Béla szobrászművészt és feleségét
2022 januárjában távozott közülünk 

Tóth Béla szobrászművész, akinek szá-
mos, a város képét meghatározó szobrot, 
domborművet köszönhetünk. Csongrádi 
lokálpatrióta volt, aki – bár nem itt szüle-
tett – teljes szívével csongrádivá vált. Áp-
rilis 23-án szentmise keretében búcsúztat-
ták el a művészt és őt követő feleségét.

Feledy Balázs, művészeti író így köszönt 
el Tóth Bélától: „Minden halál rosszkor jön, 
de a Te elmeneteled különösen rosszkor jött, 
bár mindehhez azonnal hozzá kell tennünk: 
bár, legalább végre sikerült megélned bizo-
nyos jelentős eseményeket, amelyek már 
nagyon „jártak Neked”. A Rólad megjelent 
könyvre, a végre Neked megítélt Munká-
csy-díjra és a tanítványaid által, tiszteletedre 
megrendezett szolnoki kiállításra gondolok. 
Látod? Három olyan „dolgot” említettem, 
amely csak áttételesen függ össze a közvet-
lenül is tapasztalható szobrászattal, mégis 
nagyon fontos volt – már így fogalmazok: 
még – életedben. A könyvért és a könyvvel 
sokat küzdöttünk. A küzdelem közöttünk 
és másokkal is folyt, de megérte. Óriási 
öröm volt 2019. január 21- én együtt len-
ni Csongrádon a könyvbemutatón, amikor 
– végre – mosolyogni, sőt talán nevetni is 
láthattunk, ráadásul születésnapod előtt két 
nappal. Tán sem előtte, sem azután nem 
dedikáltál olyan sokat, mint akkor... S nagy 
küzdelmet követően, nagy öröm volt, hogy 
80. életévedben 2021-ben végre Munkácsy-
díjban részesültél. S bár ennek átadására 
már rávetült a covid hosszú árnyéka, csak 
megint mesélted, hogy mennyi örömteli te-
lefont kaptál szerte az országból. És sikerült 
tanítványaidnak megrendezni 2021. június 
24-iki szolnoki nyitással egy jeles nagy ki-
állítást, mellyel kapcsolatban ugyan Neked 
nem tetszett az időponttól kezdve a nyitás 
óráján keresztül sok minden, mégis érezni 
lehetett hangodból a telefonon, és később, 
az eseményt követően, a sugárzó örömöt, 
s hogy még a kollekció több helyen be lesz 
mutatva...

Ezeket megélted. Isten akaratának is te-
kinthetjük.” 

A város nevében Cseri Gábor alpolgár-
mester emlékezett Tóth Bélára: „Élete során 
magáénak érezte a lenyűgöző városunkat 
és a Szépészeti Bizottmány aktív tagjaként 

mindent megtett, hogy építészeti értékeink 
megmaradjanak és az újak megfelelően be-
épüljenek a város vizuális arculatába. I, igazi 
lokálpatrióta volt. Érzékenyen vigyázott a 
Belvárost nádfedeles házaira, utcáira, a régi-
ség hangulatát idéző villanyoszlopaira, a vá-
ros élő skanzenjére. Otthona és műterme is 
itt található. A múlt erős gyökereivel átszőtt 
háza és műterme teremtette meg a világ szá-
mos városába kerülő szobrainak, alkotásai-
nak a lelkét, életteli kisugárzásait. Városunk 
meghatározó elemévé, jelképévé vált alkotá-
sa, a Kubikos-szobor szikár erőteljes alakja 
jól tükrözi az itt élő emberek dolgosságát, 
az éltető folyónk, a Tisza iránti tiszteletet. A 
csongrádi Városháza és a Nagyboldogasz-
szony-templom között elhelyezkedő Szent 
István lovasszobra méltón mutatja a keresz-

tény magyar állam útját a városlakók szá-
mára. Ez az alkotás is – , - mint minden más 
műve – , nagy körültekintéssel, - a helyhez 
illő térkővel díszített környezetbe került. 
Ezen lovasszobor felavatása is egyedi volt, 
2001. december 31. éjfélre esett. A Csong-
rádra látogatók méltán gyönyörködnek a 
szobrásztársaival közösen készített alkotá-
sokban, az ’56-os és a  II. világháborús em-
lékművekben, melyek a városi ünnepsége-
ink méltó helyei.

2004-ben megkapta Csongrád város Pro 
Urbea díját. Csongrád város, Pogány Gábor 
Benő, egykori tanítványa és más szervezetek 
által tett javaslat, valamint számos támogató 
település véleménye alapján 2021-ben meg-
kapta a Munkácsy-díjat.”

A művész után nem sokkal felesége is tá-
vozott közülünk. Tóth Béla gyermekei, Sára, 
Lilla és Dávid nevében Tóth Sára e szavak-

kal búcsúztatta Takács Erikát, édesapjuk 
feleségét: „…akit a legodaadóbban szolgált, 
az művész férje, Tóth Béla volt. Nem is tu-
dom, láttam-e más ilyen alázatos, türelmes, 
odaadó asszonyt, mint amilyen ő volt. Ki-
szolgálta, mindennel ellátta, gondozta Bélát. 
Munkájáért kevés köszönetet kapott, de an-
nál több kritikát, mivel apánk – ahogy azt jól 
tudják itt ülő barátai – rendkívül kritikus és 
szókimondó ember volt. Ugyanakkor ki kell 
mondanunk, hogy Erika nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez a Munkácsy-díjjal elismert 
művészi életmű, melyre Csongrád városa és 
mi, a családja is joggal büszkék vagyunk. 

Erika Újpesten született 1949-ben. Édes-
apja korán meghalt, az anyukájukkal éltek. 
Összetartó család volt, a három lánytestvér 
szerette, támogatta egymást, felnőttként 
visszajártak a szülői házba. Erika fiatal 
lányként magas szinten sportolt, válogatott 
tornász volt: ez igen fontos része volt az éle-
tének. Amikor apánkkal megismerkedett, 
az újpesti Izzó gyárban (a mai Tungsram) 
dolgozott anyagbeszerzőként, majd hason-
ló munkakört látott el Csongrádon is.

1980-ban költöztek le együtt Csongrádra, 
amikor a Kkubikos-szobor felavatása után 
az akkori városvezetés letelepedési lehető-
séget ajánlott fel nekik. Az egykori Mirköz-
gyárban alakítottak ki apánknak műtermet, 
és 1984-ben beköltöztek a halászfaluban 
álló nádtetős, műtermes házba: halálukig 

ez volt otthonuk.
Erika nem csak a háztartást vezette, nem 

csak a könyvelési és munkamenedzselési 
feladatokat látta el mintegy személyi tit-
kárként, hanem évtizedeken keresztül igen 
hatékony szobrász segéd is volt. Ha kellett, 
agyagot gyúrt, patinázott, cizellált, gipszet 
kevert, cipekedett. 

Egyszóval, a legtöbbet és legnagyobbat 
adta, amit egy alkotóművésznek adni lehet: 
lehetővé tette számára, hogy mindenestől 
és kizárólagosan a munkájának élhessen. 
Nagyon nagy ajándék ez, amiért Erika élete 
során nem várt semmilyen elismerést, sőt, 
mindig a háttérben maradt. 

A Mirköz-gyárban kapott műteremben 
reggeltől estig együtt dolgoztak. Mindent 
felírt, számon tartott, ápolta a családi kap-
csolatokat.”

Emléküket megőrizzük. 
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nak.hu NEMZETI 
AGRÁRGAZDASÁGI 
KAMARA

A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT 
ÉPÍTJÜK

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

KAMARAI VÁLASZTÁS
2022. 05. 20.

FIZETETT HIRDETÉS
EBÖSSZEÍRÁS - CSONGRÁD 

 

Tisztelt Ebtartó! 

Csongrád Városi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása 
céljából, az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és 
tulajdonának védelme,  valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai 
miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez. 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
Tájékoztatjuk a T. Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után! 
 
Az ebösszeíró adatlapok beszerezhetőek: 

• papír alapon a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál 
• az állatorvosi rendelőkben 
• elektronikus letöltés útján a www.csongrad.hu oldalról. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni: 

• személyesen a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kihelyezett 
gyűjtődobozba 

• e-mailen (szkennelve) az ebosszeiras@csongrad.hu e-mail címre 
• ügyfélkapun keresztül (szkennelve) www.epapir.gov.hu 
• az e-önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (űrlap 

támogatással) 

Az ebösszeíró adatlapok beérkezésének 
határideje: 2022. június 30. 

 

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel 
még nem rendelkező ebek kötelező jelölését a fenti határidőig elvégezni.  

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé 
bejelenteni valamennyi új eb beszerzését, valamint a korábban bejelentett ebek 
adatiban bekövetkezett változásokat (eb elajándékozása, elpusztulása)!  
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 17/B. § 
 

Csongrádi Polgármesteri Hivatal 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
Az 1. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. 
Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.  
A 2. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem 
határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni. 
A 3. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon 
feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző 
állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-
útlevél kiállítására is.  
A 4. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden 
ebtartónak rendelkeznie kell. 
Az 5. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell 
megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy 
nem. 

HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, 
hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.  

HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb 
még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra. 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Ebtartó! 

Csongrád Városi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
§-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat tartója és más személyek 
jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme,  valamint a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez. 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett 
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
Tájékoztatjuk a T. Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után! 
 
Az ebösszeíró adatlapok beszerezhetőek: 

• papír alapon a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál 
• az állatorvosi rendelőkben 
• elektronikus letöltés útján a www.csongrad.hu oldalról. 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni: 
• személyesen a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozba 
• e-mailen (szkennelve) az ebosszeiras@csongrad.hu e-mail címre 
• ügyfélkapun keresztül (szkennelve) www.epapir.gov.hu 
• az e-önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (űrlap támogatással) 

Az ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje: 2022. június 30. 

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek 
kötelező jelölését a fenti határidőig elvégezni.  

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni 
valamennyi új eb beszerzését, valamint a korábban bejelentett ebek adatiban bekövetkezett 
változásokat (eb elajándékozása, elpusztulása)!  
 
Vonatkozó jogszabályok: 
- az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §
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Húsvét a Kézművesházakban

Fotók: Hajdu Anikó

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP - CSONGRÁD 

(Ebenként kitöltendő, jogszabály által előírt adattartalom!) 

 
1. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

 
Az eb 
tulajdonosának 
neve: 

 Az eb tartójának 
neve: 

 

címe: 
 

 címe:  

telefonszáma:  telefonszáma:  
e-mail címe:  e-mail címe:  

 
2. A tartott ebre vonatkozó általános adatok 

 
az eb fajtája:  színe:  
neme:  hívóneve:  
születési ideje:  tartási helye:  

 
3. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok 

 
Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén: 

 
chip sorszáma:  a beültetést végző 

állatorvos neve: 
 

beültetés 
időpontja: 

 kamarai 
bélyegzőjének 
száma: 

 

Ivartalanított eb esetén: 
 

ivartalanítás 
időpontja: 

   

ivartalanítást 
végző állatorvos 
neve: 

 kamarai 
bélyegzőjének 
száma: 

 

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén: 
 

útlevél száma:  az útlevelet 
kiállító állatorvos 
neve: 

 

útlevél 
kiállításának 
időpontja: 

 kamarai 
bélyegzőjének 
száma: 

 

 
4. Az eb oltására vonatkozó adatok 

 
Az eb oltási könyvének száma:  
az oltási könyvet kiállító állatorvos neve:  
a kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma:  
utolsó veszettség elleni oltásának időpontja:  
veszettség elleni oltás során használt oltóanyag:  
az oltóanyag gyártási száma:  
oltást végző állatorvos neve:  
oltást végző állatorvos kamarai bélyegző száma:  
 

5. Egyéb adatok 
 

veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza: 

az eb veszélyesség minősítve: 

megfigyelt * nem megfigyelt* igen* nem* 
kezdő időpontja:  veszélyessé minősítésének időpontja: 
időtartama:   
*a megfelelő választ kérjük bekarikázni 
 
Csongrád, _____________________________ 

__________________________________________ 
az eb tulajdonosának / tartójának aláírása 
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   Született:
Vincze Tamásnak és Maszlag Erikának ZALÁN, 
Farkas Ferencnek és Tantucz Mónikának 
FLÓRA RÁHEL, 
Petrovics Sándornak és Balog Szabina Katalinnak 
MELANI SZABINA, 
Rácz Olivérnek és Jónás Dzsenifernek 
OLIVÉR NOEL, 
Misik Róbertnek és Fegyver Ilona Nikolettának 
DOMINIKA DIÁNA, 
László Krisztiánnak és Berkes Brigittának ADELIN 
nevű gyermeke. 

   Elhunyt:   

Szabó József
Bori Jánosné (Lekrinszki Lucza)
Tantucz József
Ács Antal

Családi események Csongrádon

Következő számunk 
2022.06.03-án jelenik meg   •  Lapzárta: 

2022.05.27.

Az önkormányzati képviselő-testület 
tagjainak elérhetőségei

Bedő Tamás (polgármester) +3620/983-3615
Gyovai Gáspár (alpolgármester) +3620/429-0835
Cseri Gábor (alpolgármester) +3620/206-3317
Bartókné Vincze Zsuzsanna +3620/473-8970
Gyovai Zsolt  +3630/933-3585
Dr. Kádár László Levente +3620/547-8181
Laczkó Zsolt +3630/349-1639
Máté Attila  +3630/380-4002
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Kitartással, fegyelemmel és aláza-
tossággal a legmagasabb célokat is el 
lehet érni: ezt mutatja Bagi István pél-
dája is, aki a Győr-Ferencváros kupa-
elődöntőn látta vendégül a csongrádi 
focicsapat focista-palántáit. A gyere-
kek hatalmas élménnyel tértek haza 
Győrből, ahol házigazdájuk mellett 
Priskin Tamás 65-szörös válogatott 
labdarúgóval is találkozhattak.

– Egykori játékosunk, Bagi Pisti 
meghívására utaztunk Győrbe, hogy 
a helyszínen nézzük meg az U11-es 
csapatunkkal az ETO és a Fradi kupa-
meccsét. A gyerekek egy szép időszakot 
tudhatnak maguk mögött, kimagaslóan 
szerepeltek a teremtornákon, ezért ez 
egy jutalomút is volt számukra, ahol ta-
lálkozhattak példaképeikkel, és megta-
pasztalhatták, milyen is egy igazi rang-
adó – mondta el Dósa Rácz Pál, a csapat 
edzője.

Az edző hozzátette, az utazásnak is 
célja volt, hogy a kicsik lássák, hogy 
Csongrádról is el lehet érni az álmaikat, 
ha megvan bennük a kellő kitartás, a fe-
gyelem és az alázatosság. Bagi István is 
szép utat járt be a Tisza-partól indulva: 
játszott Kecskeméten, Mezőkövesden és 
a Békéscsabában is. Öt éve, 36 NB1-es 
meccsel a lábában, a másodosztályban 
játszó Győrbe igazolt, ahol olyan egyko-
ri válogatott focistákkal játszhat együtt, 
int Lipták Zoltán vagy Priskin Tamás.

– Ott jártunkkor Pisti Priskin Ta-
mással fogadott bennünket és tartottak 
nekünk élménybeszámolót. Az, hogy a 
gyerekek ilyen játékosokkal találkozhat-
tak, járhattak az ETO-Parkban és láthat-
ták a Győr-Fradi kupameccset, hatalmas 
élményt jelentett számukra. Ez is meg-
erősíti őket abban, hogy elérhetik a cél-
jaikat, ide is el lehet jutni, akár Csong-
rádról is – összegzett Dósa Rácz Pál.

Közel a nyolcvanhoz is nyerő

Lefutotta első idei versenyét Kis Fe-
renc szenior hosszútávfutó. Szokás 
szerint meg is nyerte a Nyárlőrinc Fu-
tóversenyen a 70+ korcsoport, a 10 ki-
lométeres távon a másodikra több mint 
2 kilométert vert rá. 

A 78 éves futó duatlont csinált a fu-
tóversenyből, mert kerékpárral ment 
Csongrádról a helyszínre, így oda-visz-
sza még 80 kilométert tekert.

Májusi focimenü:
Csongrád II – Eperjes FC:    05.08., 17.00

Csongrád – Baks:    05.14., 17.30
Csongrád II – Kübekháza SE:    05.21., 17.30

Csongrád II – FK 1899 Szeged II.:    05.29., 17.30

Csongrádról is sokra lehet vinni

Sajtóközlemény
Öregszőlők útjának felújítása

2022/05/02

2022. április hónapban befejeződött a Csongrád Öregszőlők útjának felújítása mely az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával 221,57 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés eredményeként emelkedett a térségben élők életminősége az alapvető szolgáltatások elérhetőségének 
javulása és a földrajzi mobilitás növekedése révén egyaránt.

Az Öregszőlők útjának felújítása a Vidékfejlesztési Program keretein belül valósult meg 221, 57 millió vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés a Külterületi helyi közutak felújítása című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás céljaival összhangban a rossz 
állapotú önkormányzati tulajdonú külterületi út felújítása révén a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítását hi-
vatott szolgálni.

A fejlesztés eredményeként a leromlott állapotú – árvíz esetén menekülési útvonalként is szolgáló- külterületi út 2387 
méteres szakasza a Tisza felőli oldalon megerősítésre került, továbbá kiszélesítése és aszfaltozása valósult meg. A fejlesztés a 
térségben élők életminőségének javításán túl turisztikai célokat is szolgál a reneszánszát élő Szőlőhegyen, javítva a földrajzi 
mobilitást és teret engedve a térség további fejlődésének, fejlesztésének. 

A projektről bővebb információt a www.csongrad.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Bartáné Kocsis Andrea
Elérhetőség: 63/571-902,  bartane.andi@csongrad.hu
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Érdeklődni: +36 20/241-8491Érdeklődni: +36 20/241-8491
6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér útjtjt a 2.6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér útja 2.
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Csodaszörpös Csudatavam


