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Kiképzést kaptak a búvárpalánták

Palicska Irén
Ebben az évben már a második honvédelmi tábort rendezték meg Szentesen, a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi
Ferenc Műszaki ezrednél július
21. és 28. között. A zárónapon
a táborozók szülei is megtekintették a laktanyában, hogy mit
tanultak gyermekeik az itt eltöltött egy hét alatt. A katonai
szervezet rendeltetéséhez híven búvártáborként meghirdetett egy hetes turnusára két
hét alatt elfogytak a helyek. A
harmincnyolc lelkes táborlakó
a búvárkodás mellett egyéb
más hasznos dolgot is megta-

nult, mint például az egészségügyi ismeretek alapjait, a terepen történő tájékozódás és
túlélés fogásait.
A zárónapon dr. Szabó István
őrnaggyal, a tábor vezetőjével
beszélgettünk. 2016-ban szervezte meg a Honvédelmi Minisztérium az első honvédelmi
tábort, amelyhez rögtön csatlakozott a szentesi alakulat. A tematika a búvárkodásra épült, az
előző táboré a közelharcra. Itt
szoros napirend szerint éltek a
14-18 év közötti fiatalok, korán
keltek, későn feküdtek, és napközben sem volt idejük pihenni,
ennek ellenére igen jó eredmén�nyel végeztek, és még a kemény

fizikai megpróbáltatások közben
is mosolyogtak, fogalmazott az
őrnagy. Ez az egy hét elég volt
arra, hogy azokat a feladatokat,
amelyeket egy kezdő búvárnak
el kell sajátítania, biztonsággal
el tudják látni. Ahhoz, hogy búvárokká váljanak még hosszú hetek
hónapok folyamatos felkészülése
szükéges. Dr. Szabó István elárulta azt is hogy nagyon sokszor a lányok ügyesebbek, elszántabbak
és kitartóbbak voltak, mint a fiúk.
Antal László ezredes sikeresnek értékelte az idei első búvártáborukat. Lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a gyerekek nagyon
lelkesek voltak, szinte minden
egyes feladatot nem csak hogy
meg akartak csinálni, de nagyon
jól akartak teljesíteni, egyfajta
versenyszellem alakult ki közöttük. Úgy gondolták, hogy a fiatalok teljesen le lesznek amortizálva fiziklisan, a nap végén
azonban még új feladatokat is
kértek.
Oláh Adrienn Nyíregyházáról
érkezett, a Legjobb búvár és a
Legjobb airsoft lövő elismeréseket kapta a tábor végén. Azért jelentkezett, mert nagyon érdekli
a búvárkodás, mikrobiológus és
kutatóbúvár szeretne lenni. A
nyár legjobb élménye volt számára ez az egy hét, és rengeteg
barátot szerzett. A nyíltvízi búvárkodást élvezte a legjobban, a Mis-

Munkaadóját lopta meg
Hering Viktor
• Csalás miatt indított büntetőeljárást a Szentesi Rendőrkapitányság egy férfival szemben, aki egy pénzintézettől vett
fel hitelt úgy, hogy a banki ügyintézés során úgy nyilatkozott,
hosszútávú, határozatlan idejű
munkaviszonnyal rendelkezik. A
pénz felvétele után azonban a
törlesztőrészlet fizetési-kötelezettségének nem tett eleget, és
felmerült, hogy már a hitel felvételekor sem volt szándékában fizetni. A férfi a pénzintézetet 1
millió forinttal károsította meg.
• Csalás miatt indult büntetőel-

járás egy nő ellen, aki a munkáltatója részére olyan valótlan kimutatásokat, adatokat tüntetett
fel, amivel megtévesztette munkaadóját. A nő a különbözetet,
mintegy kétmillió forintot, a saját részére utalta át. A rendőrök
az illetőt gyanúsítottként hallgatták ki, ellene csalás miatt folyik eljárás, tettéért akár 5 évig terjedő
szabadságvesztéssel is bűnhődhet.
• Kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás egy fiatalkorú
személlyel szemben, aki a rendelkezésre álló adatok alapján a
csekély mennyiséget meg nem

haladó marihuánát adott el. A
férfit a rendőrök elfogták, lakásán házkutatást tartottak, ahol
további kábító hatású anyagot
találtak a nyomozók. A fiatalkorú
ellen, szakértő bevonásával nyomoznak a rendőrök.
• Hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. A közlemény
szerint a másodfokú intézkedést
hétfőtől péntek éjfélig rendelték
el az ország egész területére. Az
Emmi közleményében kiemelte,
a nagy hőség még az egészséges emberek szervezete számára is extrém igénybevételt jelent.
Különösen veszélyeztetett hely-

kolc mellettei Mályi-tóban, ahol a
víz alatt halakat és rákokat is láttak. Jövőre újra visszjönne a búvártáborba.
A szentesi Gyarmati Ármin lett
a Legjobb táborozó, aki emellett
még két díjjal távozott. A Zsoldos Ferenc Szakgimnázium rendészeti szakos diákja még soha
nem búvárkodott, ez volt az első
alkalom, így igazán nagy élményt
jelentett számára. Ő is kiemelte a
Mályi-tóban való merülést, emellett nagyon élvezte, hogy egy
kétéltűre is felszálhattak. Hasznosak voltak a különböző programok, főleg a túlélési tanácsok
szélsőséges körülmények között,
értékelte a búvártábort Ármin.

zetben vannak a kisgyermekek,
az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Ezért felhívják a figyelmet,
hogy a hőség idején mindenki
gondoskodjon a megfelelő folyadékpótlásról, kerülje az alkohol, a
kávé és egyéb magas koffein-, illetve cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.
A legmelegebb órákban, vagyis
11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző
napon, a bőrét mindenki megfelelő öltözködéssel és napvédő készítmények alkalmazásával védje
a leégéstől. A melegben a koncentrációs készség is gyengül,
ezért kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek sorolták a közleményben.

Felelős szerkesztő: Halupa-Bogyó Eszter ügyvezető
Szerkesztőség: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. • Tel., fax: 63/311-563 • E-mail: szentesielet@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/szentesielet • Fotó: Vidovics Ferenc
Kiadja: Szentesi Élet Kft., 6600 Szentes, Kossuth tér 5. fsz. ép. • Terjesztés: saját terjesztői hálózat.
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Anyagi és erkölcsi elismerések az SzVSz-nél
Halupa B. Eszter,
Gyergyai-Szabó Mariann
Nagygyörgy Zsolt január elsején vette át a Szentes Városi
Szolgáltató Kft. irányítását. Azóta számos intézkedéssel lendítette előre a cég működését
és erősítette a dolgozók elégedettségét. Az ügyvezető igazgató az SzVSz-nél bekövetkezett változásokról, Dr. Forrai
Boglárka, a társaság jogtanácsosa pedig a cég társadalmi
szerepvállalásáról nyilatkozott
lapunknak.
– Először Nagygyörgy Zsoltot
kérdezem, milyen előremutató lépéseket vezetett be.
– Amikor január elsején átvettem a céget, meglepődve tapasztaltam, hogy a dolgozók jelentős
része alulmotiváltan végezte a
munkáját. Legelső feladatomnak
azt tekintettem, hogy változtassunk ezen. Szerettem volna elérni, hogy legyen egy nyitott,
támogatócsapat és a kollégák
szeressenek bejárni dolgozni. Ezt
több oldalról valósítottuk meg.

Nekiláttunk egy nagy arculatváltásnak. Először is fejlesztettük
a házon belüli elektronikus levelezési rendszerünket valamint a
munkánkhoz szükséges elektronikus gépparkunk is jelentős
megújuláson ment keresztül.
Büszkén kijelenthetjük, hogy az
önkormányzati cégek közül év
végére nekünk lesz a legjobb
IT-támogatottságunk. Ezen túlmenően elkezdtük a cég logójának megváltoztatását. Egy sokkal fiatalosabb, dinamikusabb, a
város képéhez jobban illő logót
terveztünk. Ezáltal a dolgozók is
érezhetik, hogy valami új kezdődött el. A megújulás következő
része, hogy hamarosan új honlappal jelenünk meg a világhá-

lón. Amint ez megtörténik, ez
is egy olyan felület lesz, ahol az
ügyfelek és partnereink első kézből tudnak tájékozódni. Elindítottuk Facebook-oldalunkat, amely
egyre több érdeklődőt vonz.
Ezen az oldalon fogjuk elsődlegesen megosztani a működésünkkel kapcsolatos új információkat. Itt található például azoknak
a használt eszközöknek a listája, amelyeket meg lehet tőlünk
vásárolni vagy olyan ingatlanok
is itt vannak meghirdetve, amelyeket mi kezelünk, mi döntünk
a bérbeadásukról. Ügyfeleinkről
sem feledkeztünk meg, bevezetve a bankkártyás fizetés lehetőségét sokkal kényelmesebben intézhetik a pénzügyeiket nálunk.
– Hogyan motiválják a munkatársakat?
– Amikor idejöttem, azt láttam,
hogy a dolgozók néha bizonytalanok voltak a feladatukkal kapcsolatosan, mit miért és hogy
kell csinálni. Megfogalmaztuk a
pontos célt és hogy mi a jövőképünk, a kollégák ezt elfogadták,
és ennek megfelelően kezdtek
el dolgozni. Ezzel párhuzamosan
megkezdtünk egy lépcsőzetes fizetésemelést, melynek távoli célja, hogy cégünknél a hosszú távú
anyagi megbecsülés biztosítva
legyen. Mindenkinek az elvégzett munkájával arányosan emeljük meg a fizetését. Sokkal több
munkát, sokkal több felelősséget várunk el a dolgozóktól. Próbáljuk elismerésekkel jutalmazni
a kollégákat. Ilyen volt például a
negyedéves dolgozói díj bevezetése. Továbbá, minden kollégánk
kapott egy céges pólót. Ezzel is
az összetartozás érzését szeretnénk erősíteni. Ezen túlmenően
a pihenéshez való jog erősítéseként bevezettük, hogy mindenki egy évben egyszer el tudjon
menni kétheti egybefüggő szabadságra. Év végéig tervezünk
még egy csapatépítést, valamint
több olyan közösségi programot,
amelyek segítségével a kollégák
jobban megismerhetik egymást.
A közeljövőben például részt veszünk egy focitornán és a lecsófesztiválon is
Dr. Forrai Boglárka, a társaság jogtanácsosa közösségépítő programokról, tervekről számolt be.
– Magánemberként szívügyem a sport, én magam is élsportoló voltam. Szentes gyönyörű, biztonságos helyszínt tud
biztosítani a sportolók számá-

ra is. A kollégák között is igyekszem szorgalmazni a rendszeres testedzést. Az Apponyi Téri
Óvoda második alkalommal rendezte meg a Mocorgó Focikupát, amelyhez anyagi segítséget
tudtunk biztosítani. A következő sportrendezvény, a Szentes
és Csongrád közötti „g”-ÁTfutás
szeptemberben lesz. Már szervezem a kis szolgáltatós csapatunkat. Valamilyen adománygyűjtéssel szeretnénk összekötni a
futást. Van tapasztalatom ebben,
mert a Magyar Hospice Alapítvány futónagykövete is vagyok.
Remélem, jó példával fogunk
elől járni. Adományaink révén
több szervezetnek is tudtunk segíteni, akár egy nyomtatóval akár
egy számítógéppel, de a használt
bútoraink is sok családnak nyújtottak segítséget. Ezenkívül éppen a nemzetközi véradónapon
sikerült megszerveznünk a városi kórházban egy csoportos véradást. Több kollégámmal adtunk
vért. A közösségi összetartó erő
is szerepet kap ilyen alkalmakkor, hiszen amíg egymás mellett
feküdtünk, addig is tudtunk beszélgetni. Megnyíltunk egymásnak, egy kicsit más helyzetben,
más környezetben találkoztunk,

miközben egy közös ügyért tettünk, amely szintén összetartó
erő. Jelentős változás volt, hogy
rugalmasan kezeltük betegségeket vagy orvosi vizsgálatokat,
mely esetén cégünk egy napos
extra szabadságot adott a dolgozóknak és így nem kell táppénzre menniük.
A terveim között szerepel,
hogy családbarát munkahellyé
váljunk. Ennek elég szigorú feltételei vannak, de HR-vezetőként
mindent megteszek, hogy a nálunk dolgozó édesanyák és édesapák kellő elfogadást és megértést kapjanak.

„Én azért szeretek a Hunor Coop üzletében vásárolni,
mert az eladók a nevemen szólítanak,
és mindent megtalálok, amire szükségem van.”

– Szeleczkei Lászlóné

HUNOR COOP – A JÓ SZOMSZÉD
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Színes programok, finom lepények Lapistón

Sebők Tamás
A Mosolygósabb Régióért
Egyesület már a tizenegyedik alkalommal rendezte meg
a Lepényváró Fesztivált Szentes-Lapistón. A számos programot felvonultató, a gasztronómia köré épülő eseményről az
egyesület elnökével, Dömsödiné Teréz önkormányzati képviselővel beszélgettünk.

A szombati kiadós zápor sem
vette el a lapistóiak kedvét a lepénysütéstől, ismét – ezúttal 11.
alkalommal – rendezték meg a
Lepényváró Fesztivált, melyen
számos különleges programban részesülhettek, akik ellátogattak a falu kultúrházához.
– A fesztivál a Lepvényváró
Dűlőről kapta a nevét. Az 1800as években az akkori pásztorok

itt hajtották ki az állataikat a legelőkre és itt várták a feleségeiket az ebéddel, ami igen sokszor
lepény volt. Ezt a hagyományt
elevenítettük fel 2008-ban, minden évben ez a helyszín a lapistói kultúrház és környéke ad
otthont ennek az eseménynek –
kezdett a mesélésbe a szervező.
Az egyik látványosság a helytörténeti kiállítás volt, amely
egyik állandó helyszíne a rendezvénynek, és amely évről-évre egyre bővül. Ennek anyagát
a hajdani szövetkezet dolgozói
adták, az idei évben 12 képpel
bővült a TSZ és a falu egykori
életét felelevenítő tárház.
– Az állandó kiállítás mellett
minden évben változatos programokkal készülünk, idén kön�nyűzenei szórakoztató koncertekkel, operettel, de figyelembe
véve a helyi igényeket egészségügyi és drogprevenciós és

bűnmegelőzési előadásokon
is részt vehettek a helybéliek
– nyilatkozta Dömsödiné Teréz
A lepényeket az idei évben a
Mosolygósabb Régióért Egyesület tagjai készítették, valamint Orosházáról és Gádorosról kóstolhattak még édes és az
eredeti lapistói recept alapján
készült sós lepényeket is.
Az esemény végéhez közeledve az ismeretterjesztő programokat a könnyűzenei előadások váltották fel, Juhász Katalin
műsorát a Százszorszép énekegyüttes népdalai követték,
majd az este sztárvendége, a
DAL című műsorból is ismert
Petruska András lépett színpadra, végül pedig a Pódium
Színház művészeinek Operett
Gálájával zárult a XI. Lapistói
Lepényváró Fesztivál.

Szerelmesek voltak a vízilabdába
Sebők Tamás
1983 nyarán egy maroknyi eltökélt helyi úszó dr. Tóth
Gyula vezetőedző felderítői
munkája után megalapította
Szentes első női vízilabda csapatát. Az elhivatottság sikert
szült, bajnoki címek, nemzetközi diadalok sora jellemezte
ezt az időszakot. A megalakulás 35. évfordulója alkalmából a Dr. Rébeli-Szabó József
Városi Sportuszodában találkozott a sikercsapat az elmúlt
hétvégén. A rendezvényen dr.
Demeter Attila alpolgármester és Bujdosó Tamás, a Szentesi Vízilabda klub elnöke is
tiszteletét tette.
– Ugyanolyan gyönyörűek
vagytok, mint 35 évvel ezelőtt! –
ragadta magához a szót dr. Tóth
Gyula az első szentesi női vízilabdacsapat edzője az ünnepség kezdetén.
1983 nyarán a holland mintát követve Magyarországon is
elkezdődött a női vízilabda csapatok megalakítása. – Az egész
Ördög Éva gyanútlan utazásától
indult. Hollandiában kirándult
és ott látta, hogy milyen sok női
vízilabda játékos van. Azonnal
láttam ebben a fantáziát és szóltam az úszólányoknak. Vincze

Edit, Eke Andi, Huff Zsuzsa, Pengő
Bözse, 17-18 évesen mindannyian belevágtak az ismeretlenbe.
Első mérkőzésünket a Hódmezővásárhely ellen nyertük 6-1re. Eleinte gyerekcipőben járt
ez az egész női vízilabda. Bajnoki címet kellett szereznünk ahhoz, hogy kivívjuk az elismerést
a klub (Szentesi Vízmű) részéről
is. A BEK győzelemre – 10 évvel
később – Stieber Mercédesszel
és Rafael Irénnel egészültünk ki,
de egy évvel korábban az echte
szentesi csapat bronzérmes lett.
Muszáj volt tartanunk a lépést az
orosz, olasz és holland klubcsapatokkal, akik bevásároltak a válogatott játékosaikból. Mi nem
estünk túlzásba és ez oda vezetett, itthon nyertük meg a legrangosabb nemzetközi kupát,
mindmáig egyedüliként a magyar vízilabdában – emlékezett
vissza a mester, aki a nyilatkozata végén hozzátette, bátran ki
meri jelenteni, hogy sosem volt,
és nem is lesz még egy ilyen női
csapat a magyar vízilabdában.
A gárda egyik alappillére volt
Dr. Rébeli Szabóné Vincze Edit,
aki lapunknak elevenítette fel a
3 és fél évtizede történteket. –
Nagyon jó érzés visszacsöppenni a régi miliőbe, hiszen egyből visszajött az a régi hangulat,

ami az edzéseken és azon kívül
is uralkodott. Nagyon örülök,
hogy ennyien összejöttünk, persze sokkal jobb lenne, ha a teljes csapat itt tudna lenni, de néhányan külföldön élnek, így ők
nem tudták vállalni a részvételt.
Majd talán az 50 évesre. Ha egy
kicsit visszamegyünk az időben,
élénken él bennem, hogy minden edzésen keményen dolgoztunk, rengeteg pluszmunkát végeztünk, nyáron szinte ki
sem jöttünk a vízből. Szerelmesek voltunk a vízilabdába és ebben hatalmas érdeme van dr.
Tóth Gyulának. Az ő mentalitása, edzői képességei nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy akkor ez a csapat ilyen sikeressé

vált – nyilatkozta az egykori csapatkapitány.
Dr. Demeter Attila alpolgármester hosszú évek óta a szentesi vízilabda szurkolója. Lapunknak úgy fogalmazott, ez
az esemény visszatükrözi azt az
erőt, és összetartást, ami ehhez
a kimagasló és mindmáig példa
nélküli eredményhez vezetett.
Hozzátette, a Nemzet Sportvárosának önkormányzata nevében gratulálni szeretne a csapat
tagjainak és dr. Tóth Gyula mesteredzőnek, majd azzal a gondolattal zárta szavait, hogy az ilyen
kaliberű játékosok tapasztalatai
továbbra is égve tarthatják a siker lángját a szentesi női vízilabdában.

2018. augusztus 3.
Palicska Irén
Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából szervezett
ünnepséget a szentesi Védőnői Szolgálat július 27-én, a
Megyeházán. Száz meghívót
küldtek ki azoknak az édesanyáknak, akik legalább fél
évig szoptatták gyermeküket, illetve azoknak, akik a saját csecsemőjükön kívül más
babáknak is biztosítottak tejet. A rendezvényen köszöntőt
mondott Szirbik Imre polgármester, majd emléklapot és
egy-egy szál virágot adott át
az anyukáknak. Az eseményen
megjelent Antal Balázs Tibor és
Chomiak Waldemar önkormányzati képviselő.
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Anyatej: az élet forrása
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1993-ban nyilvánította augusztus 1-jét az anyatejes
táplálás világnapjává, a hónap
első hetét pedig a szoptatás hetévé. Ezt az eseményt nem csak
Magyarországon, hanem 120
országban ünneplik. A szoptatás a csecsemő táplálásának és
az anya-gyermek kapcsolat erősítésének természetes és optimális módja, népszerűsítése érdekében hozta létre az WHO a
világnapot.
Az anyatejes táplálás fontosságáról Gabnai Jánosné védőnőt kérdeztük. Az lenne az optimális, ha minden baba féléves
koráig csak anyatejet kapna. Ez a
legideálisabb táplálék a baba számára, hiszen a legmegfelelőbb
arányban tartalmazza a szükséges tápanyagokat, immunanyagokat, szerepet játszik a bélflóra kialakulásában, és erősíti az
anya-gyermek kapcsolatot, a kötődést. Kiemelte, hogy nagyon
sok összetevőnek kell teljesülnie
ahhoz, hogy mindez jól működjön, kezdve a születés pillanatától. Aranyórának nevezik a szüle-

tés utáni egy órát, ekkor kellene
odaadni az édesanyának a babát, és minél hamarabb mellre
helyezni, tudtuk meg Gabnai Jánosnétól. Hangsúlyozta, nagyon
lényeges, hogy az édesanya megfelelően táplálkozzon, ne idegeskedjen, és sokat pihenjen. Az első
két hét a legfontosabb, ekkor kell
ugyanis összeszoknia a babának
és a mamának. Úgy látja, hogy
sokszor az édesanya ragaszkodik a szoptatáshoz a kötődés miatt. A védőnő azt tanácsolta az
anyukáknak, hogy sokkal kön�nyedebben és lazábban álljanak
a dolgokhoz, és ameddig csak
tudják, táplálják anyatejjel csecsemőjüket.
Kabainé Tóth Andrea Eperjesről érkezett az ünnepségre 15

Huszonöt éves a családsegítő központ
Sebők Tamás
A Szentesi Családsegítő Központ fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelték augusztus 1-én, szerdán
a Dózsa-ház közösségi térben.
Szirbik Imre polgármester köszöntője után Gál Antal, az intézmény igazgatója elevenítette fel az elmúlt 25 évet, az
ünnepséget pedig baráti beszélgetéssel egybekötött kerti piknik zárta.

Az 1993-as szociális törvény
megszületésével egyidejűleg a
családsegítő központok is sorra
megalakultak Magyarországon. A
szentesi intézmény születésnapjának szentelt ünnepségen a város
szociális szférában dolgozó aktuális és egykori munkatársai mellett
a képviselő-testület számos tagja
is tiszteletét tette az eseményen.
Szirbik Imre polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a
családok segítésének terén elvégzett munka mindig embert pró-

báló. – Amikor problémákat kell
megoldani, amikor a legbensőségesebb kör, a család ügyeit kell
megoldani, külső segítségként az
mindig emberi cselekedett lesz
– hangsúlyozta a város első embere, aki zárszóként köszönetet
mondott az intézmény dolgozóinak példamutató munkájukért.
A köszöntőt követően 25 év 25
percben címmel Gál Antal, a Szentesi Családsegítő Központ igazgatója elevenítette fel a negyed
évszázadot. Prezentációjában kitért az intézmény, valamint a helyi szociális hálózat kiépülésének
részletes bemutatására, a munkatársakra, és a negyed évszázad során szerzett szakmai elismerésekre is, melyeket minden esetben a
magyar szociális szakma terjesztett elő.
Ha visszatekintek ennek a 25 évnek bármelyik pillanatára, nem tudom szó nélkül hagyni azt a tényt
– amire a legbüszkébb is vagyok
– hogy egy rendkívül egységes
szemléletű és nagyon jól értékelendő csapat az, aki itt dolgozik.
Valóban azt gondolom, hogy az

hónapos kislányával, Bogival.
Az anyuka nagyon jó kezdeményezésnek tartja az Anyatejes Világnapot. Kérdésünkre elmondta, hogy számára nem okozott
problémát a szoptatás, csak az
első pár nap volt nehéz, mert azt
hitte, hogy nincs elég teje, és az
éjszakai kelések is fárasztóak voltak. Nagyon örült, hogy egyéves
koráig tudta szoptatni kislányát.
Lelkileg kicsit megviselte, amikor Bogi már jelezte, hogy nem
kéri az anyatejet, mesélte Andrea. Mindent boldogságot felülmúl az intim kapcsolat a babával,
hogy tudja táplálni és látja, hogy
növekszik, fogalmazott. Azt javasolta a kismamáknak, hogy próbálkozzanak, és ne adják fel, mert
az anyatejnél nincs jobb.
intézményünk legnagyobb erőssége az összetartás – fogalmazott
az igazgató.
A hivatalos előadást követően
Gál Antal a 25 éves családsegítő
központ örökös tagja címmel ismerte el azokat, akik munkájukkal segítették a Szentesi Családsegítő Központot, így a teljesség
igénye nélkül oklevelet vehetett át Lencséné Szalontai Mária,
Csányiné dr. Bakró-Nagy Veronika, Szombathelyiné Tóth Júlia, és
Szirbik Imre polgármester.
A Szentesi Családsegítő Központ születésnapjának alkalmából a Dózsa-ház előtti területen
egy kőrisfát is elültettek, melyben a képviselő-testület számos tagja segédkezett. Ezt követően Paulovics Tamás szavalta el
Szentes című versét, majd Antal
Balázs Tibor, a Fidesz frakcióvezetője, önkormányzati képviselő mondott pohárköszöntőt, melyben a
város szívének és lelkének nevezte az intézményt, továbbá tiszteletét fejezte ki azoknak a hétköznapi hősöknek, akiknek céljuk, hogy
az elesett embereken segítsenek.
A hivatalos ünnepség a Dózsa-házban gyakorló Piroska
amatőr tánckör bemutatójával
zárult.
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Maradjunk aktívak, tanácsolja dr. Kádár Gabriella pszichológus

50 felett kezdődik az élet, de ezért tenni kell (I. rész)

ember azzal, hogy hogy néz ki.
Bíztatni szoktam a klienseimet,
hogy próbálják a legtöbb jót kihozni magukból. Kis energiabefektetéssel szép eredményeket
lehet elérni. Visszatérve a kérdésre, hogy milyen egy elég jó
50 éves, leginkább úgy tudnám
megfogalmazni, hogy amikor az
illetőre nézünk, látjuk, hogy egyben van, rendben van, harmóniában van a külső és a belső. Van,
akinek 50 évesen az a fontos,
hogy az unokáját vagy a gyermekét jól gondozza, de akkor is
látszik rajta, hogy jól érzi magát
a bőrében, és lehet az is, hogy
mint nő, kihangsúlyozza magát.
– Egyáltalán nem mindegy,
a számodra ideális 50 éves nőt tesHalupa B. Eszter
hogy
ötven év felett a következő
tileg és lelkileg egyaránt?
15-25 évet milyen minőségben,
Bizonyára emlékeznek még
– Azt tudom erre válaszolni,
hogyan fogjuk leélni. Erre lehet
arra a lapszámra, amelyben
hogy az ideális az nem létezik,
tudatosan készülni, vagy kell is?
nyolc 50 éves hölgyet ajándékoztunk meg egy új sminkkel,
frizurával, egy kis kényeztetéssel a Szentesi Élet 50. születésnapja alkalmából. A Dancsó Erika Szalon adott otthont
ennek a felejthetetlen napnak, ahol nem feledkeztünk
meg a lelki feltöltődésről sem.
Az átalakítás előtt, egy kávé és
brushcetta mellett beszélgettünk dr. Kádár Gabriella pszichológussal, aki diplomáját
és doktori címét a Debreceni Egyetemen szerezte. Autogén tréning terapeuta, pár-és
családterapeuta. Csongrádról
vagy nem jó cél. A pszichológia
Hogyan lehet dinamikusan, akérkezett nagy örömmel hozberkeiben használjuk az elég jó tívan, örömtelien megélni az élet
zánk.
fogalmát. Ezt oda szoktam adni időszakaszait?
– Amikor az utcán sétálva meg- mindenkinek ajándékba, hogy
– Igen, és azt gondolom,
látunk egy ízlésesen felöltözött, nem kell ideálisnak, tökéletesdekoratív nőt, kisminkelve, ma- nek lenni, csak elég jónak. Ebgassarkúban, gyakran irigyke- ben a fogalomban minden bendünk, és belegondolunk abba, ne van. Kinek hol van az a szint,
hogy ha 10 perccel hamarabb kelamikor elég jól érzi magát a bőtem volna fel, én is kifestettem volrében, az nagyon eltérő lehet.
na a szemem, kivasalhattam volSenkiben nem szeretek ilyen elna az egyik ingem, választhattam
várásokat kialakítani, vagy hogy
volna harisnyát, szoknyát, azzal a
cipővel, amit leginkább csak do- összehasonlítsuk magunkat
bozban rejtegetek a szekrényben. másokkal, de az nagyon fontos,
Hajlamosak vagyunk ezeket az hogy bele tudjunk nézni a tükörapróságokat elhagyni. Majd tel- be (ha a külsőről beszélünk), és
jes döbbenettel tudjuk meg, hogy ne bántsa magát az illető, amiaz utcán sétáló nő már elmúlt 63 kor a tükörképét látja. Munkám
éves. Mi most az ötvenéves kort során sokszor találkozom nemvesszük górcső alá, amely életsza- csak 50 évesekkel, hanem 20
kaszra gyakran sztereotípiák sze- évessekkel is, hiszen ebben a korint néznek. Hogyan jellemeznéd rában is tudja bántani magát az

hogy nemcsak lehet, hanem
kell is. Gyakran példálózom azzal, hogy nem sok, de van pár
70 év feletti kliensem, akik nekem élő példái annak, hogy
nemcsak a tankönyvekből ves�szük azt, amit mondunk. Látom
rajtuk, hogy akik tényleg aktívak maradnak testileg, szellemileg és lelkileg is – hiszen az
egészség fogalma ezt jelenti
– azok nagyon jól élik meg az
öregkorukat. Erre nem sok példa van Magyarországon, mert
legtöbbször a 60-70 éves korosztály a kórház folyosóin tölti a napjait. A megelőzés nagyon fontos, és nagyon sokat
lehet ezért tenni, ha erre minden szinten odafigyelünk. A
pszichológiában vannak úgynevezett fejlődéslélektani törvények, az egyik ebből a kedvencem, amelyet úgy hívnak,
hogy az aktivitás törvénye. Ez
azt jelenti, hogy amit használunk, az kevésbé hanyatlik, sokkal lassabb akár a leépülés folyamata, vagy fejlődhet is. Ez
igaz az izmainkra, az eszünkre, az érzelmeinkre, és tudjuk,
hogy nagyon sok időskori probléma mögött akár az bújik meg,
hogy ezeket nem használtuk. A
képlet tehát nagyon egyszerű.
Ahhoz, hogy aktívan és jól éljük meg az életünk második felét is, egészen egyszerűen aktívnak kell maradnunk. Lehet,
hogy ez néha azzal jár, hogy a
hajunknál fogva kell magunkat
abból a helyzetből kirántani,
amiben éppen vagyunk. Ez egy
élethosszig tartó törvény, hogy
amit használunk, az szinten marad, vagy lassabban hanyatlik.
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Szentesen készültek a szakácsok a luxemburgi vb-re
Palicska Irén
Az idén novemberi, luxemburgi Szakács Világbajnokságon a Békés Megyei Culinary
Team gárdája is elindul. A csapat tagjai kétnapos felkészülést tartottak Szentesen a központi konyhán július 23-án és
24-én. Az együttes tagjai: Toókos Ferenc (csapatkapitány),
Nyári János, Szeidler Zsolt,
Kövér Sándor, Doktor Zoltán.
Nyári János szakácsmesterrel,
a konyha vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan készülnek a versenyre, és mi a tétje a
világbajnokságnak.
Ilyen versenyeknél nincs válogatás, a csapatok összeállítása is mester szinten történik, de
nagyon sok egyéni versenyző is
indul Magyarországról, kezdte a
vb bemutatását Nyári János. Itthon előkészítik a termékeket, és
ezeket állítják ki egy díszasztalon, ahol többféle fogást is megjelenítenek. Ez csapatmunka,
hangsúlyozta a szakácsmester,
hozzátéve, hogy mindenkinek
megvan a részfeladata, készülnek egy három- és öt fogásos
menüvel, finger food sorral, egy
nyolcszemélyes dísztállal, és végül cukrászati munkával. A finger
food, falatételt jelent, melyet általában partikon szoktak felszolgálni. Ezeket gyakorolták most,
először lerajzolták őket, majd elkészítették a menüsort. Amikor
a valóságban is megjelenik a termék, tovább variálják, megnézik,

hogy mit lehet még belőle kihozni, magyarázta a csapattag.
Nyári János elárulta, hogy bizony a gyakorlások során az
ételköltemények 70 százaléka nem sikerül és a „kukában”
végzi. A vegetáriánus ételek között egy karfiol pudingot készítenek, a finger food-nál fürjet
használnak, ezen kívül a báránytól a szárnyason keresztül a vadig mindenféle húst feltálalnak.
A vb-n időre kell dolgozniuk, a
verseny napján 5 órakor engedik be a csapatokat egy nagy
terembe, ahol idegen környezetben kell összeállítaniuk az
asztalt, felhelyezni a termékeket
és az eszközöket és tálalni mindent. Megtudtuk, hogy a szentesi szakácsmester egy nyolc személyes dísztállal készül, amelyen
szerepel a fácán, a vadnyúl, és a
szarvas is. Ezekből kreál étel variációkat, melyekhez mártást és
köretet, valamint külön salátát is
készít.
A luxemburgi zsűri nagyon sok
mindent értékel, a hidegkonyhai termékeknél főként a megjelenést osztályozza, a cukrászati
termékeket azonban meg is kóstolja. Pontozza az elkészítési módokat, a konyhatechnológiát, az
alapanyagokat, mondta a Culinary Team tagja.
Nyári János úgy nyilatkozott,
a felkészülés elég sok gyakorlást igényel, és persze nagyon
sok függ a nyersanyagoktól is,
hogy ugyanúgy el tudják-e ké-

szíteni az ételt, mint amikor nagyon jól sikerült. Nem biztos,
hogy a húsoknak azonos az állaga, mert nem sikerült beszerezni.
Halaknál például nagyon gyakran előfordul, hogy nem kapják
meg ugyanazt a minőséget. Nem
édesvízi, hanem tengeri halakat
szerepeltetnek, amelyekből Luxemburgban sokkal nagyobb a
választék, fogalmazott a szakácsmester.
Nem kérdés, hogy Magyarországon jó minőségű a vadhús,
ezért ezt itthon szerzik be és viszik magukkal versenyre. Viszont
ha kint látnak meg új terméket,
például zöldségeket, amelyeket
még nem használtak, akkor még
beiktathatják a menüsorba. Ezen
azonban már nem nagyon lehet
változtatni, mert előre le kell adniuk, hogy mit fognak készíteni. A nyolcszemélyes dísztálhoz
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Nyári János még egy saláta tálat
is készít, ezt általában bébi növényekből, például kukoricából és
csírákból állítja össze, ezekből lehet a legjobb salátát kihozni, magyarázta a szakácsmester.
– Mi a tétje egy ilyen világbajnokságnak? – kérdeztük.
– Ez tulajdonképpen egy megmérettetés, hogy az ember tudja
követni a trendeket, hiszen világszinten kell ismerni a gasztronómiát, hogy Magyarországon is
tudjuk tartani a szintet – szólt a
válasz.
És hogy 2018-ban mi az új
irányzat a gasztronómiában, az
a novemberi luxemburgi Szakács Világbajnokságon derül ki,
attól függően, hogy olasz, norvég, kanadai, német vagy szingapúri szakács lesz az aranyérmes, ugyanis a nyertes diktálja
a trendet.

Normál jegyár (2D / 3D)
1400,- Ft
Kedvezményes jegyár (2D / 3D)
1200,- Ft

AUGUSZTUS 6-12.

3D

BARÁTOM, RÓBERT GIDA

HOTEL TRANSYLVANIA 3

Animáció, Családi, Dráma, Kaland, Musical, Vígjáték (6)
H-V 13.15, 15.30;

Animáció, Családi, Fantasztikus, Vígjáték (6)
H-SZE 13.30, 15.15

MISSION IMPOSSIBLE – UTÓHATÁS

Akció, Kaland, Thriller (16)
H és SZE. 17.00, 20.00; K 17.00; CS 17.45;
P 20.00; SZO. 17.45; V 20.00

3D

A HANGYA ÉS A DARÁZS
Akció, Kaland, Sci-fi (12)
H-SZE 17.45

3D

MAMMA MIA! SOSE HAGYJUK ABBA

Musical (12)
H-SZE 19.45

MEG – AZ ŐSCÁPA

Akció, Horror, Sci-fi, Thriller (12)
CS 15.45; P és V. 15.45, 17.45; SZO 15.45, 20.30

LUIS ÉS A ZŰRLÉNYEK

Animáció, Családi (6)
CS-V 14.00

SÖTÉT ELMÉK

Sci-fi, Thriller (16)
CS-V 18.00, 20.15
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Darók József
A műhelyben precíz, az életben azonban spontán embernek tartja magát Vidovics
Ferenc órásmester. Nincs, aki ne
ismerné városszerte a szakembert, az összetéveszthetetlen,
rikító sárga falú üzletét, s lakóházát, s aki több mint fél évszázada van a pályán. Órákig lehet vele beszélgetni, nem csak
órákról. Az idő nem tényező,
ha mesélőkedve előjön, de hatalmas ingaórájának gyönyörű
hangját csendben hallgattuk.
Ötvennégy éve, 1964-ben kezdte az órás mesterséget Vidovics Ferenc. Ez már jó két életfogytiggal
felér, de kitölti az ember, jó magaviseletért sincs kegyelem, viccelődünk a mesterrel. – Iparos családból származom, anyai ágon Lakos
nagyapám faesztergályos volt, Vidovics nagyapám és a fia pedig
talicskás. Apám elhatározta, kiből
mi legyen: a legidősebb bátyámat
asztalosnak szánta, a másodikat,
Pistit fogtechnikusnak, fotós lett,
nekem meg azt mondta: „órás leszel”. Ahogy a 8 általánost elvégeztem, a gimnáziumban indult
politechnikai oktatás, a reszeléstől a kombájnig mindent csináltunk. Apám kitartott elhatározása
mellett, így a helyi vas-és fémipari KTSZ órásrészlegében kezdtem
dolgozni 1964-ben.
Az orosz órák reneszánszát élték, mechanikus órák tömkelegével dolgoztak, a szakma sínen
volt, egészen addig, míg az NDK-s
gyártmányú elemes faliórák meg
nem jelentek. – Pár évre rá lemestervizsgáztam, mert éreztem, sokkal kifizetődőbb lesz saját zsebre
dolgozni, mint a KTSZ-ben, ahol
a bevétel 66 százaléka maradt a
szövetkezetnél. Jöttek a mechanikus órák, a kijelzősök. 20 éve
óraátállításkor a gyereket itthon
tartottam az iskolából, hogy segítsen, egyedül nem győztem,
ma hármat-négyet hoznak. Ide
jutottunk, az órákban van fogaskerék, de műanyag, nincs benne
erő. Megjelentek a mikrokapcsolóval szabályozott órák, sok szerkezet gombelemmel működik.
Ezek teszik ki a forgalmunk jelentős részét. Haladni kell a korral. Ez
lakatos munka, de meg kellett tanulnom üveget csiszolni is.
– Ezeket csinálgatom a műhelyben, együtt a feleségemmel,
nyugdíjasként dolgozgatunk –
mondta az órásmester. – Kér-
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„Szeretek olyat csinálni,
amit más nem tud”
dezik, miért vagyok olyan laza
a munkaidőmmel. Az igaz, nem
9-kor nyitok, hanem negyed 10kor, ha éppen úgy van kedvem,
bezárok. Iparos vagyok, önálló
vagyok, nyugdíjas vagyok, azt
csinálok, amit akarok. Így kellemesen éljük az iparos életünket
– fogalmazott Vidovics Ferenc. Kitérők voltak és vannak azért ebben az iparos létben, melyeknél
hallhattuk a nevét. Itt említhető
például a toronyóra-javítás. Úgy
gondolja, kihívás van benne, de
az inkább arra vonatkozik, hogy
magasan van, a sok lépcsőn le
lehet esni, amúgy a negyedütős
óra ugyanaz, mint kicsiben.
– Megcsináltuk a Szent Anna
templom óráját, hogy üssön is,

rációval foglalkozik. Negyven éve
együtt dolgozunk, úgy, hogy közben összeér a vállunk a műhelyben. Megteszi, amit egy jó háziasszonynak, családanyának meg
kell csinálnia, a műhelyben pedig
szóval tartja azt, aki hoz valamit,
amíg én befejezek egy munkát –
mondta az órásmester. – Mentalitás kérdése, ki dolgozik szívesen
a feleségével. Ez nem egyszemélyes dolog, meg hát 52 éves házasok vagyunk, szeressük egymást.
Zsóka lánya, Feri fia is órásnak
tanult. – Megkérdezik néha udvariasan tőlem, mi lesz, ha én már
nem dolgozok tovább? Mit érdekel az engem! – neveti el magát. Elismeri, a mesterség jövője
kérdéses. Van, aki bátor. Egy régi
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az orosz énekeket, lezongoráztam, aztán megtanítottam a többieknek, kaptam érte egy ötöst,
az kompenzált annyit, hogy a
bukás bárdja ne lógjon az ember feje felett – mesélte vidáman
az órásmester. – Nem voltam
lámpalázas, ha énekelni kellett,
bátran kiálltam. Szeretek mindent komolyan csinálni, úgy félig-meddig részt venni nem, így a
KIOSZ-ban is az országos vezetőségben voltam. A rendszerváltás
előtt ment a helyezkedés, közben
lényegében tönkrement az ipar.
Otthagytam, irány az énekkar.
Hétfőn a Bárdos Lajos Vegyeskarban, csütörtökön a templomban jóízűeket énekelünk. Az helyre teszi az embert. Néha olyan jó
próbáink és szerepléseink vannak, legutóbb Lengyelországban
két helyen is jártunk! Alapító tag
voltam, aztán pár év kimaradt, de
a feleségemmel együtt máig járunk. Szeretni kell a szakmát, de
nem éjjel-nappal, kell, ami kikapcsol – mosolyodott el.

Sikerélményből
sokkal több volt

csak nincs, aki felhúzza. Fizikálisan nagyon komoly munka a javítása, de aki mechanikus szerkezetekkel foglalkozik, érti a logikáját.
A mezőhegyesi ménesbirtok
százéves toronyóráját fél éve fejeztem be, éppen ma voltunk a
feleségemmel újrazsírozni. Szeretem csinálni az ingaórákat is,
egy ismerősöm most hozott egy
asztali órát, el nem tudtam találni, hogy egy kar minek van benne, meg egy tárcsa, de egy egész
napos gondolkodás után rájöttem. A különféle, új, programozott szerkezeteknél már muszáj
elővenni és követni a használati
utasítást, esetleg előhívom Ferkó
fiamat, hogy nézze meg.

„Összeér a vállunk
a feleségemmel a
műhelyben”
Ezen a ponton adódik a kérdés,
ki ért még az órákhoz a családban.
– A két fiam, s a lányom, a feleségem viszont nem, ő az adminiszt-

iparos társa ráállt az órajavításra,
mert nagyon egyszerű elemet
cserélni a kvarcórában, de hát
azon kívül sok minden van még.
– Küldött hozzám egy órát, azzal,
hogy nem boldogul vele. Ha veszed a bátorságot, hogy elkezded, fejezd is be, én azzal nem
foglalkozom, amibe más már belefaragott, mondtam. Zsóka lányom Szegváron félállásban csinálja, Ferkó szerintem bármikor
be tudna állni, ha úgy hozza az
élet. Sok alkatrészem van, 3-4
órást fel tudnék szerszámozni.
Órákig lehet vele beszélgetni, de korántsem csak órákról. Ismerős a közéletben is, ha másról
nem, a Susanna nevű zenegép
restaurálásról biztosan, s évtizedek óta kórustag is. – Anyámék
két énekkarba is jártak, itthon állandó jelleggel énekeltünk. Én
megélhetési diák voltam, az
éneklésből éltem meg az iskolában, ugyanis, mivel ki az, aki szerette tanulni az oroszt, én sem,
itthon megtanultam a könyvből

Otthon több órája is van, mindenhol rálát valamelyikre, mindet jó pénzért vette, olcsó órát
nem tart. Egy jómódú paraszttól
vett nagyméretű óra a sarokban
ekkor gyönyörűen megszólal, a
méltóságteljes bimmbammolás
idejére tisztelettudóan csendben maradunk. Azonban Vidovics mester nem tartja fontosnak
a tüchtig pontosságot az életben.
– Van, aki minden szombaton felhúzza az ingaórát, a karórát, én
nem, csak ha lejár, megáll.
Más téren is spontán ember. A
szecessziós, Bécsben készült Susanna zenegép rekonstruálása,
azaz a 2000-es évek eleje óta minden Zsuzsanna-napon a múzeumban vendégeskedik, előadást
is tart valamely témában, ezekre állítása szerint különösebben
nem készül. – Világéletemben
spontán, papír nélkül beszéltem,
csak nagy vonalakban építettem
fel előre a mondókámat. Amit
érdemes megjegyezni, azt megjegyzem, amit nem, azt nem jegyzem meg – foglalta össze.
A Susanna fontos volt számára,
ingyen varázsolta újjá a múzeum
számára, fia és a csongrádi zongoratanár, Juhos András segítségével. – Szeretek olyat csinálni, amit más nem tud. Ez persze
olykor kudarcokkal is jár, de hál’
Istennek az kevés volt. Ebben a
szakmában sűrűn van az embernek sikerélménye – nyugtázta a
mester.
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Bugyi Katalin
A telki Csibe Bölcsi vezetőjével, Kamlah Szilviával készült
interjú folytatása A múlt héten az interjú első felét olvashattátok, következzen további
öt nagyon fontos kérdés, valamint a bölcsőde vezető és szoptatási tanácsadó gondolatai.
– Van-e olyan helyzet/gyerek,
amelyben kifejezetten ajánlanád
a bölcsődét?
– Van, amikor valamilyen téren
le van maradva a gyermek, vagy
megrekedt fejlődésben. Mivel a
magyar bölcsődék szakmai színvonala Európa szerte kiemelkedő, magasan nálunk a legnagyobb a szakmai követelmény,
és igazán minőségi a kisgyermekellátás, szerintem, ha bármilyen fejlődésbeli problémája van
a gyermeknek, a bölcsődében jó
helyen van. Persze, van az a probléma, amihez kevés a bölcsőde,
de biztos vagyok benne, hogy a
kisgyermekkel foglalkozó szakemberek konzultációja után a lehető legjobb helyre kerül. Sokszor problémát okoz a szülőknek
az utazás, mert gyakran nincs is a
közelben korai fejlesztő központ.
A gyermekvédelmi rendszer átalakításának lényege éppen az,
hogy mindenki hozzájusson a
számára legmegfelelőbb szolgáltatáshoz, a lakóhelyéhez közel. Egyre több bölcsőde nyílik,
egyre több, magasan képzett
szakemberrel dolgozunk, így egy
adott helyzetben, amikor fejlesztésre van szükség, nem kell mes�szire utazni a gyermekkel.
– Hogy megy nálatok a beszoktatás? Milyen módjai vannak,
van-e egyáltalán több módja?
– A beszoktatásnak van országos módszertana, tehát az összes
magyarországi bölcsődében kéthetes, anyás beszoktatásnak kellene lennie. Ettől bizonyos helyzetekben el lehet térni, pl. az apa
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Baba a fedélzeten

Beszoktatás a bölcsibe

is szoktathatja a gyermeket, vagy
ha másik bölcsődéből érkezett,
elképzelhető, hogy nincs szükség
2 hétre. Van egy beszoktatási terv,
amit minden intézmény a saját
bölcsődéjéhez igazítva kidolgoz,
és ezt alakítja személyre szólóan
minden gyermekre. Van, akinek
elég 8- 10 nap, van, akinek többre van szüksége, mint 2 hét. Itt is
nagy szerepe van az egyénnek,
hiszen mindenki más, és nem szabad (és nem is lehet) egyformán
kezelni két gyermeket. A kéthetes beszoktatás alatt a gondozási
feladatokat fokozatosan vesszük
át az anyától. Az első héten az
anya teszi tisztába a gyermeket,
ő eteti, ő játszik vele, de pár nap
után próbál a háttérben maradni. A legtöbb szülő azt hiszi, hogy
amíg a gyermeke belefeledkezik
a játékba, ő elmegy 10-15 percre,
a kicsi észre sem veszi, milyen jó
lesz az úgy. Ez a legnagyobb hiba,
amit el lehet követni, ugyanis a
gyermek észreveszi, hogy any-

ja elment, ha előbb nem, akkor,
amikor visszajön, és ebből arra
következtet, hogy ha nem figyel,
anyja otthagyja őt. Abban a pillanatban vége a bizalomnak, onnantól kezdve feszült lesz, ha el
is távolodik anyjától, a szeme sarkából azt fogja figyelni, hogy hol
van. A gyerekeknek nincs időérzékük. Teljesen mindegy, hogy 1
percre küldjük ki az anyukát, vagy
20 percre, a lényeg, hogy minél
többször visszajöjjön, ezzel biztosítva a gyermekét, hogy mindig érte jön. Természetesen, mire
megpróbálkozunk egy 10-15 másodperces (!) távozásra, addigra el
kell, hogy fogadja a kisgyermeknevelőjét, aki lelki támaszt és biztonságot tud neki nyújtani, amíg
anyja visszatér.
– Szoptatás és bölcsőde: mit tegyen, ne tegyen az anya, ha még
szoptatja a gyermekét, de bölcsődébe szeretné adni?
– A WHO a legalább kétéves
korig tartó szoptatást ajánlja,

és egyre többen mennek vissza
dolgozni a gyermek 2 éves kora
előtt. Talán ez egy új dolog lesz a
bölcsődékben, hiszen már 6 hónapos kortól dolgozhat az anya
GYED mellett. Ha még nem evett
szilárd táplálékot a gyermek, azt
mindenképpen otthon kezdjék
el (remélhetőleg azért 6 hónap
előtt nem kerül bölcsődébe az
anyatejes baba). Nincs szükség
a szoptatás korlátozására, felfüggesztésére, időbeli átszervezésére. Tapasztalataink szerint nem
nehezebb a szoptatott gyermeket elaltatni, viszont otthon, az
anyának elképzelhető, hogy kicsit nehezebb lesz, mert a napközben elmaradt testkontaktust nagy valószínűséggel este
és éjjel fogja bepótolni. Ha reggel, délután, este és éjjel szoptatja a bölcsődébe kerülés után is a
gyermeket, akkor fenntartható a
szoptatás egészen addig, amíg
mindketten szeretnék.
– Mit tanácsolnál, mi alapján
válasszanak ellátást az anyák,
apák, családok, vagyis mi alapján
döntsék el, hogy családi napközibe , állami bölcsődébe vagy magán bölcsődébe írassák a gyermeküket?
– Elsősorban azt hiszem, a település intézményi infrastruktúrája a döntő tényező. Állami és
magánbölcsőde között nem szabad, hogy különbség legyen az
ellátás színvonalában, tehát, ha
van állami bölcsőde, jó választás lehet. Más kérdés, ha nincs jó
híre egy intézménynek, de ez az
opció magán fenntartású intézmény esetén is fennállhat. Menjenek be minden szóba kerülhető
intézménybe, nézzék meg a csoportokat, figyeljék meg a bent
lévő gyermekek hangulatát, az
mindent elárul. A legfontosabb a
kisgyermeknevelő személye, ha
ő szimpatikus, és a gyerekek vidáman játszanak, nem túl fegyelmezettek, akkor nem lehet gond.

Lőrincz L. László: Vijjogók I-II.
Új regénnyel jelentkezett hazánk legsikeresebb írója, akinek Vijjogók címmel frissen jelent meg dupla kötete, de már
a következő is nyomtatásra vár.
A 80. életévébe lépett népszerű
Lőrincz L. László eddig saját nevén 48 kötetet jegyez, Leslie L.
Lawrence művésznéven 59 írása
jelent meg.
Most nem kedvenc Lawrencünk kalandjait kapjuk, hanem teljesen idegen szereplőket.

Latin-Amerikában vagyunk. Az
indián asszony megtalálja a Szakállas fejét egy sírhalmon, Felixet
megölik és talán meg is eszik. Persze felbukkan egy magyar származású ember is, Endre Vermes
aki haciendát vesz, de rájön, hogy
nem kellett volna; Sotót ketrecbe
zárják, majd helyet cserél Sonyával. Expedíció a dzsungelben. Kik
vijjognak éjszaka (és néha nappal
is) az erdőben? Kik a nagy emberek? Ne nézz fel a fákra, mert em-

bereket fogsz látni az ágakon.
Vagy a darabjaikat. Nem létező
házat nehéz felgyújtani... kivéve
az erdei szellemeknek. Menekülhetsz bármerre, a vijjogók úgyis
utolérnek, és akkor baj van. Nagy
baj. Nagyon nagy baj... Elég horrorisztikus hangulatú kaland, a
hatalmas esőerdőben bolyongva. Bár a végére kiderül a hihetetlen igazság, de védekezni továbbra sem tudnak az emberek,
úgyhogy a kaland nem ér véget…
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Csak az eső volt hívatlan vendég
a Népzenei sokadalomban

Darók József
A strandolók számára nyújtott kiegészítő programot az
immár második alkalommal
megrendezett Népzenei sokadalom múlt szombaton, a Szentesi Üdülőközpont és a Szentesi Vendégszeretet Egyesület
közös rendezvénye. Bemutatkoztak a térség népzenészei,
de érkezett fellépő Csepelről is,
a népdalokat, gyermek-és felnőttmeséket kézműves portékák vására színesítette, bár az
időjárás kicsit közbeszólt.
Úgy tűnik, nem kedvez ez a
nyár a szabadtéri programokMŰANYAGHORDÓ stég alá, gázpalack, kis kocsi és cefrés hordó eladó.
Tel.: 70/294-8504
TERMŐ citromfa, kb. másfél méteres, és SIMSON motor eladó. A
citromfa 20.000,- a motor 65.000 Ft.
Telefon:70-632-7488
EGY 150 literes, valamint egy 200
literes fa boroshordó eladó. Telefon:
30/266-3408
HAGYATÉKBÓL eladó sok minden, köztük: zöld/krém konyhabútor
garnitúra, festett/erezett komplett
szobabútor garnitúra, tölgyfa 7 darabos terasz ülőgarnitúra, háromajtós
szekrény, kétszemélyes kihúzható kanapé, sezlon, kétajtós szekrény, könyvespolc, fehérneműs szekrény, fotelek.
Érd: 30/9353-845
KÉZZEL hajtható utcai rokkantkocsi, és szobai rokkantkocsi eladó. Telefon: 20/256-0091
ELADÓ öntöttvas kád kicsi- nagy,
kályhák, keltető, centrifuga, toll. Telefon:70/619-8125
SZENTESEN a központban Sáfrán
M. u. 13. szám alatti 1730 m2-es közművesített telek lebontandó épülettel
eladó. Telefon: 63/311/604

nak, bár a két héttel korábbi, július 14-i Helyi ízek utcáján éppen
remek időt sikerült kifogniuk, az
a rendezvény vonzotta a legtöbb
érdeklődőt, árulta el a szervező
egyesület elnöke, Matkócsik Pál.
Időjárás-érzékenyek a programjaik, de ugyanez igaz a strandra
is, így együtt elsősorban az intézmény vendégeinek kínálnak
plusz időtöltést, tette hozzá. Később derült ki, mennyire igaza
van az időjárással kapcsolatban.
Múlt szombaton, július 28-án tulajdonképpen már az idei harmadik közös szervezésű eseményre
várták a strandoló vendégeket
és más érdeklődőket. A szentesi

és környékbeli „ízművesek” június 30-án vezették be az egyesület és az üdülőközpont nyári
rendezvénysorozatát, ezt követte a július 14-i, szintén a gasztronómiára épülő kóstoló és vásár,
majd 28-án elérkeztünk a Népzenei sokadalomhoz. A Hankóné
Márta által szervezett műsor
Szentes, Csongrád, Eperjes, Vásárhely, Fábiánsebestyén, Kunszentmárton, sőt Csepel népzenészeit, előadóit sorakoztatta
fel ezen a verőfényes napsütéses, ám olykor kissé felhős szombat délutánon. Voltak visszatérő fellépők, mint Debreczeni-Kis
Helga (citera, hegedű, ének),
és Korsós Kinga (ének, koboz), a
Fényesség Dobkör és a Zöldág
Hagyományőrző Szakkör, Balla
Tibor (citera, tekerő). Először mutatkozott be a szentesi sokadalomban Rajs József (ének, harmonika), Remeczki Klára (ének), Szűcs
Miklós (ének, furulya, népmese), a
Vadrózsa Énekegyüttes, Darabos
Szilveszter (hegedű) és Nagy András (harmonika). A néhány napja elhunyt Varga Imre, azaz Dencs
szentesi főúszómester tiszteletére Balla Tibor citerajátéka mellett
énekelték az Erdő mellett est véledtem című dalt.
A gyerekeknek szóló táncház-

HIRDESSEN INGYEN!
BÚVÁRSZIVATTYÚ, két kerekű
kézikocsi, kisebb nagyobb zsírosbödönök eladók. Telefon: 63/400537

NAGYHEGYEN, a Garázsdűlőn
3000 m2 gyümölcsös eladó. Telefon:
70/405-6116

ELADÓ Abonyitól Szántó tehenek
című 90x70-es olajfestmény. Telefon:
63/311-604

A KISÉRBEN két családnak
is alkalmas nagy ház eladó. Telefon:30/521-3525

ELADÓ 2 darab bordó színű
kényelmes fotel, egy nagyméretű
gázpalack, 3 darab csillár, egy férfi
kerékpár, 3 darab eredeti üveg tetőcserép, hibátlan vasaló állvány. Telefon:30/710-4131

GARÁZSBÖRZE a Horváth M. u.
13/A alatt. Nagyon szép német, saját
tulajdonú, új és használt férfi ruházat,
ingek, zakók, öltönyök kiárusítása,
egyben, vagy darabonként. Bútorzat,
konyhai felszerelések, nagyképernyős
GRUNDIG és PHILIPS TV eladó.

SZENTES, Szent Imre herceg u. 10.
12 -es lakás alatt varrógép, forgatható
parabola antenna, varrógép, chi gép,
fa és műanyag ládák, könyvek eladók.
Telefon: 30/350-9548, 63/317-674
ZÖLDSÉGES faládák eladók.
Szentes, Horváth M. u. 12. Szabó Sándor

SZENTES Nagyhegy Garázs dűlőben 1770 m2 bekerített zárt kert eladó.
Víz, villany van. Telefon: 30/327-6918
GÉPKOCSI
tetőcsomagtartó
(Golf, Vento, Ibiza) eladó. Telefon:
63/314-854, 20/214-4996

2018. augusztus 3.
ban a Boci, boci tarkától az Aki
nem lép egyszerre … kezdetű
dalig sorra hangoztak fel a népszerű dallamok. Szűcs Miklós
előbb gyerekközönségnek, majd
felnőtteknek – pikánsabban –
is mesélt. Volt népdaltanítás (A
Vidróczki híres nyája), s katolikus népénekek is felcsendültek.
A fürdőruhás vendégek közben
kézműves portékák közül válogathattak, Kovács Ivánné népi bútorfestő termékeiből és férje leleményes játékaiból.
Majdnem rendben lement a
program, de sajnos délután ötkor felhőszakadás szakította meg
a rendezvényt, így a közös éneklés már nem valósulhatott meg.
Azért a fedett helyre behúzódó
strandvendégeket néhány fellépő tovább szórakoztatta, szólt a
hegedű és az ének, nehogy már
az eső elvegye a kedvüket!
Ami a Szentesi Vendégszeretet Egyesület további terveit illeti, Matkócsik Páltól megtudtuk,
augusztusban következik a tiszai
ártérbe vezető gyalogtúrájuk,
a nemzeti ünnepen ismét, sorrendben negyedszer megrendezik Helyi ízek utcáját, amelynek
alkalmával a támogatójegyek
sorsolását is megtartják, a díjak
között két napos szállás, ajándékcsomagok, fürdőbelépők találnak gazdára. Szeptemberben a
Térfesztivál egyik kiegészítő rendezvénye az ő szervezésük, valamint gombakereső programmal
is készülnek a hónap végén.
TRÁGYA ingyen elvihető. Telefon:
20/321-5875
A SZENTESI ÉTELBÁR az alábbi
munkakörökbe keresi kollégáit: pultos
kisegítő, konyhai kisegítő. Érdeklődni
személyesen az Arany J. u. 16. szám
alatt.
SAJÁT kézből gyönyörű német
férfi öltözet, zakó, ing nadrág eladó,
egyben, vagy egyenként. 70/605-5252
KÖZPONTHOZ közel régi belső
ingatlan gazdálkodásra is alkalmas
nagy udvarral eladó vagy kiadó. Víz,
villany , gáz, fürdőszoba van. Telefon:
30/402-6522
FÉRFI munkaerőt keresünk fizikai
munkára. B kategóriás jogosítvány
szükséges. Telefon: 30/942-5523
SZOCIÁLIS gondozó-ápoló, ápolást, gondozást, házimunkába besegítést vállal. Telefon: 70/620-8230

ELADÓ 300 kg-os fa mázsa, 3T
láncos csigás emelő, 220 V-os cirkulára cserélhető. Telefon: 20/471-1201

NAGYHEGYEN a Kispatéi úton
903 m2 föld 50m dupla-bordás fóliával, vízzel, villannyal, 1.450.000 Ft-ért
eladó. Telefon: 63/311-655

SZENTESI újszerű családi ház 104
m2 4 szoba+amerikai konyha-nappali,
nagy terasszal eladó. Érd: 70/3872121.
200 kilós famázsa rozsdamentes bevonattal eladó. Telefon: 30/521-3525

SZENTESI gyűjtő korrekt áron
vásárol régi fém, és papírpénzt, regipenz@citromail.hu. Tel.: 30/738-3093

28-AS hajlított vázú női kerékpár,
régi kanapé, szekrény eladó. Telefon:
70/3636-206, vagy a 63/313-737

SZENTESEN a kertvárosban Móra
F. u. 9/3. szám alatti ház eladó. Telefon:
30/606-4899
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Anna-napi hangverseny és búcsú
HETI

10. Kygo & Miguel
Fotó: Lantos Imre
Darók József
Ünnepi hétvégét tartottak a
Szent Anna templomban. Egy
tizenöt évre visszanyúló hangversennyel, majd a hagyományos búcsúval és szentmisével ünnepelte védőszentjét a
Szent Anna Plébánia.
Tizenöt évvel ezelőtt indult
útjára két díszpolgártól, Berkes
János operaénekes, Érdemes
Művésztől és Nagy János címzetes zeneiskola igazgató, karnagytól egy kezdeményezés és
vele egy koncertsorozat a Szent
Anna templomban, az orgona
felújítására. Az orgonát ugyan
adományokból már 2013-ban
átadták, a Szentesi Szent Anna
templom Orgonájáért Alapítványa a kulturális értékek támogatását is célul tűzte ki, így
a hangverseny-sorozat folytatódik, július 27-én este a 15. alkalmat tartották. – Az egyház és a
művészet kéz a kézben jár, így
magától értetődő, hogy a legnagyobb évközi ünnepünket,
a templombúcsút megelőzően
hagyományosan helyet adunk

az Anna-napi hangversenynek,
fogalmazott ünnepi beszédében
dr. Gruber László plébános. Prof.
Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár, a város díszpolgára
volt ezúttal is az est műsorközlője. Szent Annáról, Szűz Mária
anyjáról, Jézus nagymamájáról
emlékezett meg, s vele egyúttal nem csak a templom védőszentjéről, de a nagymamákról
is. – Az ünnep legyen mindan�nyiunké! Hiszen a búcsú mindig
azt jelentette, hogy a barátok, az
ismerősök, a távolabbi rokonok
is eljöttek, illett megjelenni az istentiszteleten, az ünnepi szentmisén – mondta.
A programban az opera és
operett műfaj kiválóságai lépnek fel minden évben, Berkes János és Kállay Bori Érdemes Művészek állandó fénypontjai az
ünnepi műsornak. Nagy János
orgonán, Rácz József trombitán
adta elő nyitányként Charpentier Preludiu c. művét, majd az Ave
Maria következett Birinyi Mónika,
az Operettszínpad művészétől.
Szentesi szerző, Balázs Árpád
szerzeményének részlete is el-

Véradás
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház és
a Magyar Vöröskereszt Szentesi Vezetősége minden héten kedden és szerdán délelőtt 07.30-12
óráig, és csütörtök délután 14-17 óráig tart véradást Szentesen a Vérellátó Állomáson.
A Szentesi Vérellátó és a Magyar Vöröskereszt
Szentesi és Csongrádi vezetősége véradást tart

hangzott, a Ne carte, nec marte
oratóriumának 2. tétele, A Duna
nimfája, az ugyancsak szentesi
Nagy Johanna énekművész tolmácsolásában. Felcsendült még
Kacsóh Pongrác János vitéz című
daljátékából a jól ismert Egy rózsaszál szebben beszél című dal,
Bálint Csaba énekművész előadásában. Zerkovitz Béla dalát
Kállay Bori énekelte, Chopin variációt játszott Takács Gabriella
fuvolaművész, zongorán kísérte
Nagy János. Berkes János a Sorrentói emléket énekelte, majd a
Time To Say Goodbye hangzott
el a Birinyi – Bálint kettőstől. Kállay Bori az Olasz dallal tért vis�sza, zárásként Berkes Jánossal
egy duettel búcsúztak: Panis angelicus, zongorán kísért Hegedűs
Valér zongoraművész.
Július 29-én, vasárnap az Anna-napi szentmisét és búcsút
dr. Guber László plébános celebrálta, P. Kerényi Lajos piarista
szerzetes szónoklatával, közreműködött Szentes Város Fúvószenekara, a templom Szkólája,
Szilágyi László kántor. Az ünnepi
istentiszteletet körmenet zárta.

augusztus 7-én, kedden 15 és 17 óra között Árpádhalmon a Művelődési Házban. Szegváron is
várják az önkénteseket augusztus 14,-én kedden
15 és 18 óra között a Művelődési Házba. Véradást
szerveznek Szentesen a Hungerit Zrt. orvosi rendelőjében augusztus 23-án, csütörtökön 9 és 12
óra között, valamint másnap az üdülőközpontban 13 és 16 óra között. Mindszenten is nyújthatják karjukat a véradók augusztus 28-án, kedden 14 és 18 óra között a Művelődési Házban.

Remind Me to
Forget

9. Shawn Mendes

There's Nothing
Holdin' Me Back

8. Jax Jones

Breathe

7. Ofenbach feat.

Nick Waterhouse

Katchi

6. Wellhello

Nem Olyan Lány

5. Majka

Mindenki táncol

4. Sigala feat. Paloma
Lullaby

3. Follow The Flow

Nem Tudja Senki

2. The Biebers feat. Fluor
Valami Mást

1. L&otfiMyraBegiMonoka
feat. JumoDaddy
A Parton Várlak
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Páros interjú Hernádi Judittal és Kern Andrással

ban, ez tart 40-50 éves korig, pláne, hogy az élet egy kicsit hos�szabb is lett. Olyan nagyon nagy
szerepválogatás most már nincsen. Tulajdonképpen az egész
pálya a fiatalabbaknak való.
– Teljesen mások abból a szempontból, hogy Hernádi Judit mindig szabadúszó volt. Mondhatjuk
azt, hogy most elköteleződött az
Orlai Produkciós Iroda felé?
H. J. : Semmit nem írtunk alá,
mert én azt képtelen vagyok.
Ez tulajdonképpen egy gentlemen’s agreement (írásba nem
foglalt) dolog, ugyanúgy ahogy
eddig is az életemben, ilyen szinten voltak a művészi kapcsolatok,
kivéve, amikor egy produkcióról
van szó. Azt csak aláírom, de azt
se rögtön az elején, mert mindig
szeretem azt hinni, hogy még elfuthatok. Mindenkinek megvan a
maga problémája, ez az enyém.
– Kern András pedig lassan örökös tagja lesz a Vígszínháznak, hiszen a Színház- és Filmművészeti
Főiskola után rögtön oda szerződött, ennek már 48 éve.
K. A. : Ebből a szempontból hűségesebb vagyok, és ez nem zavar. A Vígszínházban is annyi rendezővel és színésszel dolgoztam
ezalatt a jó sok év alatt, mintha
12 színházban lettem volna tag.
– Milyen újra együtt a színpadon?
K.A. : Borzalmas! (Hernádi Judit
ismét hangosan felnevet, és hozzáteszi, hogy Kern András hazudik.) Amikor otthon nézem a televízió interjúkat, mindenki azt
mondja, hogy nagyszerű, nagyon
jó, nagyon szeretjük. Mindig érdekelt, mi lenne, ha végre valaki
egyszer azt mondaná, hogy borzalmas!

Tájékozottnak lenni jó!
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Kernádi – együtt a színpadon

Palicska Irén
Alapvetően páros interjút
szerettem volna a két legendás művésszel, amely meg is
valósult. A Hitted volna? című
keserédes komédia július 25-i,
szentesi bemutatója előtt beszélgettem velük. Tudvalevő,
hogy Kern András az újságírók
réme, ha olyan kedve van, akkor fogja magát interjú közben, feláll és elmegy. Viszont
most meglepően nyitott, kedves és készséges volt, csakúgy,
mint Hernádi Judit.
– Amikor készültem a beszélgetésre, mindig az ugrott be, hogy
Kernádi, nem véletlenül. 2001-ben
ilyen címmel készítettek közös lemezt. Milyen emlékeik vannak ezzel kapcsolatban?
K.A.: Ezt valaki kitalálta, én már
nem is tudom, hogy ki.
H.J.: Képzeld el, én! Tulajdonképpen a Heilig család találta ki,
én akartam, hogy legyen egy közös lemezünk. Andrisnak van egy
estje, amiben azóta is vendégként lépek fel, és erről a lemezről
is elhangzik néhány dal.
– Azt tudom, hogy Kern András
nem szereti a születésnapokat, de

januárban töltötte be a 70-et.
K.A.: Hú, a k…. anyját, ha ezt
maga tudja, miért mondja el? –
mindketten hangosan felnevetnek.
– Milyen volt a születésnapi koncert, ott volt a család, a barátok?
Hogyan élte meg?
K.A.: Tulajdonképpen nem is
az volt az érdekes, hogy a család
és a barátok ott voltak, hanem,
hogy nézők voltak, az sokkal érdekesebb volt. A két estre 1200
vendég jött el a Kongresszusi
Központba, az már nagy társaságnak számít. Jó hangulatú, érdekes, kedves, meleg szeretettel
adott és fogadott koncert volt, és
végül is ez jó érzés az embernek.
H.J.: Egyébként egy ilyen koncert nagy munka, akkor, hogyha valaki azt vállalja, hogy végig
színpadon van, tehát nem csak
felköszöntik, hanem fel is lép, és
ezt kétszer végig kellett csinálnia aznap. Fantasztikus energiával bírtad! – fordul Kern felé.
K.A.: Ilyenkor van egy fajta adrenalin szint, amitől bírja az ember, és nem olyan fárasztó.
– Ha kettejük nevét említik, azt
gondolnánk, hogy rengeteg filmben és előadásban játszottak

együtt, de utoljára 1983-ban álltak
így színpadon.
H.J.: Igen, egy színdarabban,
Schisgal írt két egyfelvonásost, az
egyik a Gépírók, a másik a Kínaiak. Utána sokáig nem játszottunk
együtt színpadon, de filmeztünk.
Volt a ……. – itt Hernádi Judit elakad, ismét elnevetik magukat,
majd Kern András kisegíti:
K.A.: Valamelyik Bujtor-filmben játszottunk együtt, az régen
volt, aztán egy Révész-filmben is,
a Miniszterben is. Televízióztunk
sokat, meg lemezt készítettünk,
szóval nem voltunk elszakítva
egymástól, csak éppen színpadi
helyzet volt nagyon régen, aztán
most van.
– Öt éve játsszák a Hitted volna?
című darabot, nagy sikert jósoltak
neki. Tud még valami újat nyújtani az előadás a színész számára?
H.J.: Van, amikor igen. Most
már ritkán megy, úgyhogy minden alkalommal át szoktuk nézni, Andris és én is. Mindig van
egy újdonságérzete az embernek, rácsodálkozik, hogy milyen
jó kis előadás.
K.A.: Tulajdonképpen ennek a
darabnak nem is az a dolga, hogy
nekünk újat adjon, ez kicsit sznob
dolog, hogy mennyit tanulunk
belőle, mennyit ad nekünk egyegy ilyen este. Ez arra való, hogy
a közönségnek nyújtson valamit.
Mi adjuk ezt a közönségnek, ők
pedig nem látták, persze, hogy
új nekik.
– Csak jó kritikákat olvastam az
előadásról, hogy igazi jutalomjáték. Valóban az?
H.J.: Én nem tudom, amiért az
embernek dolgozni kell, hogy
lehet jutalom? Én a jutalmat akkor szeretem, ha nem kell csinálni semmit, adnak egy szép habos
valamit, mellé pénzt, és akkor az
jutalom. Na, jó! Persze, nagyon
jó játszani. Egy olyan típusú darab, ami nem szokványos formában fogja meg, hogy két idősebb
ember hogyan talál egymásra.
– Kevés darab szól az 50-60-as
korosztályról és ennek a közönségnek, az Orlai Produkció pedig ezt
felvállalta.
K.A.: Az iroda felvállal mindent,
ami jó, találtak egy jó darabot.
Igen, kevesebb van belőle, mint
a 30-40-esekről, azokról szól a
legtöbb művészeti alkotás, akkor
van az ember a legjobb formájá-

2018. augusztus 3.
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TRENDI Sátrazás a pusztában
Ha augusztusban indulnánk
nyaralni és korábban nem foglaltunk szállást, nagy valószínűséggel elfelejthetjük a kényelmes hoteleket és szállodákat. A
kalandról és az élményekről viszont ebben az esetben sem kell
lemondanunk. Induljunk bátran biciklitúrára vagy kempingezni! Mire is lesz szükségünk?
• Navigáció: ahhoz, hogy megfelelően tudjunk tájékozódni,
szükségünk lesz térképe, GPS-re,
valamint iránytűre.
• Napvédelem: naptej, napszemüveg, kalap, UV-védő ruházat nélkül nem érdemes elindulni a nyári hónapokban.

• Szigetelés eső ellen: vízálló
dzseki, esőkabát legyen a csomagunkban! Ha csak egy napos túrán
veszünk részt, akkor is érdemes vízálló ponyvával készülni a hirtelen
lezúduló csapadékra.
• Extra ruha: ha elázna vagy
bármilyen ok miatt cserélni kellene a ruházatunkat, legyen egy
tartalék nadrágunk, pólónk, pulóverünk!
• Világítás: a fejlámpa könnyű,
kis helyet foglal, használata közben a kezünk szabad marad. Ha
zseblámpát viszünk magunkkal,
mindenkinek legyen sajátja és
az adjon akkora fényt, hogy vészhelyzet esetén tudjunk vele jelez-

ni. Ne feledkezzünk meg a tartalékelemekről!
• Elsősegély-csomag: bakancsos túrák során számíthatunk
hólyagokra, horzsolásokra, vágásokra. Vigyünk magunkkal fertőtlenítőszert és steril gézlapokat!
Emellett lázmérő, lázcsillapító és
hasfogó is jól jöhet.
• Tűzforrás: ha ételt készítenénk
vagy ha szeretnénk megmelegedni, szükségünk lesz vízálló gyufára, öngyújtóra vagy gyújtósra
• Szerszámos készlet: ha elromlana a biciklink, kés, csavarhúzó,
összecsukható olló, ragasztószalag legyen a közelben!

• Plusz étel: arra az eshetőségre számítva, hogy eltévedhetünk
vagy a biciklinkkel történhet valami, készüljünk olyan plusz adag
– főzést nem igénylő – étellel, ami
sokáig megőrzi a szavatosságát,
pl. müzliszelettel vagy aszalt gyümölccsel!
• Ital: két üveg víz mindig legyen
nálunk és tájékozódjunk előre a
lehetséges víznyerőhelyekről!
• Vészhelyzet esetére vigyünk
magunkkal kést vagy bicskát, rovarriasztó szert, valamilyen kommunikációs eszközt: rádió adóvevőt vagy mobiltelefont, sípot,
tükröt!

Három este a madarakról a ligetben
Darók József

Ez az ismeretterjesztő és kézműves foglalkozással egybekötött
hangulatos ligeti esemény az évekkel ezelőtt elindított Nyáresték a
Gerald Durrell, a ligeti „jómadarak” és Mátyás madara a főszereplői a ligeti múzeum, azaz a Csallány Gábor Kiállítóhely nyári múzeumban folytatása. Ha madarat nem is lehetett fogatni a résztprogramsorozatának, mely három csütörtök estén várja a csa- vevőkkel az első estén, július 26-án, amikor a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány Szentesi Madármentő Állomásának önkéntesei,
ládokat
Molnár Emma és Bihari Dániel József bemutattak egy dolmányos varjút és egy szajkót, azért rengeteg hasznos ismerettel gazdagodhattak
kicsik és nagyok. Kedvelt előadó is visszatért Fekete Zoltán, a Koszta-iskola földrajz-biológia szakos tanára személyében, aki az első estén
Gerald Durrell munkásságán keresztül az ember és az állatok harmonikus együttéléséről, a veszélyeztetett állatfajok megmentéséért tett
erőfeszítések fontosságáról beszélt rendkívül közvetlen,„családbarát”
stílusban. S nem mellesleg, nem győzte megdicsérni az igen tájékozott hozzászólókat, legyen az idősebb vagy akár kisiskolás.
Az immár augusztusban tartott második este keretében sétát tettek a ligetben, s igyekeztek felfedezni minél többet a fás-bokros park
madárvilágából. A záró estén, augusztus 9-én 18 órától Mátyás madara jön el a ligeti múzeumba.
Fotó: Lantos Imre

Tájékozottnak lenni jó!
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Augusztus
PROGRAMAJÁNLÓ
11. szombat
GASZTRO ÉS SPORTNAP
Idén a III. Tisza Strandi Gasztro és
Sportnapot rendezik meg Szentesen. 15 órától halászléfőző megmérettetés (jelentkezni augusztus
9-ig lehet Szabó Zoltánnál, vagy a
Tiszavirág Büfében).
Délután gyermekprogramok, ingyenes ugrálóvár, segway kipróbálás. 16 órától Hevesi Imre gyermekkoncertje. Sportprogramok: 15
órától lábtenisz verseny, asztalitenisz bajnokság, kosárra dobó verseny, evezés. 20 órától a First zenekar koncertjét hallgathatják meg.

10-12.
FALUNAP
A Fábiánsebestyéni Falu Fesztivál pénteken 17 órától motorshow-val indul, 18 órától motor
szépségversennyel folytatódik. 18
órától futás, majd egy barátságos
labdarúgó mérkőzés lesz.
Szombaton 6 órától kirakodóvásár, 10 órakor a Pom Pom zenekar
zenés gyermekműsora, szintén 10
órakor a Borostyán közösségi klub
jótékonysági tyúkláb sütése, 10
órától önkormányzati járműkiállítás, 11 órakor sütemények versenye.12 óra és 13 óra között ebéd.
Délután 15.30 órakor gyermekszépségverseny, 16.30 órakor Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek társastánc bemutatója lesz, 17
órától tűzoltó bemutató, 17.30 órától gyermekműsort nézhetnek a kicsik, 18.15 órakor a Fanny Menyasszonyi ruhaszalon bemutatója.
Este 19 órától retro tátika műsor,
19.15 a Borostyán Közösségi Klub
műsora, 20 órakor ünnepélyes
megnyitó, 21 órakor fellép a Seres
Brothers, 22 órakor tűzzsonglőrök
műsora, 22.30 órától retro disco.
Vasárnap reggel 6 órától kirakodóvásár, 8 órától a Borostyán Közösségi Klub jótékonysági tyúkláb sütése, 8 órakor Székely Sándor sakk
emlékverseny, 8.30 órától kispályás
labdarúgótorna, 9 órakor Kreatív
anyu+mama klub kézműves foglalkozása, 9 órakor kézimunka bemutató, 12 és 13 óra között ebéd.
Délután 17 órától tűzoltó bemutató, 18.30 órától sport bemutatók,
19 órakor operett műsor, 20 órától
fellép Bebe, 21 órakor tombola, 22
órakor tűzijáték.

szentesiélet

Szentes családi ízei
Szilvás gombóc
HOZZÁVALÓK: 80 dkg lisztesre
fövő burgonya, kb. 30 dkg liszt és
egy kevés a nyújtáshoz, 1 ek vaj,
meg 10 dkg vaj, 1 db tojás, só, 14
db érett szilva, 14 db kockacukor,
15 dkg zsemlemorzsa, 1 ek porcukor a szóráshoz.
ELKÉSZÍTÉSE: A burgonyát héjában megfőzzük, melegen meghámozzuk és burgonyanyomón áttörjük.
A langyosra hűlt masszát a liszttel, az 1 ek vajjal, a tojással és 1 csipet sóval simára gyúrjuk. Ezután félujjnyi vastagra kinyújtjuk, és 14 négyzetlapra vágjuk. A szilvát megmossuk, leszárítjuk és kimagozzuk. A magok
helyére 1-1 db kockacukrot teszünk. Egy nagy fazékban enyhén sós vizet forralunk. A szilvaszemeket a tésztalapok közepére helyezzük, és a
sarkokat összecsippentjük. Lisztes kézzel gömbölyűre formázzuk a gombócokat, és a lobogó vízben főzzük kb. 15 percig. Közben a maradék vajat felforrósítjuk. Beleöntjük a zsemlemorzsát, tetszés szerint 1 ek porcukorral édesítjük, és állandó keverés mellett világosbarnára pirítjuk. A
gombócokat kivesszük a főzővízből, lecsepegtetjük, és megforgatjuk a
vajas morzsában.

Családi események

Született: Kátai-Pál Gábor Andrásnak és Doszlop-Nagy Renátának (Szentes, Jókai u. 85.) Botond (képünkön), Ujszászi Zsoltnak és Fülöp Enikőnek (Csongrád, Arany J. u. 9.) Boróka, Bertók Józsefnek és
Varga Anitának (Csongrád, Kazinczy F. u. 4.) Szilvia, Bakai Gáspár Zsoltnak és Bertók Renátának (Csongrád, Csemegi K. u. 25.) Szilárd nevű
gyermeke.
Házasságot kötött: Cserényi Krisztián (Szentes, Nagynyomás tanya 111.) és Móra Henrietta (Szentes, Berek tanya 26/A), Farkas Ádám
és Pusztai Adrienn (Szentes, Kis utca 3.), Szeles Attila (Szentes, Wesselényi u. 89.) és Debreczeni-Kiss Katalin (Szentes, Wesselényi u. 70.),
Oltyán István (Tiszakürt, Muszályszőlő 7.) és Felföldi Beáta (Szentes, Koszta J. u. A lph.2/6.) – képünkön, Lakatos János és Mankovits
Brigitta (Szentes, Bocskai u., 29.)
Elhunyt: Török Gyula (Szentes, Kováts K. u. 3.), Rádi István(Csongrád, Széchenyi M. u. 19.), Ujszászi Andrásné (Csongrád, Erzsébet u.
13.), László István (Csongrád, Honvéd u. 19. 4/16.)
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HOROSZKÓP
Augusztus 3-9.
KOS Gondold végig, hogy mi
az, ami igazán fontos neked.
Lehet, hogy sokkal többet áldozol fel valamiért, mint
amennyit feláldozni érdemes lenne.
BIKA Izgatott vagy egy kihívással kapcsolatban, és bár a dolog egyelőre kétesélyes, te
mégis bízol abban, hogy szerencséd lesz. Ez a hozzáállás elhozhatja neked a sikert.
IKREK Valaki nagyon izgatottnak tűnik valamivel kapcsolatban, pedig te most egy
kis nyugalomra vágysz. Hamarosan ez is megadatik neked, és akkor
koncentrálhatsz a terveidre.
RÁK Ne ragaszkodj görcsösen
valamihez, ami talán nem is
tesz téged boldoggá. Ne másokra hallgass, amikor arról van
szó, hogy mi tesz téged boldoggá, kövesd
a saját szívedet.
OROSZLÁN Mikor már kezdenéd elbízni magadat, valami emlékeztethet arra, hogy
talán nem annyira biztos
még a győzelem. Egy kis óvatosság soha nem árthat, de azért ne ijedj
meg nagyon.
SZŰZ Valaki látja rajtad, hogy jót
tenne neked egy kis pihenő, és
megpróbál levenni néhány terhet a válladról. Ne tiltakozz ez ellen, neked is jót fog tenni a dolog.
MÉRLEG Minél jobban beleéled magadat valamibe, annál biztosabb vagy abban is,
hogy cselekedned kell a dologgal kapcsolatban. Egyetlen napot sem
akarsz többé veszni hagyni.
SKORPIÓ Izgalmas utakra
bukkansz, de úgy tűnik, ezek
még érdekesebb kérdésekhez vezetnek. Igyekezz olyan
válaszokat találni, amelyek téged is megnyugtatnak.
NYILAS Valami gyanúsnak
tűnik, és azt érzed, hogy valaki megpróbál leplezni valamit előtted, vagy meg akar
téveszteni. Ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek.
BAK Magyarázatot keresel valamire, amit zavarónak találsz,
de egyelőre még várnod kell a
megnyugvásra. Tartsd nyitva a
szemedet, és akkor válaszokat is találsz.
VÍZÖNTŐ Nem szeretsz olyan
ígéreteket tenni, amiket nem
tudsz betartani. Igyekezz ehhez
tartani magadat a héten is, és akkor nem kerülsz kellemetlen
helyzetbe.
HALAK Ha mindent okosan
rendezel el, akkor ezen a héten
még egy kis pihenőre is marad
időd. Legyél körültekintő, hogy
semmi ne zavarja meg a töltekezést.
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170 éve: A rendezett tanácsú városi jogállás elnyerése

A falusi-mezővárosi kupaktanácstól
a korszerű városi közigazgatásig

Labádi Lajos
Amint tudjuk, Szentes ősidők
óta lakott település; a honfoglalást követően Ond vezér törzsének szállásterülete. Az oklevelek 1332-től templomos
faluként, 1564-ben mezővárosként (oppidum) említik. A török
hódoltság idején többször teljesen elpusztult és újjáépült.
1694-ben vésetett címeres pecsétjén falunak vallja magát. Új
földesurának – Harruckern János Györgynek – legfőbb törekvése a vidék benépesítésére
irányult, akinek közbenjárására a település 1730-ban évi három országos vásár tartására
kapott jogot, s ezzel a privilégiummal újból mezővárosi rangra emelkedett. A helyi ügyeket
a főbíró, a nótárius (jegyző) és
12 fős tanács intézte (a nép
nyelvén „kupaktanács”).
A város igazgatási rendjében fontos változás következett be az 1836. évi örökváltsági szerződés megkötése
után, amelynek révén a település megszabadult a feudális
kötöttségektől és a földesúri
hatalomtól. „Szabad Szentes”
közigazgatását – lakóinak száma ekkor már meghaladta a 16
ezer főt – saját szervezési szabályzatban rögzítették, amelyet Klauzál Gábor országgyűlési követ (későbbi 1848-as
miniszter) dolgozott ki.
Az ún. koordináció pontosan meghatározta a testületek,
a tisztviselők és az alkalmazottak választási módját, jogkörét
és kötelességeit; intézkedett a
város gazdálkodásáról, az első
folyamodású bíróság és a városi közigazgatás, valamint a
pénzkezelés rendjéről, a szaktisztviselők és alkalmazottak
fizetéséről. A lényegében rendezett tanácsú önkormányzati és hivatali szervezetet tükröző szabályrendelet 3 évenkénti
tisztújítást írt elő; a lakosság 4
tizedre (kerületre) osztva 30–
30 esküdt polgárt választhatott, összesen 120-at. Esküdt
polgár lehetett minden helybeli lakos vagyonra és származásra való tekintet nélkül.
A szavazati jog viszont vagyon
szerint oszlott meg, biztosítva

Nádori leirat 1848-ban
a vagyonos elemek mindenkori túlsúlyát. (A módosabb gazdák több szavazattal rendelkeztek, mint az átlaglakosok.) A
„külső tanácsnak” 60 tagja volt
(20 nemes és 40 nemtelen); a
„belső tanács” a főbíróból, a főkamarásból, a szószólóból és 9
tanácstagból állt. A belső tanácsot és a városi tisztségviselőket a külső tanács választotta
a város valamennyi lakosa közül. A korábbi szokásjogon és a
földesúr feudális hatalmán alapuló igazgatási gyakorlat helyébe egy rendszerbe foglalt,
szakszerűen tagolt közigazgatási rend lépett.
Sajnos az új önkormányzati rendszer igen rövid életűnek bizonyult. Az Örökváltsági
szerződésről hamarosan kiderült, hogy számos pontja ellentmond az úrbéri kötésekről
szóló 1836: VIII. törvénycikknek, vagyis jogilag támadható. 1840 őszén a vármegye
törvényszéke megsemmisítette Szentes új igazgatási rendjét, és visszaállította a korábbi földesúri törvényhatóságot.
Szentes újra földesúri mezőváros lett, azzal a különbséggel,
hogy nem úrbéres szolgáltatásokat teljesített, hanem azok
váltságát fizette.
A városi önkormányzat fejlődése szempontjából rend-

kívül jelentős dátum 1848/49.
Szentes nádori rendelettel elnyerte a rendezett tanácsú város jogállását, valamint az önálló országgyűlési képviselő
választásának jogát. A Szemere Bertalan belügyminiszter ellenjegyzésével ellátott, 1848.
július 16-án kelt nádori leirat
végleg kiemelte Szentest mezővárosi státusából. Kimondta, hogy a nevezett település
kiterjedése, lakosainak száma
és képzettsége, pénztárainak
és közjövedelmeinek állapota, az ügyek gyorsabb menete,
az igazgatás ellenőrzött biztossága okán felhatalmazza a
várost az első folyamodású bíráskodás hatóságával, bírói és
tisztviselői megválasztásának,
tehát a rendezett tanács megalakításának jogával. (Lásd a
mellékelt nádori leirat szövegét.)
Az új igazgatási rendet meghatározó statútum alapján
1849. január végén és február elején került sor a helyi választásokra. A főtisztviselőket
(polgármester, főbíró, főkapitány, 8 tanácsnok, főjegyző,
aljegyző, főügyész, árvagyám)
jelölés után a szavazóképes
pol¬gárok közvetlenül választották. Polgármesterré nagy
többséggel Boros Sámuel eddigi főbírót választották meg.
Ezt követte a képviselő-testü-

let tagjainak megválasztása. A
törvény értelmében Szentes –
22 000 főnyi lakosságánál fogva – közepes városnak számított, ezért arányosan 107 városi
képviselőt választhatott. Ennek lebonyolítása úgy történt,
hogy a szavazati joggal rendelkező választópolgárokkal
fejenként fölírattak 107 nevet,
s az ily módon legtöbb szavazatot kapott 107 polgár alkotta a város képviselő-testületét.
Vagyis a választás jelölés nélkül, közvetlenül történt, a birtoktalanok és a nők kizárásával.
A szabadságharc leverése
után a város jogi státusa jelentős sérelmeket szenvedett. A
mélypont 1865 nyarán következett be, amikor felsőbb parancsra Szentest ismét megfosztották a rendezett tanácsú
városi jogállásától. A városi szervezet helyébe községi
szervezetet állítottak, visszahozva a szabadságharc előtti
falusi „kupaktanács” rendszert.
A város elsőfolyamodású bíráskodási jogköre megszűnt,
a szaktisztviselői referenciákat
felszámolták, a polgármesteri
tisztség helyébe visszaállították a főbírói tisztséget. A városi
rang elvesztése általános tiltakozást váltott ki, de a rendezett
tanácsú városi jogállást csak az
1867. évi kiegyezés után sikerült visszanyerni.
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Nyerjen a Szentesi Életben!
Előző számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: „Az ormokra nem hívják az
embert, oda fel kell kapaszkodni”. (Manet)
Az előző lapszámunk nyertese: Nagy
Krisztina. Nyereménye az Őze Lajos Filmszínház páros belépője. Nyereményét a
Szentesi Élet szerkesztőségében veheti át.
(Szentes, Kossuth tér 5.) Ezen a héten az
Üdülőközpont páros belépőjét sorsoljuk ki.
Vízszintes: 1. George Sand francia írónőtől
idézünk (folytatás a vízszintes 76. számú sorban). 15. Egy Észak-Európai országra. 16. Mítosz. 17. Nagyon régi. 18. Erről a hétről való. 20.
…a – az iszlám legnagyobb vallási kisebbsége. 21. Kettőzve gyermeki figyelmeztetés. 22.
Idegen szóval jelzés, utalás. 25. Angol tiltás. 26.
Regény szerzője. 28. Német határozott névelő.
29. Mozgókép-felvétel- és lejátszási technoló-

1

2

3

4

5

6

7

giára vonatkozó szabvány, videokazettát kezelő készülékek számára. 30. Páratlanul csalna!
31. Földdarab, göröngy. 34. Homok jelzője lehet. 36. Önfejű, nyakas. 44. Nappal fele! 45. Ez
évit. 48. Illetve, röviden. 50. Az emberi repülés
első áldozata a görög mitológiában. 51. Dunamenti városban lakik. 53. Gyilkolt. 54. Intenzitása. 56. Kalcium vegyjele. 57. Atlasz eleje! 58.
Meghitt, békés. 61. Páratlan tuzsai! 62. Arra,
ott, népiesen. 64. Osztrák költő (Rilke). 66. Forró égövi. 69. Fordított ellenértéke! 70. Indítéka. 71. Élet. 73. Ifjúsági. 74. Iskolába járogat. 76.
Az idézet második sora. 77. Szolmizációshang.
Függőleges: Előfordul, megesik. 2. Hordógyártó. 3. Végtelenül inog! 4. Tizenéves. 5. A
végén elfogná! 6. Valódi, hamisítatlan. 7. Hirdetésekkel, reklámmal foglalkozó cég névbetűi.
8. Kimenő a katonaságnál. 9. …ag – a német
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52
58

64

46

30
34

35

47

59

71
D
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62
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68

74
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A Városháza Pinceéttermében is
megvásárolható és elfogyasztható!

Tel.: 63/314-217

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Húsleves csigatésztával,
Sárgaborsó főzelék,
párolt sertésszelet

Sütőtök krémleves,
Bakonyi pulykacomb
kockák, orsótészta

Grízgaluskaleves,
Rántott sertésszelet,
burgonyapüré

Erdeigyümölcs krémleves,
Rakott burgonya
kolbásszal

Pikáns leves,
Milánói makaróni

B

Eperkrémleves,
Tanyasi sertésszelet,
vegyes köret, káposztasaláta, keksztekercs

Tejfölös karalábéleves,
Pulykamell kárpáti
módra, párolt rizs,
Nyárikrémes

Minestrone,
Csülökpörkölt, galuska,
almapaprika, túrós rétes

Fejtett bableves,
Sajtos-sonkás pulykacomb
érmék, sültburgonya,
paradicsomsaláta, tiramisu

Csontleves,
Sertéshúskockák bakonyi
módra, szarvacskatészta,
ízes palacsinta

C
menü

Erőleves húsgombóccal,
Parajjal töltött ravioli,
tejszínes feketekagyló
ragu

Brokkoli krémleves,
Marhalábszár steak
suvide pecsenyelével, főtt
burgonya, paprikasaláta

Zöldségkrémleves,
Almával, sonkával töltött
tekercs rántva,
pirított burgonya,
áfonyamártás

Hagymakrémleves,
Sertéskaraj roston,
pecsenyelé, gombás
karfiol sufle

Burgonyakrémleves,
Haltekercs, káposztába töltött
zöldség rizottó,
paradicsom tatár

hét

A
menü
menü

43

50

67

Központi Konyha előfizetéses menüje

32.

38

61

73
T

37

55

66

70

36

48

53

65

76

25

29

32

51

20
24

45

57

19

23

44

Augusztus 6-12.

13

országgyűlés alsóháza. 10. Szeged centruma!
11. Fiútestvér, gyereknyelven. 12. Nitrogén és
nikkel vegyjele. 13. Női név. 14. Honvéd. 19.
Elek határai! 23. Indián egynemű hangzói. 24.
Suli, diáknyelven. 27. Kívánság. 30. Jellegzetes
amerikai fegyver. 32. Francia férfinév. 33. Az oldalához. 35. Az egyik legrégebben ismert ragasztó. 37. Színét veszti. 38. Régi hordómérték. 39. …t – pakolgat. 40. Tarol. 41. Kétharmad
tok! 42. Rangos filmművészeti díj. 43. Felszámoló, selejtező. 44. Néhai fejszámoló művészünk (Ferenc). 46. Leomlik. 47. Belől csitít! 49.
Szemmel érzékelted. 51. Igavonó állat. 52. Itt
lent, népiesen. 54. Fiatalabb lánytestvérig. 55.
Valamilyen tónusú. 59. Női név. 60. Tisztítóeszköz. 63. Hajó hátsó része. 65. Skót János. 67.
Sz… . szegedi egyetem névbetűi. 68. Bulvár
belseje! 72. Varróeszköz. 73. Sikít a végén! 75.
Osztrák és norvég gépkocsik jelzése.
Beküldendő a vízszintes 1. és 76. számú
sorok megfejtése szerda délig.

Étkezési jegyeket a Központi Konyhán és a Városháza Pinceéttermében lehet megvásárolni előre, a tárgy hetet megelőző csütörtökön 8-14 óráig. Az ebédet 11.30 órától lehet elfogyasztani, vagy elvinni.

A menü

750 Ft
B menü

900 Ft
C menü

830 Ft
Jelölje be
melyiket választaná!
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Szokjunk le a műanyagról!
Gyergyai-Szabó Mariann

 Egészségügyi ügyelet

Évente körülbelül 300 millió
tonna műanyagot gyártanak a
világon. Ez a szám folyamatosan nő. A nyugat-európaiak és
az amerikaiak durván 100 kg/
év műanyagot fogyasztanak,
míg Ázsiában csak 20 kg jut
egy főre. A tengerbe kb. 20 millió tonna (!) kerül évente. Egy
átlagos magyar ember hulladékának körülbelül 13 százaléka műanyag. Ez fejenként
50 kg műanyaghulladékot jehasználni a minőség megtartása
lent évente.
érdekében), valamint az esetek
De mi is a gond a műanyaggal?
döntő többségében downcySimon Gergely, a Greenpeace és
clingról, azaz értékcsökkentett
Urbán Csilla, a Humusz Szövetújrahasznosításról beszélünk. Ez
ség munkatársa segített megazt jelenti, hogy a PET palackválaszolni a kérdést. A probléma tehát többek között az, hogy ból nem ismét palack lesz, hafosszilis erőforrás felhasználásá- nem például polár pulóver vagy
val, a világ kőolajtermelésének plüss mackó töltőanyag. Az újrakb. 4 százalékából állítanak elő hasznosított termékek pedig toműanyagot. Ennek a lebomlási vább már nem feldolgozhatóak,
ideje több száz évre tehető. Az ártalmatlanításra kerülnek. Az
újrahasznosítás sem hosszútávú újrahasznosítás távoli országokmegoldás, ugyanis 100 százalé- ban történik, így a szállítás plusz
kos újrafeldolgozás műanyagok környezeti terhével is számolni
esetében nincs (mindig muszáj kell. A kozmetikumokból vagy
elsődleges nyersanyagot fel- műanyagok bomlásából kelet-

kező mikroműanyagok minden
vízi környezetben megtalálhatóak a Dunától az óceánok mélyéig,
jelenlétük ivóvízkészleteinkben is
kimutatható. A műanyag sok káros adalékot tartalmaz. Ilyenek
például a hormonkárosító anyagok. A PVC is nagyon veszélyes,
hőre könnyen lágyul, ekkor pedig
a világháborúból is ismert harci
gáz anyaga, foszgén szabadul föl.
Mindig a megelőzés lebegjen
a szemünk előtt, ha műanyagról van szó! Részesítsük előnyben az egyféle anyagból készült,
természetes és/ vagy lebomló, újrahasználható vagy végső

A felnőtt orvosi ügyelet Dr. Bugyi István Kórház Gyermunkarendje: hétköznap 15 mekosztálya látja el a kis beteórától reggel 7 óráig, hétvé- geket. Telefon: +36 63/311-246
gén és ünnepnapokon 7 órától
Az ügyeletet és
7 óráig (24 órás) a Vásárhelyi út
30. szám alatt tartanak ügyelekészenlétet ellátó
tet. Telefon: +36 30/708-7183,
gyógyszertár
+36 63/400-712
A kiegészítő gyermekorvosi
ügyelet munkarendje: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9 órától
11 óráig. A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei

Gyógyszertári ügyelet ideje:
hétköznap 19 órától 20 óráig,
szombaton 18 órától 20 óráig,
vasárnap 8 órától 20 óráig, ünnepnapokon 9 órától 20 óráig.

esetben újrahasznosítható csomagolóanyagokat! Az üveg egy
inert anyag, ezért nagyon jó élelmiszerek tárolására, masszív, így
többször is használható, de újrafeldolgozása is egyszerű, többször kivitelezhető, bár igen energiaigényes. A papír (nem fényes,
műanyag felületű) lebomlik, de
ötször-hatszor is újrahasznosítható. A fémek 100 százalékban,
akár az idők végéig újrafeldolgozhatóak, bár az alumínium esetében is kell számítani műanyagvédelemre pl. italos dobozok
esetében, így itt sem 100 százalékosan tiszta anyagról beszélünk.
A műanyagnál, ha lehet, ezeket
válasszuk: LDPE, HDPE, PP, PET!
Egyre több helyen – piacokon
és boltokban is – lehet kimérős árut vásárolni. Itt saját üvegbe, vászon táskába lehet kérni
az árut. Ezek ökológiai lábnyoma a legkisebb. Nem csak zöldséget, gyümölcsöt, de pékárut
is lehet ilyen módon vásárolni.
A műanyag csomagolóanyagot
mindig a szelektívbe tegyük, ha
kell elöblítve! PET palack kiváltására használjunk – lehetőleg
rozsdamentes acél vagy üveg –
kulacsot, termoszt! Válasszunk
betétdíjas termékeket! A többször használatos eszközöket preferáljuk az egyszer használatosak
helyett!

vasárnap után ünnepnap következik vagy ünnepnap után
vasárnap, akkor 9 óráig tart a
készenlét), ünnepnap 20 órától másnap 7:30-ig (ha ünnepnap után vasárnap következik,
Ügyeleti időben a gyógysze- akkor 9 óráig).
rész a gyógyszertárban tartózKészenléti időben a gyógyaugusztus 6-13:
kodik, csengetéssel hívható.
szerész az adott telefonszámon
Gyógyszertári készenlét ide- elérhető és indokolt esetben
Szent Damján
je: hétköznap 20 órától más- (sürgősségi osztályról, orvosi
Gyógyszertár
nap 7:30-ig, szombaton 20 órá- ügyeletről érkező betegek ese(Szentes, Sima F. u. 38.)
tól másnap 8 óráig, vasárnap tén) legkésőbb 30 perc múlva
Telefonszám: +36 30/936-5318 20 órától másnap 7:30-ig (ha érkezik a gyógyszertárba.
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40 csapat, 100 mérkőzés, 1 gálameccs

Pénteken startol a 15. Diapolo Kupa

Sebők Tamás
Augusztus 3. és 5. között immáron a tizenötödik alkalommal ad otthont a Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszoda a
nyár egyik legkedveltebb utánpótlás tornájának, a Diapolo
Kupának. Az előkészületekről

a szervezővel, Kádár Józseffel
beszélgettünk.
A Diapolo Kupa, avagy a 16
éven alattiak nemzetközi vízilabda tornája már hosszú évek óta
a nyár egyik legkedveltebb felkészülési eseménye. – Tulajdonképpen a csapatok azért látogat-

Rugbeach bajnokság
a Torokban
Hering Viktor
Augusztus negyedikén, a
csongrádi Körös-torokban rendezik meg immáron második
alkalommal a KTN Rugbeach
Kupát, vagyis a strandrögbi bajnokságot a Szentesi ’91-esek
Rögbi Klub szervezésében. A homokcsatára környékbeli csapatok játékosaiból álló, négy fős
gárdák neveztek, és ők feszülnek majd egymásnak a kétszer 4
perces mérkőzések során. A pályán célterület lesz kijelölve, ide
kell majd eljuttatni a tojáslabdát

minél több alkalommal. A látványos, gyors összecsapásokat az
érdeklődők 15 órától tekinthetik
meg a Körös-torokban. A pontos
helyszínt a szervezők később jelölik ki, a Tisza magas vízállása miatt ugyanis a homokföveny valószínűleg nem lesz használható
állapotban. Érdekesség, hogy
hazánkban először a ’91-esek
rendeztek strandrögbit, a mostani szentesi üdülőközpont vendégházai helyén lévő homokos
strandröplabda-pálya adott otthont első alkalommal a sportág
nyári változatának.

ják ezt a tornát, hogy az ősszel
startoló bajnokság előtt megmérettessék magukat, és egyfajta visszajelzést kapjanak az eddig elvégzett edzésekről, szakmai
munkáról. Másfelől viszont az is
fontos, hogy ezzel azt is biztosítjuk, hogy élesben próbálhatják
ki a vízilabda technikai oldalát, a
taktikájukat, ami az alapozás alkalmával készült el – nyilatkozta
lapunknak Kádár József.
Megtudtuk, a tornára 40 csapat érkezik, ebből 6-ot a szentesi korosztályos csapatok tesznek
ki. A hazai együtteseken kívül 5
másik magyar csapat (Miskolc,
Zemplén (3) és Hódmezővásárhely) érkezik hozzánk, a fennmaradó 29 együttes külföldről látogat a Kurca partjára, Moldáviából
és Kínából a Diapolo Kupa történetében először indulnak el a
sportrendezvényen.

A hamarosan startoló szombathelyi ifjúsági világbajnokságra való tekintettel az idei évben
egy „idősebb” csoport is elindul
a tornán, a 2000-2001-es születésűek négyesében Kanada,
Nagy-Britannia és a Kínai Köztársaság mérkőzik meg a szentesi
korosztályos csapattal a közelgő
világesemény előtti utolsó felkészülésként.
Az összecsapások pénteken
reggel indulnak. A lebonyolítás
korosztályos csoportokban zajlik az üdülőközpont 33-as és fedett 50-es medencéjében. Az
eredményhirdetésekre vasárnap
kora délután kerül sor.
A szombati nap egy különleges
mérkőzést is tartogat a közönségnek, ahol az 1978-as születésű, a
serdülő korosztályban 100 százalékos mutatóval bajnokságot
nyert csapat újra vízbe ugrik és
megmérkőzik a Szentesi Vízilabda
Klub aktuális serdülő csapatával. A
mérkőzésről, valamint a Diapolo
Kupáról következő lapszámunkban számolunk be részletesen.

Strandbirkózók
versenye a KTN-en

Hering Viktor
Szombaton délelőtt 10 órától a
Körös–Toroki Napok rendezvénysorozat keretein belül rendezi a
Dr. Papp László Birkózó Egyesület az Országos Strandbirkózó
Bajnokságot Csongrádon. A viadalra több mint ötven sportolót várnak a szervezők, többek
között Nagyszénásról, Szarvasról, de eljönnek az Újpest birkózói is. A küzdelmek délelőtt 10
órakor kezdődnek majd, a párharcokat egy közel hatméteres
sugarú körben vívják a versenyzők. A szabály roppant egyszerű:
a győztesnek két pontot kell elérnie úgy, hogy az ellenfelet két al-

kalommal a körön kívülre kell tolnia. Dobás esetén, ha az ellenfél
a hátára esik, akkor azonnal jár
a két pont, így zsebben a győzelem. Lenti küzdelem nincs, a
szabályok gyakorlatilag a grundbirkózás szabályaival egyeznek
meg. A versenyen bárki elindulhat, a helyszínen is lehet nevezni, a szervezők a legfiatalabb korosztálytól kezdve – ők a diák 2-es
korcsoport, vagyis a 10 esztendős
birkózók – a legidősebbekig várják a vállalkozó kedvű sportolókat. A hét eleji nevezések alapján
már tudni lehetett, hogy egy hatvan és egy hatvannégy esztendős sportember is birkózókörbe
áll majd szombaton.
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Legyőzték az Ironmant a HRSE triatlonistái
Sebők Tamás
A tikkasztó nyári meleg sem
tántorította el a Honvéd Rákóczi SE triatlon szakosztályát a
versenyzéstől, az elmúlt időszakban is számos szép helyezéssel büszkélkedhet az egyesület. Négy sportolójuk az
elmúlt hétvégén a nagyatádi eXtremeMan Ironmanen is
képviselte az egyesületet.
Július 21-22-én Fadd-Dombori adott otthont a sprint távú triatlon ranglista versenynek, ami
ahogy Lőrincz Gábor, az egyesület elnökségi tagja mondja, közel
egy ob-szintet üt meg. – Ezen a
versenyen Héjja Imre korcsoportjában ezüstéremmel, jómagam
bronzéremmel, Bezeczki László
pedig, bár veszprémi sportoló,
a HRSE tagja, az ötödik helyen
ért célba. A szervezés kiváló volt,
mint mindig, a meleg nem segített minket. Én az aranyat céloz-

tam meg, de az elérhetetlen volt,
az ezüst pedig 100-150 méteren múlott – emlékezett vissza
Lőrincz Gábor.
Az idei nyár egyik legrangosabb eseményének Nagyatád adott otthont, július 28-án,
ugyanis itt rendezték az eXtremeMan Ironman versenyt. A triatlon
Mekkájában a sportolók 3,8 km
úszással, 180 km kerékpározással
és 42 km futással néztek farkasszemet. A hétvégére összesen
546 férfi, 58 nő és 242 váltó adta
le nevezését.
A vezetőtől megtudtuk, ös�szesen négy versenyző képviselte a HRSE-t, Dósai Molnár Szilvia,
Vakhal György és Lenti Péter a teljes távot teljesítették, Valastyán
János pedig 3 fős váltóban indult.
Dósai Molnár Szilvi 12:25:23as idővel az 5. helyen végzett a
korosztályában 17 versenyző közül. Vakhal György 14:41:46-os

időeredménnyel teljesítette a távot, ami nagyon jó, és mint ahogy
azt korábban már említettem, a
tavaly technikai okok miatt elmaradt TTT-be (Tízen Túliak Társasága) avatása az idén hivatalosan is megtörtént, ezzel az 50 fős
elit tagja lett. Lenti Péter már 7.
alkalommal indult a versenyen,
ismét sikerült célba érnie, a 12.
helyen zárt – részletezte az eredményeket.
A férfi abszolút legjobb időt
8:24:09-el az UTE versenyzője,
Petsuk Zoltán (35-40 év) érte el,
a hölgyek versenyében pedig
Dr. Szentpéteri Diána (25-30 év),
a DVSC versenyzője 9:53:33-mal
lett az abszolút legjobb.
A váltókra térve Lőrincz Gábor
elmondta Valastyán János Juhász
Mihállyal, és Cseplitz Istvánnal vágott neki az Ironmannek, ahol a
szentesi sportoló a kerékpár tá-

A mezőny elején a dobóatléták
Hering Viktor
Remekül szerepelt az elmúlt
hétvégén a 31. Nemzetközi Honvéd-kupán a Maximus
SE két „zászlóshajója”, Váradi
Krisztina és Rakovszky Tibor.
A szentesi dobóatléták súlylökésben álltak dobókörbe, és
végül Rakovszky arany, -Váradi pedig ezüstéremmel zárta a
viadalt.
Tibornak azt a versenyzőt sikerült legyőznie, akitől korábban a
Magyar Bajnokságon kapott ki,
így lelkileg is sokat számított neki
ez a győzelem, különösen az augusztus végi Magyar Szuperliga
viadal előtt. Rakovszky 17 méter
36 centiméterrel nyert, de bíztató, hogy 18 méter körüli lökései is
voltak, sajnos azonban a súlygo-

lyó szektoron kívül ért talajt.
Krisztina a vállfájdalmai ellenére lett második súlylökésben
úgy, hogy hatalmas csatában
előzte meg azt a Zsivóczky-Farkas

Györgyit, aki hétpróbában lett
bronzérmes az Európa-bajnokságon tavaly Belgrádban, korábban pedig nyolcadik helyen
végzett az olimpián. A Maximus

vot teljesítette 5:50 alatt. A váltó
a 26. helyen zárt 10:58:57-es időeredménynel.
Július 29-én, vasárnap a budapesti Ikarus Pályán rendezték
meg az Szenior Szabadtéri Országos Atlétikai Bajnokságot, ahol
Lőrincz Gábor 1500 méteres futásban állt rajthoz, és ezüstéremmel tért haza. A sportoló elmondta, a szervezés miatt akadtak
gondjai, mert 5000 méterre készült, ám az a szám az utolsók
egyike volt, így maradt az 1500,
ahol mindent beleadva a második helyen ért célba.
A Honvéd Rákóczi SE sportolói az Ironmannel lezárták a triatlon évadot. Szeptember 23-án, a
nagymágocsi rövidtávú duatlon
országos bajnokságon képviseltetik magukat 5-6 versenyzővel,
de a Szentes-Csongrád „g”-ÁTfutáson is elindulnak majd.
versenyzőire most közel négyhetes felkészülés vár, hiszen legközelebb augusztus 25-26-án szerepelnek majd a Magyar Szuperliga
döntőjében súlylökésben és diszkoszvetésben. Ezen a versenyen
kizárólag azok indulhatnak, akik
korábbi eredményeik alapján a
legjobb nyolc közé tudták beverekedni magukat.
Ami pedig a szezon hátralévő részét illeti, komoly lehetőséghez jutott Váradi Krisztina, hiszen Márton Anita bejelentette,
hogy idén már nem versenyez, a
magyar klasszis combsérülés miatt hagyja ki a szezon hátralévő
részét. Kriszta nagy vetélytársa
Anita, aki eddig mindenhol megelőzte őt, most viszont itt lenne a
lehetőség még fényesebb érmeket begyűjtenie a szentesi versenyzőnek. Ha éppen most ő sem
lenne sérült. De mivel az, így mások használhatják ki a két kiválóság gyengélkedését.
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