
2010. NOVEMBER KISTÉRSÉGI KÖZÉLETI HAVILAP

A november első csütörtök-
jén megtartott alakuló ülésén 
Brlás Jánost választotta elnökévé 
a tagtelepülések mindenkori pol-
gármestereiből álló Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulási Ta-
nácsa. Kardos településvezetője 
egyhangú voksolás eredménye-

ként kapta meg a bizalmat az el-
nöki tisztséggel járó feladatok to-
vábbi ellátására. A tanácskozáson 
az elnök mellett megválasztottak 
két elnökhelyettest is, valamint a 
pénzügyi, közoktatási bizottságok 
vezetőit és tagjait.

Az önkormányzati társulás 

intézményesítését a 2004. évi 
CVII. törvény írja elő. Feladata 
egyebek mellett a tagtelepülések 
fejlődésének és összefogásának 
előmozdítása, közösségi, egész-
ségügyi, és szociális szolgáltatá-
sok biztosítása.

Bővebben a 3. oldalon

Régi-új elnök a társulás élén
Tisztségviselőket választottak, feladatokat egyeztettek

Október 18-ig a szarvasi kistér-
séghez tartozó valamennyi tele-
pülésen újjászerveződtek a frissen 
megválasztott önkormányzatok. 
Az ilyenkor szokásos alakuló ülés 
megtartását és forgatókönyvét, 
részben jogszabályok, részben a 
hagyományok határozzák meg. 
Azt az új polgármesternek kell 
összehívnia, és a legidősebb te-
lepülési képviselő vezeti le, mint 
korelnök. 

Szintén jogszabályok írják elő a 
napirendi pontokat, amelyek kö-
zött megtalálható a választási bi-
zottság tájékoztatója, a megbízó-

levelek átadása, az önkormányzati 
képviselők és a polgármester eskü-
tétele. A fentiek mellett, az alakuló 
ülésen ismerteti négyéves program-
ját az új polgármester, itt állapítják 
meg az illetményét, vizsgálják felül 
a működési szabályzatot, és ekkor 
választják meg a különböző bi-
zottságokat is. Titkos szavazással 
szintén ekkor születik döntés az al-
polgármester személyéről, szükség 
szerint azonban más kérdések is 
napirendre tűzhetők. Összeállítá-
sunkban a kistérség nyolc települé-
sén történteket foglaljuk össze. 

Részletek a 8-9. oldalon Az újdonsült csabacsűdi képviselő-testület

Megalakultak az új önkormányzatok

Kondoros kivételével valamennyi település a legmagasabb szinten képviseltette magát az alakuló ülésen

Békés Megye Képviselő-tes-
tülete az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére minden 
évben megtartott ünnepi közgyű-
lésén „Békés megyéért” kitüntető 
díjat adományoz mindazoknak, 
akik tevékenységükkel segítették 
Békés megye fejlődését. Az ok-
tóber 22-i ünnepséget követően 
az elismerést átvevő kitüntetettek 
között volt Medvegy Pálné (képün-
kön), a Szarvasi Szlovák Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója.

Folytatás a 3. oldalon

„Békés megyéért“ 
díj a Szlováknak

Az év végi átkötési időszakban 
erőteljes reklámkampányok indul-
nak a kötelező gépjármű felelősség-
biztosítások piacán. Tavaly mintegy 
egymillió autós váltott biztosítót, 
ami idén novemberben megkét-
szereződhet. Szakemberek szerint 
egyértelműen az árverseny áll a hát-
térben. Az alkusz cégek internetes 
oldalán elérhetővé válik a tarifák 
gyors összehasonlítása. Bár tapasz-
talható bizonyos fokú bizalmatlan-
ság az online értékesítéssel szem-
ben, ennek ellenére a gyorsaság és a 
kényelem egyre fontosabbá válik.

Ön átkötötte már biztosítását?

Ön átkötötte már?
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Egyveleg

Versenyzô csapatok létszáma max. 5 fô!
Minden csapat saját felsze re léssel, eszközzel dolgozik.

A csapatok hozzák a hagyomá nyos kézi darálót és töltô gépet,
a fûszere ket és a munkálatokhoz szüksé ges esz kö zöket 
(kés, mûanyag vágódesz ka stb.).

A feldolgozott sertés a csapat tulajdonában marad,
kivéve a zsûrizésre leadott toros tál tartalma.
A II. Böllérpálinka Versenyre minden regisztrált csapat, vagy csapat tag
nevezhet: 2 dl felcímkézett (pálinka neve, ké szí tôje, származási helye)
lezárt üveg verseny pálinkát a regisztráci ónál leadni szíveskedjen,
melyet egy külön szakértô zsûri minôsít.
A ZSÜRI ELNÖKE: Dr. Kulcsár László a MAGOSZ Békés megyei elnöke.
A böllérpálinka verseny elsô három helyezettje külön díjazásban részesül.
A nevezési díj befizetését igazoló banki átutalás felmutatása ellenében
a helyszíni regiszt rációnál átveheti a sorszámot tartalmazó csomagot.
A CSOMAG TARTALMA: 5 db kötény, 5 db karszalag,

2 db sorszámot tartalmazó boríték, 3 db fém lapocska
a  zsûri zen dô étel jelölésére, információs anyag.

Nevezési határidô: 2010. november 10.
– Nevezési szándékát kérjük a következô telefonszámon jelezni szíveskedjen:

20/569-5700 (Dezsô Zoltán), ugyanitt bôvebb információ is kérhetô!
– Regisztráció, és helyfoglalás november 27-én, pénteken 15 órától a verseny

helyszínén, utána 18 órától vacsora a csapatok tagjainak!
– Nevezési díj: 8000 Ft/csapat, mely összeget az Endrôd és Vidéke

Takarékszövetkezet 53200015-11082390 számlájára kérjük befizetni!

November 26. csapatok ismerkedése.

07.30–8.00:
DISZNÓTOROS PÁLINKÁVAL TÖRTÉNÔ
KOCCINTÁS, MAJD DISZNÓVÁGÁS
12 órától egész nap: Cigány muzsika a jó hangulatért
11 órától: Körösmenti Néptánc Együttes mûsora
12 órától: A zsûrizésre szánt ételek sütése (a rendezôség sütôt biztosít)
14.00–14.30: TOROS TÁL LEADÁSA A ZSÛRINEK.
(A zsûri elnöke: Jenei László mesterszakács)
Eredményhirdetés és díjkiosztás
Büfészolgáltatás szombaton reggel 6 órától!
SZÁLLÁSFOGLALÁS A 70/409-8783-AS TELEFONSZÁMON.
Belépôdíj: 250 Ft/fô (10 éves korig ingyenes)
A rendezvény fôvédnöke:
JAKAB ISTVÁN, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke

Kondoros Nagyközség Ön-
kormányzata 2008-ban pályá-
zatot nyújtott be az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
által meghirdetett Dél-Alföl-
di Operatív Program DAOP-
2008–4.1.3. C.D konstrukció 
keretében, a Többsincs Bölcsőde 
gyermeklétszám növekedése mi-
atti bővítésére, illetve eszközbe-
szerzéssel járó új szolgáltatások 
bevezetésére.

A bölcsőde fejlesztéséhez az ön-
kormányzat 90%-os támogatási in-
tenzitás mellett bruttó 91.275.059 
forintot nyert el. Ezen összeg je-
lentős részét az új épület építési 
kivitelezése teszi ki. Erre az önkor-
mányzat által kiírt nyílt közbeszer-
zés eredményeként az Épcenter Kft. 
kapott megbízást. A bölcsődét mű-
ködtető kondorosi önkormányzat 
az építési területet 2010. augusztus 
16-án adta át a kivitelezőnek. 

A nyertes pályázatnak köszön-
hetően a 44-es számú főút mellet-
ti régi, használaton kívüli épület 
2011. április végéig teljesen átala-

kul, és létrejön egy, az uniós elő-
írásoknak is megfelelő, két csoport 
befogadására alkalmas, új bölcső-
dei épület. Az innovatív műszaki 
megoldások energiatakarékos üze-
meltetéssel járnak együtt, az eddi-
gi 3 fő munkahelyének megőrzése 
mellett 2 új munkahely is létesül.

A férőhely bővítése és felsze-
reltség növelése eredményeképpen 
már féléves korú kisgyermekek el-

látása is lehetővé válik, a pályázat 
keretén belül megvalósuló eszköz-
beszerzés által pedig a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek gondozására, egyéni 
fejlesztésére is kiemelt fi gyelmet 
fordíthatnak

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi nanszí-
rozásával valósul meg.

Már állnak az új bölcsőde falai

100 milliós beruházás Kondoroson
Uniós forrásból bővítik a Többsincs Bölcsődét

Falinaptár 
Szarvasról

Novemberben már kapható  
Szar  va  son a Hobbi Gyűjtők Egye-
sületének és a Digitális Kalamá-
risnak a közös produkciója, a régi 
szarvasi képeslapok ból összeállított 
falinaptár, amely megvásárolható a 
Zsapír Bt. papírboltjaiban, a Könyv-
Kazetta Szaküzletben, a Polgármes-
teri Hivatal portáján és a Tessedik 
Sámuel Múzeumban.

Tel.: 06/70/421-7245
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Folytatás az 1. oldalról
Medvegy Pálné a díjátadás kapcsán felmerült 

érzéseiről, a pedagógiai munka fontosságáról és 
a terveiről a következőket mondta.

– Nagyon meghatódtam, mikor kiderült, 
hogy az iskolánk egész tantestületének munká-
ját „Békés megyéért” kitüntető díjjal ismerik el. 
Sajnálom, hogy a munkatársaim nem lehettek 
jelen, de éppen akkor emlékeztünk meg iskolai 
szinten is nemzeti ünnepünkről. Véleményem 
szerint a pedagógusok munkájukkal csak ak-
kor lehetnek elégedettek, ha a gyerekek jól ér-
zik magukat az iskolában. Annak pedig alapja, 
hogy az intézményben demokratikus légkört 

teremtsünk, úgy a tanulók, mint a munkatár-
sak körében is. Mindezt olyan szemléletmód-
dal kell létrehozni, hogy mindig szem előtt 
tartsuk: nem biztos, hogy csak a felnőttnek 
lehet igaza. Ha pedig a gyereknek van igaza, 
akkor azt mindig meg kell adni neki. Erre úgy 
gondolom, a tantestület, az iskola vezetése, és a 
diákönkormányzat, lehet egy jó biztosíték, hi-
szen a mindennapokat velük együtt éljük.

Az igazgató asszony azon kevesek egyike, 
akinek a pedagógia az élete. Jól példázza mind-
ezt, hogy életében csupán egyetlen munkahe-
lyen dolgozott. 1974-ben kerül az intézmény-
be, amelynek hosszú évek óta vezetője.    G. T.

„Békés megyéért“ díj a Szlováknak

Folytatás az 1. oldalról
November 4-én tartotta alakuló ülését a Kö-

rös-szögi Kistérség Többcélú Társulása. A kis-
térség jövőjéről szólva Babák Mihály levezető 
elnök kifejtette: a kormányzati szándékokhoz 
alkalmazkodva, racionális döntések meghozása 
mellett, a törvényekkel összhangban terveznek. 

A konstruktív együttműködés jegyében lezaj-
lott tanácskozáson megválasztották a társulási 
tanács elnökét, elnökhelyetteseit, a pénzügyi, 
közoktatási bizottságok vezetőit és tagjait, vala-
mint megfogalmazták a következő négy év fel-
adatait. Az összejövetelen Kondoros kivételével 
valamennyi település a legmagasabb szinten 
képviseltette magát, Dankó Béla országgyűlési 
képviselőt pedig Kozsuch Kornél alpolgármester 
helyettesítette.

Az önkormányzati választások eredmé-
nye úgy hozta, hogy a nyolcfős testületbe 
egy új tag is bekerült. Új településvezetőként 
Békésszentandrást Sinka Imre képviseli. Az ala-
kuló ülés döntésének értelmében, a szervezetet 
elnökhelyettesként Molnár József csabacsűdi és 
Várfi  András gyomaendrődi polgármester kép-
viseli, akiket Brlás Jánossal egyetemben, egy-
hangúan választottak meg a zártkörű, titkos 
szavazáson.

Az elnök megköszönve a bizalmat, szorgal-
mazta a további partneri együttműködést. Arra 
bíztatta a jelenlévőket, hogy töretlen lendület-

tel segítsék munkáját, a két legnépesebb telepü-
lés polgármesterét pedig megkérte, hogy dön-
téseiket a kistérség érdekeinek szem előtt tar-
tása mellett hozzák, ne a városok erőpozíciója 
határozza azt meg.

A folytatásban az ülés résztvevői megválasz-
tották a pénzügyi és az oktatási bizottság tiszt-
ségviselőit. Előbbi vezetését Szakács Jánosné 
örménykúti polgármesterre bízták, míg tag-
nak Molnár Józsefet és Perei Annamáriát, a 
kondorosi polgármesteri hivatal gazdasági ve-
zetőjét kérték fel. Az oktatási „tárca” elnöke 
Petényi Szilárdné hunyai polgármester lett, a 
két tagnak pedig Sinka Imrét, valamint Rejtő 
Csabát, a szarvasi főtéri tagiskola igazgatóját 
választották.

A több mint húsz napirendi pont egyikeként 
Oltyán Sándor, a Szarvasi Rendőrkapitányság 
vezetője tartott egyeztető fórumot, amit köl-
csönös szándék alapján minden ülésen meg-
tesz majd. A kapitány bemutatta új helyettesét, 
Pljesovszki Györgyöt, aki a megyéhez kerülő Pa-
raszt Attila megüresedő posztját vette át. A tájé-
koztatóból kiderült, hogy kistérségi szinten 15 
rendőri poszt betöltetlen, ami komoly gondot 
okoz. A jelenlévők éppen ezért abban állapod-
tak meg, hogy közös erőfeszítésekkel – akár or-
szágos lobbi révén is –, mindent meg kell tenni 
az üresen árválkodó helyek mielőbbi feltöltése 
érdekében.                                               B. M.

A tisztségviselők megválasztása után a konkrét munka is megkezdődött

Régi-új elnök a társulás élén
Tisztségviselőket választottak, feladatokat egyeztettek Takarékos rajzpályázat…

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet is 
csatlakozott az Országos Takarékszövetkezeti 
Szövetség (OTSZ) által kiírt rajzpályázathoz, 
melyet az általános iskolások számára hirdettek.

4. oldal
Tisztelet a kubikusoknak
A békésszentandrási Békéssy János Helytör-

ténti és Hagyományőrző Egyesület idén is mege-
mlékezett a kubikusokról, akik egykor a folyók 
szabályozását, gátak és vasutak építését végezték.

5. oldal 
Nyitott ajtók a művészetre
A Szarvasi Kézműves Egyesület „Tök-jó” gyer-

mekfoglalkoztató programja indította, majd a 
Závada Pál Kossuth-díjas író részvételével megtar-
tott író-olvasó találkozóval folytatódott a Nyitott 
ajtók a művészetre elnevezésű kulturális sorozat

6. oldal
Hunyai nyugdíjasok egri kiránduláson 
Egy tartalmas napot tölthettek el október 17-

én Egerben a hunyai Nyugdíjas Klub tagjai.
10. oldal

Őrizzük meg bőrünk ifj úságát!
Bőrünk fi atalságának megőrzése érdekében 

az egészséges életmódon kívül további lehető-
ségeink is vannak. A botoxkezelés, a ráncfeltöl-
tés olyan esztétikai beavatkozások, melyek kí-
méletesek, külön-külön is látványos hatásúak, 
de együttes alkalmazásuk csodákra képes.

11. oldal
A nagy karate edzés
A japán kulturális hét alkalmából a szarvasi 

karatésok nyilvános tréninget tartottak a város 
főterén, amelyen bárki elsajátíthatta a mae-geri 
(egyenes rúgás) tudományát, illetve megtanul-
hatta, hogyan kell azt elhárítani.

12. oldal
Őszi pontyozás hideg vizekben
Szabadidős oldalunkon a horgásztársada-

lomnak a késő őszi pontyozás eredményesebbé 
tételéhez adunk néhány hasznos tanácsot.

14. oldal
Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális esemé-

nyeinek tárháza.
15. oldal

Az euró, mint fi zetőeszköz
Január elsején lesz 12 éves, bár valódi fi ze-

tőeszközként csak 2002 elején vezették be az 
európai közös pénzt.

16. oldal
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Fókuszban a gyerekek

Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet is 
csatlakozott az Országos Takarékszövetkezeti 
Szövetség (OTSZ) által kiírt rajzpályázathoz, 
melyet az általános iskolások számára hirdettek. 
A rajzpályázat célja a „Magyar Takarék – A ha-
zai bank” megismertetése a magyar ifj úsággal.

A gyomai kirendeltségre a Kiss Bálint Ál-
talános Iskolából, az endrődire a Rózsahegyi 
Kálmán Kistérségi Általános Iskolából, míg a 
hunyaira az ottani egyházi iskola alsó tagozatos 
diákjaitól érkeztek rajzok. Korosztályonként 
(junior 1–4., nebuló 5–8. osztályosok) és isko-
lánként az első három helyezett kerül díjazásra 
a Takarékszövetkezet által.

A gyomai iskolások közül sokan lerajzolták, mit jelent számukra a takarékszövetkezet  

Az endrődi srácok Márjalaki József kirendeltség vezetőtől vették át a díjakat

Takarékos rajzpályázat kisiskolás diákoknak

Íme a névsor. Gyomai kirendeltség Junior 
korosztály: 1. Kollár Molli, 2. Ladányi Sára, 
3. Feket Anna. Nebuló korosztály: 1. Koma 
Zsuzsanna, 2. Szonda Lili, 3. Pataki Elek. Kü-
löndíjban részesült az 1. c. osztály. Endrődi ki-
rendeltség Junior korosztály: 1. Dávid Adrienn, 
2. Vaszkó Ágnes, 3. Szujó Cintia. Nebuló kor-
osztály: 1. Csüllög Zsófi a, 2. Kéri Éva, 3. Sípos 
Dániel. Hunyai kirendeltség: 1. Parrag Viktória, 
2. Dohányos Áron, 3. Hanyecz Ivett.

Az OTSZ-hez Koma Zsuzsanna, Szonda Lili 
és Csüllög Zsófi a rajza került továbbküldésre. 

A Dérczy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény idei 
őszi könyvtári hónapban nyitott 
könyvtári programokkal csat-
lakozott az Országos Családi 
Könyvtári Napokhoz. A rendez-
vénysorozat az Aradi vértanúkra 
emlékezve Pintér István történész 
előadásával kezdődött, majd a 
helyi Foltbetyárok Klub társszer-
vezésével, szakmai nap keretében 
afgán foltmunkák kiállítás nyílt a 
könyvtárban. Ekkor értékelték ki 
a „Betyáros fotók” pályázatot is. 

Sikeres előadó est kertében újból 
mesélt a helyi fi ataloknak Berecz 
András ismert énekes, mesemon-
dó és néprajzkutató. Író olvasó ta-
lálkozón Kiss Ottó gyermekkönyv 
szerző volt a vendég, a legkisebbek 
nagy örömére pedig a mesemondó 
Könyvtár Süni is megelevenedett.

A programok a Nemzeti Kultu-
rális Alap és a Békés Megyei Tu-
dásház és Könyvtár támogatásával, 
valamint a Kondoros és Környéke 
Polgári Együttműködés Egyesülete 
társszervezésében valósultak meg.

Az október 21-i mese délelőtt osztatlan sikert aratott

Könyvtári programok
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Aktuális

TŰZIFA VÁSÁR!
Akácfa, bükkfa, tölgyfa, 
hasogatva vagy tekézve.
Akác:
kugli 2200 Ft/q; 
konyhakész 2400 Ft/q.
Bükk, tölgy:
kugli 1900 Ft/q; 
konyhakész 2100 Ft/q.
Szarvason és környékén 
15 q felett ingyenes 
kiszállítás!
Kamion tételben 1500 Ft/q!
Telephelyünk megtalálható 
Szarvas és Ezüstszőlő között 
a 44-es főút mellett, a volt 
autókereskedés helyén.
Telefon: (+36-20) 263-2419

Nem csak hazánkban aktuális 
kérdés, miként alakul a nyugdíj-
rendszer jövője. Az Európai Bi-
zottság európai szintű vitát indít 
a megfelelő, fenntartható és biz-
tonságos nyugdíjak biztosításá-
nak lehetőségeiről, továbbá arról, 
hogy az EU miként támogathatja 
legeredményesebben a tagállami 
erőfeszítéseket. A népesség elöre-
gedése valamennyi uniós ország-
ban hatalmas nyomást gyakorol 
a meglévő nyugdíjrendszerekre, a 
pénzügyi és gazdasági válság pedig 
tovább súlyosbította a helyzetet. 
A konzultációs dokumentumként 
szolgáló zöld könyv számos kér-
dést felvet, mely kapcsán felkéri az 
érdekelt feleket, hogy elképzelése-
ik megosztásával járuljanak hozzá 
a nyugdíjkérdésről szóló vitához. 

Az EU statisztikai hivatala ösz-
szegyűjtötte, hogy mennyi az át-
lagnyugdíj Európa egyes orszá-
gaiban. Nem meglepő módon 
Luxemburgban a legmagasabb, 
Albániában a legkevesebb a havi 
juttatás. A két országot földrajzi-
lag is jelentős távolság választja el 
egymástól, ebben a kategóriában 
azonban fényévnyinek tűnik a kü-
lönbség. A további adatokat a mel-
lékelt táblázat tartalmazza. 

EU-s szintű vita a nyugdíjak jövőjéről A név kötelez
A Pick és a Rába kapta a magyar 

Brands-díjat, amelyet a legjobb ha-
zai márkáknak ítélnek oda. Előbbi 
a legjobb fogyasztói márka, utóbbi a 
legjobb üzleti márka lett. Az üzleti 
kategóriában a Gyomai Kner Nyom-
da Zrt. a hetedik helyen végzett. 

A magyar Brands-díjat azok a 
hazai cégek és termékek érdemel-
hetik ki, amelyek folyamatosan ki-
váló minőségűek.

A vízlépcső építése 1936. ok-
tóber 1-jén kezdődött. Befejezése 
eredendően 1940 végére volt elő-
irányozva, azonban az 1940-es és 
41-es rendkívül magas tavaszi ár-
vizek és tartósan magas vízállások 
annyira késleltették a munkálato-
kat, hogy az építés csak 1942 őszé-
re volt befejezhető.  

A bensőséges ünnepségre idén 
is a vitéz Horthy István Duzzasz-
tóműnél került sor. A megemléke-
zésen Benedek Erika szavalt verset, 
majd Hévizi Róbert egyesületi el-
nök beszélt a vízlépcső jelentősé-
géről, amely lehetővé tette a térség 
öntözhetőségét, ezáltal a helyiek 
számára megteremtette a bizton-
ságos élet- és termelés feltételeit. 
Megépítése azért vált indokolttá, 
mert a folyó szabályozása után nőt-
tek az árvízcsúcsok és meghosszab-
bodtak a vízhiányos időszakok. A 
munkálatokat a kor szokásainak 
megfelelően az Alföld déli feléből 
kikerülő, termőfölddel nem vagy 

csak ritkán rendelkező kubikos 
bandák végezték. Számukra egy-
egy nagyobb földmunka esetében 
barakkokat vagy más ideiglenes 
szállást is emeltek, de a legtöbb 
esetben a munka megkezdése előtt 
saját maguk építették kunyhóju-
kat. Ha hosszabb ideig maradtak, 
akkor földbe mélyítették azt. Az 
étkezésről mindenki maga gondos-
kodott, és az alapanyag nagyobb 
részét hazulról hozták. Ennek leg-
fontosabb eleme a kenyér, a sza-
lonna és a különböző száraztészta, 
továbbá a hagyma volt. Vasárna-
ponként pihenő napot tartottak. 
Ilyenkor, ha közelben dolgoztak, 
hazamentek, hogy élelmüket, fe-
hérneműjüket felfrissítsék, és a 
családdal találkozhassanak. Ha 
erre nem volt lehetőség, akkor 
tisztálkodással töltötték a napot, 
mert a hivatásos kubikosok nehéz 
helyzetükben is mindig igyekeztek 
ápoltak maradni. 

B. E.

Az ünnepi megemlékezés pillanatai

Korabeli kép a duzzasztómű építéséről

Tisztelet a kubikusoknak
Megemlékezés a Horthy István Duzzasztóműnél

A békésszentandrási Békéssy János Helytörténti és Hagyomány-
őrző Egyesület minden évben megemlékezik a kubikusokról, 
akik egykor a folyók szabályozását, gátak és vasutak építését vé-
gezték. A Kubikos-nap rendre egybeesik a helyi duzzasztómű és 
hajózsilip átadásának évfordulójával, amelyet vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország akkori kormányzója helyezett 
üzembe 1942. október 15-én. 
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Kulturális kikötő

Alkotók és érdeklődők mellett 
Várfi  András polgármester és több 
újonnan megválasztott képviselő 
is ellátogatott október 13-án az 
Endrődi Közösségi Ház földszin-
ti termébe, ahol helyi asszonyok 
munkáiból nyílt horgolás és kö-
tés kiállítás. A tárlat szerves ré-
sze annak a sorozatnak, amelyet 
az Ungvölgyi János által vezetett 
Templárius Alapítvány szervez, 
hogy minél szélesebb körben meg-
ismerhessék a gyomaendrődi, illet-

ve az innen elszármazó kézműve-
sek és művészek munkásságát.

A város első emberének meg-
nyitóját követően a Barátság Klub 
tagjai kedveskedtek dalcsokorral, 
majd dr. Szilágyi Ferencné Németh 
Eszter nyugalmazott könyvtáros 
ismertette a horgolás-, kötés tör-
ténetét, és tárta fel a kézimunká-
zás szépségeit. Zárásként a kiál-
lítás alkotói emléklapot vehettek 
át, Ungvölgyi Jánostól pedig azt 
is megtudtuk, hogy novemberben 

Kovásznai Nóra festményeiből és 
kisplasztiákáiból nyílik tárlat.

A bemutatón az alábbi hölgyek 
munkái láthatók: Balázs Vincéné, 
Barják Andrásné, Barják Imréné, 
Borbélyné Varga Ludmilla, Búzáné 
Nyíri Mária, Csík Vincéné, Fekécs 
Imréné, Kovács Ákosné, Ko-
vács Ignácné, Kovács Lászlóné, 
Kurilla Pálné, Nagy Lajosné, Nagy 
Sándorné, Simainé Stark Mária, 
Szabó Andrásné, Szántó Endréné, 
Szemes Judit.                     –bam–

A Barátság Klub tagjaival sokan énekeltek együtt

A horgolás és a kötés rejtelmeiArcusfest, 
először 

Szarvason

A helyszín, az időpont és az 
időtartam is megváltozott a 
korábbiakhoz képest, de a lé-
nyeg, hogy fennmaradt és to-
vább létezik az ARCUSFEST 
Nemzetiségi Színházi Talál-
kozó, amelyet szokatlanul ké-
sőn, november 12–14. között 
bonyolítanak le Szarvason a 
Vajda Péter Művelődési Köz-
pontban.  A csúszás okát az 
állami szerepvállalás év eleji 
hiánya okozta, emiatt a Ma-
gyarországi Nemzetiségi Szín-
házi Szövetség májusban nem 
tudta megrendezni a hagyo-
mányos találkozót. A szövet-
ség, Gergely László elnökkel az 
élen, nem tett le a rendezvény 
folytatásáról. Végül Szarvas 
városa és a Cervinus Teátrum 
dobott mentőövet, amelynek 
művészeti vezetői posztját is 
az MNSZSZ vezető tölti be

MÉDIAPARTNERÜNK

Huszonhét képzőművészettel 
foglalkozó kiállító, hatvanegy al-
kotása tekinthető meg a hagyomá-
nyos gyomaendrődi Őszi Tárlaton, 
amelyet október 8-án nyitottak 
meg a Városi Képtárban. A meg-
nyitón Sass Ervin újságíró szeren-
csésnek nevezte azokat, akik lát-
hatják a kiállítást. Nem túlzás ez, 
hiszen megyei szinten egyedülál-
lónak nevezhető a kezdeményezés, 
amely immár 13. éve építkezik a 
helyi alkotókra. Dr. Szonda István, 

a Katona József Művelődési Köz-
pont igazgatója azt hangsúlyozta, 
hogy az állandó kiállítások mel-
lett, talán ennek a bemutatónak 
van az egyik legnagyobb szerepe a 
helyi kulturális életben.

A XIII. Őszi Tárlat hétköznap-
okon 9–14 óra között, november 
20-ig látható a Vidovszky Béla 
Helytörténeti Gyűjtemény és Vá-
rosi Képtárban (Gyomaendrőd, 
Kossuth Lajos u. 11.).

–bla–

Őszi Tárlat Gyomaendrődön

– Az elsődleges célunk egy olyan 
művészeteket bemutató rendez-
vénysorozat megteremtése volt, 
amiben mindenki megtalálhatja 
majd a neki tetsző kulturális ese-
ményt – tudtuk meg Galó Tamás-
tól, a szervező Baraka Egyesület 
vezetőjétől, aki a Fordított Fülek, 
valamint a Tessedik Sámuel Mú-
zeummal karöltve bonyolítja le a 
programdömpinget. 

A „repertoár” több koncertet, 
illetve ismeretterjesztő előadást, 
néptáncházat, bábszínházat és in-
teraktív játszóházat takar. A leg-
több eseménynek van már konk-
rét időpontja, akad azonban még 
szervezés alatt álló is, amelyekre 
keresik a támogatókat. Utóbbiak 
közé tartozik az egyik legnívó-
sabb program, amelyet Ágoston 
Béla zenekarának a fellépése je-
lent. Az Ágoston Crew a jazz, a 
népzene és a hip-hop ötvözetét 
játssza zseniális egyedi hangzás-
sal. Koncertjeik jellemzője, hogy 
rendre fergeteges bulikká alakul-

nak át, amelyen szinte minden 
korosztály „ellazul”.

– Olyan országosan elismert mű-
vészeket hívunk meg, akik mellé 
bátran felvonultathatjuk a Szarva-
son élő, illetve innen elszármazott 
elismert előadókat. Élő példákkal 
szeretnénk szemléltetni az ifj úság-
nak, hogy érdemes a kultúrával, 
művészetekkel foglalkozni. Jó len-
ne hagyományt teremteni kezde-
ményezésünkkel, mely városunkat 
vonzóbbá tehetné az idelátogatók 
számára az őszi, téli időszakban. 
Nem utolsó sorban pedig a kon-
certek belépőiből befolyó összeg-
ből támogatnánk a múzeum zon-
goravásárlási tervét – tette hozzá a 
főszervező.

Akiknek felkeltette érdeklődé-
sét a kezdeményezés, azok anyagi-
lag is támogathatják a programok 
megvalósítását. A Baraka Egye-
sület számlaszáma: 53900014-
13004059. A közleménybe kéretik 
beírni: „Nyitott Ajtók támogatás”.

B. L. A.

Nyitott ajtók a művészetre
A Szarvasi Kézműves Egyesület „Tök-jó” gyermekfoglalkoztató 
programja indította, majd a Závada Pál Kossuth-díjas író részvé-
telével megtartott író-olvasó találkozóval folytatódott a Nyitott 
ajtók a művészetre elnevezésű kulturális sorozat, amely a decem-
ber 12-i zárásig számos további érdekességet tartogat még.
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Útravaló

Gyakori jelenség ebben az idő-
szakban, hogy a teherautók, mező-
gazdasági vontatók, lassú jármű-
vek sarat hordanak fel az úttestre. 
A sár hirtelen kikerülése, vagy az 
arra való ráhajtás váratlan veszély-
helyzetet teremthet. Ha nem ta-
karítják le, és elkezd esni az eső, a 
sáros burkolat rendkívül csúszóssá 
válhat. Ilyesmire elsősorban a me-
zőgazdasági területek mentén és a 
mezőgazdasági járművek telephe-
lyinek közelében lévő utakon lehet 
számítani. 

Kérjük a mezőgazdasági jármű-
vek vezetőit, tartsák be azokat az 
előírásokat, melyeket a KRESZ és 
az útvonalengedély számukra elő-
ír. Ha az útburkolatot besározzák, 
vagy valamit elszórnak, akkor a 
többi közlekedő biztonsága érde-

kében a lehető leggyorsabban ta-
karítsák le az úttestről.  

A telephelyükről való elindulás 
előtt ellenőrizzék a járművük mű-

szaki állapotát, a fékrendszert, a kor-
mányművet és a világító berendezé-
seket.  Ha a géphez különböző mun-
kák elvégzésére alkalmas tartozékot 
kapcsolnak, akkor azt úgy rögzítsék, 
hogy menet közben ne mozdulhas-
son el, ne eshessen le, illetve ügyelje-
nek rá, hogy a jármű világító beren-
dezéseit ne takarják el.  

Felhívjuk a közlekedők fi gyel-
mét, hogy a megengedettnél las-
sabban haladó mezőgazdasági 
gépek, lassú járművek mögött fel-
torlódhat a forgalom. Csak akkor 
kezdjék meg a jármű előzését, ha 
biztonsággal belátható a szükséges 
távolság! A mezőgazdasági jármű-
vek előzésénél nagyobb oldaltávol-
ságot célszerű tartani.

Mindenkinek balesetmentes köz-
le kedést kívánunk! 

A síkos utakon fő az óvatosság

Balesetmegelőzés betakarítás idején
A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sajtóközleménye

MÉDIAPARTNERÜNK

Szeptember elsejétől funkcio-
nál Örménykúton a mezőőri 
szolgálat. Az idei évre eső négy 
hónapban az önkormányzat 
biztosítja működését, január-
tól azonban mezőőri járulékot 
fi zetnek majd a földtulajdono-
sok, illetve a földhasználók. 

A hozzájárulás mértéke hek-
táronként 300 forint lesz évente, 
amit szeptemberig kell leróniuk 
az érintetteknek. A szolgálatellá-
tás eddigi tapasztalatairól Tusjak 
Zoltán mezőőrt kérdeztük, akinek 
vadászként hosszabb ideje is rálá-
tása van a határban történő esemé-
nyekre.

– Az elmúlt időszak feladata 
leginkább a nemkívánatos kuko-
rica betakarítások megelőzésére 
irányult. Úgy látszik, a szolgálat 
beindításától tartanak az emberek, 
legalábbis a korábbi évekkel ellen-
tétben, idén nem tapasztaltam lo-
pásokat, még jelzés sem érkezett 
ilyenről. Annál komolyabb gondot 
okoz, hogy a gazdák nem igazán 
tisztelik a mezőgazdasági utakat. 
Érthető, hogy a belvizet le kell ve-
zetni a földekről, mégsem az utak 
beszántása jelenti a megoldást. 

Tusjak Zoltántól azt is megtud-
tuk, hogy az ilyen eseteket videóra 
veszik, majd felszólítják a földtu-
lajdonosokat az út rendbetételére. 
Amennyiben ezt elmulasztják – 
bár erre még nem volt példa –, ak-
kor az elkészített felvételek alapján 
hivatalos eljárást kezdeményeznek 
ellenük. 

A mezőőr éberségének azt köve-

tően sem szabad lankadnia, hogy 
lassan az utolsó hektárokról is be-
kerül a kukorica.

– A hideg idő beálltával folya-
matosan szaporodnak meg a fatol-
vajlások, amelynek gátat kell vet-
ni. Vadászként minden évben azt 
tapasztalom, hogy a tél közeledté-
vel kopnak a határba telepített fa-
sorok, ami egyfelől a határjelölés 
kiváló módja, mivel megakadá-
lyozza az említett utak elszántá-
sát, másrészt a madarak számára 

nyújt élőhelyet, az apróvadaknak 
pedig búvóhelyet kínál. 

Arra a felvetésre, hogy ekkora te-
rületen miként lehet egyedül meg-
akadályozni, illetve visszaszorítani 
a fatolvajok tevékenységét, a válasz 
az összefogásban rejlik. Tus jak Zol-
tán elmondta, hogy folyamatos kap-
csolatban áll Kocsondi Tibor körzeti 
megbízottal és a helyi polgárőrökkel, 
de jó a viszonya a környező hivatásos 
vadászokkal is, akik egyaránt segítik 
munkáját.              –bam–

Tusjak Zoltán teljes „harcidíszben”

FO
TÓ

: M
O

LN
Á

R
 ILD

IK
Ó

Bevált a mezőőri szolgálat
Lezajlott a betakarítás, közelednek a hideg téli napok
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Önkormányza   negyed

BÉKÉSSZENTANDRÁS
A kistérség legnyugatabbra fek-

vő településén október 18-án tette 
le az esküt a hattagúra fogyatko-
zott képviselő-testület, valamint 
az új polgármester, Sinka Imre, 
aki Hamza Zoltán váltotta poszt-
ján. A függetlenként indult Sinka 
Imre rövid programbeszédében 
fontosnak vélte kiemelni, hogy 
személyeskedés mentes, széleskörű 
összefogást kíván megteremteni, 
a település vezetését ugyanis nem 
szabad alárendelni a pártok akara-
tának. 

Az ünnepi ülésen az első „penge-
váltás” is megtörtént, amikor a pol-
gármester a szokásjoggal ellentét-
ben dr. Olasz Imre független kép-
viselőt javasolta az alpolgármesteri 
tisztségre. A kérdéshez kapcsolód-
va Hévízi Róbert (Fidesz-KDNP) 
képviselő megjegyezte: több cik-
luson át eredményesen működött 
helyben, hogy párthovatartozástól 
függetlenül, alpolgármesternek azt 
a képviselőt jelölték, aki az önkor-
mányzati választáson a legtöbb 
szavazatot kapta. Némi iróniával 
azt is hozzátette, nem lepi meg, 
hogy most ez nem így történt. 

A titkos szavazáson hétből öten 
igennel szavaztak dr. Olasz Imrére, 
aki így átmenetileg együtt dolgoz-
hat feleségével, dr. Olasz Imréné 
dr., Bélmegyer és Tarhos körjegy-
zője ugyanis ideiglenes jelleggel 
megbízást kapott a betegállomány-

Az újonnan megválasztott békésszentandrási képviselő-
testület. Hátsó sor (balról): dr. Olasz Imre, Molnár Imre 

Zoltán, Fabó János, Barna Antal. Elöl: Hévizi Róbert, Sinka 
Imre polgármester és Nemcsényi Zsolt

Az első fotó a gyomaendrődi önkormányzatról. Balról Arnóczi István János, dr. Busai 
György, Betkó József, Iványi Lajosné, Marton Dániel, dr. Farkasinszky Erzsébet, Várfi  András 

polgármester, Márjalaki József, Lehóczkiné Tímár Irén, dr. Szendrei Éva HVB-elnök, Béres János, 
Poharelec László, dr. Csorba Csaba jegyző, Toldi Balázs alpolgármester, Megyeri László aljegyző

Megalakultak az új önkormányzatok
Az új képviselők átvették megbízóleveleiket, indulhat a munka

ban lévő dr. Győri Gabriella jegyző 
helyettesítésére.

 
CSABACSŰD
Az újonnan megválasztott 

csabacsűdi képviselők, egy előzetes 
egyeztetésen már az eskütétel előtt 
eldöntötték, hogy tiszteletdíj nélkül, 
társadalmi megbízatásban végzik 
dolgukat, átérezve az önkormányzat 
nehéz anyagi helyzetét. Hasonlóan 
cselekedett Molnár József polgár-
mester is, aki természetesen főállás-
ban látja el feladatát, ugyanakkor 
lényegesen kisebb illetményért, mint 

amennyi a törvény szerint maximál-
tan járhatott volna.

Az október 14-i alakuló ülésen 
az is kiderült, hogy alpolgármes-
ternek Kerek Mihályt választották 
meg titkos szavazás keretében. Az 
ünnepi procedúra további konk-
rétuma, hogy létrehozták a pénz-
ügyi bizottságot, amelynek tagja 
András Attila, Gilanné Radványi 
Rózsa, Szloszjár János, valamint 
két külsős, a képviselői mandá-
tumról éppen lemaradó Liszkai 
Ágnes, illetve Czesznak János lett, 
az elnök is közülük kerül ki. 

GYOMAENDRŐD
Gyomaendrődön különös hely-

zetet teremthet az elkövetkező cik-
lusban, hogy a Fidesz és a Körösök 
Vidékéért Egyesület egyaránt 5 főt 
delegálhat a testületbe. A kiegyen-
súlyozott erőviszony már az októ-
ber 14-i alakuló ülésen éreztette 
hatását, de erről kicsit később. 

A várost ebben a ciklusban is 
Várfi  András (Fidesz-KDNP) irá-
nyíthatja, aki a polgármesteri be-
szédében utalt rá, hogy nemcsak 
a rá szavazókat akarja képviselni, 
hanem az összes helyi polgárt. Az 
elkövetkező négy évre a már el-
kezdett beruházások folytatását 
tűzte ki célul, és egy stabil gaz-
dasági alapokon nyugvó, élhető 
Gyomaendrődöt szeretne. 

A programismertető után a 
képviselők egyöntetűen szavazták 
meg, hogy két alpolgármestere 
legyen a városnak, akik közül az 
egyik tagja a testületnek, a má-
sik viszont külsős. Ennek szelle-
mében Várfi  András két személyt 
jelölt, közülük azonban csak Tol-
di Balázs (KVE) kapta meg a mi-
nősített többséget, Fekécs Lászlót 
(Fidesz) külsősként nem válasz-
tották meg. 

Az alakuló ülés végén arra is fény 
derült, hogy három bizottság lesz, és 
első lépésben az ügyrendi, oktatási, 
kulturális, kisebbségi bizottság állt 
fel, melynek Lehóczkiné Tímár Irént 
(Fidesz-KDNP) lett az elnöke.

HUNYA
Hunyán az újonnan megválasz-

tott képviselők és a polgármester 
asszony október 18-án tette le az 
esküt. A négy mandátumért ki-
lencen indultak október 3-án. Kö-
zülük dr. Fabó János, Hegedűs Ro-
land, Kiszely Imre és Pintér László 
alkotja az új testületet. Petényi 
Szilárdné programjából kiderült, 
hogy a képviselőkre rengeteg fel-
adat vár majd az előttünk álló 
négy év során, ami tulajdonkép-
pen az eddig megkezdett munka 
folytatása lesz. Némi könnyítést 
jelent, hogy a testületnek csupán 
egy új tagja van, a többiek szá-
mára már ismerős lesz az eddigi 
„tempó”, sőt Kiszely Imre szemé-
lyében az alpolgármester is válto-
zatlan maradt.

Az alakuló ülésen felállították 
az ügyrendi bizottságot, melynek 
elnöke Pintér László lett, az utol-
só napirendi pont keretében pedig 
döntés született arról is, hogy a kép-
viselő-testület némi kiegészítéssel 
elfogadja a Magyar Közút Zrt. ár-
ajánlatát, illetve műszaki tartalmú 
ajánlatát, amely a Jókai utca és a 
Deák utca elkészítésére irányul.
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Önkormányza   negyed
KARDOS
A kistérségi települések közül 

elsőként Kardoson alakult meg az 
új önkormányzat. A régi héttagú 
testület négyre olvadt, a polgár-
mester pedig továbbra is Brlás Já-
nos maradt. A frissen megválasz-
tott képviselők és a település első 
embere Komlovszky Györgynétől, a 
Helyi Választási Bizottsági elnö-
kétől vették át megbízóleveleiket. 
Az október 12-i ünnepi ülésen az 
is kiderült, hogy a társadalmi meg-
bízatású alpolgármester változat-
lanul Maginyecz András marad. A 
képviselők két bizottság tisztségvi-
selőit is megválasztották. A Szoci-
ális és Ügyrendi Bizottság – amely 
megkapta feladatul az SZMSZ fe-
lülvizsgálatát – elnöke dr. Molnár 
Erika, a Közbeszerzési Bírálóbi-
zottságé Juhász Zoltán Zsolt lett. 
Közös bennünk, hogy mindket-
ten tagjai az önkormányzatnak. 

A frissen beiktatott kardosi képviselő-testület (balról): Vaskor 
Zoltán, Maginyecz András, dr. Molnár Erika, Brlás János és 

Juhász Zoltán Zsolt

Kondoros új képviselő-testülete. Balról: Sonkoly Mihály, Tuska Tibor, Vári Ferenc, Szabóné 
Csendes Ildikó, Kozsuch Kornél,  Horcsák István, Gráfi k Krisztián és Boldis Zsolt

A POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK JUTTATÁSA

Név Tiszteletdíjak 
(bruttó) Költségtérítés

Babák Mihály polgármester 521 800 0 %
Várfi  András polgármester 502 450 25 %
Hodálik Pál alpolg. 450 000 20 %
Sinka Imre polgármester 444 500 25 %
Dankó Béla polgármester 426 000 20 %
Brlás János polgármester 351 000 25 %
Szakács Jánosné polgármester 340 000 tényleges
Molnár József polgármester 328 525 tényleges
Besenczy Zoltán alpolg. 251 000 20 %
Olasz Imre dr. alpolg. 193 250 tényleges
Petényi Szilárdné polgármester 132 000 tényleges
Toldi Balázs alpolgármester   71 400 20 %
Maginyecz András alpolg.   40 000 tényleges
Dragánné Juhász Irén alpolg.   28 400 tényleges

A következő alpolgármesterek lemondtak az illetményükről: Kerek Mi-
hály (Csabacsűd), Kiszely Imre (Hunya), Kozsuch Kornél (Kondoros).

Az utóbbi bizottság első teendője 
a közbeszerzési szabályzat módo-
sítása lesz, ami a testületen belü-
li személyi változások miatt vált 
szükségessé.

KONDOROS
Kondoroson az új képviselő-tes-

tület és Dankó Béla polgármester 
október 14-én tette le az esküt. 
Kondacs Mihály, a Helyi Választá-
si Bizottság elnöke közölte a 2010. 
évi választás eredményeit, melynek 
megfelelően ezután 8 tagú lesz az 
önkormányzat. A megfogyatko-
zott testület tagja lett Boldis Zsolt, 
Gráfi k Krisztián, Horcsák István, 
Kozsuch Kornél, Sonkoly Mihály, 
Szabóné Csendes Ildikó, Tuska Tibor 
és Vári Ferenc. Az alakuló testüle-
tei ülés keretében megválasztották 

a település alpolgármeste rét, mely 
tisztséget ezután Kozsuch Kornél 
tölti be.

Az ünnepség keretében az ismé-
telten megválasztott Dankó Béla 
polgármester megköszönte azoknak 
a szervezeteknek és magánembe-
reknek a segítségét, akik a szeptem-
ber 12-i belvízhelyzetnél segítettek. 
A településre felhőszakadás zúdult 
éjszaka, és a nagy mennyiségű csa-
padékot a mélyebben fekvő részek 
vízelvezetői nem bírtak elvezetni, 
sokak önzetlen segítségével azon-
ban sikerült megvédeni a házakat.

ÖRMÉNYKÚT
Örménykút Község Önkor-

mányzata október 13-án tartotta 
alakuló ülését. A településen nem 
okoz túl nagy változást a képvise-
lő-testület „karcsúsítása”, hiszen 
az eddigi öttel szemben, a jövőben 
négytagú plénum veszi kezébe a 
helyi ügyek intézését.  

Az alakuló ülésen Klimaj György, 
a Helyi Választási Bizottság elnö-
ke ismertette a választási eredmé-
nyeket, majd átadta a megbízóle-
velet Szakács Jánosné polgármes-

ter asszony, valamint Adamikné 
Zuberecz Etelka, Dragánné Ju-
hász Irén, Gulyás Pálné és Mol-
nár János képviselők számára.
Szakács Jánosné polgármesteri 
programját ismertetve sarkala-
tos pontnak tartotta a kötelező 
feladatok szinten tartását, illetve 
azok javítását. A beszámoló egye-
bek mellett részletesen kiterjedt a 
folyamatban lévő és a tervekben 
szereplő pályázatokra, valamint 
az önkormányzat költségvetésére 
és vagyoni helyzetére. A település 
társadalmi megbízatású alpolgár-
mestere Dragánné Juhász Irén lett, 
míg a frissen felállított ügyren-
di bizottság elnöki tisztét Gulyás 
Pálné tölti be.

SZARVAS
Szarvason a szokásos helyszí-

nen, az Árpád Szálló dísztermében 
zajlott le az alakuló ülés október 
15-én. Az esemény előtt a meg-
választott képviselők ökumenikus 
istentiszteleten vettek részt, ahol a 
szarvasi egyházak képviselői Isten 
áldását kérték az új testületre.

A helyhatósági választásokon 
mind a 8 körzetben Fidesz jelölt-
jei nyertek, a pártlistákról, illetve a 
nagycsaládosoktól további három 
képviselővel egészült ki a 11 tagú 
csapat.

Babák Mihály negyedik polgár-
mesteri ciklusát kezdhette, helyet-
tese Hodálik Pál lesz, akit most fő-
állású alpolgármesternek választot-
tak, míg Besenczy Zoltán társadalmi 
megbízatásban látja el ugyanezt a 
feladatot. Kinevezésre kerültek a 
tanácsnokok is. Ennek a tisztségnek 
az a lényege, hogy kiemelt feladat-
körök ellátásával bíztak meg egy-
egy képviselőt. Gazdasági tanács-
nokká Kiszely Mihályt, turisztikaivá 
Hetényi Istvánt, oktatásivá Földesi 
Zoltánt, ifj úsági és sporttanácsnok-
ká Giricz Katalint, szociális, család- 
és idősügyivé Lázár Zsoltot válasz-
tották. Az említett személyek az 5 
frissen felálló bizottság elnöki pozí-
cióját is betöltik.
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Civil szféra

Egy kellemes, tartalmas napot 
tölthettek el október 17-én Eger-
ben a hunyai Nyugdíjas Klub 
tagjai. Az autóbusz díját a helyi 
önkormányzat fedezte az Idősek 
Világnapja alkalmából, a többi 
program költségét pedig az előző 
rendezvényünkből származó bevé-
tel dotálta. A közel 50 fős csoport 
a kirándulás során megtekintette a 
várat és a Bazilikát, majd kisvonat-
tal utazott a Szépasszony völgyébe, 
ahol fi nom ebédet fogyaszthatott 
el. Hazafelé jövet Iványi László jó-
voltából előkerült a hegedű is, és 
fergeteges nótázás vette kezdetét. 
Bár a csoport este kellően elfárad-
va érkezett vissza Hunyára, más-
napra ennek nyoma sem látszódott 
a társaság tagjain. A csoport egy része a várban

Hunyai nyugdíjasok egri kiránduláson 
Az önkormányzat ajándékúttal kedveskedett az Idősek Világnapja alkalmából

A Virágos Magyarországért ver-
senyt 1994-ben hirdették meg elő-
ször. Az első évben 69 település 
jelentkezett, azóta a verseny igazi 
mozgalommá vált. Nincs Magyar-
országon még egy olyan megmé-
rettetés, amely évente kétmillió 
embert képes mozgósítani a kultu-
rált, virágokkal díszített, élhetőbb 
környezet megteremtéséért, a ter-
mészeti és épített örökség megóvá-
sáért, az új generációk környezet-
tudatos neveléséért.

A 2010. évi versenyre 351 tele-
pülés jelentkezett, melyek közül az 
október 15-i balatonfüredi díjki-
osztó ünnepségen több mint százat 
jutalmaztak a kiírók vagy szpon-
zorok felajánlásaiból. Közöttük 
volt Kondoros is, amely a Belügy-
minisztérium különdíját nyerte. A 
festményt képviseletében Harsányi 
Dezsőné, a virágos munkacsoport 
vezetője vette át.

A díjátadás pillanatai

Különdíj 
Kondorosnak

A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete nem csak a térség leg-
nagyobb létszámával működő civil szervezete, de az egyik legaktívabb 
is. Hagyományos rendezvényeiken túl más alkalmakat is kihasználnak 
tagtársaik egybe toborzására. Így történt ez október 9-én is, amikor kö-
zös névnapi ebédet szerveztek a Gyermekélelmezési Kft. ebédlőjében, 
egy héttel később az egyesület békésszentandrási csoportja rendezett jó 
hangulatú vacsorát (képünkön) tagjai és a vendégek megelégedésére. Ál-
talános volt a vélemény: kellenek az ilyen rendezvények, a közösségépí-
tésnél ugyanis aligha van fontosabb.

Jó hangulatú összejövetelek

Színültig megtelt a Vajda Pé-
ter Művelődési Ház színházterme 
szeptember 25-én, a „Rokkantak 
Világnapja” tiszteletére rendezett 
ünnepségre, amit nótadélutánnal 
kötöttek egybe. A Mozgáskorlá-
tozottak Szarvasi Egyesülete által 
szervezett eseményen Szabó Eszter, 
Drágán Lajos, valamint Kolostyák 
Gyula és zenekara működött közre. 
A megnyitó során Gombárné Bata 
Mária elnök asszony azt hangsú-
lyozta, hogy az ünnepség a megyei 
önkormányzat támogatása nélkül 
aligha érhette volna el ezt a szín-
vonalat. A művészek produkciója 
nagy hatással volt a nézőkre, akik 
együtt nótázva jutalmazták óriásai 
tapssal az énekeseket. 

A szarvasi emberek szeretik a nótákat, amit a csordultig 
megtelt színház terem is jelez

Nótadélután az ünnepelteknek

A novemberi nyugdíjakkal egyi-
dejűleg, visszamenőlegesen, egy 
összegben kapják meg a nyugdí-
jasok az idei nyugdíj-kiegészítést. 
Számítások szerint az idei évre 1,1 
százalékos visszamenőleges nyug-
díj-emelés járna, ennyi ugyanis az 
eredetileg tervezett és a valós inf-
láció különbözete. Ez átlagosan 
havi 800 forintot, tehát összesen 
mintegy 8 ezer forintot jelent egy 
nyugdíjas számára, és megközelí-
tőleg 25 milliárd forintjába kerül 
az államnak.

Többet hoz a 
postás

MÉDIAPARTNERÜNK
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Egészségügyek

Sajtóközlemény
Szarvas Város Önkormányzata 2008 

júniusában pályázatot nyújtott be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
keretében meghirdetett Dél-Alföldi Ope-
ratív Program DAOP-4.1.1/B konstruk-
ció keretében a Szarvas Város Önkor-
mányzat Szakorvosi Rendelőjének komp-
lex kistérségi szakrendelővé fejlesztésére.

A szakrendelő fejlesztéséhez az önkormány-
zat bruttó 523.496.700,- Ft támogatást nyert 
el. Ezen összeg jelentős részét a szakrendelő 
építési kivitelezése teszi ki, melyre az önkor-
mányzat 2010. augusztus 16. napján nyílt 
közbeszerzést írt ki, mely eredményeként az 
Integrál Építő ZRt.-t bízta meg 2010. októ-
ber 14. napjával a kivitelezői feladatokkal, 
összesen nettó 269.900.063,- Ft értékben.
A szakrendelőt működtető szarvasi ön-
kormányzat az építési területet 2010. ok-
tóber 25-én adta át a kivitelezőnek. Az 
építkezés ideje alatt a szakorvosi ren-
delőintézet valamennyi szakrendelés-
ét folyamatosan működtetni kívánjuk.
A betegek részére tájékoztató táblákat ké-
szítettünk a rendelések helyének és idejének 
megjelölésével; a helyi újságokban, kábelte-
levíziós hirdetésekben is megjelentettük a 
változásokat.

Az orvostechnikai, valamint az informa-
tikai eszközök és szoftverek beszerzésére 
vonatkozóan is közbeszerzési eljárás került 
kiírásra 2010. március 26. illetve 2010. jú-
lius 16. napon. Az eljárások eredményeként 
az orvostechnikai eszközök beszerzésére vo-
natkozóan a GreenSound Kft.-vel 2010. jú-
nius 10. napon bruttó 159.950.000,- Ft ösz-
szegben, az informatikai eszközbeszerzésre 
vonatkozóan pedig a Béker-Soft Informati-
ka Kft.-vel 2010. október 25. napon bruttó 
75.353.375,- Ft összegben került aláírásra a 
szállítási szerződés.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

 

Véradások
A Magyar Vöröskereszt szarvasi területi szer-

vezete által tervezett aktuális véradások. 
November 12., péntek, 8.00–11.00, KOMÉP 

Városgazdálkodási Kft., Szarvas, Ipartelep u. 2.
November 24., szerda, 8.00–12.00, Körös 

Művelődési Ház és Könyvtár, Békésszentandrás, 
István király u. 16. November 29., hétfő, 8.00–
12.00: Petőfi  István Általános Iskola Sportcsar-
noka, Kondoros, Iskola u. 2/6. 

Arra kérik a véradó-
kat, hogy feltétlenül 
vigyék magukkal TAJ 
kártyájukat, személyi 
igazolványukat, lakcím-
kártyájukat, illetve a vér-
adó értesítőt, ezen felül 
minden véradás előtt 
feltétlenül étkezzenek!

Bőrünk fi atalságának megőrzése érdeké-
ben az egészséges életmódon kívül további 
lehetőségeink is vannak. A botoxkezelés, 
a ráncfeltöltés olyan esztétikai beavatko-
zások, melyek kíméletesek, külön-külön 
is látványos hatásúak, de együttes alkal-
mazásuk csodákra képes.

Mindannyiunknak vannak természetesen 
szép arcvonásaink, melyeket hangsúlyozni, il-
letve javítani lehet és érdemes. Minden szépség 
forrása a víz. A bőrnek a víz ad életet és rugal-
masságot, a víz határozza meg az ajkak és az 
áll körvonalait. A ráncok, redők elsimításához 
vagy az ajkak teltté, érzékivé formálásához 
nincs szükség idegen anyagra. 

A ráncfeltöltéshez egy olyan anyagot alkal-
maznak, amely testünkben egész életünkben 
megtalálható. Ez a hyaluronsav. Megköti a 

vizet a bőrben, ezzel teltté és feszesebbé teszi 
azt. A botoxkezelés során az izmok működését 
– az injekcióval a szervezetbe juttatott – méreg-
anyag gátolja, a ráncfeltöltésnél viszont termé-
szetes anyagot használnak a bőrgyógyászok. 

– Ráncfeltöltés olyan esetekben javasolt, ha 
a páciens azt szeretné, hogy az arcán lévő ki-
sebb ráncvonalakat, besüppedéseket kezeljék. 
Leggyakrabban a szemöldökök között, orr, 
száj mellett lévő ráncokat töltik fel – mondja 
dr. Horváth Zsuzsanna bőrgyógyász szakorvos. 
– A kezelés egy felszívódó töltőanyag szervezet-

be juttatásából áll, amely minden élőlényben 
ugyanolyan formában jelen van, tehát allergia-
próbát sem kell csinálni előtte. Az a jellegzetes-
sége, hogy betöltve a ráncba, elkezd vizet meg-
kötni, és amíg le nem bomlik, egyenlő hatást 
biztosít.

A szakember szerint a ráncfeltöltés a ráncok 
kialakulásának kezdeti szakaszában hatékony 
igazán. A mély barázdák, a kötőszövet meg-
ereszkedéséből származó ráncok már nem tün-
tethetőek el nyomtalanul. 

– Ráncfeltöltés azoknak a hölgyeknek és 
uraknak ajánlott, akiknek még nem nagyon 
elmélyültek a ráncaik és nincsen bőrfelesleg 
az arcukon. A páciensnél egy előzetes orvo-
si vizsgálat van, amikor az alkalmasságot el-
döntjük. Megbeszéljük, hogy melyik ráncot 
érdemes feltölteni, mennyi anyag szükséges 
hozzá, és hogyha minden egyezik, akkor el is 

végezzük a kezelést – teszi hozzá dr. Horváth 
Zsuzsanna.

A ráncfeltöltés a leggyorsabb és a leglátványo-
sabb eljárás. A zavaró ráncok alá fecskendezett 
töltőanyag a bőrt megemeli, ezáltal a ránc kisi-
mul, tehát a hatás azonnali. A ráncfeltöltés után 
néhány nappal már látványos az eredmény. A 
kezelt területtől és az izommozgás erősségétől 
függően 6–12 hónapig tart a hatása.

Bőrünk szépsége érdekében csak néhány tűszúrást kell elviselni

Őrizzük meg bőrünk ifj úságát!
A ráncfeltöltés akár egy éven át hatásos terápia lehet

A Magyar Vöröskereszt a hazai telefon-
szolgáltatókkal karöltve gyűjtést indított a 
vörösiszap-katasztrófa károsultjainak meg-
segítésére. A szervezet számlaszámán és va-
lamennyi telefon szolgáltató hálózatából 
elérhető 1749-en várja az adományokat. A 
Magyar Vöröskereszt hétfőn segélycsoma-
got küldött a katasztrófa helyszínére, vala-
mint további erőforrásokat mozgósít a rá-
szorulók megsegítésére.

A telekommunikációs szolgáltatók (Telenor, 
T-Mobile, T-Home, Vodafone, Invitel, UPC) 
ismét összefogtak, hogy segítséget nyújtsa-
nak a Magyar Vöröskereszt által a Veszprém 
megyében kialakult helyzet kezelésében. Az 

1749-es számot hívó 
vagy az erre a számra 
az „ISZAP” szót szö-
veges üzenetben küldő 
ügyfelek 200 forintot 
adományoznak, amely 
a Magyar Vöröskereszt 
közreműködésével jut 

el a mentési munkálatok céljaira és a kárt szen-
vedettekhez.

A Magyar Vöröskereszt a beérkező adomá-
nyok teljes összegét megkapja. A távközlési 
cégek semmilyen külön díjat nem számolnak 
fel az sms-ek, illetve hívások után, és lemon-
danak felmerülő költségeik érvényesítéséről. 
A Magyar Vöröskereszt emellett K&H Bank 
10405004-00026547-00000000 számlaszá-
mára is várja az adományokat. A közlemény ro-
vatban kérjük feltüntetni: „ISZAP”. 

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Segítsük a katasztrófa károsultjait!
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A japán kulturális hét alkal-
mából a szarvasi karatésok nyil-
vános tréninget tartottak a város 
főterén, amelyen bárki elsajátít-
hatta a mae-geri (egyenes rúgás) 
tudományát, illetve megtanul-
hatta, hogyan kell azt elhárítani. 
A védéseket követően Brachna 
Bence és Lovász Gergely bemu-
tatta, hogy az ellentámadás akár 
lehet egy fejre kivitelezett látvá-
nyos rúgás is, ennek elsajátítás-
hoz persze egy rövid tréningnél 
több időre van szükség.

A 30 esztendős Szarvasi Harc-
művész és Küzdősport Egyesület 
„nagy karate edzés”-ként meghir-
detett eseményén a klub jelenlegi 
és régi harcosai mellett népesebb 
küldöttséggel képviseltette ma-
gát a helyi kajak-kenu klub is. A 
gyakorlók magját a jelenlegi ver-
senyző és utánpótlás csapat adta: 
jelen voltak Lovász György hala-

A Ceres-kút előtti tréninget Lovász György és Ruzsinszki György vezette

A nagy karate edzésrate edzés

dó és szenior karatésai, továbbá a 
szlovákosok, a SZIE gyakorlósai, 
valamint Lipták Tibor csabacsűdi 
trefortos növendékei. Örömmel 

tettek eleget a meghívásnak olyan 
régi csapattagok, akik az élet más 
területeire keveredtek, de a kara-
téban megszerzett állhatatosságuk 

segítségével ott is bizonyítanak, 
és a lelkük mélyén igazi harcosok 
maradtak. 

B. Z.

NB III. Alföld csoport
9. forduló. Újbuda TC–Szarva-

si FC 5–2 (2–1). Budapest, 80 néző. 
V.: Czékus. Gólszerző: Potemkin 2, 
Pleszkán, Kövesdi, Horváth L., ill. 
Er dősi, Bány.

10. f. Szarvasi FC–Várfürdő-
Gyulai TFC 0–2 (0–2). Szarvas, 
200 néző. V.: Szöllősi. G.: Okos, Va-
len tényi.

11. f. Szarvasi FC–Jánoshidai 
SE 1–2 (0–0). Szarvas, 150 néző. V.: 
Orosz. G.: Bány, ill. Ábel, Rontó.

A bajnokság élcsoportja 11 for-
duló után: 1. Újbuda 22 pont (23–
18, 10 mérk.), 2. Csepel 21 (24–10, 
10), 3. Tököl 19 (22–12, 11), …15. 
Szarvas 3 (12–26, 10).

Megyei I. osztály
9. f. Füzesgyarmati SK–Kon do-

ro si TE 2–4 (0–2). Füzesgyarmat, 
300 néző. V.: Czirok. G.: Vámos L., 
Vámos A., ill. Miklya 3, Hanyecz H. 
Mezőberényi FC–Csabacsűd SE 
0–0. Mezőberény, 100 néző. V.: He-
gedűs. Békési FC–Gyomaendrődi 
FC 6–1 (4–0). Békés, 220 néző. V.: 
Varga Z. G.: Polczer 4, Kardos, Ács, 
ill. Kéri.

10. f. Kondorosi TE–Körös la dá-
nyi MSK 0–0. Kondoros, 150 néző. 
V.: Bartucz. OMTK Rákóczi Va-
sas SE–Csabacsűd SE 0–1 (0–1). 
Orosháza, 100 néző. V.: Benyovszki 
Z. G.: Cseke. Gyomaendrődi FC–
Bé késcsabai MÁV SE 1–1 (0–1). 
Gyomaendrőd, 160 néző. V.: Flinta. 
G.: Mester, ill. Nyéki.

11. f. Csabacsűd SE–Szeghal-
mi FC 2–1 (0–0). Csabacsűd, 200 

néző. V.: Medovarszki. G.: Szilágyi 
D., Virág, ill. Farkas. Mezőhegyesi 
SE–Kondorosi TE 1–1 (0–1). Me-
zőhegyes, 180 néző. V.: Mihálik. 
G.: Patyi, ill. Miklya. Szabadnapos: 
Gyomaendrődi FC.

12. f. Kondorosi TE–Csabacsűd 
SE 0–1 (0–0). Kondoros, 300 néző. 
V.: Barta. G.: Cseke. Gyomaendrődi 
FC–Füzesgyarmati SK 1–1 (0–0). 
Gyomaendrőd, 150 néző. V.: Farkas 
Cs. G.: Toldi, ill. Novák.

A bajnokság élcsoportja 12 for-
duló után: 1. Békés 23 (32–15, 12 
mérk.), 2. Méhkerék 22 (24–8, 10), 
3. Kondoros 19 (23–14, 11), …7. 
Csa bacsűd SE 16 (16–16, 11), … 11. 
Gyo maendrőd 11 (16–29, 11).

Megyei II. osztály
9. f. Békésszentandrási HMSE–

Dobozi SE 2–1 (1–0). Békés szent-
and rás, 200 néző. V.: Elek. G.: Csi-
pai 2, ill. Barcsay.

10. f. Kétegyháza SE–Békés-
szent andrási HMSE 2–1 (1–0). 
Kétegyháza, 150 néző. V.: Susánszki. 
G.: Papp, Boruzs, ill. Csipai.

11. f. Békésszentandrási 
HMSE–Okány KSK 2–2 (2–0). 
Bé  kés szentandrás, 180 néző. V.: 
Frey. G.: Csipai, Kovács N., ill. Bar-
na, Kovács Gy.

12. f. Dévaványa SE–Békés-
szent andrási HMSE 2–1 (1–0). 
Dé va ványa, 150 néző. V.: Erdős. G.: 
Séllei, Hajdú R., ill. Csipai.

A bajnokság élcsoportja 12 for-
duló után: 1. Kétegyháza 29 (36–
10), 2. Békésszentandrás 26 (31–13), 
3. Magyarbánhegyes 24 (41–20).

Foci – pályáról pályára
A Körös-szögi Extrában rendszeresen beszámolunk arról, hogy a 

különböző osztályokban érdekelt kistérségi labdarúgó-csapatok mi-
ként szerepeltek saját bajnokságukban. Íme az októberi produktum.

A Szarvasi Fight Club Sportegyesület 
2010. november 13-án 17 órától  

Küzdősport Gálát rendez az Alkotmány utcai Sportcsarnokban.
A bemutató mérkőzéseken részt vesznek a Sportegyesület tagjai, 

a Taekwon-do szakosztály és  vidéki küzdősport klubok. A 
főmérkőzésen Plenter Szabolcs és Tóth Pál 6x2 menetes ökölvívó 

mérkőzése lesz látható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kézilabda pályáról pályára

Férfi ak
6. forduló. Köröstarcsa SK–Körös KKE 

Gyomaendrőd 27–18 (13–11). Legjobb gól-
dobók: Csőke 4, Gschwindt 4, Kruchió 4. 
Kondorosi KK I.–Újkígyósi FIDSE 35–
25 (18–11). L. d.: Kasnyik T. 11, Tóth 9. 
Kondorosi KK II.–Göndöcs Benedek DSE 
Gyula 22–30 (12–13). L. d.: Hanyecz 11, 
Maczik 4. 

7. f. Göndöcs Benedek DSE Gyula–
Kondorosi KK I. 32–36 (11–21). L. d.: Tóth 
8, Kasnyik T. 7, Szatmári 6. Kondorosi KK 
II.–Nagyszénási SE 28–31 (13–15). L. d.: 
Hanyecz 10. Körös KKE Gyomaendrőd–
Kétsopronyi SE 25–33 (12–16). L. d.: 
Gschwindt 7, Angalét 5, Kardos 5.

8. f. Kondorosi KK I.–Kondorosi KK II. 
42–27 (18–11). L. d.: Tóth 14, Szatmári 9, 
Kasnyik T. 9, ill. Hanyecz 15, Belopotoczki 5. 
Mezőhegyes SE–Körös KKE Gyomaendrőd 
28–25 (13–13). L. d.: Kruchió 8, Kardos 5, 
Czikkely 5.

9. f. Kondorosi KK I.–Nagyszénási SE 
43–29 (18–14). L. d.: Mális 11, Tóth 6, Szat-
mári 6. Kondorosi KK II.–Köröstarcsa SK 
22–33 (5–14). L. d.: Hanyecz 8, Krajcsovicz 
5, Tira 5. 

A bajnokság élcsoportja 9 forduló után: 1. 
Kondoros I. 14 (256–193, 7), 2. Köröstarcsa 12 
(191–153, 7), 3. Kétsoprony 12 (259–227, 8), 
… 7. Gyomaendrőd 4 (170–194, 7), … 9. Kon-
doros II. 0 (186–277, 8).

Nők
6. f. Szarvasi NKK–Békési NKSE 26–21 

(14–11). L. d.: Zelei 10, Csery 7. Gyomaendrődi 
NKSE–Dobozi KE 32–19 (16–10). L. d.: Bá-
csi 6, Mag 6. Kétsopronyi SE–Kondorosi 
NKK 27–29 (15–12). L. d.: Medvegy 7, 
Kondacs R. 6, Janis 6. Békésszentandrási 
KC–Orosháza Stílus SZK II. 22–23 (10–11). 
L. d.: Egriné 9, Árgyelánné 6.

7. f. Kondorosi NKK–Füzesgyarmati SK 30–
20 (15–8). L. d.: Kondacs R. 10, Janis 5. Dobozi 
KE–Békésszentandrási KC 16–13 (7–6). L. d.: 
Aszódi 3. Mezőberényi SDSE–Gyomaendrődi 
NKSE 23–23 (14–15). L. d.: Bácsi 5, Fekécs 4.

8. f. Szarvasi NKK–Kondorosi NKK 34–
23 (18–10). L. d.: Zelei 15, Csery 7, ill. Földvári 
7, Kondacs 4. Gyomaendrődi NKSE–JALTE 
Békéscsaba 24–29 (14–15). L. d.: Mag 5, Bá-
csi 4. Békésszentandrási KC–Mezőberényi 
SDSE 10–20 (5–9). L. d.: Egriné 2, Aszódi 2, 
Kondacs 2, Árgyelánné 2.

9. f. Békési NKTE–Gyomaendrődi NKSE 
24–30 (9–18). L. d.: Narancsik 7, Bácsi 5. 
Orosházi Stílus SZK II.–Szarvasi NKK 
18–28 (12–10). L. d.: Zelei 13, Molnár 5. 
JALTE–Békésszentandrási KC 36–7 (16–3). 
L. d.: Petrás V. 2, Kondacs 2.

A bajnokság élcsoportja 9 forduló után: 1. 
Szarvas 14 (242–165, 8 mérk.), 2. Kondoros 14 

(222–185, 8), 3. Orosháza 13 (225–212, 9), 
… 5. Gyomaendrőd 8 (197–188, 8), … 11. 
Békésszentandrás 0 (112–193, 8).

Szeptember elején kezdődött meg az idény megyei kézilabda-bajnokságokban. A 
Körös-szögi Extrában rendszeresen nyomon követjük a kistérségi csapatok aktuális 
havi szereplését. Ez történt októberben:

Nagyszerű szarvasi sikerek születtek 
a vadonatúj budaörsi sportcsarnokban 
megtartott aerobik Hungarian Openen. 
Az október 23–24. között lebonyolított 
nemzetközi viadalon – mely a négy állo-
másból álló Magyar Kupa sorozat dön-
tőjéül is szolgált – a magyarok mellett 
cseh, szlovák, osztrák, fi nn, orosz, uk-
rán, japán és indonéz sportolók képvi-
selték nemzetüket.

A szarvasi résztvevők közül Pásztor Ma-
riann (Blue Gym) tagja volt a győztes juni-
or csoportnak, amelyet három egyesületből 
állított össze Szloboda Éva és Somogyi Niko-
lett edzőnő. Ellenfél híján nekik leginkább 
a zsűri szakmai tetszését és a nagyszámú 
közönség szimpátiáját kellett kivívniuk és 
ennek maradéktalanul eleget tettek a lá-
nyok. Mariann tagja volt a negyedik he-
lyezett triónak is, ami a Magyar Kupában 
bronzérmet ért. Sokkal nagyobb volt a kon-
kurencia a juniorok egyéni számában, ahol 
Gyekiczki Gyöngyi (Ritmus SC) a selejtező-
ből két magyar, egy-egy osztrák és cseh ver-
senyző mögött az 5. helyen jutott be a dön-
tőbe. Somogyi Zsuzsa tanítványa egy nappal 
később fergeteges gyakorlattal kápráztatta 
el a bírókat, amellyel a dobogó második fo-
kára tornászta fel magát.

–bam–
Gyekiczki Gyöngyi a legjobbkor 

nyújtotta legjobbját

Gyekiczki Gyöngyi válogatott formában
November 13., szombat
Kézilabda. Megyei női: Gyomaendrődi 

NKSE–Kétsopronyi SE, Gyomaendrőd, 17.30.
Küzdősport. Harcosok csatája, Szarvas, Al-

kotmány utcai sportcsarnok, 17.00. 
Labdarúgás. Megye I.: Kondorosi TE–Szeg-

halmi FC, Kondoros, 13.30. Gyomaendrődi 
FC–Mezőhegyesi SE, Gyomaendrőd (Endrődi 
pálya), 13.30. Megye II.: Békésszentandrási 
HMSE–Magyarbánhegyesi FC, 
Békésszentandrás, 13.30. 

Sakk. Körös Kupa: Békésszentandrási 
HMSE–Battonyai SE, Békésszentandrás, 9.00.

Szabadidősport. Olimpiai ötpróba, gyalog-
túra, Szarvas, Főtér, 10.00.

Úszás. Meghívásos őszi gyermek verseny, 
Szarvas, Városi Gyógyfürdő, 10.00.

November 14., vasárnap
Labdarúgás. Megye III.: Szarvasi FC–

Zsadányi SE, Szarvas, 11.30. 
November 20., szombat
Asztalitenisz. NB III.: Szarvasi Körös ASE–

Jánoshidai SE, Szarvas, 10.00.
Küzdősport. II. osztályú magyar kick-box 

bajnokság, Kondoros, Sportcsarnok, 9.00.
November 21., vasárnap
Labdarúgás. Megye I.: Csabacsűd SE–

Gyomaendrődi FC, Csabacsűd, 13.00.
Röplabda. Fakupa, városi mixbajnokság, 1. 

forduló, Szarvas, Petőfi  utcai sportcsarnok, 9.00.
November 27., szombat
Labdarúgás. NB III.: Szarvasi FC–Szol-

noki Spartacus FC, Szarvas, 13.00. Megye I.: 
Kondorosi TE–Frühwald-Jamina SE, Kondo-
ros, 13.00.

November 28., vasárnap
Labdarúgás. Megye I.: Csabacsűd SE–

Méhkeréki SE, Csabacsűd, 13.00.
December 4., szombat
Asztalitenisz. NB III.: Szarvasi Körös ASE–

Jászkun Volán SC, Szarvas, 10.00.

Siroki Ibolya nagyszerűen mutatkozott be a 
budapesti Körcsarnokban lebonyolított felnőtt 
I. osztályú cselgáncs országos bajnokságon. A 
Gyomaendrődi Judo Club mindössze 15 esz-
tendős tehetsége a 70 kilogrammos súlycso-
portban egyenes ágon a negyeddöntőig, majd 
a vigaszágon a bronzmérkőzésig jutott. Végig 
rendkívül határozottan versenyzett, ezért na-
gyon kijárt neki a harmadik helyért járó érem.

– Ibolya – aki még az ifj úsági korosztály tagja 
– a szabályok szerint idén indulhatott először a 
felnőtt országos bajnokságon – kezdte visszate-
kintését Varga István, az újdonsült bronzérmes 
edzője. – Tavasszal az ifi  ob-n harmadik helyen 
végzett, de ezután jól sikerült a felkészülése és a 
második félévben már jöttek az eredmények. A 
női hetven kilogrammos súlycsoport a legnépe-
sebb volt a mezőnyben és a legerősebb is. Bra-
vúros eredményt ért el. Egyébként az a célunk, 
hogy olyan sikereket érjen el, amellyel kijutás 
esetén az ifj úsági Európa-bajnokságon is jól 
helytáll. Az Eb-re való kikerüléshez azonban 
több Európa-kupán kellene részt vennie.

G. P.

Siroki Ibolya 
bronzérmet nyert
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Kérdések Nobel Alfrédról

Receptcsere Őszi pontyozás hideg vizekben
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem 
feledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasz-
nos tippekkel próbálunk eredményesebb fogáshoz segíteni a 
békésszentandrási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

H ö l g y o l v a s ó i n k 
vál to zatlanul szor-
galmasan küldik 
szer kesztőségünkbe 
kedvenc receptjei-
ket, ami nem köny-

nyíti meg dolgunkat a kiválasztást 
illetően. Az ízletes fogások közül 
novemberben egy nehezebb étel-
re tettük a voksot. Szujó Edina 
hunyai háziasszonynak köszön-
hetően a csülök és a sör „házasítá-
sát” tesztelhetik mindazok, akik 
elkészítik az alábbi fi nomságot. 

Csülök sörben sülve
Hozzávalók: 2 db kicsontozott csü-

lök, 1 nagy hagyma, 10 cikk fokhagy-
ma, 1 mokkáskanálnyi reszelt gyöm-
bér (aki nem szereti, elhagyhatja), 1 
üveg sör, bors, só, kevés sertészsír.

Elkészítés: A csülköket megmos-
suk, lecsöpögtetjük és sózzuk, bor-
sozzuk, valamint bedörzsöljük a re-
szelt gyömbérrel. Lehet úgy is, hogy 
a fűszereket előbb kevés olajban elke-
verjük, ezzel kenjük át a húst egyenle-
tesen. Előtte való nap is megtehetjük, 
annál jobb, mert a hús beszívja az aro-
mákat. Egy lefedhető jénait vagy tep-
sit kizsírozunk, erre fektetjük a kissé 
összetekert kicsontozott csülköket, 
és egy üveg sört aláöntünk, gyorsan 
befedjük, és forró sütőben sütni kezd-
jük. A sör a benne lévő szénsav miatt 
puhít, porhanyóssá tesz, és nem utol-
só sorban segíti a ropogós, porhanyós 
pirulást. Néhány perc múlva lejjebb 
vesszük a hőt, és nagyjából egy órán 
át fedő alatt pároljuk. Közben ellen-
őrizzük, hogy van-e alatta elegendő 
lé, ha nincs, vízzel pótoljuk. Ha a hús 
puha, levesszük a fedőt, vagy fóliát, 
és a szaftjával locsolgatva ropogós pi-
rosra sütjük. Deszkán felszeleteljük 
(ha a tepsibe ragadna, sütés után rög-
tön kevéske hideg vizet öntünk alá) 
és pecsenyés tálon, szaftjával együtt 
tálaljuk. 

Burgonyával az igazi, akár püré te-
tejére helyezve is asztalra tehető. Fi-
nom hozzá a párolt káposzta, bármi-
lyen savanyúság, de akár kompót is.

A receptért cserébe a magyar 
emberek éves átlagos rizsfogyasz-
tási mennyiségével, azaz 4 kg rizs-
zsel ajándékozzuk meg kedves olva-
sónkat, a békésszentandrási Oryza-
Karex Kft. jóvoltából. 

Változatlanul várjuk fényképes re-
ceptjeiket! Címünk:  Körös-szögi 
Extra, 5540 Szarvas, Sport u. 12.  
korosextra@gmail.com

Nyakig „ülünk” az őszben, a ter-
mészet törvényei szerint a levegő fo-
kozatosan hűlik, gyakoriak az esős 
napok, s ezek hatással vannak a vi-
zek hőmérsékletére. Mialatt a víz 
hőmérséklete csökken, a halak, így a 
ponty viselkedése, táplálkozási szo-
kása jelentősen megváltozik. Ha is-
merjük ezeket a változásokat, s oda-
fi gyelünk azokra, élvezetes őszi hor-
gászatokban lehet részünk.

A legtöbb esetben az őszi időszak-
ban a pontyok erőteljes kondicio-
náló táplálkozást folytatnak, mivel 
jelentős zsírmennyiségre kell szert 
tenniük, hogy biztonságosan átvé-
szeljék a telet. Aktivitásuk fokoza-
tosan csökken, de mégis aránylag 
magas értékeket mutat. Ebben az 
időszakban a pontyok sokat mozog-
nak, gyakrabban változtatják a he-
lyüket és nagyobb távolságokat is 
megtesznek. A folyamatos táplálék-
keresés hatására egy jó etetés a hűlő 

vízben mágnesként vonzza magához 
a pontyokat, amelyek szinte pilla-
natok alatt „kipucolják” a beetetett 
területet. Annak érdekében, hogy a 
halakat hosszabb ideig a kívánt te-
rületen tartsuk, növelnünk kell az 
etetőanyag mennyiségét, de nem ki-
lókban, hanem darab számban! Tö-
kéletes megoldás például a kisebb 
méretű etetőanyag használata, mert 
ezek összeszedegetése hosszabb időre 
„lefoglalja” a pontyot, még sem lakik 
tőlük hamar jól.

Másik jó ötlet a halak „maraszta-
lására”, hogy a beetetést nem kon-
centráljuk kis területre, hanem na-
gyobb területen szórjuk szét, például 
1–3 db bojli vagy egy marék kuko-
rica négyzetméterenként. Így hosz-
szabban kell keresgélniük, és ez a 
feladat tovább tartja őket a horgász-
helyünkön. 

A legjobb horgászhelyek az őszi 
horgászat során azok, amelyek a pon-
tyok vándorlási, vonulási útvonalán 
találhatóak. Folyókon vagy nagyobb 
tavakon elsősorban a vándorkagyló-
val vastagon beborított kőszórások 
környékét keressük. Természetesen a 
sekélyebb vizekben is horgászhatunk 
eredményesen, de inkább csak meleg, 
napsütéses napok délutánjain, vagy 
az ilyen napokat követő koraestéken, 
esetleg melegfrontot kísérő melegebb 
szélben, mely felkavarja az aljzatot, 
mozgásra késztetve így a halakat.

Az őszi horgászat egyike a legél-
vezetesebb horgászatoknak, és azt is 
érdemes fi gyelembe venni, hogy az 
öreg pontyhorgászok mindig az ok-
tóber-novemberi időszakra esküd-
tek, azt tartották, hogy ilyenkor esz-
nek igazán a nagy pontyok.
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ

Gyermekszínház
Bérletes előadás, a SZÁMK Vajda Péter Művelődési 

Központ 2010/2011-es évadja.

Óz, a nagy varázsló
mesemusical 2 részben, 

a Körúti Színház előadásában 
2010. november 18. (csütörtök)

Valahol messze, a zölden tündöklő Smaragdvárosban él, és uralkodik Óz, a nagy varázsló. Fé-
nyes palotájában a legkülönbözőbb kincsek sokaságát gyűjtötte össze. Ott áll a bátorság, és az ész, 
egész gyűjteménye van emberi szívekből, s palotája felé igyekszik hát mindenki, aki csodás segít-
ségre vágyik. Oda tart a vándorúton összesereglett társaság: Dorka, a Madárijesztő, a Bádogember, 
a Gyáva Oroszlán, no meg Totó, a játékos kutya. A népszerű mesét most felújított változatban, 
dallamos zenével, sok énekes- táncos, attraktív jelenettel kibővítve láthatják a gyerekek. 

A további előadások időpontjai: 2011. március 18., 2011. április 14. Bérlet ára: 2.000,- Ft 
(4 előadásra szól). Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, iskolás: 600,- Ft. 

Információ, jegyelővétel:  (66) 311-464.

November 11., csütörtök
10.00 és 14.00: Gyermekszínház – Piros-

ka és a farkas (tánc-mese), Gyomaendrőd, 
Katona József Művelődési Központ.

A közismert mesemű ezúttal rendhagyó mó-
don, táncmozdulatokkal elevenedik meg a szín-
padon! Fedezzük fel együtt újra a Grimm test-
vérek örökérvényű történetét! A modern tánc 
és a zene ősi nyelve minden embernek érthető, 
befogadható. A Piroska és farkas tánc-mesét te-
hát minden gyermeknek, pedagógusnak és me-
serajongó szülőnek, nagyszülőnek ajánljuk!

November 12., péntek
10.00: VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 

Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 

19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és 
egyéb társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi 
Közösségi Ház.

20.00: Slam Poetry (kortárs vers felol-
vasás), vendég: Závada Újonc Péter, Süveg 
Said Márk, Hartay Csaba, Szarvas, Tessedik 
Sámuel Múzeum.

November 13., szombat
10.00. VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 

Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 

14.00: Szent Márton-napi program a Gyo-
mai Táj-és Alkotóházban, Gyomaendrőd, Zrí-
nyi Miklós u. 2.

15.00: Márton-napi vigadalom, Szarvas, 
Tes sedik Sámuel Múzeum.

18.00: Iskolai jótékonysági bál, Békésszent-
andrás, Körös Művelődési Ház.

20.00: Repeta Rock Band koncert, Gyoma-
endrőd, Hídfő Étterem.

November 14., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 

Gyo  maendrőd, Endrődi városrész.
10.00: VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 

Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 

November 16., kedd
18.30: A Szolnoki Bartók Béla Kamara-

kórus hangversenye, Szarvas, Tessedik Sámu-
el Múzeum.

November 17., szerda
19.00: Színház – A bolond lány (víg já-

ték), Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelő-
dési Központ.

November 18., csütörtök
10.00 és 14.00: Gyermekszínház – Óz, a 

nagy varázsló (mesemusical), Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ.

November 19., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és 

egyéb társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi 
Közösségi Ház.

November 20., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Kö-

rös árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. 
16.00: A régészet segédtudományai – Gu-

lyás András régész előadása, Szarvas, Tessedik 
Sámuel Múzeum.

17.00: Kajakos évadzáró ünnepség, 
Békésszentandrás, Körös Művelődési Ház.

21.00: Fülbevaló Klub – Piramis koncert, 
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Köz-
pont, Pince Klub.

November 26., péntek
7.30: II. Gyomaendrődi Disznótoros és 

Böllérpálinka Verseny, Gyomaendrőd, Hárs 
Termál Hotel udvara.

19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és 
egyéb társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi 
Közösségi Ház.

November 27., szombat
7.30: II. Gyomaendrődi Disznótoros és 

Böllérpálinka Verseny, Gyomaendrőd, Hárs 
Termál Hotel udvara. 

Szentandrás Nap, Békésszentandrás, Körös 
Művelődési Ház.

20.00: Laya-Ananda koncert, Szarvas, Tes-
sedik Sámuel Múzeum.

December 1., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaend-

rőd, Katona József, Városi Művelődési Központ. 
December 3., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és 

egyéb társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi 
Közösségi Ház.

December 4., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Kö-

rös árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. 
December 10., péntek
10.00: „Karácsonyi madár-bazár”, Szar-

vas, Körös Maros Nemzeti Park, Körösvölgyi 
Látogatóközpont.  

Madárkalács készítése a téli madárvendégek-
nek. Gyakorlati foglalkozás a téli madáretetés 
módjairól, hasznáról.

19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és 
egyéb társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi 
Közösségi Ház.

December 12., vasárnap
18.30: Planet Funk Five koncert, Szarvas, 

Tessedik Sámuel Múzeum.

2010. november 17. (szerda), 19 óra, 
Szarvas, SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ.

Marcel Achard: A bolond lány 
(vígjáték)

Szereplők: Koncz Gábor, Pikali Gerda, 
Kautzky Armad.

A milliomos bankár, Beaurevers házában 
történt bűneset lázba hozza a párizsiakat. Ki 
ölte meg az uraság 
sofőrjét és min-
denesét, Miguel 
Ostost? Talán 
egykori szeretője, 
Josefa Lantenay, 
hogy új kedvesét 
mentse? Esetleg a 
fess, idősödő ban-
kár, mert maga is szemet vetett Josefára? Vagy 
annak hitvese, kinek ártatlanságát csak egy 
eltűnt báli kesztyű igazolhatná? És egyálta-
lán: kinek az érdeke az „Ostos-ügy” elhallga-
tása, és az igazságszolgáltatás befolyásolása?
Ezek a mába is áthallásos kérdések teszik 
a darabot aktuálissá, a nagyszerű humorú 
szöveg pedig remekül eljátszhatóvá. Domján 
Edit és Márkus László legendás kettősét, két 
igazán méltó mai utód alakítja. A darab vé-
gére eldől, lesz-e akkor is nagy ívű pályája 
egy frissen Párizsba érkezett ifj ú vizsgálóbí-
rónak, ha kitart az igazság mellett.

A régi bérletesek október 20-ig újíthat-
ják meg állandó belépőiket, új bérletet 
október 25-től lehet váltani, jegyárusítás 
november 2-től. 
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Szivárvány

Január elsején lesz 12 éves, bár 
valódi fi zetőeszközként csak 2002 
elején vezették be az európai közös 
pénzt. Az euró bankjegyeket Robert 
Kalina osztrák művész tervezte, 
kialakításuk egységes, nélkülözi a 
nemzeti különbségeket. A képek az 
európai művészettörténet hét kor-
szakát jelenítik meg: az 5 eurós a 
klasszikus, a 10 eurós a román, a 20 
eurós a gótikus, az 50 eurós a rene-
szánsz, a 100 eurós a barokk és ro-
kokó építészetet, a 200 eurós a vas 
és üveg architektúrát, az 500 eurós 
pedig a modern építészetet idézi fel. 
Az illusztrációk nem konkrét épü-
leteket, hanem az egyes korszakok 
építészeti áramlatait, szellemiségét 
jelenítik meg. 

A teljes bankjegyállománynak 
kb. 8%-át az Európai Közpon-
ti Bank, 92%-át pedig a nemzeti 
központi bankok bocsátják ki (az 
EKB tőkejegyzési kulcsában való 
részesedésük arányában). A forga-
lomban lévő euró bankjegyek érté-
ke 2005-ben mintegy 400 milliárd 
eurót tett ki, amelynek jelentős ré-
sze az euró-övezeten kívüli tulaj-
donosok birtokában volt. Így néz ki ma az eurózóna 

A bankjegyek és az érmék közös oldala megegyezik

Az euró, mint fi zetőeszköz
A bankjegyek egyformák, az érméknek csak az egyik oldala

Az euró érmék előállításáért fő-
ként a nemzeti központi bankok 
felelősek. A fémpénzek egyik olda-
la minden országban egyforma, ezt 
közös oldalnak hívjuk és az Euró-
pai Unió különböző térképeit ábrá-
zolja. A másik oldalon eltérő minta 
szerepel attól függően, hogy melyik 
ország bocsátotta ki az érmét. A 
nemzeti oldalakon nagyon sokféle 
különböző mintázat található, de 
általában egyéb témák mellett az 
adott ország történelmének, művé-
szetének vagy természetének vala-
milyen elemét ábrázolják.

Egy részeg fi ckó igyekszik felka-
paszkodni otthon, a ház lépcsőjén. 
A felesége felriad a zajra, és lekiált 
neki a hálószobából:

– Mi az ördögöt csinálsz ilyen-
kor? Akkora lármát csapsz, hogy 
felkelnek a szomszédok!

– Csak egy hordó sört akarok fel-
vinni a lépcsőn! – feleli a részeg férj.

– Ugyan már, hagyd a csodába! 
Majd holnap reggel felhozod!

– Nem lehet, már megittam!
*

A férj elutazik. A felesége élvezi 
a helyzetet és a férj barátjával „töl-
ti az időt”. Megcsörren a telefon, 
a nő rohan felvenni. Beszélgetés 
után visszajön, a férfi  megkérdezi:

– Ki volt az?
– A férjem. Azt mondta, most 

épp veled horgászik, és hogy most 
fogtál egy hatalmas pontyot...

*
A biztonsági öv helyes 

használata
A Nemzeti Közlekedésbizton-

sági Tanács a közelmúltban le-
tesztelt egy új tervezésű biztonsá-
gi övet. Az eredmények alapján a 
balesetek száma 95%-kal csök-
kenthető. A helyes használatot a 
képen illusztráltuk.

Családban 
marad

Minden, ami kézimunka
Kézimunka szakkör alakult az Endrődi Közösségi Házban! Kö-

tés, gobelin, horgolás, makramé, origami, hímzés, gyöngyfűzés, 
üvegfestés és minden más, ami belefér. Ha érdekel itt a helyed! A 
szakkört minden csütörtökön 14–16 óra között tartjuk az Endrődi 
Közösségi Ház földszinti termében (Endrőd, Blaha Lujza u. 21.)

Érdeklődni személyesen, a (+36-66) 610-538-as telefonszámon, 
vagy a (+36-20) 275-8045-ös mobilszámon lehet Pelyva Lajosné iro-
davezetőnél, 8–14 óra között.

A muskátlikat október köze-
pétől érdemes fagymentes helyre 
szállítani. A kerti vagy más néven 
álló muskátli töveket teleltethetjük 
a növény eredeti cserepében vagy 
ládájában fagymentes, de hűvös 
helyen, ami lehet világos vagy sötét 
is. A növényeket havonta egyszer 
kevés vízzel öntözzük meg, hogy a 
földjük ne száradjon ki teljesen.

A futó muskátli egy kicsit érzé-
kenyebb fajta. Teleltessük hasonló 
módszerrel, de világos helyen. Ta-
vasszal a kiültetés előtt vágjuk visz-
sza a megnyúlt hajtásokat, ültes-
sük friss földbe a töveket, és a kiül-
tetés után kezdjük el tápoldatozni. 
Akármelyik módszert is választjuk, 
azt tudnunk kell, hogy nem mind-
egyik növény éri meg a tavaszt. Ha 
ki is telelt a muskátlink, tavasszal 
kicsit több idő kell neki, hogy ma-
gához térjen, és virágozzon, mint a 
frissen vásárolt töveknek.

Muskátli 
teleltetés


