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Kondoroson szalonnát sütöttek, 
Gyoma end rő dön városi találko-
zót tartottak, Békés szentandráson 
komolyzenei koncertet szerveztek, 
Szarvason pedig íjászkodtak júli-
us 23-án, az idei Kistérségi Civil 
Napok nyitónapján, amely már a 
nyolcadik volt a sorban. Az igazán 

„nagy durranást” persze a második 
nap tartogatta, amikor is a környe-
ző településekről mintegy 50 civil 
szervezet vette birtokba a szarvasi 
Erzsébet-ligetet. Népes küldöttség 
érkezett azonban Gyöngyös Város 
Baráti Köre szervezésében, illetve 
a határon túlról is. A Vajdaságból 

jelen voltak Kishegyes és Zenta 
magyar szervezeteinek delegált-
jai, Erdélyt pedig a Bihar Megyei 
és Nagyváradi Civil Szervezetek 
Szövetsége képviselte. Mindez arra 
utal, hogy a rendezvénysorozat 
kezd túlnőni a kistérségen.

Képes beszámolónk a 4. oldalon.

A civil élet túlnő a kistérségen
Ötvennél is több szervezet vett rész az idei programsorozaton

A Civil-parádét idén is a Pannon Motoros Egyesület tagjai vezették fel

A cseh pályakerékpárosként világbajnok, Alois 
Kankovski sikerével zárult az országúti kerékpá-
ros Közép-európai Körverseny gyomaendrődi 
előversenye. A város harmadik alkalommal 
adott otthont a rangos nemzetközi viadal egyik 
etapjának, melyet 12 csapat 64 kerekese telje-
sített. A Békésről érkező mezőny tagjai öt kört 
tettek meg Gyomaendrőd belvárosában, majd 
Körösladány érintésével tértek vissza, ahol az 
utolsó tíz kilométer alatt újabb három gyorsasá-
gi kör várt rájuk. A célvonalon elsőként áthaladó 
cseh bringás Várfi  András fővédnöktől vehette át 
Körös-parti város nagydíjáért járó serleget.

–bam–

Cseh kerékpáros nyerte 
Gyomaendrőd nagydíját

Önkormányzati 
választások 2010

Sólyom László köztársasági elnök 
október 3-ára írta ki az önkormány-
zati és polgármester-választásokat, 
amelyet már az Országgyűlés által 
június 8-án elfogadott törvénymó-
dosítás szerint bonyolítanak le. A 
voksolás után ősztől minden tele-
pülésen kisebb létszámúak lesznek 
a képviselő-testületek.

Részletek a 3. oldalon

Európa elitjében

A képen látható Fazekas Nándor 
révén szarvasi bronzérmese is akadt 
a moszkvai ifj úsági és 23 éven alu-
li kajak-kenu Európa-bajnokságot 
megjárt, és ott eredményesen sze-
replő magyar válogatottnak. 

Bővebben a 16. oldalon
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Hirdetés

A Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtár 480 millió forintot 
nyert arra, hogy a dél-alföldi 
régióban kiépítse a közoktatás 
fejlesztését támogató hálóza-
tot. A programban három me-
gye konzorciumi együttműkö-
dése során országosan kiemel-
kedő eredményeket értek el 
már a projekt megvalósulásá-
nak félidejében.

– A közoktatási intézmények a 
Békés Megyei Tudásház és Könyv-
tárban működő hálózatkoordi-
nációs iroda vezetésével a régió-
ban eddig 166 bemutatóműhelyt 
szerveztünk és 460 jó gyakorlatot 
regisztráltunk – mondta el Csiz-
madia Imre, a TÁMOP-3.2.2/08/
A/2-2008-0003 kódszámú projekt 
hálózatkoordinációs irodájának 
projektmenedzsere, akitől azt is 
megtudtuk, hogy Békésben eddig 
46, Csongrádban 45, Bács-Kiskun 
megyében pedig 36 intézmény do-
kumentálta a már jól bevált szak-
mai gyakorlatait. 

Mindez az ország többi régiójá-
hoz képest magasan a legtöbb és 
színvonalában is példaadó, köve-
tendő intézményi innováció. Ezek 
a jó gyakorlatok a majdani referen-
cia-intézményekben szolgáltatás-
ként is működhetnek. Az óvodák, 

az általános- és középiskolák egy-
mástól tanulhatnak, adaptálhat-
nak oktatásszervezési, pedagógiai, 
módszertani és szervezetfejlesztési 
követendő mintákat.

– A referenciaintézmények a 
hálózati tanulás kulcsszereplői. 
A közoktatás fejlesztésében tehát 
fontos szerep jut azoknak az óvo-
dáknak, iskoláknak, kollégiumok-
nak, akik rendszeresen, folyama-
tosan és diff erenciált kínálattal 
képesek mintát szolgáltatni a háló-
zati tanulás folyamatában a többi 
intézmény számára – tette hozzá 
Závogyán Judit dél-alföldi regioná-
lis szakmai vezető. – A referencia-
intézmények pedagógiai kultúrája 
és eszközrendszere példaértékű, 
tanulmányozható és komplex mó-

don vagy elemeiben átvehető. A 
projekt egyik fő feladata a referen-
ciaintézmény-hálózat kialakítása a 
dél-alföldi régióban. A referencia-
intézmény cím elnyeréséhez pedig 
egy szigorú szakmai minősítési 
eljáráson kell az intézményeknek 
átmenniük.

 A régióban már közel 70 intéz-
mény (95 feladat-ellátási hely) je-
lezte szándékát, hogy részt kíván 
venni a minősítési eljárásban, és 
a jövőben aktív szolgáltatói sze-
repet vállal majd a hálózati ta-
nulás rendszerében. Az intézmé-
nyekben felhalmozott és már jól 
bevált szakmai ismeretek széles 
körű elterjesztésének érdekében 
14 fejlesztő műhely alakul meg a 
közelmúltban. A fejlesztő műhe-

lyek a régióban azonos referencia 
területeken működő közoktatási 
intézmények közössége, melyek 
munkáját szintén a projekt szak-
mai teamje koordinálja. A műhe-
lyek munkájában részt vesznek a 
referenciaintézmények pedagó-
gusai, valamint a modellt alkal-
mazni kívánó intézmények szak-
emberei, vezetői. Feladatuk, hogy 
a referenciatípusonként meglévő 
közoktatási fejlesztéseket tovább 
bővítsék, a közös eredményeket 
bemutassák, tudásukat megosz-
szák egymással, esélyt teremtve a 
fejlődésre, az erre nyitott intézmé-
nyek számára.

A 2009 szeptemberétől működő 
iroda már közel 45 információs na-
pot, konferenciát, workshopot tar-
tott a Dél-Alföld 25 kistérségében, 
ahol minden információ és szolgál-
tatás valamennyi érdeklődő szá-
mára elérhető közelségbe került. A 
központi iroda munkatársai rend-
szeresen részt vesznek az országos 
szakmai „team-eket” működtető 
munkacsoportok munkájában és 
folyamatosan tartják a kapcsolatot 
a régió közoktatási intézménye-
inek vezetőivel, pedagógusaival, 
valamint azokkal a civil szerveze-
tekkel, múzeumokkal és szolgálta-
tókkal, melyek segíthetik az intéz-
mények pedagógiai kultúrájának 
fejlődését.                                 (X)

Konferencia a dél-alföldi referencia intézmények vezetőinek. 
A fő asztalnál (balról) dr. Hajnal Lajos, a BMTK igazgatója, 

Lestyánné Hricsovinyi Julianna módszertani vezető, Závogyán 
Judit  és Csizmadia Imre
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Épül a referencia-intézmények régiós hálózata

                                 
Mobiltelefonok előfi zetéssel már 690.- Ft-tól. Kártyás csomaggal: 9990.- Ft-tól
Korlátlan mobilinternet csomagok aranykártyás előfi zetőknek: 1990.- Ft-tól.

Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon: 06-66-282-822; 06-30-349-1325
Nyitva tartás. H-P: 9.00–17.30; SZ: 9.00–12.00

A Körös-szögi Extra hirdetési tarifái
1/1 oldal színes (190 mm x 277 mm): 140.000 Ft
1/1 oldal fekete-fehér (190 mm x 277 mm): 80.000 Ft
1/2 oldal színes/fekete-fehér: 70.000 Ft/40.000 Ft 
1/4 oldal színes/fekete-fehér: 35.000 Ft/20.000 Ft
1/8 oldal színes/fekete-fehér: 20.000 Ft/10.000 Ft
1/16 oldal színes/fekete-fehér: 10.000 Ft/5.000 Ft
Az árak nem tartalmaznak ÁFA-t! A címoldali színes felár: +30%
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A TARTALOMBÓL

Hármas oldal

Körös-szögi Extra

Az önkormányzati választásokon a települé-
sek polgármestereiről, önkormányzatuk testü-
letéről és a megyei közgyűlések összetételéről 
döntenek a választók. A választás akkor ered-
ménytelen, ha nincs elég jelölt ahhoz, hogy a 
képviselő-testület teljes létszámban összeül-
hessen, vagy ha szavazategyenlőség alakul ki. 
Ezekben az esetekben a választás napja után 6 
hónappal időközi választást kell tartani, addig 
az előző megválasztott képviselő-testület vagy 
polgármester tölti be a funkciót.

A polgármestereket mindenhol az egyéni 
polgármesterjelöltek közül lehet választani a je-
löltek egyikére leadott 
szavazattal. Polgármes-
ter a legtöbb szavazatot 
elnyert jelölt lesz.

A tízezer fölötti lé-
lekszámú települése-
ken (Gyomaendrőd, 
Szarvas) a képvise-
lő-testületi helyekért 
egyéni jelöltek indul-
nak, akiknek egyikére 
lehet szavazni. Az új 
parlament megalaku-
lását követően az Or-
szággyűlés június 8-án 
név szerinti szavazással elfogadta a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló törvényjavaslatot, amely alapján 
ősztől kisebb létszámúak lesznek az önkor-
mányzati képviselő-testületek.

A törvénymódosítás az egyéni választóke-
rületben megválasztható képviselők számát 
Gyomaendrőd és Szarvas esetében 10-ről 8-ra, 
míg a kompenzációs listáról mandátumhoz jutó 
képviselők számát 7-ről 3-ra mérsékli, így a két 
településen az októberi választást követően már 
csak 11 fős képviselő-testület alakul a korábbi 

17 tagú helyett. A képviselői helyek 73%-a a 
legtöbb szavazatot szerzett képviselőkre jut, a 
fennmaradó 27%-ot a kompenzációs listát ál-
lítani tudó jelölőszervezetek vesztes jelöltjei ál-
tal összegyűjtött töredékszavazatok arányában 
nyerik el a jelölőszervezetek. Kompenzációs lis-
tát azok a szervezetek állíthatnak, amelyek az 
egyéni választókerületek legalább egynegyedé-
ben tudtak jelöltet indítani.

A tízezer alatti lélekszámú településeken a 
képviselő-testület tagjainak megválasztására 
az úgynevezett kislistás választási módszert al-
kalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szavazólapon 

a jelöltek nevén kívül 
azt is feltüntetik, hogy 
a település képviselő-
testülete hány tagból 
áll, a jelöltek közül pe-
dig többet is lehet vá-
lasztani, de legfeljebb 
annyit, ahány tagja a 
testületnek lehet. A 
szavazat akkor is ér-
vényes, ha a választó a 
lehetségesnél kevesebb 
jelöltre szavaz. A kép-
viselői mandátumokat 
a legtöbb szavazatot 

elnyert jelöltek kapják meg. Ezeken a telepü-
léseken a törvénymódosítás hatására az alábbi-
ak szerint csökken a képviselői helyek száma. 
1000 lakosig: Örménykút (5 helyett 4), Hunya, 
Kardos (7 helyett 4); 5000 lakosig: Csabacsűd 
(9 helyett 6), Békésszentandrás (11 helyett 6); 
10 000 lakosig: Kondoros (13 helyett 8).

Mindent egybevetve tehát a 8 kistérségi tele-
pülés 86 önkormányzati képviselője a követke-
ző négyéves ciklusra 54 főre fogyatkozik, ami 
hozzávetőleg 38%-os csökkentést jelent.  

B. M.

Önkormányzati választások 2010
Ősztől „karcsúbbak” lesznek a képviselő-testületek

Sólyom László köztársasági elnök október 3-ára írta ki az 
önkormányzati és polgármester-választásokat, amelyet 
Magyarországon négyévente, az országgyűlési választásokat 
követően, ősszel tartanak. A választás egyfordulós, sem érvé-
nyességi, sem eredményességi küszöb nincs. Szavazhat minden 
legalább 18 éves magyar állampolgár, illetve nem magyar állam-

polgár, akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT), illetve az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága a 
fejlesztési pályázata részeként kommunikációs 
terv elkészítését írja elő kötelező jelleggel. En-
nek célja a projekt megvalósításának, üzemelte-
tésének és ezzel kapcsolatban eredményeinek, 
kedvező hatásainak publikus bemutatása. A 
tervezett kommunikációs célok várható költ-
sége is része a projekt költségvetésének, így a 
tényleges sajtómegjelenések számlázott költsé-

ge után is igénybe vehető a támogatás. A Kö-
rös-szögi Extra vállalkozik projektreklámok 
elkészítésére az uniós támogatással megvalósí-
tott fejlesztésekről, és ezeknek a lapban történő 
elhelyezésére.

Amennyiben médiaajánlatunk felkeltet-
te érdeklődését, kérjük, hogy tájékoztasson a 
fejlesztés bekerülési költségéről és a beruházás 
összetételéről, hogy árajánlatunkat megküld-
hessük.

E-mail címünk: korosextra@gmail.com

Uniós pályázatok kommunikációja

Szarvas Város Napját ünnepelték
Szarvason 2002 óta emlékeznek meg arról a 34 

szlovák telepesről, akik 1722-ben, Harruc kern Já-
nos György báró hívására a településre jöttek.

4. oldal
Újságíróból mézeskalácsos
Egykor azonos szerkesztőségben koptattuk 

a klaviatúrát, ma pedig már a mézeskalácsokat 
„gyártja” rendületlenül, és úgy tűnik rendíthe-
tetlenül. Keserű Zsuzsáról elmondható, hogy száz-
nyolcvan fokos fordulatot vett az élete. 

5. oldal
Elhunyt Kállai Ferenc színművész 
2010. július 11-én, 85 éves korában, hosszú 

betegeskedés után elhunyt Kállai Ferenc Kos-
suth-díjas, Érdemes művész, a Nemzeti Szín-
ház örökös tagja. Halálával díszpolgárát veszí-
tette el Gyomaendrőd városa. 

6. oldal
Hunya egyik kulturális büszkesége
Hunya egyik kulturális nevezetessége az idő-

sebb Szabó Béla és neje tulajdonában lévő Falu-
múzeum, amely immár 13 éve látja el jelenlegi 
funkcióját az Óvoda utca 8. szám alatt. 

9. oldal
Védekezzünk a hőség ellen!
Nyár van, tombol a kánikula. Amikor állandó-

sul a harminc Celsius fok feletti nappali hőmér-
séklet, és éjszaka sem hűl le a levegő számottevő-
en, fokozottan ügyelnünk kell szervezetünkre. 

11. oldal
Őszi labdarúgó rajt
Noha a hazai élvonalban már július végén 

megkezdődtek a bajnoki küzdelmek, az alacso-
nyabb osztályokban csak augusztus közepén 
vált élesre a felkészülés. 

12–13. oldal
Ezt jól kifőztük
Szabadidős oldalunk Receptcsere rovatában 

Markos Mária kondorosi háziasszony csirke-
májjal, füstölt sajttal töltött csirkemellet kínálja 
önöket.                                            14. oldal

Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális esemé-

nyeinek tárháza.                             
15. oldal

Kenumaraton
Augusztus első szombatja a Körösről és a ke-

nuról szól Szarvason.
16. oldal
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Civil szféra

Folytatás az 1. oldalról
A VIII. Kistérségi Civil Talál-

kozó második napi programjának 
résztvevői a város főteréről zenés-
táncos menetben, színes léggöm-
bökkel és zászlócskákkal a kézben 
vonultak az Erzsébet ligetbe. A me-
net élén a Pannon Motoros Egye-
sület haladt, ünnepi fazont pedig a 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett 
Egyesület és a Hagyományőrző 
Fúvós Együttes rögtönzött a felvo-
nulóknak. 

A liget II. köröndjén felállított 
fesztiválsátorban egymást érték a 
programok. A találkozót Babák 
Mihály polgármester, Kiszely Mi-
hály alpolgármester és dr. Dezső 
István, a Körös Szögi Civil Fórum 
Egyesület elnöke nyitotta meg. 
Mindannyian egyetértettek ab-
ban, hogy mennyire fontos a civi- Indulásra váró fi atalok 

Élet a fesztiválsátor alatt és környékén

A civil élet túlnő a kistérségen
Ötvennél is több szervezet vett rész az idei programsorozaton
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lek összefogása, véleménye és kri-
tikája, valamint pótolhatatlan az a 
munka, amit a közösségért, a város 
fejlődéséért tesznek. 

A népes találkozó kiváló alkal-
mat adott számukra, hogy bemu-
tassák valódi arculatukat, tevé-
kenységüket, illetve terveiket. A 
feldíszített sátrakban komoly sü-
tés-főzés és vendéglátás folyt. Az 
egyesületek, társaságok tagjai ez-
alatt a színpadon egész napon át 
tartó produkciókat szemlélhették. 
A fellépők főleg a térség kulturá-
lis értékeit képviselték, de sikeres 
előadókat is meghívtak Csángó-
földtől Brazíliáig. A liget másik 
köröndjén népi játékolimpia és 
motoros bemutató, a sportpályán 
lovasverseny zajlott. A nap végén 
idén is kiosztásra kerültek a Leg-
civilebb civilnek járó díjak.  B. M.

Sokan keresték fel a Mozgáskorlátozottak Egyesülete sátrát

Szarvason 2002 óta emlékeznek 
meg arról a 34 szlovák telepesről, 
akik 1722-ben, Harruckern Já-
nos György báró hívására a tele-
pülésre jöttek és aláírták a letele-
pedési szerződést. 

Ők és utódaik voltak azok, akik 
a török pusztítás után elnéptelene-
dett vidéket újra benépesítették, 
felvirágoztatták. Szarvas Város 
Napjának megnyitóját július 23-
án délután a Tessedik Sámuel Mú-
zeumban tartották, ahol az ünnep-
ségsorozat nyitórendezvényeként 
előbb virágkötészeti kiállítás, majd 
35 helyi alkotóművész tárlata nyílt 
meg a FA jegyében. 

A program az Evangélikus 
Ótemplomban folytatódott ünne-
pi megemlékezéssel, amelyet dr. 
Štefan Daňo, a Szlovák Köztársa-
ság magyarországi főkonzulja is 
megtisztelt jelenlétével. Babák Mi-
hály polgármester megnyitója so-
rán a város tehetséges, tettre kész 

embereiről beszélt, akik nem ta-
gadták meg múltjukat, és összefo-
gással mindig tudtak újra kezdeni. 

A folytatásban Lázár Zsolt lelkész 
magyarul, Nobik Erzsébet lelkész 
szlovákul fejtegette azt, hogy mi-

lyen erős hitük lehetett azoknak 
az embereknek, akik eljöttek az is-
meretlenbe, és itt új életet kezdtek 
közel három évszázada. A templo-
mi megemlékezés után a 8 éve fel-
állított Letelepedési Emlékműhöz 
sétált az ünneplő tömeg, ahol meg-
koszorúzták Harruckern János 
György báró szobrát. 

A városi ünnep utolsó része-
ként este a Vajda Péter Művelő-
dési Központban díjakat adtak át. 
Regős Imre Szarvas Városért kitün-
tetést, Dankó Pál Pedagógiai-dí-
jat, Pesztránszky Károlyné Szarvas 
Város Kulturális Életéért-díjat, 
Litauszky Borbála és Dezső Ilona 
pedig a Szarvas Város Ifj ú Tehet-
sége kitüntető címet vehetett át. 
A színházteremben ezt követően a 
budapesti Körúti Színház telt ház 
előtt adta elő Molnár Ferenc Vö-
rös malom című művének musical 
változatát.

B. L. A.

Koszorúzás a Letelepedési Emlékműnél

Szarvas Város Napját ünnepelték
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Hétköznap

Újságíróból mézeskalácsos
Ajándék, ami a szeretet egyik legalkalmasabb kifejezési formája

Az Országos Polgárőr Szövetség 
által kiírt pályázaton nyert száz-
ezer forintos támogatásból robo-
gót vásároltak az örménykúti pol-
gárőrök – tájékoztatta lapunkat 
Miskó Bence, a helyi Polgárőrség 
Közhasznú Egyesület elnöke. A 
segédmotorkerékpár beszerzése 
lehetővé teszi számukra, hogy a 
szolgálatellátást olyan mezőgaz-
dasági betakarítás előtt álló te-
rületekre is kiterjesszék, ahová 
korábban technikai okok miatt ki 
sem jutottak. A robogó segítségé-
vel lényegesen nagyobb területre 
terjedhet ki a szolgálat, mint ke-
rékpárral, mozgékonysága révén 
pedig sokkal könnyebbé válik a 
tettenérés. 

Azt is az elnöktől tudtuk meg, 
hogy a felülvizsgálták a taglétszá-
mot. Akik huzamosabb ideje nem 
vettek részt az egyesület életében, 
azok tagságát megszüntették, az 
aktív tagoknak pedig írásban kel-
lett nyilatkozniuk, hogy a normá-
kat betartják.

– A nyilatkozatot tett tagjaink 
részére háromfunkciós kabátokat 
vásároltunk, melyek polár pulóvert 
is tartalmaznak. A tagság frissíté-
sével megemelkedett a szolgálat-
ellátás színvonala és gyakorisága, 
polgárőreink megjelenésének egy-
ségesítése pedig javította a helyi 
polgárőr arculatot – tette hozzá 
Miskó Bence elnök.

–bam– Az új robogóval nagyobb területre terjed ki a szolgálatellátás

Robogót kaptak az örménykúti polgárőrök

Egykor azonos szerkesztőség-
ben koptattuk a klaviatúrát, 
ma pedig már a mézeskalácso-
kat „gyártja” rendületlenül, 
és úgy tűnik rendíthetetlenül. 
Keserű Zsuzsáról elmondha-
tó, hogy száznyolcvan fokos 
fordulatot vett az élete, hiszen 
míg a rohanó világunkban egy 
zsurnaliszta örökös versenyben 
van az idővel, addig a mézeska-
lácsok elkészítése és díszítése 
meglehetősen időigényes, türe-
lemjáték, amit nem lehet csak 
úgy összecsapni.

– Tévedés azt gondolni, hogy 
a mézeskalácsos nem lohol, leg-
feljebb nem mindig látszik, mert 
egyhelyben ül, de azért ugyanúgy 
sietnie kell, ha meg akar élni – cá-
fol rám már a beszélgetésünk leg-
elején Zsuzsa, akivel régi kollégák 
lévén természetesen az újság ha-
sábjain keresztül is tegeződünk. 
– Egyébként pedig az újságírói 
munkát sem szabad összecsapni, 
rám legalábbis nem ez volt a jel-
lemző, bár kétségtelen, hogy en-
nek ellenére is előfordult, hogy 
hibáztam.

– És meg lehet élni az új szak-
mádból?

– Nekem még nem sikerül, bár 
csupán egy éve, hogy ezzel kere-
sem a kenyerem. Az már nyilván-
való, hogy nagyon sokat kell dol-
gozni a cél érdekében.

– Honnan ered a késztetés? 
– Mindig is csodáltam a kézmű-

veseket, úgy általában. Nagyon jó 
érzés, hogy az ember saját kezével 
valami szépet létrehoz. Álmomban 
sem gondoltam rá viszont, hogy 

egyszer ilyesmivel foglalkozom 
majd. Aztán mégis így alakult, 
amiben nagy szerepet játszott, 
hogy abba kellett hagynunk a té-
vézést. Az ezredforduló táján két 
évig a férjemmel – Tatai Lászlóval 
– mi készítettük a Szarvasi Ká-
beltelevízió Szóról-szóra műsorát. 
Ám a pályázaton nyert pénz elfo-
gyott, támogatást nem kaptunk, 
így valamilyen megélhetés után 
kellett néznünk. Látva akkori két-
ségbeesésemet, Lázár Juli elhívott 
magához és megtanított mézeska-
lácsozni.

– Mire kell leginkább fi gyelni 
az elkészítés során?

– Röviden: mindenre! Kényes 
jószág a mézeskalács. Már a tész-
ta megsütése is sok hibalehetőséget 
rejt, nem mindegy hogyan bánunk 
a tésztával. Az elkészült kalács pe-
dig mindenre érzékeny, különösen 
a páratartalomra. Túl nedves, és 
túl száraz sem lehet a tészta, de a 
díszítés sem mindig úgy sikerül, 

ahogy szeretné az ember. Nehéz el-
találni a cukormáz állagát, és hogy 
a nyomózsákon megfelelő méretű 
legyen a lyuk. Ezzel a mai napig is 
sokat tudok bíbelődni…

– Nem túl monoton, mondjuk 
száz azonos szívet elkészíteni?

– Ahogy nagymamám szokta 
volt mondani: minden felettébb 
való ártalmas. El lehet fáradni az 
olykor tényleg monoton munká-
ban, de próbálja az ember ezt is 
megszeretni. Újságíróként a lel-
kem fáradt el, most meg „mézes-
kalácskönyököm” van! Viszont 
száz egyforma mézeskalács látvá-
nya lenyűgöző.

– Egyáltalán kik a leg fonto-
sabb megrendelők?

– Szinte minden évszaknak 
megvan a maga sajátossága. Az 
év eleje üresjárat, de aztán kez-
dődik az esküvői szezon. A párok 
gyakran választják esküvői aján-
dékként a mézeskalács szíveket. 
Újabban a cégek is szeretik mézes-

kalácson megjeleníteni logójukat, 
kedves ajándék lehet ez az üzleti 
partnereiknek, dolgozóiknak. Az 
igazi keletje persze a mézeskalács-
nak is karácsony előtt van. Aligha 
van olyan mézeskalácsos, aki nem 
díszít még a szentestét megelőző 
délelőttön is. A mézeskalácsról 
egyébként én magam is azt gon-
dolom, hogy az egyik legalkalma-
sabb kifejezési formája a szeretet-
nek, hiszen édes és szép, mint a 
szeretet.

– Mi volt az eddigi legextré-
mebb kívánság mézeskalácsból?

– Videokamera, amit névnapi 
ajándéknak kértek, de bevallom, 
lebeszéltem róla az illetőt. Koráb-
ban ugyanis volt egy megrendelé-
sem számítógépre, amivel nagyon 
megkínlódtam. Én inkább díszí-
teni szeretek, az építkezés nem 
az erősségem. Örültem például a 
tiszaföldvári múzeum megrende-
lésnek. Egy projekt zárásakor kér-
tek tizenhat darab mézeskalácsból 
készült díszdobozt, ezzel köszön-
ték meg a segítők közreműködését. 
Azokat igazán szívesen készítettem 
el, pedig sok munkám volt velük.

– Ahogy elnézem, ez a munka 
egyfajta művészet is! 

– Nem érzem magam művész-
nek, ez egy tisztességes kézműves 
munka. Akkor vagyok elégedett, 
ha másoknak tetszik a munkám, 
ennek nyomán új megrendeléseket 
kapok.

– Ne vedd rossz néven, de bú-
csúzásként meg kell kérdeznem: 
nem hiányzik az újságírás?

– Annyira hiányzik nekem, 
mint én az újságírásnak. És ezt rád 
bízom, hogyan értelmezed…

B. M.

Zsuzsa mindegyik díszdobozt másképpen díszítette
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Kultúra

2010. július 11-én, 85 éves ko-
rában, hosszú betegeskedés után 
elhunyt Kállai Ferenc (Gyoma, 
1925. október 4. – Budapest, 
2010. július 11.), Kossuth-dí-
jas, Érdemes művész, a Nemzeti 
Színház örökös tagja.

Kállai Ferenc 1944-ben vég-
zett a Színművészeti Akadémián. 
1945-től a Szabad Színház, 1946-
tól a Belvárosi Színház, 1948-tól 
a Nemzeti Színház társulatának 
tagja volt, 2000-től a Pesti Magyar 
Színház művésze. 1977–1990 kö-
zött a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola tanára, 1987-től egyetemi 
tanár. 1981–1990 között a Szín-
házművészeti Szövetség elnöke, 
1985–1989 között országgyűlési 
képviselő, a kulturális bizottság 
tagja volt. 

A művész több mint 100 tévé-
fi lmben és mozifi lmben játszott. 
Emlékezetes szerepei között volt 
Pelikán elvtárs alakja Bacsó Pé-
ter A tanú című klasszikusában, 
Havilúd szerepe a Zsaruvér és Csi-
gavérben, valamint a tanácselnök a 
Legényanyában. Az 50-es évektől 
folyamatosan foglalkoztatott szí-
nész volt. Játszott a 2x2 néha 5, a 
Katonazene, az Iszony, A császár 

parancsára, az Egy őrült éjszaka, 
A Hamis Izabella, a Mi lesz ve-
led Eszterke?, a Gyula vitéz télen-
nyáron, a Volt egyszer egy család, 
Megint tanú, a Szépek és bolon-
dok, A három testőr Afrikában és 
A miniszter félrelép című fi lmek-
ben is. Utolsó fi lmszerepét Sándor 
Páltól kapta a Noé bárkájában.

A színházi szerepeiben, tragé-
diákban vagy komédiákban egy-
aránt kiváló volt. Fontosabb szere-
pei között ott volt Oberon Shakes-
peare Szentivánéji álomjából, a 

polgármester Gogol A revizorjából 
és Mefi sztó Goethe Faustjából, 
de játszott Poloniusként a Ham-
letben, és hallhattuk az Úr hang-
jaként Az ember tragédiájában is. 
Utolsó színházi szerepe Cödlinger 
volt, Rejtő Néma revolverek városa 
című regényének színpadi változa-
tában.

Elhunyt Kállai Ferenc színművész 
Díszpolgárát veszítette el Gyomaendrőd városa

KITÜNTETÉSEI, ELISMERÉSEI

Jászai Mari-díj (1956, 1958); 
Érdemes művész (1966); Kiváló 
művész (1970); SZOT-díj (1971); 
Kossuth-díj (1973); A Nemzeti 
Színház örökös tagja (1989); A 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje (1995); A Nem-
zet színésze (2000); A Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztje a Csillaggal (2002).
A teheráni fi lmfesztivál legjobb 
férfi alakítás-díja (1977); Pro urbe 
(1981); Erzsébet-díj (1987); Örö-
kös tag a Hallhatatlanok Társu-
latában (1996); Gyomaendrőd 
Város Díszpolgára (1996); Buda-
pest díszpolgára (1998); Hazám-
díj (2003); Főnix-díj (2006); 
Maecenas-díj (2006); Príma 
Primissima Díj (2006).

A lábazata már áll a leendő 
békésszentandrási tájháznak, ame-
lyet a Körös Művelődési Ház mö-
götti telken kezdtek el építeni ön-
kéntes dolgos kezek. A Békéssy Já-
nos Helytörténeti és Hagyomány-
őrző Egyesület kezdeményezésére 
létrehozott „vállalkozás” lakossági 
és önkormányzati támogatással 
valósulhat meg. Mint arról Hévizi 
Róbert, az egyesület elnöke lapunk-
nak beszámolt, reményeik szerint 
még az ősz folyamán tető alá kerül 
az épület. Ehhez azonban továbbra 
is várják a vállalkozó szellemű he-
lyiek segítségét, akiknek köszönik 
az eddigi munkáját. A lábazat elkészült, folytatása következik

Épül a tájház Békésszentandráson

A békésszentandrási Kultúrházi 
Kávéház legutóbbi témája a Ló-
ránt János Demeter festőművész, 
Munkács-díjas, érdemes művész 
életművét taglaló könyv bemuta-
tása volt, mely a Kugler-könyvek 
sorozatban a T-Art Alapítvány tá-
mogatásával jelent meg 2009-ben, 
és több mint 300 oldalon nyújt be-
tekintést a művész eddigi munkás-
ságába.

Az összejövetel keretében lát-
ható volt egy portréfi lm, majd a 
szentandrási elszármazott Tóth 
Árpád beszélt az anyaggyűjtésről, 
végül pedig Szuromi Pál művé-
szettörténész ismertette a könyv 
tartalmi részét. A programot egy 
mókás animációs fi lm bemutatása 
zárta, melyet a művész fi a, Lóránt 
Demeter és unokája, Gressai Ferdi-
nánd készített. A könyvbemutató 
alkalmából megtekinthető volt a 
Lóránt János Demeter munkáiból 
rögtönzött kiállítás, mely művek a 
könyvben is megtalálhatóak.

Aki szeretné megvásárolni a 
könyvet, az a könyvtárban meg-
teheti.

Sz. E.

Egy jó könyv

Azon szerencsések számára, akik 
ott lehettek július 31-én a szarva-
si evangélikus Ótemplomban, fe-
lejthetetlen élményt jelentett Mága 
Zoltán hangversenye. A világhírű 
hegedűművész a 100 templomi kon-
cert elnevezésű jótékonysági rendez-
vénysorozata keretében lépett oltár 
elé vendégeivel, Pándy Piroska ope-
raénekesnővel, valamint az elma-
radhatatlan Angyalokkal. A nagy-
szerű hangulatú rendezvény bevé-
tele a nagycsaládosok gyermekeinek 
beiskolázásához nyújt támogatást.

Jótékony Mága

GYOMAENDRŐD
Vidovszky Béla Helytörténeti 

Gyűjtemény. Városi Képtár, Kos-
suth út 11. Információk: ℡ (+36-
66) 283-524.

Honti Műhely Galéria. Kisréti 
utca 19. Információk: ℡ (+36-66) 
282-205.

Rózsahegyi Kálmán-gyűjte-
mény. Rózsahegyi Kálmán Általá-
nos Iskola, Népliget út 2. Informá-
ciók: ℡ (+36-66) 283-938.

Gyomai Tájház és Alkotóház. 
Zrínyi M. u. 2. Információk: ℡ 
(+36-70) 635-3345.

Kunkovács László fotókiállí-

tása. Endrődi Tájház, Sugár u. 20. 
Információk, látogatás bejelentése: 
℡ (+36-66) 283-524.

Kner Nyomdaipari Múzeum. 
Kner Nyomda, Kossuth út 16. In-
formációk: ℡ (+36-66) 581-640.

Sóczó Motorkerékpár Múze-
um. Hősök útja 58. Információk: 
℡ (+36-66) 284-914.

KONDOROS
Kondorosi Tájház. Ady Endre 

u. 12. Információ: ℡ (+36-66) 
388-389.

SZARVAS
Szárazmalom. Ady Endre u. 1. 

Információk, látogatás bejelentése: 
℡ (+36-66) 216-608.

Szlovák Tájház. Hoff man Já-
nos u. Információk, látogatás beje-
lentése: ℡ (+36-20) 228-8809.

Tessedik városa hajdan és ma 
– Domán Imre néprajzi gyűjte-
ménye. Tessedik Sámuel Múze-
um, Vajda P. u. 1. Információk: ℡ 
(+36-66) 216-608.

Ruzicskay Gyűjtemény. 
Ruzicskay Alkotóház, Erzsébet-
liget. Információk: ℡ (+36-66) 
312-042.

Mindent a szemnek
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Rockfesz  vál

Nagy tömeg és jó hangulat uralkodott a Bowling Treff  Söröző udvarán

D. Nagy Lajos ma is feltűnő egyéniség A Hooligans-nek komoly rajongótábora van

Márió és csapata RGO-gidák A Zoomról még hallunk

Cipő és Robi egyedi duója Pataki Attila egymaga ezreket vonzott
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A nézők is PartneRock voltak
Bikinire, Republicra és Eddára bulizott Gyomaendrőd

A gyomaendrődi Bowling Treff  
Söröző udvarán hetedik alkalom-
mal bonyolították le a háromna-
pos PartneRock Fesztivált. Az ese-
mény fő szervezője, Németh Dezső 
és stábja idén is rendkívül nívós 
koncertsorozatot hozott tető alá, s 
ennek hatására tulajdonképpen az 
első perctől az utolsóig táblás ház 
követte nyomon az eseményeket. 

A július 16-i nyitónapon Mario 
és zenekara, valamint a Bikini lé-
pett színpadra „bemelegítés” gya-
nánt. Másnap a fi atal tehetségekből 
álló Zoom-ra, majd Szikora Robira 
és méginkább az ő gidáira fókuszál-
hatott a közönség, az est fénypont-
ját pedig a rendszeresen visszajáró 
Republic fergeteges bulija jelentette. 
Vasárnap az Anti Fittness Club és a 
Hooligans volt a hangulatgerjesztő, 
így az utóbbi években ugyancsak 
állandó vendégnek számító, 30 
éves Edda már alaposan felfoko-
zott állapotban lévő publikum előtt 
kezdhette meg zenei showját, illetve 
zárhatta a magas színvonalú feszti-
vált. A három nap során ismét iga-
zolódott a tézis, hogy a különböző 
zenei műfajok remekül megférnek 
egymással, ha a program megfelelő 
tartalommal társul.

– Azt gondolom, hogy sikeres 
volt az idei fesztivál, hiszen a fellé-
pő zenekarokra több ezren voltak 
kíváncsiak – összegezte a tapaszta-
latokat Németh Dezső ötletgazda. 
– Hála az égnek a közönség mellett 
a zenekarok is nagyon jól érezték 
magukat. 

B. L. A.
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Falunap Békésszentandráson

Mivel a november végi András 
napra „lecseng” a szabadté-
ri rendezvények ideje, ezért a 
békésszentandrási települési 
napot immár negyedik éve a 
Sport- és Vitamin-nap jelenti, 
amelyre idén is augusztus első 
hétvégéjén került sor. A dön-
tő részben sport és az egészsé-
ges életmód köré font kétnapos 
programdömping a nagyköz-
ségből és a környező települé-
sekről idén is rengeteg látoga-
tót kicsalt a Bencsik Mihály 
sporttelepre.

Az augusztus 7-i délután pél-
dául a helyi és a szarvasi öreg 
labdarúgók egymás ellen mu-
tatták be a pályán, hogy ha a 
gyorsaságuk már nem is a régi, a 
labdával azért még barátságban 
vannak. A foci mellett különbö-
ző sportbemutatókkal és vetél-
kedőkkel múlathatták az időt a 
kilátogatók, a gyermekekre pe-
dig ugrálóvárral és játszóházzal 
gondoltak a szervezők. Este az-
tán az Apropó zenekar koncert-
jére szórakozhatott a nép.

Másnap az esetleges másnapos-
ság oldása végett is, az egészséges 
életmód került fókuszba, de azért 
ekkor sem maradtak aktív sport 
nélkül a bámészkodók, illetve 
az aktív résztvevők. A vállalko-
zó szelleműek a legkülönbözőbb 
vízi- és szárazföldi sportvetélke-
dőkön tehették próbára ügyes-
ségüket és tudásukat. Természe-
tesen a kulináris élvezeteknek is 
lehetett hódolni, hiszen a helyi 
civil szervezetek jóvoltából volt 
tócsni, saláta és főtt kukorica 
kóstoltatás, de meg lehetett íz-
lelni a főzőverseny résztvevőinek 
főztjét is. Eközben a színpadon 
folyamatosan cserélődtek a helyi 
táncosok és előadók. Kora dél-

A kétnapos rendezvény sokakat kicsalt a sporttelepre

Solymosi Tóni fergeteges hangulatot csinált Erős emberek, ha találkoznak

Ifj ú fazekas mesterek A helyi kertbarátok idén is aktívak voltak

FO
TÓ
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Fókuszban a mozgás és az egészség
Remek hangulatú Sport- és Vitamin-nap a békésszentandrási „plázson”

után a fesztiválsátor alatt telt ház 
követte nyomon Sólymosi Tóni 
fellépését, aki profi  zenészhez 
méltó módon, fergeteges hangu-
latot teremtett egyetlen mikro-
fonnal a kezében. Később a zenei 
helyszín szomszédságában ren-
dezett erős emberek vetélkedője 

tartogatott látványt, a tombola-
húzás izgalmakat. 

Ezúton is elnézést kérünk 
mindazoktól, akiknek a munká-
járól, vagy tevékenységéről nem 
tettünk külön említést. Távol áll 
tőlünk a diszkrimináció, csak-
hogy a másfél napos esemény-

dömping felsorolása helyett be-
széljenek inkább a fotók, hátha 
jövőre azok is kedvet kapnak a 
rendezvény iránt, akik idén ott-
hon maradtak. Sajnálhatják, 
mert a szentandrásiak ezúttal is 
kitettek magukért! 

B. M.  
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Helytörténet

Béla bácsit – elmondása szerint 
– gyermek kora óta vonzották a ré-
giségek és az egykori paraszti élet 
tárgyai, de intenzív gyűjtésükbe 
csak jóval később kezdett. 

– Amikor nyugdíjba vonultam, 
volt egy kistraktorom, amellyel a fa-
lubeli kerteket szántottam. Munká-
mért cserébe elkéregettem azokat a 
régi tárgyakat, amelyeket megláttam 
a házaknál. Nem anyagi haszonszer-

zés céljából kezdtem el a gyűjtőmun-
kát, hanem saját kedvtelésből. Miu-
tán megismerték a szenvedélyem, 
szerencsére a falubeliek is elkezdték 
hordani a különböző tárgyakat – 
mondja Béla bácsi a kezdetekről.

– Pihenés céljára vettük a kis 
házat 1995-ben, de közben any-
nyira felszaporodott a gyűjtemény, 
hogy muszáj volt, berendezni, 
mert a padlásra már nem fért – ve-
szi át a szót Margó néni. – Petényi 

Szilárdné és helyiek biztattak, bá-
torítottak és segítettek bennünket. 
A nyitás előtt szétnéztünk a kör-
nyező tájházakban is, az ott látot-
tak szerint próbáltuk kialakítani.

A múzeum a régi templom 100 
éves jubileumakor nyitotta meg ka-
puit a látogatók számára. A helyiek 
mellett Gyomaendrődről, Kondo-
rosról és még messzebbről is jönnek. 
Előszeretettel járnak például az is-

kolások. Joggal büszkén arra, hogy 
a Magyar Televízióban is bemutat-
hatták páratlan gyűjteményüket. A 
kiállított tárgyak többsége a husza-
dik századból való, de szép számmal 
akad korábbi darab is.

– Nagyjából a gyűjtemény har-
mada lehet saját tulajdon, a töb-
bit úgy kaptuk – teszi hozzá Béla 
bácsi. – A házi nyilvántartásból 
mindegyikről tudjuk, hogy mikor 
és ki adományozta. Több ezerre 

A portát és a házat kitartó szorgalommal gondozzák, ápolják 

A kemencét manapság is gyakran befűtik A hátsó szoba tele használati tárgyakkal A katonaláda régi korok kincseit rejti

A hátsó épület és a pajta A házaspár idén a Hunya Községért kitüntetést is megkapta

Hunya egyik kulturális büszkesége
Falumúzeum lett a több évtizedes gyűjtőmunka gyümölcse

Hunya egyik kulturális nevezetessége az idősebb Szabó Béla és 
neje tulajdonában lévő Falumúzeum, amely immár 13 éve látja 
el jelenlegi funkcióját az Óvoda utca 8. szám alatt. A ház, amit 
felújítottak és berendeztek, közel száz éve épült és három helyi-
ségből áll. A tisztaszoba és a konyha berendezése egy múlt szá-
zadi földművelő család életének helyszínéül szolgálhatna, csak 
lényegesen zsúfoltabb. A hátsó szobában az összegyűjtött edé-
nyek, csizmák és használati tárgyak találhatók. Az udvaron lévő 
pajtában egyéb szerszámok vannak elhelyezve, és ott áll a tele-
pülés egykori tűzoltókocsija is.

tehető a képek, eszközök, haszná-
lati tárgyak száma, ki nem dobunk 
semmit, ami már nem kell, mert 
van belőle szebb, azt a padláson 
helyezzük el. A használati tárgyak 
nagyobb részével gyakorlatban is 
találkoztam annak idején. Néhá-
nyukra nem szívesen emlékszem 
vissza, bár az idő múlása azért 
sok mindent megszépít. A régé-
szeti leleteket csak gyűjtöm, nem 
különösebben értek hozzá. Akad 

közöttük sok olyan darab, amely-
ről nincs pontos tudomásom, hogy 
melyik korból való.

Arra a kérdésre, hogy van-e 
olyan holmi, ami nincs, de elkel-
lene, a házigazda csak ennyit felel: 
– Egy nagykoronás régi káposzta-
vágó jól jönne, azért több mindent 
elcserélnék. Ígértek már seprűkö-
tőgépet, kézzel hajtott számológé-
pet is, de sajnos nincs hová tenni. 

Kép-szöveg: Bakulya Mihály
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Turmix

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

Köztudott dolog, hogy Domokos 
László, a szarvasi székhelyű 5-ös 
választókerület egyéni országgyű-
lési képviselője ÁSZ elnökké vá-
lasztása miatt 2010. június 4-i ha-
tállyal lemondott képviselői man-
dátumáról. A hatályos törvények 
szerint ilyen esetekben időközi vá-
lasztást kell tartani. Ahogy azt vár-
ni lehetett, az Országos Választási 
Bizottság (OVB) július 16-án meg-
tartott ülésén az időközi választás 
első fordulóját szeptember 19-ére, 
míg a második fordulót az önkor-
mányzati választások napjára, ok-
tóber 3-ára tűzte ki.

A módosított választási eljárá-
si törvény által szűkebbre szabott 
határidők miatt a korábbi gya-
korlatnál gyorsabban zajlanak a 
választási események. A választó-
polgároknak augusztus 5-éig kel-
lett megkapniuk az értesítőt és az 
ajánlószelvényt, a pártoknak pedig 
augusztus 20-án 16 óráig van le-
hetőségük jelölt bejelentésre. Úgy 
hírlik, hogy a körzetben valameny-
nyi parlamenti párt fog jelöltet állí-
tani, ezen felül pedig egy független 
induló is lesz.  

Új képviselőt 
választ a körzetBojtos István, a Zala Megyei Mozgáskorlá-

tozottak Egyesületének tagja május közepén 
indult el országos kerékpár túrájára, melynek 
célja 1600 kilométer megtétele műlábbal. A 
fi gyelemfelkeltő akcióval a Magyarországon 
élő mozgáskorlátozottak helyzetére kívánja 
felhívni a fi gyelmet. A sportember július köze-
pén járt Nyugat-Békésben. Gyomaendrődön 
Várfi  András polgármester, Szarvason az ön-
kormányzat részéről Kiszely Mihály alpolgár-
mester, a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egye-
sülete képviseletében pedig Gombárné Bata 
Mária fogadta őt. Hogy a csupa szív sportem-
ber álma valóra válhasson, a helyi egyesület 
étellel, illetve szállással segítette a vándort. Indulás Szarvasról

Magányos vándor

Tel.: 06/70/421-7245
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Egészségügyek

Amire Kondoroson végéhez ér-
nek az orvosi rendelő felújítási 
munkálataival, addigra talán 
Szarvason is megkezdődik az a 
félmilliárdos uniós támogatás-
sal fi nanszírozott beruházás, 
amely a Szabadság úti szakor-
vosi rendelőt hivatott komplex 
kistérségi szakrendelővé fej-
leszteni. 

A korszerűsítés európai színvonalú 
körülményeket biztosít a kistérség be-
tegeinek gyógyulásához és az egész-
ségügyi személyzet munkájához is. 
Változást jelent, hogy a fejlesztést kö-
vetően a Vasút utcai telephelyen mű-
ködő szakrendelések is a Szabadság 
úti központi épületbe költöznek.

– Nem csak egy spontán rendelő 
felújítására nyertünk támogatást, 
hanem a város egyik szimbolikus 

középületének, az egykori Bárány 
Fogadónak a műemléki helyreállí-
tására is, hiszen a szakorvosi ellátás 
itt működik – mondta Babák Mi-
hály polgármester, hozzátéve, hogy 
az építészeti megújítás mellett a 
rendelő eszközparkja is megújul, 
új szolgáltatásként pedig 4 ágyas 
nappali kórház is fog működni.

A jövő év júliusáig megvalósítás-
ra kerülő fejlesztés azonban átme-

neti kényelmetlenségekkel is jár-
hat. Bár valamennyi szakrendelést 
működtetni fognak az átalakítás 
ideje alatt, néhányat közülük ide-
iglenes jelleggel biztosan új helyre 
költöztetnek, ami felboríthatja az 
emberek berögződését. Persze az 
átmeneti kellemetlenséget nyilván 
kárpótolja majd a végeredmény. 
Éppen ezért kedves betegek, türe-
lem és kitartás!                 B. L. A.

A tervrajzban így fest a korszerűsített szakrendelő

Félmilliárdos egészségügyi beruházás
Komplex kistérségi szintű szakrendelő lesz a szarvasi egészségház

Kondoroson augusztus végéig 
befejeződik az orvosi rendelő fel-
újítása, amely során a kivitelezést 
végző Épcenter Kft. alkalmazot-
tai elvégzik a külső homlokzat 
hőszigetelését, a tető cseréjét, a 
fűtés korszerűsítését, valamint a 
nyílászárók cseréjét. Az Európai 
Unió támogatásával megvalósuló 
projekt összköltsége 36 624 376 
forint, amely különböző orvosi 
eszközök beszerzését is tartalmaz-
za. Az átadást követően ortopéd és 
belgyógyász szakrendeléssel bővül 
a szolgáltatási kör. A fejlesztésnek 
köszönhetően egy új munkahely 
létesül, ezáltal színvonalasabb 
szolgáltatásban részesülhetnek a 
betegek. Ottjártunkkor így nézett ki a rendelő

Megújul az orvosi rendelő
A Magyar Vöröskereszt szarvasi 

és gyomaendrődi területi szerveze-
tei által tervezett aktuális véradás-
ok. Augusztus 19., csütörtök, 8.00–
12.00, Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár, Békésszentandrás, Ist-
ván király u. 16. Augusztus 30., 
hétfő, 8.00–11.00, Endrődi Kö-
zösségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha 
u. 21. Szeptember 10., péntek, 
8.00–12.00, SZÁMK Vajda Pé-
ter Művelődési Központ, Szarvas, 
Kossuth tér 3.

Arra kérik a véradókat, hogy 
feltétlenül vigyék magukkal TAJ 
kártyájukat, személyi igazolvá-
nyukat, lakcímkártyájukat, illet-
ve a véradó értesítőt, ezen felül 
minden véradás előtt feltétlenül 
étkezzenek!

Véradások

A gyerekekre különösen veszé-
lyes lehet a hőség miatt a kiszára-
dás: mindig legyen a szülőknél víz, 
rendszeresen itassák a gyerekeket. 
Az a csecsemő, akit hat hónapos 
koráig kizárólagosan szoptatnak, 
nem szükséges itatni: az anyatej 
minden táplálék és folyadék szük-
ségletet biztosít.

A felnőtt szervezetnek napi 2-
3 liter folyadékra van szüksége, 
de melegben ennél  jóval többet 
igyunk. A legjobb, ha szobahő-
mérsékletű italt fogyasztunk, mert 
a jéghideg és a forró italok is meg-

Nagy hőség idején a fürdőket is délután célszerű látogatni

Védekezzünk a hőség ellen!
Nyár van, tombol a kánikula. Amikor állandósul a harminc 
Celsius fok feletti nappali hőmérséklet, és éjszaka sem hűl le a 
levegő számottevően, fokozottan ügyelnünk kell szervezetünk-
re. A túlzott meleg, a nagy hőség odahaza, a munkahelyen, uta-
zás közben, de még a strandon is sok-sok bajt rejt magában. 

terhelhetik a szervezetet. Az idős 
emberek különösen hajlamosak 
a kiszáradásra, és ha valaki nem 
iszik eleget, könnyen felborulhat 
a folyadékháztartása. Ilyenkor be-
sűrűsödik a vére, s a már amúgy 
is szűk, meszes erekben könnyen 
kialakulhat a trombózis. Idősebb 
korban  akkor is muszáj inni, ha 
nem szomjas az ember.

Délelőtt tizenegy és délután 
négy óra között mindenki kerülje 
a tűző napot, ilyenkor a szabadban 
fürdőzni sem ajánlott. Jóleshet vi-
szont egy-egy hűsítő zuhany, a kis-

gyermekek számára szórakozásnak 
sem utolsó egy pancsoló késő dél-
után. Az idősebb emberek számára 
különösen fontos, hogy ne indulja-
nak el bevásárolni, hosszabb gya-
logos sétára a forró időszakban. 
A közlekedőknek is a nap okozza 
a legtöbb problémát: a felforróso-
dott autókat szellőztessük ki indu-
lás előtt, a gyerekeket, vagy állata-
inkat pedig még rövid időre sem 
szabad a parkoló autóban hagyni.

Figyeljünk oda, hogy a lakás ne 
melegedjen túl. Napközben tartsuk 
az ablakokat csukva, használjunk 
függönyt vagy egyéb sötétítőt. 
Lehetőleg éjszaka vagy hajnalban 
szellőztessünk. Ha van légkondi-
cionáló berendezés, ennek működ-
tetése idején tartsuk csukva az aj-
tót és az ablakot. Amikor a külső 
hőmérséklet 35-39 fok közötti, az 
ideális belső hőmérséklet 28 fok 
körüli.          Forrás: freepress.hu
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Sport

SPORTMŰSOR
Augusztus 14., szombat
Kézilabda. Apáti-Nagy Ferenc-

emléktorna, női felkészülési torna, 
Békésszentandrás, Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola, 9.00.

Labdarúgás. Megye II.: Békés-
szent andrási HMSE–Dombegy ház 
NSE, Békésszentandrás, 17.00.

Augusztus 15., vasárnap
Labdarúgás. Megye I.: 

Gyomaendrődi FC–Orosházi Rá-
kóczi Vasas, Gyomaendrőd, 17.00.

Augusztus 19., csütörtök
Labdarúgás. Megye I.: Kardos-

Örménykút KSK–Zsadányi SE, 
Kardos, 17.00.

Augusztus 20., péntek
Kézilabda. Korona Kézilabda 

Kupa, felkészülési torna, Szarvas, 
Alkotmány utcai és Petőfi  utcai 
sportcsarnok, 8.15. Betyár Kupa, 
női felkészülési torna, Kondoros, 
sportcsarnok, 9.00.

Strandröplabda. Strandröp-
labda Vándorkupa, Szarvas, Ka-
csa-tó, 9.00.

Úszás. Szent István napi táv-
úszóverseny, Szarvas, Városi 
strand, 10.00.

Augusztus 21., szombat
Kézilabda. Korona Kézilabda 

Kupa, felkészülési torna, Szarvas, 
Alkotmány utcai és Petőfi  utcai 
sportcsarnok, 8.30.

Labdarúgás. NB III.: Szarvasi 
FC–Csepel FC, Szarvas, 17.00. Me-
gye I.: Kondorosi TE–Tótkomlósi 
TC, Kondoros, 17.00. Megye III.: 
Szarvasi FC II.–Mezőmegyer SE, 
Szarvas, 15.00. 

Helyi képviselők, sportolók, és 
sportbarátok tették tiszteletüket 
július 15-én a békésszentandrási 
kajakház mellett tavaly átadott 
Kolonics-emlékparkban, ahol a 

két éve tragikus hirtelenséggel 
elhunyt kétszeres olimpiai-, ti-
zenötszörös világbajnok kenus, 
Kolonics Györgyre emlékeztek 
egy-egy szál virággal. A 36 esz-

tendős „Koló” a pekingi olim-
piára készült, amikor az egyik 
edzés végén kenujában rosszul 
lett, és már nem tudták meg-
menteni az életét. 

Egy-egy szál virág „Koló” emlékére
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Noha a hazai élvonalban már július végén meg-
kezdődtek a bajnoki küzdelmek, az alacso-
nyabb osztályokban csak augusztus közepén 
vált élesre a felkészülés. A kistérségi focipaletta 
plusz egy osztállyal bővült, miután a Szarvasi 
FC, mint a megyei I. osztály ezüstérmese, a lét-
számfeltöltésnek köszönhetően zöld utat kapott 
az NB III-as indulásra. 

A szarvasi együttesben kevés volt a változás, bár a 
rutinos Bány Tamás leigazolása nagy nyereség lehet. 
A klub leginkább fi atalokra vadászott, mivel közülük 
kettőnek állandóan pályán kell lennie. Egy osztály-
lyal lejjebb szintén csak 15 csapat küzd majd, pedig 
amennyi variáció elhangzott a holtidényben a bajnok-
ság összetételére, abból már jó eséllyel lehetne pályáz-
ni az ötös lottó fődíjára. A környező együttesek közül 
alapos vérátömlesztésen esett át a Kondoros, amely a 
frissítésnek köszönhetően célba veheti a dobogós he-
lyek valamelyikét. Lényegesen kevesebb változás volt 
Csabacsűdön és Gyomaendrődön, bár előbbiek a há-
rom új szerzeménnyel akár a KOTE csapatával is ver-
senyben lehetnek. Hihetetlen könnyen léphetett volna 
feljebb a második vonalból a Békésszentandrás, noha 
tavasszal még ott is a bennmaradásért küzdött. A me-
gyei szövetség ugyanis törekedett feltölteni az első osz-
tályt, de végül serdülő együttes híján a Hunyadi SE 
sem vállalta. Talán majd egy év múlva. Az új igazolá-
sok legalább is erre engednek következtetni.

Hogy olvasóink és a focibarátok dolgát megköny-
nyítsük, az alábbiakban tesszük közzé az említett öt 
kistérségi csapat adatbankját és bajnoki programját. 
Szarvasi FC

Alapítás éve: 1905. Színe: kék-fehér. Elnök: Paulik 
János. Tiszteletbeli elnök: Rejtő József. Technikai 
vezető: Rohony Gábor. Szakmai tanácsadó: Koltai 

Lajos. Vezetőedző: Somogyi János. 
Érkezett: Bány Tamás (Makói FC), 

Győri András (Makói FC), Erdősi Gyu-
la (Gyomaendrődi FC). Távozott: Csi-
pai Csaba (Békésszent andrási HMSE), 
Laluska Balázs (Békés szent andrási 
HMSE).

Keret. Kapusok: Kiri Mihály (1975), Valastyán 
Dániel (1991). Védők: Győri András (1990), Pákozdi 
Ferenc (1984), Kugyela Balázs (1980), Enabulele 
Stanley (1974), Petykó Adrián (1987), Terhes La-
jos (1983), Barna László (1991). Középpályások: 
Závoda Gábor (1973), Kiszel Zoltán (1985), Fekécs 
Tamás (1984), Csellár Sándor (1988), Bány Tamás 
(1975), Erdősi Gyula (1989), Rácz Rajmund János 
(1991), Lós István (1993), Demcsák Dániel (1991). 
Támadók: Klimaj Zoltán (1976), Truczka Tamás 
(1975), ifj . Somogyi János (1983), Nagy Roland Má-
rió (1987), Czigléczki Zsolt (1988).

Cél: 6–10. hely. 

Őszi labdarúgó rajt
Csonka a mezőny az NB III-ban és a megye I. osztályban

BAJNOKI PROGRAM

08. 14., 17.00: Tisza Volán–Szarvasi FC
08. 21., 17.00: Szarvasi FC–Csepel FC
08. 29., 17.00: Kecskeméti TE II.–Szarvasi FC
09. 04., 16.30: Szarvasi FC–Tököl
09. 12., 16.30: Dabas–Szarvasi FC
09. 18., 16.00: Szarvasi FC szabadnapos
09. 25., 16.00: Hódmezővásárhely–Szarvasi FC
10. 02., 15.00: Szarvasi FC–Kistelek
10. 17., 14.30: Újbuda TC–Szarvasi FC
10. 23., 14.30: Szarvasi FC–Várfürdő-Gyula
10. 31., 13.30: Jánoshida–Szarvasi FC
11. 06., 13.30: Szarvasi FC–Jászberény
11. 14., 13.30: Szolnoki MÁV FC II.–Szarvasi FC
11. 20., 13.00: Szabadkígyós–Szarvasi FC
11. 27., 13.00: Szarvasi FC–Szolnoki Spartacus

SPORTHÍREK
Non-stop sakk. Volosin 

Vladimir sikerével zárult Békés-
szent and ráson az első alka-
lommal megrendezett 24 órás 
sakkverseny. A sporttörténeti 
eseményre 20 játékos regisztrál-
ta magát az ország számos tájá-
ról, közte 2 hölgy is. A makói 
FIDE-mester az orosházi Zalai 
Mihály és a túrkevei Szijártó 
Csaba előtt nyerte meg a via-
dalt, a legjobb hazai sakkozó, 
Bíró István hatodik helyen zárt.

Fogathajtók párharca. A 
Szarvasi Lovas Klub Egyesület 
amatőr fogathajtó versenye idén 
a civilnapi programokat is színe-
sítette.  Az Erzsébet-ligeti sport-
telepen 25 fogat vívott izgalmas 
csatákat, köszönhetően a pálya-
építőnek, aki igazán megdol-
goztatta a hajtókat. A póni foga-
tok akadályhajtását az orosházi 
Szikora Tamás, a vadászhajtást a 
békésszentandrási Bohák András 
nyerte, a nagy lovaknál akadály-
hajtásban a kondorosi Sznyida 
János, vadászhajtásban pedig az 
újkígyósi Szabó Lajos bizonyult 
legjobbnak.
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SPORTMŰSOR
Augusztus 22., vasárnap
Kézilabda. Korona Kézilabda 

Kupa, felkészülési torna, Szarvas, 
Alkotmány utcai és Petőfi  utcai 
sportcsarnok, 8.30.

Labdarúgás. Megye I.: 
Csabacsűd SE–Sarkadi KLE, 
Csabacsűd, 17.00. 

Augusztus 28., szombat
Labdarúgás.  Megye I.: 

Gyomaendrődi FC–Kondorosi 
TE, Gyomaendrőd, 17.00. Megye 
III.: Szarvasi LSZK–Kardos-Ör-
ménykút KSK, Szarvas, 17.00.

Augusztus 29., vasárnap
Labdarúgás.  Megye II.: Bé kés -

szentandrási HMSE–Mező ko vács-
házi TE, Békés szent andrás, 17.00.

Szeptember 4., szombat
Kézilabda. Megyei női: Szarva-

si NKK–JALTE, Szarvas, 10.00. 
Kondorosi NKK–Dobozi KE, 
Kondoros, 18.00. Megyei férfi : 
Gyomaendrődi Körös KK–Nagy-
szénás SE, Gyomaendrőd, 17.00.

Labdarúgás. NB III.: Szarvasi 
FC–Tököl VSK, Szarvas, 16.30. 
Megye I.: Kondorosi TE–Méh-
keréki SE, Kondoros, 16.30. 
Megye III.: Szarvasi FC II.–
Nagybánhegyesi RSE, Szarvas, 
14.30. Kardos-Örménykút KSK–
Kamuti SK, Kardos, 16.30.

Tenisz. OB III.: Szarvasi TC–
Szentesi Kinizsi-SZTE, Szarvas, 
Erzsébet-liget, 10.00: Szeghalom-
Gyomaendrőd TC–Hód TC Hód-
mezővásárhely, Szeghalom, 10.00.

Szeptember 5., vasárnap
Labdarúgás. Megye I.: 

Csabacsűd SE–Békéscsabai MÁV 
SE, Csabacsűd, 17.00. 

Csabacsűd SE
Alapítás éve: 1935. Színe: zöld-fehér. Elnök: Szilágyi 

Mihály. Elnökhelyettes: Simon György. Szakosztály-
vezető: Juhos Pál. Játékos-edző: Brlázs István Gábor. 

Érkezett: Brlázs István Gábor (Várfürdő-Gyulai Ter-
mál FC), Sajben Gábor (Várfürdő-Gyulai Termál FC), 
Cseke Tamás (Békéscsabai Előre 1912 SE). Távozott: 
Petrovics Gábor (Szarvasi LSZK).

Keret. Kapusok: Adamik Vilmos Mihály (1976), Nagy 
Zoltán (1980). Védők: Brlázs István Gábor (1975), Gomb-
ár Attila (1978), Sovány Pál (1991), Varga Tamás (1976), 
Viszkok Csaba (1987), Jansik Gábor György (1983). Közép-
pályások: Sajben Gábor (1983), Cseke Tamás (1982), Son-
koly Lajos (1986), Kis Mátyás (1983), Virág Imre (1986), 
Szilágyi Balázs (1988), Szilágyi Dániel (1990). Támadók: 
Borgulya Tamás (1990), Nyemcsok Mihály (1987), Kovács 
Krisztián (1988), Urbancsok Mihály (1972), Gulyás Pál 
(1975), Palyov Zsolt (1982), Vári Viktor (1988).

Cél: 4–8. hely.

BAJNOKI PROGRAM
08. 15., 17.00: Méhkerék–Csabacsűd
08. 22., 17.00: Csabacsűd–Sarkad 
08. 28., 17.00: Békés–Csabacsűd
09. 05., 16.30: Csabacsűd–Békéscsabai MÁV
09. 12., 16.30: Csabacsűd SE szabadnapos
09. 19., 16.00: Csabacsűd–Füzesgyarmat
09. 25., 16.00: Körösladány–Csabacsűd
10. 03., 15.00: Csabacsűd–Mezőhegyes
10. 09., 15.00: Mezőberény–Csabacsűd
10. 16., 14.30: OMTK Rákóczi–Csabacsűd
10. 24., 14.30: Csabacsűd–Szeghalom
10. 30., 14.30: Kondoros–Csabacsűd
11. 07., 13.30: Csabacsűd–Jamina SE
11. 14., 13.30: Tótkomlós–Csabacsűd
11. 21., 13.00: Csabacsűd–Gyomaendrőd
11. 28., 13.00: Csabacsűd–Méhkerék

Gyomaendrődi FC
Alapítás éve: 1933. Színe: zöld-fehér. Elnök: Szabados Fe-

renc. Társelnök: Fülöp Zoltán. Vezetőedző: Erdősi Gyula. 
Érkezett: Ernyes Róbert (Körösla dányi MSK), Kiss 

Sándor (Körösladányi MSK). Távozott: Gonda Zsig-
mond (külföldön vállalt munkát), Török Imre (Mező-
túri AFC), ifj . Erdősi Gyula (Szarvasi FC).

Keret. Kapusok: Béres Tamás (1991), Szabó Zoltán 
(1971), Számel Pál (1992), Kiss Sándor (1974). Védők: 
Tanács Zoltán (1976), Csikós Gábor (1976), Pántya 
Sándor (1982), Mészáros Dávid (1991), Molnár Ti-
bor (1990), Kovács Gyula (1977). Középpályások: 
Farkasinszki László (1982), Toldi Balázs (1981), Karászi 
László (1973), Uhrin Tamás (1985), Nagy László (1983), 
Tóth Csaba (1986), Kővágó Zsolt (1976). Támadók: 
Czakó László (1979), Lövei Tibor (1989), Mester Leven-
te (1975), Gonda Péter (1990), Bela Tibor (1981), Kéri 
Roland (1982), Ernyes Róbert (1990).

Cél: 1–8. hely.

BAJNOKI PROGRAM
08. 15., 17.00: Gyomaendrőd–Orosházi Rákóczi
08. 22., 17.00: Szeghalom–Gyomaendrőd
08. 28., 17.00: Gyomaendrődi FC–Kondoros
09. 03., 17.00: Jamina SE–Gyomaendrőd
09. 11., 16.30: Gyomaendrődi FC–Tótkomlós
09. 18., 16.00: Gyomaendrődi FC–Mezőberény
09. 26., 16.00: Méhkerék–Gyomaendrőd 
10. 02., 15.00: Gyomaendrőd–Sarkad
10. 09., 15.00: Békés–Gyomaendrőd
10. 16., 14.30: Gyomaendrőd–Békéscsabai MÁV
10. 23., 14.30: Gyomaendrődi FC szabadnapos
10. 30., 14.30: Gyomaendrőd–Füzesgyarmat
11. 06., 13.30: Körösladány–Gyomaendrőd
11. 13., 13.30: Gyomaendrőd–Mezőhegyes
11. 21., 13.00: Csabacsűd–Gyomaendrőd
11. 27., 13.00: OMTK Rákóczi–Gyomaendrőd

Kondorosi TE
 Alapítás éve: 1921. Színe: zöld-fehér. Elnök: Gráfi k 

Krisztián. Vezetőedző: Hanyecz János. 
Érkezett: Miklya Miklós Mihály (Várfürdő-Gyulai 

Termál FC), Vincze Alex (OMTK Rákóczi Vasas SE), Ha-
rangozó Krisztián István (Tisza Volán SC), Boér Gábor 
(Tököl KSK), Palyusik Gábor (külföldi munkavállalásból 
tért vissza). Távozott: Udvari Sándor Zoltán (Mezőberényi 
FC), Dananaj Pál (Kardos-Örménykút KSK).

Keret. Kapusok: Szabó Péter János (1980), Né-
meth Dániel (1989). Védők: Benczúr Norbert (1984), 
Ancsin Attila (1989), Vajgely György (1987), Kasik 
Pál (1985), Ancsin Péter (1978), Kerekes Attila (1983), 
Mitykó Árpád (1987), Sárosi János (1972), Ferenczi Attila 
(1989). Középpályások: Rómer Péter (1988), Medvegy 
György (1983), Kajtár István (1985), Hanyecz Henrik 
(1988), Szűcs Zoltán (1979), Szeverényi Péter (1980), 
Boér Gábor (1982), Vincze Alex (1990), Palyusik Gábor 
(1981). Támadók: Boér Zsolt (1979), Mitykó Gábor 
(1990), Pusztai Zsolt (1975), Harangozó Krisztián István 
(1989), Miklya Miklós Mihály (1987).  

Cél: 1–3. hely.

BAJNOKI PROGRAM
08. 13., 18.00: Jamina SE–Kondoros
08. 21., 17.00: Kondoros–Tótkomlós
08. 28., 17.00: Gyomaendrőd–Kondoros
09. 04., 16.30: Kondoros–Méhkerék
09. 11., 16.30: Sarkad–Kondoros
09. 18., 16.00: Kondoros–Békés
09. 26., 15.00: Békéscsabai MÁV–Kondoros
10. 02., 15.00: Kondorosi TE szabadnapos
10. 09., 15.00: Füzesgyarmat–Kondoros
10. 16., 14.30: Kondoros–Körösladány
10. 23., 14.30: Mezőhegyes–Kondoros
10. 30., 14.30: Kondoros–Csabacsűd 
11. 06., 13.30: OMTK Rákóczi–Kondoros
11. 13., 13.30: Kondoros–Szeghalom
11. 20., 13.00: Mezőberény–Kondoros
11. 27.,  13.00: Kondoros–Békés

Békésszentandrási HMSE
Alapítás éve: 1933. Színe: kék-fehér. Elnök: Bobvos 

János. Technikai vezető: Pisont András. Vezetőedző: 
Varga László. 

Érkezett: Csipai Csaba (Szarvasi FC), Bobvos Imre 
(Szarvasi LSZK), Kovács Norbert (Abda SC), Laluska 
Balázs (Szarvasi FC U19), Benke Zsolt (Szarvasi FC 
U19), Ugrai Sándor (Nagyszénás SE). Távozott: Erdei 
Benjámin (Tiszasas SE), Szeleczki Csaba (Tiszasas SE).

Keret. Kapusok: Dunai Tamás (1988), Szabó Zoltán 
(1982), Wéber Csaba (1979). Védők: Benke Zsolt (1989), 
Borgulya János (1988), Gugolya György (1976), Kiss Vik-
tor (1988), Melián Csaba (1982), Pisont András (1966), 
Mochnács Tamás (1984), Rusz Zoltán (1989), Kondacs 
Tamás (1987). Középpályások: Csipai Csaba (1983), 
Kovács Norbert (1982), Laluska Balázs (1991), Bobvos Fe-
renc (1983), Steigler Ádám (1986), Panyik Zoltán (1993), 
Rácz Attila (1989), Kiss László (1989), Mochnács Gá-
bor (1988), Fazekas Péter (1984). Támadók: Sinka At-
tila (1984), Tóth Attila János (1989), Gazsó Péter (1987), 
Ugrai Sándor (1983), Bobvos Imre (1982). 

Cél: 1–3. hely.

BAJNOKI PROGRAM
08. 14., 17.00: Békésszentandrás–Dombegyház
08. 20., 17.00: Nagyszénás–Békésszentandrás
08. 29., 17.00: Békésszentandrás–Mezőkovácsháza
09. 04., 16.30: Köröstarcsa–Békésszentandrás
09. 11., 16.30: Békésszentandrás–Medgyesegyháza
09. 18., 16.00: Vésztő–Békésszentandrás
09. 25., 16.00: Békésszentandrás–Csorvás
10. 03., 15.00: Békéssámson–Békésszentandrás
10. 09., 15.00: Békésszentandrás–Doboz
10. 16., 14.30: Kétegyháza–Békésszentandrás
10. 23., 14.30: Békésszentandrás–Okány
10. 30., 14.30: Dévaványa–Békésszentandrás
11. 06., 13.30: Békésszentandrás–Csanádapáca
11. 13., 13.30: Békésszentandrás–Magyarbánhegyes
11. 20., 13.00: Battonya–Békésszentandrás
11. 27., 13.00: Dombegyház–Békésszentandrás

Július utolsó és augusztus első 
napján a gyomaendrődi Liget 
fürdő adott otthont a Dél-alföldi 
strandröplabda-bajnokság negye-
dik fordulójának. A ragyogó nap-
sütéses idő sok indulót és bámész-
kodót is a helyszínre csalt. A fér-
fi ak első napi csatározása szegedi 
sikerrel ért véget, míg a Kézi Zol-
tán, Szitó Szabolcs (Gyomaendrőd, 
Szarvas) alkotta duó harmadik he-
lyen zárt. Másnap a lányok vetél-
kedése a csabaiak és szarvasiak kü-
lön párharcát hozta. Mivel a dön-
tőt és a bronzmérkőzést is a me-
gyeszékhelyről érkezők nyerték, a 
Bazsó Kitti, Pecsenye Rita párosnak 
meg kellett elégednie a második 
hellyel, míg az idei országos di-
ákolimpiai bajnok Bazsó Brigitta, 
Mári Petra egység negyedik lett. 
Vegyes párosban a Bencsik Má-
ria, Áchim Tamás (Gyomaendrőd, 
Szarvas) kettős jutott legtovább, 
akik szintén alulmaradtak a 
bronzcsatában.

Strandröplabda a 
Liget fürdőben
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Szabadidő

Rejtő Jenő munkásságából

Receptcsere
Lapunk felhívására 
olvasóink tovább-
ra is szép számban 
küldik szerkesz-
tőségünkbe ked-

venc ételeik elkészítési mód-
ját. Igyekeztünk az egyszerűb-
ben elkészíthető receptek kö-
zül sorsolni. A szerencse Markos 

Mária (képünkön) kondorosi 
háziasszonynak kedvezett, aki 
csirkemájjal, füstölt sajttal töl-
tött csirkemellel kínálja önöket.

Töltött csirkemell

Hozzávalók: egy egész csirke-
mell, 6 db csirkemáj, 6 szelet füs-
tölt sajt, 10 dkg füstölt szalonna, 
10 dkg füstölt sajt, egy csokor 
snidling, só, bors, 2 dl tejföl, fok-
hagyma, 2 dl tej.

Elkészítés: A csirkemellet fel-
szeleteljük, befűszerezzük és fok-
hagymás tejben egy éjszakára be-
pácoljuk. Elkészítéskor kiterítjük, 
ráteszünk egy szelet füstölt sajtot, 
valamint egy csirke májat, majd 
betekerjük. Egy jénai tál aljára pici 
étolajat teszünk, sorban egymás 
mellé tesszük a becsavart csirke 
melleket, a tetejét pedig megszór-
juk szalonna kockákkal, és apró-
ra vágott snidlinggel. Az egészet 
meglocsoljuk tejföllel és bőven 
meghintjük reszelt füstölt sajttal. 
Alufóliával letakarjuk és légkeve-
réses sütőben másfél órát sütjük 
170 Co fokon. A végén levesszük a 
fóliát és pár perc alatt pirosra süt-
jük. Petrezselymes burgonya illik 
hozzá.

Jó étvágyat!
A receptért cserébe a magyar 

emberek éves átlagos rizsfogyasztá-
si mennyiségével, azaz 4 kg rizzsel 
ajándékozzuk meg kedves olvasón-
kat a békésszentandrási Oryza-
Karex Kft. jóvoltából. 

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

Hordalék mentesítés
Főként a fi nomszerelékes úszós, 

vagy féderes horgászat során for-
dul elő, hogy a víz szállította 
„szatymalékot”, annyira összegyűj-
ti zsinórunk, hogy a következő be-
dobást már csak hosszas tisztogatás 
után tudjuk végrehajtani. Ilyenkor 
önkéntelenül is, de megállás nél-
kül emlegetjük valakinek a roko-
nát, és örülhetünk annak, hogy 
az embert nem üti meg a guta!
Pedig egyszerű módon elkerülhet-
jük a fenti eseménysort! Ha zsinó-
runk felrakódott hordalékkal, azt 
egy-két mozdulattal húzzuk egy 
csomóba, például a spicc és az etető-
kosár, vagy az ólom közé. Ezt köve-
tően fogjuk a kéztörlő rongyunkat, 
annak is lehetőleg egy száraz részét, 
feszítsük meg zsinórunkat, majd 
három ujjunk között rongyba fog-
va a hordalékot pendítsünk a zsinó-

runkon. Meglátják, hogy a rongyba 
fogott koszt egy-két pendítéssel már 
le is vettük szerelékünkről!

Dupla végcsomó
Szerelékek, előkék végcsomója, 

segítségével fület képezünk a zsi-
nór végén. Mindenképpen duplán 
érdemes kötni, így strapabíróbb 

lesz. Ebbe a fülbe aztán akasztha-
tunk karabinert, hurkolhatjuk for-
gókapocsra, műcsalira.

Géb ellenszer
A Körös-parti horgászat során 

Horgász negyedóra
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem 
feledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasznos 
tippekkel próbálunk segíteni az eredményesebb fogásban a 
békésszentandrási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

ezen általában kis testű halak tö-
megével lepik el horgászhelyün-
ket, főként, ha még etetünk is. 
Mohóságukkal bizony megkeserí-
tik horgászatunkat és csak egy na-
gyobb halraj tudja őket „elverni”. 
Ha mégis megfogjuk ne dobjuk 
magunk mögé! Hogy elkerüljük 
kapásukat, vagy legalább is mi-
nimálisra csökkentsük, egy meg-
oldás mindenképpen működik. 
Keressük azokat a parti helyeket, 
ahol a partvédő kőszórás hiányzik, 
vagy legalább 20-30 méter hossz-
ban megszakad, illetve az előttünk 
lévő mederrész aránylag tiszta, 
kőmentes. Tapasztalatunk, hogy 
ahol a géb nem talál búvóhelyet, 
jellemzően ott nem is táplálkozik, 
teret hagyva más halaknak.

Oszd meg az élményt!
Nagy halat fogtál, itt az alka-

lom, hogy megoszd velünk az 
élményt! Postai, vagy e-mail cí-
münkre küldd be magadról a 
zsákmánnyal készített képet és mi 
a legszebb fogásokat közzétesszük. 
A mini napló lehetőleg tartalmaz-
za az időpontot, a hal faját, pontos 
súlyát, hosszát, a csalit, a horgász-
módszert és a vizet.
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus 14., szombat
14.00: III. Hagyományos lakodalom a Kö-
rösök mentén, Gyomai Tájház és Alkotóház, 
Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
15.00: Arborétumi festő- alkotótábor képei-
nek kiállítása, Szarvas, Tessedik Sámuel Mú-
zeum.
Augusztus 19., csütörtök
9.00:  X. Betyár Napok, Kondoros, Csárda 
előtti attrakciós tér.
16.30: „Szarvasi képeskönyv” könyvbemu-
tató, Szarvas, Vajda Péter Művelődési Központ 
előcsarnoka.
18.00: Szarvasi Kamarazenekar Koncertje, 
Szarvas, Lengyel-palota kertje.
19.00: BIKE utcabál, Békésszentandrás, Szent 
András-Deák Ferenc utca kereszteződése. 
Augusztus 20., péntek
9.00: Csery-kupa halászléfőző verseny és 
horgásznap, Szarvas, Szent István park.
9.00: Szent István Nap, Szarvas, Szent István 
park.
9.00:  X. Betyár Napok, Kondoros, Csárda 
előtti attrakciós tér.
9.00: Augusztus 20-iki Sokadalom, 
Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakképző Is-
kola udvara.
11.00: Szent István Nap, Békésszentandrás, 
Szent András katolikus templom előtti dísztér.
20.30: Repeta Rock Band szabadtéri koncert-
je, Gyomaendrőd, Hídfő Étterem parkolója.
Augusztus 21., szombat
8.00: XII. Nemzetközi Halfőző Verseny, 
Gyomaendrőd, Bethlen Gábor Szakképző Is-
kola udvara.

9.00:  X. Betyár Napok, Kondoros, Csárda 
előtti attrakciós tér.
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös 
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. 
17.00: Csavargók Motoros Egyesület 
motocross, freestyle bemutatója és ugróshow-
ja, Békésszentandrás, Szentandrás-liget.
Augusztus 28., szombat
12.00: Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú 
Szervezet nyárbúcsúztató ebédje, Szarvas, 
Vasipari Zrt. Étterem.
Augusztus 29., vasárnap
9.00: Finn-magyar kétnyelvű istentisztelet, 
Gyomaendrőd, Evangélikus templom. 
10.00: Termékáldó szentmise, Békésszent and-
rás, Szent András katolikus templom.
Augusztus 30., hétfő
17.00: Kertbarát kiállítás, Békésszentand rás, 
Közösségi Ház.
Szeptember 1., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyoma end rőd, 
Katona József, Városi Művelődési Központ. 
Szeptember 4., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös 
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő.

SZILVANAPOK 2010
Szeptember 10–12. között XIII. alkalom-

mal rendezik meg Szarvason a Szilvanapokat. 
Az Alföld talán legsokoldalúbban „használt” 
gyümölcse a szilva, így a hagyományokhoz 
híven a szilvából készült étel- és italkülönle-
gességek jelennek meg a gasztronómiai prog-
ramokon. Sok érdeklődőt vonzanak a szilva 
felhasználásával készült ételkülönlegességek, 
amiket a helyszínen meg is kóstolhatnak a 
látogatók. Az immár hagyományos, három-
napos rendezvény állandó programjai között 
szerepel egyebek mellett pálinkaminősítés, 
szilvalekvárfőzés, szilvásgombóc-készítés, 
szilvás ételek készítése, különböző stílusú ze-
nés előadások, gyermekműsorok, játszóhá-
zak, népművészeti kirakodóvásár.

A pécsi székhelyű Veterán Autóklub Ma-
gyarország augusztus 25–31. között bonyo-
lítja le a Viharsarok túrát. Az autómatuzsá-
lemek és tulajdonosaik a gyomaendrődi Liget 
fürdőben ütik fel főhadiszállásukat, azonban 
az itt töltött idő alatt számos megyei telepü-
lésen felbukkannak majd. Augusztus 27-én 
reggel 8.30 és 9 óra között például Kondo-
roson hajtanak át útban Orosháza felé, 30-án 
délelőtt pedig Szarvason töltik idejüket, ahol 
ellátogatnak a Szárazmalomba és az Arboré-
tumba, sőt a tervek szerint még a Katalin II. 
hajóval is tesznek majd egy kört.

Veterán autók viharsarki túrán

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

A fa a témája annak a kiállításnak, melyet 
Szuhaj György szervezett a Tessedik Sámuel 
Múzeum dísztermében Szarvas Város Nap-
ja tiszteletére. A településhez kötődő, itt élő, 
vagy innen elszármazott 35 alkotó munká-
ját állították ki augusztus végéig, amit érde-
mes megnézni, hiszen ahány ember, annyi 
féle látásmódban és megjelenési formában 
látható a kiállított műveken a fa.

Tizenegyedik alkalommal szervezték 
meg idén nyáron az Arborétumi festő- és 
alkotótábort. A Szabó László által vezetett 
tábor résztvevőinek munkáiból augusztus 
14-én nyílt tárlat a Tessedik Sámuel Múze-
umban, amely szeptember 5-ig lesz látható 
keddtől vasárnapig 10–18 óra között.

A Templárius Alapítvány hagyományte-
remtő szándékkal életre keltett kiállítás so-
rozata keretében, helyi alkotók munkáiból 
készült gobelin kiállítás nyílt augusztus 4-
én az Endrődi Közösségi Ház földszinti ter-
mében. A tárlat augusztusban minden hét-
köznap 8 –16 óra között tekinthető meg. A 
szervezők várják azon helyi alkotók jelent-
kezését is, akik saját munkáikkal szívesen 
folytatnák az önálló kiállítás sorozatot.

A Vajda Péter Művelődési Központ elő-
csarnokában július 19-én nyílt meg az a 
tárlat, amely az V. Nyári Művészeti Tábor 
résztvevőinek műveit hivatott bemutatni. A 
« „Tűzben fa parazsa volnék” FA pasztell, 
akvarell és kollázs technikában » elnevezé-
sű kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg 
a Ház nyitva tartási idejében.

MÉDIAPARTNERÜNKÚJ HELYSZÍNEN

Az utóbbi években a gyomaendrődiek meg-
szokhatták, hogy a Magyar Zsonglőr Egyesü-
let náluk tartja országos találkozóit. Idén el-
marad az esemény, pontosabban Dunaújváros 
ad otthont a rendezvénynek. Mint azt Lőrinc 
Orsolyától, az egyik szervezőtől megtudtuk, 
a duna-parti település szinte díjmentesen fo-
gadta be az anyagiakban nem dúskáló tábor 
résztvevőit, így azután Gyomaendrőd a boga-
rasok után a zsonglőrökről is lemaradt.
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Szivárvány

Augusztus első szombatja a Körösről és a ke-
nuról szól Szarvason. A Kenumaraton elneve-
zésű szabadidős rendezvény keretében 151 férfi  
és 33 vállalkozó szellemű hölgy kísérelte meg 
leküzdeni a 21 kilométeres szakaszt. A távot a 
Holt-Körös szarvasi és békésszentandrási ágai 
között szárazföldi átszállással és a Hármas-Kö-
rös igénybevételével kell teljesíteni. A rajtra 53 
hajóból álló armada sorakozott fel a Vízitelep 
előtt. A start nem volt zavartalan, az egyik pá-
ros evezőjét törte, egy négyes pedig idő előtt 
megismerkedett az amúgy rendkívül kellemes 
vízzel. Közel két órával később már az első cél-
ba érkezőt köszöntötték ugyanitt. A leggyor-
sabb négyes 1:58:14 óra alatt teljesítette a nem 
kis megpróbáltatásokkal nehezített távot. A 14 
órás eredményhirdetésre valamennyi induló 
„lerótta” a kört.                                     Ny. M. A rajt előtti pillanatok

Kenumaraton

Fazekas Nándor révén szarvasi 
bronzérmese is akadt a moszkvai 
ifj úsági és 23 éven aluli kajak-kenu 
Európa-bajnokságot megjárt, és ott 
eredményesen szereplő magyar vá-
logatottnak. Bátor György tanítvá-
nya a váci Noé Bálinttal párban vég-

zett harmadik helyen az 500 méte-
res távon. Az EB egyik nagy vesz-
tese a gyomaendrődi Tótka Sándor 
lett, akinek társa két nappal az ezres 
fi nálé előtt magas lázzal bajlódott, 
így azután érem helyett meg kellett 
elégedniük az ötödik hellyel. Nem 

lenne igazságos megfeledkezni a 
magyar válogatott egyik legjobbjá-
ról, a duplázó Dombvári Bencéről. A 
szarvasi nevelésű, ám tavaly a Hon-
védhoz igazoló sportoló az ötszázas 
és az ezres számban is kiemelkedett 
a mezőnyből.  

Fazekas Nándor párosban lett Európa-bajnok az orosz fővárosban

Fazekas Nándor Európa elitjében

2013-ig 1000 milliárd forrást 
ígért a vállalkozásoknak az Új Széc-
henyi Terv keretében a kormány. A 
nyilvánosan bejelentett informáci-
ók alapján 2011-ben újra indítja a 
kormány a Széchenyi Tervet, amit 
2002-ben az akkori választásokat 
követően szüntettek meg. Az Új 

Széchenyi Tervet ugyan még meg-
előzi egy társadalmi vita, de az már 
most látható, hogy az alábbi pillé-
rekre fog épülni: egészségipar, zöld 
gazdaság, otthonteremtés, tudo-
mány és innováció, vállalkozásfej-
lesztés, foglalkoztatás, közlekedés.

Ez lesz tehát az a 7 fő cél, ami 

mentén a forrásokat biztosítani 
fogják. Arra bátorítunk minden-
kit, hogy „porolja le” projektötle-
teit, és készüljön fel a pályázatok-
ra, mert az évből hátralévő néhány 
hónap gyorsan elrepül! Addigra 
pedig talán a részleteket is megis-
merhetjük.

Jön az Új Széchenyi Terv

A baromfi udvarban fél kilós to-
jást tojik az egyik tyúk. Egy ripor-
ter megkérdezi tőle:

– Megmondaná, hogy hogyan 
sikerült?

– Ez családi titok. 
– Tervei a jövőre nézve?
– Szeretnék több hasonló tojást 

is tojni.
A riporter faggatja a sikeres ka-

kast is:
– Megmondaná, hogy hogyan 

sikerült?
– Ez családi titok.
– Tervei a jövőre nézve?
– Szétverem a strucc pofáját!

*
Új kiskakas kerül a baromfi -

udvarba, és azonnal lendületesen 
munkához lát. Nem kíméli a puly-
kákat, gyöngytyúkokat, kacsákat, 
libákat sem.

– Nem lesz ennek jó vége fi acs-
kám! – fi gyelmezteti az öreg kakas 
az ügybuzgó fi atal társát, aki azon-
ban rá se hederít.

Másnap reggel az öreg tarajos szo-
morúan látja, hogy a buzgó kiskakas 
ott fekszik a szemétdomb tetején, és 
fölötte már ott köröz egy keselyű.

– No lám – csóválja fejét az öreg 
–, megmondtam én, hogy ez a sok 
szex nem vezet jóra! 

– Csönd – suttogja mérgesen a 
kiskakas, egyik szemhéját felnyit-
va –, mindjárt leszáll!

*
Bolháné délben telefonál Bolhá-

nak: 
– Fiacskám, hazaugrasz ebédre, 

vagy érted küldjem a kutyát?
*

Két szentjánosbogár találkozik. 
Az egyik teljesen be van kötözve.

– Mi történt veled? – kérdezi a 
másik.

– Tudod, gyenge már a látásom. 
Tegnap este megláttam egy gyönyö-
rű nőt, leröppentem, és magamhoz 
szorítottam. Ekkor derült ki, hogy 
csak egy cigarettacsikk volt.

„Állati vicces”


