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Ha hull a szilva a fáról, akkor 
jön el a Szilvanap ideje Szarvason, 
amelyet szeptember 10–12. között 
13. alkalommal tartottak meg a 
Kossuth téren és környékén. Ha-
zánk legelterjedtebb gyümölcsé-
nek ünnepére idén is rendkívül 
tartalmas programot állítottak 
össze a Vajda Péter Művelődési 
Központ munkatársai, csupán az 
„időjárás felelőssel” felejtettek el 
barátságot kötni. Két napon ke-
resztül szinte szünet nélkül esett, 

zuhogott, vagy éppen csepergett 
az eső, hasonlóra nem is volt pél-
da az 1998-as kezdet óta. Persze 
a programok ettől még zavartala-
nul folytak a különböző helyszí-
neken, legfeljebb az embereket za-
varta fedett helyre az újra és újra 
megeredő égi áldás. Mindez a lá-
togatottságon is észrevehető volt, 
amely elmaradt a korábbi években 
tapasztaltaktól, bár így is több ez-
ren látogattak el a helyszínre.

Képriportunk a 4. oldalon Idén is volt kereslet a szilkékre és a lekvárra

Esőáztatta Szilvanapok

Számos újdonsággal szolgált az október 3-án meg-
tartott helyhatósági választás, amelynek menetrend-
jét a májusban alakult új Országgyűlés több ponton 
megváltoztatta. A választási eljárásról szóló 1997. 
évi törvény 2010. június 21-én elfogadott módosítá-
sa értelmében a következő négyéves ciklusban a ko-
rábbiaknál kisebb létszámmal működnek az önkor-
mányzati képviselő-testületek. A tízezer lakos alatti 
településeken az eddigi „kislistás” rendszer helyett az 
„egyéni listás” választási szisztémát alkalmazták. Eze-
ken a településeken száz lakosig kettő, ezerig négy, 
ötezerig hat, tízezerig pedig nyolc lesz a helyi kép-
viselők száma. A tízezer főnél nagyobb helységekben 

megmaradt a vegyes választási rendszer: mandátum-
hoz egyéni választókerületben és kompenzációs listán 
lehetett jutni, 25 ezer lakosig azonban összesen 11 
hely volt kiadó, a korábbi 17-tel szemben. Mindez a 
szarvasi kistérség 8 településén annyit jelent, hogy az 
eddigi 86 helyett 54 képviselő tevékenykedik majd, 
ami 32 százalékkal kevesebb az eddigieknél. Érde-
kesség, hogy a korábbi polgármesterek munkájával 
elégedettek voltak a helyiek, hiszen Békésszentandrás 
kivételével valamennyit újabb négy esztendőre meg-
választották. Az alábbi összeállítás az érintett telepü-
lések elöljáróit mutatja be, az új képviselőkkel pedig a 
8–9. oldalon ismerkedhetnek meg olvasóink.

Rájuk esett a választás
Bemutatjuk az új polgármestereket és képviselő-testületeket  
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Országgyűlési 
képviselő-választás 

61,23%

6,53%

15,74%

16,51%

Dankó Béla (Fidesz-KDNP)
Fonád Zoltán (LMP)

Földesi Zoltán (MSZP)
Samu Tamás Gergő (Jobbik)

A 2014 áprilisában esedékes 
következő voksolásig Dankó Béla 
képviseli a kistérséget a parlament-
ben.

Bővebben a 3. oldalon

Dankó Béla került 
az országgyűlésbe

Az Erzsébet-ligetben sétálók és 
kocogók közelről vehetik szem-
ügyre, azonban a 44-es főút híd-
járól is jól látható az a nagyszabá-
sú beruházás, amelynek keretében 
1100 néző befogadására alkalmas 
víziszínpad és új gyalogoshíd épül 
Szarvason.

Részletek az 5. oldalon

Épül Szarvas 
legújabb 

nevezetessége
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Vadásznap

Gazdag programot nyújtott a 20. jubileu-
mi vadásznap, amelynek Kondoros bizto-
sított otthont szeptember 4-én. A helyszín 
kiválasztása talán nem a véletlen műve, 
hiszen 160 évvel ezelőtt az első magyar 
vadásztársaság, az Alföldi Vadásztársulat 
itt, a Batthyány-kastélyban alakult meg. 

Erre az alkalomra a megyei vadászok köz-
adakozásából készült el az az emlékmű, ame-
lyet Pechtol János, az Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet ügyvezető elnöke és dr. Csoma 
Antal, a megyei vadászkamara elnöke leplezett 
le a nagycsákói kastélykertben. Kiss László gyu-
lavári szobrászművész alkotásán mind az 56 
alapító neve ott található. 

A Kondorosi Csárda melletti téren megtar-
tott nyitó ünnepségen Farkas Zoltán, a megyei 
közgyűlés elnöke és Dankó Béla polgármes-
ter méltatta a rendezvényt, illetve köszöntöt-
te a résztvevőket. A szakmai részhez érve dr. 
Csoma Antal hangsúlyozta: az idő bebizonyí-
totta, hogy jó célt fogalmaztak meg, amikor 
húsz évvel ezelőtt Szarvason megszervezték az 
első Békés Megyei Vadásznapot. Ez a nap 2680 
vadászjeggyel bíró vadász, köztük 178 hivatá-
sos vadász ünnepévé vált az elmúlt két évtized 
során. Az elnöktől megtudhattuk azt is, hogy 
a vadásztársadalom igyekszik segíteni a bajba 
jutottakon. Idén például az országos kamara 6 
millió forinttal támogatott három Borsod me-
gyei árvízkárosult községet, emellett a fácán 
törzsállomány pótlására 4 ezer fácánt helyezett 
ki a térségbe. Megyénken is akad jótékony pél-
da. Mezőhegyes térségében a jégverés követ-
keztében elpusztult nyúlállomány pótlására a 
téli befogás idején, adományokból nyulat he-
lyeznek ki.

A naphoz hozzátartozik a kimagasló mun-
kát végzők elismerése. A megyei kamara fel-
terjesztése nyomán Pechtol János vadászka-
marai aranyérmet nyújtott át dr. Szenes Ist-
vánnak, a szarvasi Táncsics Vadásztársaság 

A vadászati emlékművet az első magyarországi vadásztársulat helyszínén, 
a nagycsákói majorban leplezték le

Megyei vadász seregszemle Kondoroson
Emlékműavatás, kitüntetések, gazdag programok és persze sok-sok móka

Népszerűek voltak a különböző bemutatók
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Trófeák Elmaradhatatlan „kellékek”

tagjának. Nimród-érmet vehetett át mások 
mellett dr. Csaba Kálmán és Kalina Ferenc, a 
gyomaendrődi Körösmenti Vadásztársaság tag-
ja, valamint Mufi cs Imre, a Kondorosi Gazdák 
Vadásztársaságtól. Gróf Nádasdy Ferenc em-
lékplakettel ismerték el a szarvasi Táncsics Va-
dásztársaság munkáját.

Az ünnepélyes perceket a lazítás órái követ-
ték. Az érdeklődők láthattak trófea- és prepa-
rátum kiállítást és megtekinthették Czesznak 
Zsolt természetfotóit, illetve Zuberecz Boglárka 
amatőr festő képeit. Irodalmi összeállítás hang-
zott el, volt szarvasbőgő-, solymász- és vadász-
kutya-bemutató, továbbá kopászat a Sümegi 
falka jóvoltából. A Széchenyi István Lótenyész-
tő Egyesület fogathajtással készült, a sport- és 
hivatásos vadászok részére virtuális lövészetet, 
szellemi vetélkedőt és vadhúsfőzőversenyt ren-
deztek. Ez utóbbira 30 csapat nevezett, közel 
40 étellel, a zsűrizést pedig Tímár András mes-
terszakáccsal egyetemben Bodrogi Gyula szín-
művész végezte, aki mint köztudott maga is 
nagy vadász. 

–bam–
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Épül Szarvas legújabb nevezetessége
Az Erzsébet-ligetben sétálók és kocogók kö-

zelről vehetik szemügyre, azonban a 44-es főút 
hídjáról is jól látható az a nagyszabású beru-
házás, amelynek keretében 1100 néző befoga-
dására alkalmas víziszínpad és új gyalogoshíd 
épül Szarvason.

5. oldal 
Felkapott lett a webfi lmverseny
Taroltak a budapesti alkotók a „Helló itt va-

gyunk!” elnevezésű települési webfi lmversenyen, 
amelynek díjátadó gáláját a szilvanapokkal 
egybekötve tartották meg a Vajda Péter Műve-
lődési Központban.

6. oldal
Olcsóbban főzethetjük a pálinkánkat
Szeptember 27-én lépett életbe az ország-

gyűlés által még júliusban elfogadott rendelet, 
amelynek értelmében, saját vagy vásárolt gyü-
mölcsből, szőlő törkölyből, borból, bórseprőből 
otthonában is bárki legálisan és adómentesen 
állíthat elő ötven liter gyümölcsszeszt. Mindez 
86 liter 50 fokos pálinkának felel meg.

10. oldal
Megújul a csabacsűdi orvosi rendelő
EU-s forrásból újul meg a csabacsűdi orvosi 

rendelő. A nagyközség a Dél-alföldi Regioná-
lis Operatív Program „Egészségügyi szolgál-
tatások fejlesztése” című pályázaton részesült 
14 675 074 forintos vissza nem térítendő támo-
gatásban.

11. oldal
Kondoros után tisztábban látnak
A magyar amatőr labdarúgás jövőjét vesézték 

ki azon a szeptember 10-i eseményen, amelyet 
Dankó Béla, a Békés Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke, az MLSZ elnökségi tagja szerve-
zett Kondorosra.

12. oldal
Máté bronzérmes, Dóra pechszériás
A szarvasi Nyemcsok Máté bronzérmet szerzett 

a szeptemberi spanyolországi ifj úsági kajak-kenu 
maraton világbajnokságon. Nem járt ilyen sze-
rencsével a békésszentandrási Bodonyi Dóra.

13. oldal
Gyúrták, göngyölték, nyelték
Szarvas főterén 25 csapat gyúrta a kolbászt, 

göngyölte a káposztát és persze nyelte a böllér-
pálinkát szeptember 25-én, a negyedszer meg-
tartott idénynyitó disznótor keretében.

16. oldal

A 2014 áprilisában esedékes következő vok-
solásig Dankó Béla képviseli a kistérséget a par-
lamentben. Az önkormányzati választásokkal 
párhuzamosan, október 3-án az időközi or-
szággyűlési képviselő-választás második for-
dulóját is lebonyolították a szarvasi központú, 
ötös számú megyei választókerületben, amelyet 
azért kellett megtartani, mert a térség korábbi 
képviselőjét, Domokos Lászlót az Állami Szám-
vevőszék elnökévé választották, ezért lemon-
dott mandátumáról. 

A szeptember 19-ei első fordulóban csupán 
a választásra jogosultak 18,7 százaléka járult 
az urnákhoz, ezért érvénytelen volt a voksolás. 
A mandátumért a második körben is négyen 
Dankó Béla (Fidesz-KDNP), Fonád Zoltán 
(Lehet Más a Politika), Földesi Zoltán (Magyar 
Szocialista Párt) és Samu Tamás Gergő (Jobbik 
Magyarországért Mozgalom) indultak. A kor-
mánypárt képviselője az összes szavazat 61,23 

százalékát megszerezve utasította maga mögé a 
másik három parlamenti tömörülés jelöltjét.

Az újdonsült országgyűlési képviselő október 
8-án a szarvasi Városházán ünnepélyes keretek 
között vette át megbízólevelét dr. Meszlényi 
Máriától, a választókerület választási bizottsá-
gának elnökétől. Az eskütételt követő „székfog-
lalójában” Dankó Béla megköszönte mindazok 
segítségét, akik munkája révén sikerült meg-
nyernie a választásokat. 

– Büszke vagyok arra, hogy a térséget kép-
viselhetem, s remélem, hogy sokat tehetek 
majd a környező települések további fejlő-
déséért. Gazdag örökségünk megfelelő alap 
arra, hogy az itteni embereknek szép jelene 
és még szebb jövője lehessen – mondta, majd 
hozzátette azt is, hogy nemcsak azokat kép-
viseli majd a parlamentben, akik rá szavaz-
tak, hanem minden itt élőt. 

– bam–

Dankó Béla került az országgyűlésbe

Dankó Béla átveszi mandátumát dr. Meszlényi Máriától

A Magyar Vöröskereszt a hazai telefon-
szolgáltatókkal karöltve gyűjtést indított a 
vörösiszap-katasztrófa károsultjainak meg-
segítésére. A szervezet számlaszámán és vala-
mennyi telefon szolgáltató hálózatából elérhe-
tő 1749-en várja az adományokat. A Magyar 
Vöröskereszt hétfőn segélycsomagot 
küldött a katasztrófa helyszínére, va-
lamint további erőforrásokat mozgó-
sít a rászorulók megsegítésére.

A telekommunikációs szolgálta-
tók (Telenor, T-Mobile, T-Home, 
Vodafone, Invitel, UPC) ismét össze-
fogtak, hogy segítséget nyújtsanak a Magyar 
Vöröskereszt által a Veszprém megyében ki-
alakult helyzet kezelésében. Az 1749-es számot 
hívó vagy az erre a számra az „ISZAP” szót 
szöveges üzenetben küldő ügyfelek 200 forin-
tot adományoznak, amely a Magyar Vöröske-

reszt közreműködésével jut el a mentési mun-
kálatok céljaira és a kárt szenvedettekhez.

A Magyar Vöröskereszt a beérkező adomá-
nyok teljes összegét megkapja. A távközlési cé-
gek semmilyen külön díjat nem számolnak fel 
az sms-ek, illetve hívások után, és lemondanak 

felmerülő költségeik érvényesítésé-
ről. A Magyar Vöröskereszt emellett 
K&H Bank 10405004-00026547-
00000000 számlaszámára is vár-
ja az adományokat. A közlemény 
rovatban kérjük feltüntetni: 
„ISZAP”. 

A Magyar Vöröskereszt 150 tábori ágyat, 
ugyanennyi takarót és 300 fő számára elegen-
dő konzervet és két raklapnyi ásványvizet szál-
lított Kolontárra, ahol jelenleg is 20 munkatár-
sa tartózkodik.

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Folytatás az 1. oldalról
Sok mással egyetemben a sza-

badtérre tervezett megnyitó a fesz-
tiválsátor alá szorult, amelyen a 
kínai Wuxi kivételével valameny-
nyi testvértelepülés képviseltet-
te magát. Érkezett küldöttség az 
olasz Bucine városából is, mi több 
a toscanai település polgármestere 
ebből az alkalomból írta alá a test-
vérvárosi szerződést Szarvassal. 

A külföldi vendégek és az idelá-
togatók a népművészeti kirakodó-
vásár mellett elleshették a szilva-
lekvárfőzés fortélyait, különböző 
szilvás ételeket, illetve szilvából 
készített párlatokat kóstolhattak. 
A Kossuth téri centrumon túl, 
programból és kiállítóból egy-

Szilvanapok 2010
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Esőáztatta Szilvanapok
Rotyogott a lekvár, fogyott a pálinka és a gombóc

A LEGJOBB PÁLINKÁK

Az idei minősítő „verseny-
re” mindkét kategóriába sok 
pálinkát neveztek a tulajdono-
sok, ezért a zsűri csak nagyon 
minimális mennyiséget kós-
tolt. A Forschner Rudolf által 
felajánlott vándordíjat Szabó 
Norbert 2010-es szilvapálinkája 
érdemelte ki. Arany minősítést 
további 3 szilva és 5 gyümölcs-
párlat kapott.

Íme a dicsőséglista. Szilvapá-
linka (36 nevezés): Szabó Nor-
bert (2010-es pálinkája), Bán-
ki Gyula (’08), Deme Mihály 
(’79), Pljesovszki Tibor (’09). 
Gyümölcspálinka (42): Bela 
Zoltán (’09, cseresznye), Antal 
András (’09, alma), Petrovszki 
Mihály (’08, barack), Kozsuch 
Kornél (’09, birs), Babák Antal 
(’09, körte).

terített tatamin kialakított ügyes-
ségi pályán kényük-kedvük szerint 
vezethették le fölös energiájukat.

Hagyományosan a zárónapra 
maradt a helyszíni látványkony-
hán elkészített szilvás ételek kós-
toltatása, ami megúszta eső nél-
kül. Prohászka Béla mesterszakács 
Babák Mihály polgármester segít-
ségével több féle ételkülönlegessé-
get rögtönzött, és természetesen 
mindegyik „kopra” elfogyott. A 
„zárszót” idén Payer András mond-
ta ki, aki úgy tűnik, az elmúlt év-
tizedekben mit sem veszített nép-
szerűségéből, hiszen fellépésére 
immár verőfényes napsütésben is 
több százan voltak kíváncsiak. 

B. M.

A megnyitóról idén sem hiányozhatott a Szarvasi Muslincák Férfi kar

Kitartóan kavarták a lekvárnak valót

Kóstoltatás

A gyerekek kedélyállapotáért a helyi harcművészek „feleltek”

A Fő téren is komoly élet zajlott

Pálinkák díjazása

Zséda garancia volt a sikerre

aránt jutott a Fő téren felállított 
„kis” színpadra, a Vajda Péter Mű-
velődési Központba és a Lengyel-
palota udvarára. Mivel az eső a 
második napra sem adta alább, a 
műsorok többsége sátor alá szo-
rult. A két színpadon ekkor is ze-
nés-táncos, gyermek- és felnőtt 
előadások váltogatták egymást. A 
Ceres-kút mellett 1100 literes üst-
ben készült aszalt szilvás étel, amit 
annak a rendje és módja szerint 
szét is osztottak. Ebédidőben nó-
takedvelőkkel telt meg a fesztivál-
sátor Kolostyák Gyulának köszön-
hetően, délután pedig egy köny-
nyebb műfaj képviselője, Zsédényi 
Adrienn lépett fel táblás ház előtt.  
A két eladás közben a játszótéren 
a Szarvasi Harcművész és Küzdő-
sport Egyesületet sportolói „vették 
kezelésbe” a gyerekeket, akik a le-
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Víziszínpad

– A város vezetése bő két évvel 
ezelőtt döntött úgy, hogy a Szent 
István parkban nyaranta felállí-
tott ideiglenes víziszínpad helyett 
állandó infrastruktúrával rendel-
kező színpadot építtet – kezdte a 
történet elején Csasztvan András. 
– Ahhoz, hogy az ötlet valóra vál-
hasson, jó „kezdőlökést” jelentett 
a DARFÜ DAOP-2.1.1/C-2008-
0004-es turisztikai fejlesztési be-
ruházásokra kiírt pályázata, ame-
lyen a Körös-szögi kistérség kul-
turális és szellemi értékeire épülő 
rendezvényeihez, turisztikai célú 
infrastrukturális háttérfejlesztésre, 
135 458 016 forintot nyert a regi-
onális színház. A támogatási in-
tenzitás ötven százalékos, a fenn-
maradó részt a város teszi hozzá a 

projekthez, mivel maga a színház 
is teljes egészében önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság. Fon-
tos kiemelni, hogy egy helyszínen 
több elemből álló beruházás zajlik, 
de az új fahidat és a hozzá tarto-
zó túraösvényt egy másik pályázat 
keretében valósítja meg az önkor-
mányzat. A híd azonban nemcsak 
a liget és a város összekötését jelen-
ti, hanem terveink szerint két ren-
dezvény helyszínét is, mi ugyanis 
a ligeti köröndöket és esetenként a 
sportpályát is használjuk. 

– Várhatóan mikorra készül el 
a város legújabb nevezetessége, 
és mit kell róla tudni?

– Eredetileg november közepén 

lett volna az átadás, de határidő 
módosítást kértünk, így a legutol-
só időpont jövő év márciusának a 
vége. Ellentétben azzal, ahogyan 
sokan beállítják, nem szabadté-
ri színház lesz, hanem egy fontos 
közművelődési színtér. A Kárpát-
medence mértani közepén olyan 
kultúrközpont kialakítása a szán-
dékunk, amely a zenei és tánc vi-
lágnak is otthont nyújt, és külön-
böző fesztiválok helyszínéül szol-
gálhat.

– Ilyen kisvárosban nem túl 
gigantikus méretű egy ekkora le-
látó?

– Eredetileg 900 férőhelyes né-
zőteret terveztünk, de végül 1100 
fő befogadására lesz alkalmas. 
Műsorszervezési szempontok in-

dokolják a lelátó méretét, mert 
ezáltal a helyiek és az idelátogatók 
számára egy-egy költségesebb da-
rab is olcsóbbá válhat, mintha azt 
a 420 férőhelyes művelődési ház-
ba vinnénk, ahol minimum két-
szeres jegyárral lehetne bevállalni 
ugyanezt. Csak egyetlen példát 
említenék: szeretnénk lehozni az 
Experidance produkciót, amely 
2,1 millió forintért jönne Szar-
vasra. Ez benti előadás esetében 
legalább hatezer forintos jegyárat 
jelentene, szabadtéren viszont, telt-
házzal kalkulálva, ennek a feléből 
is kivitelezhető lenne. 

– De vajon többször is megtölt-
hető lesz a lelátó?

A régi híd már a múlté és a földmunkát is felváltotta a bástya 
falazása 

Látkép a Petőfi  utca felől…

Épül Szarvas legújabb nevezetessége
Körös-parti kultúrközpont, amely nyitott a világra

Az Erzsébet-ligetben sétálók és kocogók közelről vehetik szem-
ügyre, azonban a 44-es főút hídjáról is jól látható az a nagysza-
bású beruházás, amelynek keretében 1100 néző befogadására al-
kalmas víziszínpad és új gyalogoshíd épül Szarvason. A kivitele-
zés pár hónapja kezdődött, az első „kapavágás” óta a helyi kivi-
telező komoly bontási és földmunkálatokat végzett el. A gyako-
ri átutazók nyomon követhették a hosszú ideje használaton kí-
vül álló fahíd elbontását, illetve a helyébe kerülő új cölöpjeinek 
elhelyezését. A tájkép az egyes munkálatok elvégzésével szinte 
napról-napra változik. Csasztvan András projektmenedzser a 
beruházás előzményeiről, a kivitelezésről, illetve a színpaddal 
kapcsolatos tervekről nyújtott tájékoztatást.

– Komoly feladat, ám közel sem 
lehetetlen. Dinamikus városmar-
ketinggel mindenképpen sok ren-
dezvényt lehet sok néző előtt meg-
tartani. A víziszínpad, elhelyezke-
désénél fogva ideális helyszíne le-
het majd a diákrendezvényeknek, 
valamint a városi ünnepségeknek 
is. Kistérségi központ vagyunk, 
ezért a mindenkori közönség leg-
alább kétharmadának környékbeli 
lakosnak kell lennie. Mivel turisz-

tikai célú fejlesztésről van szó, ezért 
az ideérkezők hasznos szabadidő 
eltöltését sem szabad fi gyelmen kí-
vül hagyni, mint ahogy magának 
a programnak is turizmust kell ge-
nerálnia. 

– A víziszínpadon és a nézőté-
ren kívül mi tartozik még a pro-
jekthez? 

– A színpad mellett két bástya 
is épül. Az egyikben öltözők, mű-
szaki, technikai helyiségek, a má-
sikban egy folyamatosan működő 
vendéglátóhelyet alakítanak ki. A 
mindenkori vendéglátós feladata 
lesz az előadások napján a néző-
tér különböző pontján kialakított 
büfé üzemeltetése is, mobil ki-

szolgáló pultokkal. A lelátók alá 
kerülnek a mosdók, előtte pedig 
a parkolóhelyek lesznek. Mind-
ez persze még kevés, de az egye-
tem buszgarázsa előtti rész és a 
sportcsarnok udvara is alkalmas 
parkolásra, továbbá ezekben az 
időpontokban az egyirányúsított 
Petőfi  utcán is mód lesz gépkocsik 
elhelyezésére. Így összességében 
tizenegy autóbusz és közel száz 
gépkocsi fér majd el. A helyi lako-
sokat egyébként arra szeretnénk 
rászoktatni, hogy gyalogosan kö-
zelítsék meg a rendezvényeket, de 
várhatóan az itt nyaralók sem fog-
nak tömegével autókkal érkezni a 
helyszínre. 

– Hozzávetőlegesen mikor-
ra áll össze az első évad prog-
ramja? 

– Október során hívjuk ösz-
sze a szervező bizottságot, amibe 
egy-egy delegált azokból a szerve-
zetekből kerül, melyek a pályázat 
beadásakor együttműködési meg-
állapodást kötöttek velünk a minél 
tartalmasabb program összeállí-
tása érdekében. A bizottságba ta-
got delegál a Békés Megyei Jókai 
Színház, a Vajda Péter Művelődé-
si Központ, Szarvas Város Baráti 
Köre, a Szarvasi Szlovák Önkor-
mányzat, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, a Történelmi Emlékút 
Közalapítvány, a Suttyomba Köz-
hasznú Alapítvány, az Országos 
Szlovák Közművelődési Központ, 
az egyetem két karának, illetve a 
helyi középiskolának diákönkor-
mányzata. Célunk az, hogy no-
vemberre összeállítsuk a jövő évi 
menetrendet, ez akkor lesz publi-
kálható, ha az előadásokra szerző-
dés van a kezünkben. Szándékaink 
szerint május elsejétől, szeptember 
közepéig tartana a szezon. 

Bakulya Mihály

… és a vízről
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Kulturális kikötő

Idén először Békésszentandrás adott otthont 
a felnőtt amatőr képzőművészeti tábornak, 
amelyet a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mű-
vészeti és Közművelődési Nonprofi t Kft. Kul-
turális Irodája szervez meg minden évente. A 
többnapos összejövetelt azon felnőttek, illetve 
középiskolát végzett megyei fi atalok számára 
tartják meg, akik szakmai segítséget várnak al-
kotómunkájukhoz, illetve szeretnek közösség-
ben dolgozni. 

A résztvevők festészettel, grafi kával foglal-
kozhattak, és a megfelelő szakmai, technikai 
segítséggel párosítva, valós művészi értékeket 
sajátíthattak el. Mint azt Novák Attila művé-
szeti vezetőtől megtudtuk, a Körös-parti tele-
pülés ideális környezetet nyújtott az alkotás-
hoz, az elmélyülésre, a táj, a természet és az 
emberi szépségek festővásznon történő meg-
örökítésére. Az alkotók számára biztosítottak 
műhelyfoglalkozásokat, ahol a portré, alakrajz 
és csendélet rajzolás és festés fortélyait tanul-
hatták meg, illetve lehetőségük volt az egyéni 
alkotómunkára, tájképfestésre. 

A táborlakók legjobb munkáiból a záróna-
pon kiállítás nyílt a Körös Művelődési Házban. 
Hévizi Róbert köszöntőjét követően a vendé-
geket Novák Attila kalauzolta el a képek vilá-
gába, egyúttal arra biztatta az alkotókat, hogy 
nyugodtan bontakozzanak ki, saját gondolata-
ikat fessék le. Dombi Ildikó, az IBSEN kultu-
rális Iroda vezetője hozzászólásában fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy Békés megye amatőr 
képzőművészeti élete igen sokszínű, majdnem 
minden településen dolgoznak autodidakta al-
kotók, akik a bemutatkozáson kívül fontosnak 
tekintik ismereteik bővítését, a közösséghez 
tartozást. Az amatőr alkotók szakmai segítése 
napjainkban egyre fontosabbá válik. Sok szak-
kör és alkotóközösség szűnt meg az elmúlt évti-
zedben, így az újonnan „ecsetet” ragadók közül 
sokan nem találnak maguknak olyan csoportot 
vagy segítőt, ahol és akitől megfelelő szakmai, 
technikai felkészítéssel párosítva, valós művészi 
értékeket sajátíthatnának el. Ez a rendezvény 
erre is gyógyír.

Kép-szöveg: Benedek Erika

A megnyitóra sokan eljöttek

Alkotótábor kiállítással körítve

A másodízben kiírt megmérettetésre jelent-
kezőknek idén a „Miért jöjjön a turista Szar-
vasra, Gyomaendrődre, Tótkomlósra”, illetve a 
„Békés megyei fesztiválok”,  témakörben kel-
lett webfi lmeket készíteniük. Ehhez megfelelő 
szakmai segítséget, illetve szállást is kaptak a 
támogató településektől.

A verseny iránt komoly érdeklődés mutatko-
zott: a szakmai zsűri 41 fi lm közül választotta 
ki a legjobbakat. A fődíjat és a vele járó 800 
ezer forintot, Szarvasi szimfóniák címet viselő 
alkotásáért, a Harkai Domonkos, Kalmár Bence, 
Dózsa Virág összetételű budapesti csapat vehet-
te át dr. Szabó László Zsolt zsűri elnöktől, az 
ECHO TV vezérigazgatójától, valamint Babák 
Mihálytól, Szarvas város polgármesterétől. A 
második helyezettnek járó 200 ezer forintot, 

egyben az ECHO Televízió által a legjobb ope-
ratőri munkáért felajánlott különdíjat, a fővá-
rosi Képírók csapat kapta (Dombrovszky Linda, 
Hartung Dávid és Karcis Gábor), a harmadik 
legjobb munkát pedig szintén egy budapesti 
team (Vajnai Melinda, Kapitány Dávid, Bíró 
Ádám) nyújtotta be, jutalma 100 ezer forint. 
Békés megye különdíját a Csatúr Bt., Szar-
vasét a Gábriel Film Kft., Gyomaendrődét a 
BA-ME-KO (mindannyian fővárosiak) csa-
pata kapta, Tótkomlósé pedig a dunaújvárosi 
tanuló, Pázsitka Ákost illette meg. A Liget Ho-
tel különdíját az kapja majd, melynek verseny-
fi lmjére a legtöbben szavaznak a magyar tudó-
sítók közösségi-videómegosztó oldalán, a www.
tudositok.hu weboldalon október 30-ig.

–bla–

Felkapott lett a webfi lmverseny
A Szarvasi szimfóniák című alkotás vitte el a fődíjat

Taroltak a budapesti alkotók a „Helló itt vagyunk!” elnevezésű települési webfi lmver-
se nyen, amelynek díjátadó gáláját a szilvanapokkal egybekötve tartották meg a Vajda 
Péter Művelődési Központban.

Valljuk be őszintén, Japán és Magyarország 
nem csak földrajzi, de számos más értelemben 
véve is igen távol áll egymástól, így azután álta-
lánosságban, meglehetősen keveset tudunk egy-
másról. Ezzel együtt a két ország közötti kap-
csolat politikai, gazdasági és kulturális szinten 
is kezd kiteljesedni az utóbbi két évtizedben. 
Jó példázza mindezt, hogy a „Japán Kultúra 
Hónapja” keretében október 1–7. között Japán 
Kulturális Hetet tartottak Szarvason. 

A Cervinus Teátrum, a Vajda Péter Műve-
lődési Központ, valamint a Tessedik Sámuel 
Múzeum közreműködése révén tartalmas egy-
hetes programsorozat hozta közelebb hozzánk 
a távol-keleti ország múltját, jelenét, tradícióit, 
illetve szokásait.  Ez idő alatt a múzeumban és 
a művelődési központban kiállításokat tekint-
hettek meg az érdeklődők, különböző ismeret-
terjesztő előadásokon vehettek részt, volt szín-
házi előadás, harcművészeti bemutató, kézmű-
ves játszóház, konzolverseny, origami, sudoku, 
és persze anime vetítés minden mennyiségben. 
Ez utóbbi – ha valaki a szerzőhöz hasonlóan 
nem tudná –, a rajzfi lm általános elnevezését 
takarja, a szigetországon kívül pedig a japán 
stílusú rajzfi lmek összefoglaló neve. A műfaj 
eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, 
és az élőszereplős fi lmekhez hasonlóan készül-
nek az idősebbek számára is.

B. M.

Japán hét Szarvason

A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban 
több mint száz érdeklődő vett részt az „Így 
írunk mi” című kiállítás megnyitóján, amelyet 
a Gépírók és Gyorsírók Szarvasi Helyi Csoport-
ja rendezett. A tárlat keretében megtekinthetők 
régi technikai eszközök, értékes írógépek, va-
lamint gróf Batthyány Lajos 1842-ben írt le-
velének eredeti példánya, amelyet Hajnik Kár-
olynak, az első országgyűlési képviselőnek cím-
zett. Az október 31-ig látogatható kiállításon 
több olyan értesítőt is közszemlére bocsájtottak 
a szervezők, amelyből kiderül, hogy a Vajda Pé-
ter Gimnáziumban már az 1887-88-as tanév-
ben is folyt gyorsírásoktatás.

*
Rövid időn belül másodszor járt jótékony 

céllal a kistérségben Sass Sylvia. A kivételes 
hanggal megáldott operaénekesnő szeptember 
24-én Teleki Miklós orgonaművésszel adott 
nagysikerű orgonahangversenyt az endrődi ka-
tolikus templomban. A Templárius Alapítvány 
által szervezett eseményen felajánlott összeget a 
moldvai csángók megsegítésére fordítják, ame-
lyet karácsony előtt juttatnak el a rászorulók-
nak.

* 
Telefonszám változás. Az Endrődi Közös-

ségi Ház ezúton tájékoztatja partnereit és a 
tisztelt helyi lakosságot, hogy szolgáltató vál-
tás miatt a telefonszáma megváltozott. A ház 
ezentúl a (66) 610-538-as hívószámon érhető 
el, a mobilszám változatlan maradt: (+36-30) 
294-0650.

Kultúrpercek
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Gyomaendrőd

                                 
Mobiltelefonok előfi zetéssel már 990.- 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

MÉDIAPARTNERÜNK

Szeptember 15-én Gyomaendrődre is elérke-
zett a diszkóbaleset szimulációs előadás, ame-
lyet több megyei városban is megrendeztek 
már. Ezúttal két Opel ütközött egymásnak, 
szerencsére azonban mindez csak egy megren-
dezett gyakorlat volt, de a Békés Megyei Jókai 

Színház színészei, a rendőrség, mentősök, pol-
gárőrök és tűzoltók révén mégis véresen ko-
molynak tűnhetett minden a több száz helyi 
iskolás számára.

Két autó utasai szenvedtek sérülést: a vét-
len járműben egy házaspár utazott, a balesetet 

Döbbenet az arcokon – pedig csak 
szimulált baleset volt

Szimulált diszkóbaleset

okozó személygépkocsiban fi atalok ültek, akik 
egy átmulatott éjszaka után, kábítószeres befo-
lyásoltság alatt közlekedtek az úton. A tűzoltók 
feszítő-vágó és egyéb műszaki mentéshez szük-
séges eszközök segítségével szabadították ki a 
kocsiban rekedt utasokat és a halottat alakító 
sofőrt. A mentősök szakszerűen ellátták a sebe-
sülteket, a rendőrök elvégezték a helyszínelést, 
az esemény drámai végét pedig a halottszállí-
tók megérkezése jelentette, akik a fi ú édesanyja 
szeme láttára helyezték koporsóba az elhuny-
tat. A gyakorlatot mosolyogva trécselő fi atalok 
arcára ekkor ült ki mély megdöbbenés. Ez volt 
a célja az előadásnak is.

A Katona József Művelődési 
Központban szeptember 17–19. 
között volt látható az a szürethez 
kapcsolódó kiállítás, amelyen a 
gyomaendrődi  Nyugdíjas Kertba-
rát Kör mellett a békésszentandrási, 

kondorosi és szarvasi kertbarátok 
mutatkoztak be legszebb őszi ter-
méseikkel, a helyi óvodások pedig 
a belőlük készített fantáziadús ter-
méskompozíciókkal.

Forrás: KKTSZI-HGYVK

Regionális szüreti kiállítás
Az ország számos különböző 

pontjáról közel százan vettek részt 
szeptember 11-én a gyomaendrődi 
Galaktika napon. A Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolában megtartott 
esemény nyitányaként Pusztay Sán-
dor, az Ufómagazin főszerkesztője 
„Ismeretlen világok” című előadását 
hallgatták meg az érdeklődők, aki 
69 országban tett utazásairól, to-
vábbá egykori paleoasztronautikai 

esetekről adott áttekintést. A folyta-
tásban Kalmár János ufókutató vet-
te át a szót, aki több érdekes témát 
taglalt, a szünetben pedig készséggel 
dedikálta „Az élet fénye” könyvét.
A helyi Galaktika Baráti Kör kö-
szöni az előadóknak, a helyszínt 
biztosító iskolának, valamint az 
Ufókutató Szövetségnek az anyagi 
és erkölcsi segítséget a rendezvény 
sikeréhez.

Országos Galaktika nap

A gyomaendrődi Református 
Templomban Mága Zoltán a „100 
Templomi koncert” programsoro-
zat keretében csapott a húrok közé. 
A száz helyszínből álló koncertso-
rozat szeptember 11-i állomásán az 
„Élet másokért” Közhasznú Egye-

sület javára gyűjtött pénzt a világ-
hírnévnek örvendő hegedűművész, 
akinek az előadásán az „Angyalok” 
is közreműködtek. Az igazi zenei él-
ményt nyújtó koncertre díjtalan volt 
a belépés, a jótékonykodók pénztár-
cájukhoz mérten adakoztak. 

Mága Zoltán és az „Angyalok”

Mága Zoltán újra jótékonykodott
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Önkormányza   választás

Sinka Imre, polgármester 
(Független)

Molnár József, polgármester 
(FIDESZ-KDNP)

Várfi  András, polgármester 
(FIDESZ-KDNP)

Barna Antal 
(FIDESZ-KDNP)

Fabó István 
(Független)

Hévizi Róbert 
(FIDESZ-KDNP)

Molnár Imre Zoltán 
(Független)

Nemcsényi Zsolt 
(FIDESZ-KDNP)

Olasz Imre dr. 
(Független)

Petényi Szilárdné, 
polgármester (Független)

Hegedűs Roland 
(Független)

Kiszely Imre 
(FIDESZ-KDNP)

Fabó János dr. 
(Független)

Pintér László 
(FIDESZ-KDNP)

András Attila 
(Független)

Bobvos Péter 
(FIDESZ-KDNP) 

Gilanné Radványi Rózsa 
(FIDESZ-KDNP) 

Kerek Mihály 
(FIDESZ-KDNP)

Surina Györgyné 
(Független)

Szloszjár János 
(Független)

Arnóczi István János 
(JOBBIK, kl.)

Béres János
(KVE, 4. vk.)

Betkó József 
(FIDESZ-KDNP, 1. vk.)

Busai György dr. 
(Független, 2. vk.)

Farkasinszky Erzsébet dr. 
(KVE, 6. vk.)

Iványi Lajosné 
(FIDESZ-KDNP, kl.)

Lehóczkiné Tímár Irén 
(FIDESZ-KDNP, 8. vk.)

Marton Dániel 
(FIDESZ-KDNP, 3. vk.)

Márjalaki József 
(KVE, kl.)

Poharelec László 
(KVE, 7. vk.)

Toldi Balázs 
(KVE, 5. vk.)

Rövidítések
kl. = kompenzációs 
lista;
vk.= választókerü-
let;
KVE = Körösök Vi-
dékéért Egyesület;
NACSE = Nagycsa-
ládosok Egyesülete.

Békésszentandrás Csabacsűd

Hunya

Gyomaendrőd
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Önkormányza   választás

Brlás János, polgármester 
(FIDESZ-KDNP)

Juhász Zoltán Zsolt 
(FIDESZ-KDNP)

Maginyecz András 
(Független)

Molnár Erika dr. 
(Független)

Vaskor Zoltán 
(FIDESZ-KDNP)

Babák Mihály, polgármester 
(FIDESZ)

Besenczy Zoltán 
(FIDESZ, 4. vk.)

Dernovics László 
(FIDESZ, 8. vk.)

Földesi Zoltán 
(MSZP, kl.)

Gajdos Attila 
(JOBBIK, kl.)

Giricz Katalin 
(FIDESZ, 1. vk.)

Hetényi István 
(FIDESZ, 3. vk.)

Hodálik Pál 
(FIDESZ, 7. vk.)

Józsa Vilmos 
(NACSE, kl.)

Kiszely Mihály 
(FIDESZ, 6. vk.)

Lázár Zsolt 
(FIDESZ, 5. vk.)

Lohr Gyula 
(FIDESZ, 2. vk.)

Szakács Jánosné, 
polgármester (Független)

Adamikné Zuberecz Etelka 
(Független)

Dragánné Juhász Irén 
(Független)

Gulyás Pálné 
(Független)

Molnár János 
(Független)

Dankó Béla, polgármester 
(FIDESZ-KDNP)

Boldis Zsolt 
(FIDESZ-KDNP)

Gráfi k Krisztián 
(Független)

Horcsák István 
(FIDESZ-KDNP)

Kozsuch Kornél 
(FIDESZ-KDNP)

Vári Ferenc 
(NACSE)

Tuska Tibor 
(FIDESZ-KDNP)

Sonkoly Mihály 
(Független)

Szabóné Csendes Ildikó 
(FIDESZ-KDNP)

Kardos Szarvas

Örménykút
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Háztáji

Szeptember 27-én lépett életbe 
az országgyűlés által még július-
ban elfogadott rendelet, amely-
nek értelmében, saját vagy vásárolt 
gyümölcsből, szőlő törkölyből, 
borból, bórseprőből otthonában 
is bárki legálisan és adómentesen 
állíthat elő ötven liter gyümölcs-
szeszt. Mindez 86 liter 50 fokos 
pálinkának felel meg. 

Az általunk megkérdezett szesz-
főzdések egyöntetű véleménye, 
hogy a környékünkön egyelőre 
kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, 
viszont az említett napig a bérfő-
zést sem vették igénybe. A dolog 
érthető, hiszen szeptember 27-től 
lényegesen olcsóbban, körülbelül 
az eddigi összeg feléért készíttethe-
tik el a párlatukat. Az otthoni fő-
zés a szakemberek szerint várható-
an azért sem terjed el a térségben, 
mert az ehhez szükséges berende-
zések ára meglehetősen borsos. A 
világhálón keresztül beszerezhető 
párlatfőzők például 200 ezer fo-
rintnál kezdődnek, ráadásul a fi -
nom pálinka előállításához számos 
további kiegészítő eszköz szüksé-
ges.  Ennél kedvezőbb áron lehet 
hozzájutni néhány déli szomszéd 
országban, ahol a házi főzés már 

Így néz ki egy átlagos házi főzőberendezés

Olcsóbban főzethetjük a pálinkánkat
Saját vagy vett cefréből 86 liter 50 fokos párlat adómentes

nem újdonság. Mindez azonban 
csak akkor jelent megtakarítást, 
ha a szerkezet megfelelő szaktu-
dással párosul. Ellenkező esetben 
könnyen balul sülhet el főzés, az 

otthoni pálinkafőzésnek ugyanis 
a minőségi „rizikófaktor” mellett 
komoly balesetbiztonsági kockáza-
ta is van.

–bam–

A méhészek saját kezükbe vet-
ték a minőségvédelmet: zár-
szalagot kap a magyar méz, 
zárjegy viszont nem lesz rajta, 
azaz nem válik jövedéki ter-
mékké.

A zárszalag az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület önálló kezde-
ményezése nyomán kerül a mézes 
üvegekre, tehát nem hatósági el-
lenőrzést, hanem eredetvédelmet, 
önkorlátozást jelent, illetve ez se-
gíti a fogyasztókat vásárlási dönté-
sükben. A méhész társadalom így 
kívánja kizárni soraiból azokat, 
akik az olcsó kínai és dél-amerikai 
mézekkel keverik a hazait. 

Mivel az árversenyben vesztés-
re ítélt magyar méz egyetlen esé-
lye a magas minőség elismertetése 
a hazai- és az exportpiacon, így az 
OMME ezzel a hologramos zársza-
laggal kívánja elkülöníteni, kiemel-
ni a folyamatos ellenőrzésnek, illet-
ve a szigorú minőségbiztonságnak 
megfelelő mézeket. A zárszalagon 
szereplő azonosító alapján beazono-
sítható a méz termelője. Így a zár-
szalag jelentése: a csuporban tartott 
méz „természetes és magyar”.

M. G.

Zárszalag a 
magyar mézre

Valljuk be őszintén, az érdeklő-
dési körünknek megfelelően szinte 
mindannyian gyűjtünk valamit, 
csak legtöbben nem szívesen tár-
juk mindezt a széles nyilvánosság 
elé. Nem úgy, mint azok, akik 
szeptember 25-én részt vettek a 
11. alkalommal megszervezett 
csabacsűdi hobbibörzén. Az ország 
számos pontjáról, helyből és persze 
a térség több településéről érkez-
tek gyűjtők és vásárlók, így azután 
zsúfolásig meg is telt a Művelődési 
Ház nagyterme. A nap slágerét a 
kinderfi gura jelentette, de emellett 
számos papírpénz, érme, bélyeg, 

szalvéta, képeslap, söralátét, kitün-
tetés és jelvény talált új gazdára, 
sőt még régi fegyvereket és külön-
böző használati tárgyakat is kínál-
tak megvásárlásra.

Mint azt Szenczi Jánostól, az ese-
mény házigazdájától és szervezőjé-
től megtudtuk, a rendezvénynek 
májusban lesz folytatása, addig 
azonban egy képeslapokból álló 
kiállítást tartanak Szarvason, illet-
ve március 15-én Csabacsűdön egy 
emlékkiállítást terveznek az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
relikviáiból.

B. M.

A kinderfi gurák most is népszerűek voltak

Hobbigyűjtők seregszemléje
Kondoroson, a Napsugár ven-

déglőben a helyi szlovák önkor-
mányzat és a szlovák klub szer-
vezésében negyedik alkalommal 
került sor a Haluska Napra. A tót 
hagyományok őrzését, ápolását és a 
közösségi együttlétet szolgáló ren-
dezvényen 13 csapat mérte össze tu-
dását. A kondorosi nevezők mellett 
Békéscsabáról, Csabacsűdről és Te-
lekgerendásról is érkeztek tésztafő-
ző csapatok. Az ízek mellett a szép 
környezetet, az elkészítés módját, 
folyamatát is pontozta a zsűri. 

Az ítészek szerint a legjobb 
haluskát a békéscsabai Szlovák 
Klub készítette, megelőzve a Si-
mon Istvánné, Kunstár Györgyné, 
Vendlóczki Józsefné, Körtvélyes 
Klaudia által alkotott  csabacsűdi 
kvartettet, továbbá a megosz-
tott harmadik helyezést elérő, 
Krajcsovicz Mihályné vezette 
kondorosi Jó Szomszédok, vala-
mint a Jankovics Mihályné által 
„gardírozott” mozgáskorlátozot-
tak egyesülete csapatát.

H. E.

FO
TÓ
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LTER

A csabacsűdiek tudják, hogy „mi fán terem” a jó haluska

Hagyományőrző Haluska Nap



Körös-szögi Extra 2010. október 11

Egészségügyek

EU-s forrásból újul meg a csabacsűdi orvo-
si rendelő – derült ki azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyet a projekt nyitányaként tar-
tottak a település vezetői szeptember 14-
én. A nagyközség a Dél-alföldi Regionális 
Operatív Program „Egészségügyi szolgál-
tatások fejlesztése” című pályázaton ré-
szesült 14 675 074 forintos vissza nem té-
rítendő támogatásban, s ennek révén de-
cember 15-től megújult épületben, maga-
sabb színvonalú egészségügyi szolgálta-
tást vehetnek igénybe a lakosok. 

Mint azt Molnár József polgármester el-
mondta, manapság már a kistelepüléseken ko-
moly hangsúlyt fektetnek a helyi egészségügyi 
ellátás biztosítására. Csabacsűdön a személyi 
feltételek adottak voltak, jelen pályázat révén 
pedig a szolgáltatás színvonala is európai rang-
ra emelhető. A községben 1941-ben vetődött fel 
először az orvosi lakás és rendelő megépítése, 
amely az évtizedek alatt bővült, szépült, a mos-
tani átalakítás azonban minőségileg is jobb kö-
rülményeket teremt a betegek számára.

A beruházás teljes költségének 95 százalé-
kát fedezi a megítélt támogatás, a fennmaradó 

hányadot saját forrásból biztosítják. A felújítás 
során új vizesblokkokat alakítanak ki és lesz 
egy orvos-beteg négyszemközti találkozóhelyre 
alkalmas szoba is. Az épület a Szarvas-Város-
terv Kft. kivitelezésében új tetőhéjazatot és szi-
getelést kap, az akadálymentesítés révén pedig 
a fogyatékkal élők számára is biztosítva lesz a 
szolgáltatások zavartalan igénybevétele.

Molnár József reményét fejezte ki, hogy a ka-
rácsony előtt átadásra kerülő új rendelő kárpó-
tolja majd a lakosokat az átalakítással járó kel-
lemetlenségekért. A soron következő feladatot 
az orvosi szolgálati lakás felújítása, konkrétab-
ban az ahhoz szükséges fi nanciális háttér előte-
remtése jelentheti.

–bam–

  

Megújul a csabacsűdi orvosi rendelő
December közepétől európai színvonalú helyen fogadják a betegeket

A rendelő megérett már a felújításra

Negyedév alatt elkészülnek a munkával 

Véradások
A Ma-

gyar Vö-
röskereszt 
szarvasi és 
gyomaend-
rődi terü-
leti szer-
vezetei ál-

tal tervezett aktuális véradások. 
Október 13., szerda, 8.00–11.00: 
Csabacsűd, Művelődési Ház; 
12.00–14.00: Kardos, Szlovák 
Ház. Október 14., csütörtök, 8.00–
12.00: Katona József Művelődési 
Ház, Gyomaendrőd, Kossuth út 
9. Október 19., kedd, 8.00–12.00, 
Szent István Egyetem Víz- és Kör-
nyezet-gazdálkodási Kara, Szar-
vas, Szabadság út 1–3. Október 
22., péntek, 8.00–12.00, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3. November 
12., péntek, 8.00–11.00, KOMÉP 
Városgazdálkodási Kft., Szarvas, 
Ipartelep u. 2.

Arra kérik a véradókat, hogy fel-
tétlenül vigyék magukkal TAJ kár-
tyájukat, személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat, illetve a véradó 
értesítőt, ezen felül minden vér-
adás előtt feltétlenül étkezzenek!

Ötödik alkalommal rendezték 
meg az Egészségnapot az endrődi 
Népházban, melyet a Kor-Kont-
roll Társaság szervez már évek óta. 
Az idei rendezvény középpontjá-
ban a diabétesz, vagyis a cukorbe-
tegség állt. 

Az érdeklődők az előadások 
mellett szűrővizsgálatokon vehet-
tek részt, és az őket foglalkoztató 
kérdéseket is feltehették a jelenlévő 
szakembereknek. Dr. Torma Éva 
főorvos, kollégáival együtt kitartó-
an válaszolt, és hasznos tanácsok-
kal látta el a nagyszámú jelenlévőt. 
Sor került biotermékek bemutatá-
sára, wellness termékek, női és férfi  
vitaminok, étrendkiegészítők, ter-
mészetes alapanyagokból készült 
kozmetikumok népszerűsítésére. 

A résztve-
vők éhségét 
helyben ké-
szített gu-
lyáslevessel 
c s i l l a p í -
tották, a 
hangulatot 
pedig tom-
bolasorso-

lással, illetve Karda Bea és Uhrin 
Benedek bácsi színpadra lépésével 
fokozták a szervezők. Karda Bea 
a fellépése alatt még táncra is per-
dült a Mesterrel.

Ezen a napon az „Élet másokért” 
Közhasznú Egyesület élelmiszer-

csomagot osztott ki 50 rászoruló 
helyi lakosnak. Az adományra való 
bevételt az egyesület szeptember 
11-én, a református templomban 
megrendezett jótékonysági hang-
versenyen gyűjtötte össze. 

P. L. É.

Cukorellenőrzés

Egészségnap a diabétesz jegyében
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Sport

A magyar amatőr labdarúgás 
jövőjét vesézték ki azon a szep-
tember 10-i eseményen, amelyet 
Dankó Béla, a Békés Megyei 
Labdarúgó Szövetség elnöke, 
az MLSZ elnökségi tagja szer-
vezett Kondorosra. Az egész 
délutánt kitöltő értekezleten a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
teljes vezérkara mellett termé-
szetesen valamennyi megyei 
szövetség is a legmagasabb szin-
ten képviseltette magát.

Dr. Csányi Sándor, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség júliusban megvá-
lasztott elnöke előadásában szót ej-
tett a megyei labdarúgó szövetségek 
strukturális átalakításáról. Ez egyfe-
lől gazdasági, másrészt személyi vál-
tozásokkal jár majd, jelenleg zajlik 
az előkészítő munka annak érdeké-
ben, hogy az átállás zökkenőmentes 
lehessen január elsején.

Az amatőr labdarúgás felemel-
kedését eredményező összejövetel 
résztvevői ezt követően különböző 
szekciókban tanácskoztak. Gertner 
Zoltán gazdasági igazgató és Csiki 
Károly tolmácsolásában terítékre 
kerültek az EKHO alkalmazási 
lehetőségei, Kovács Szilveszter, a 

Jó hangulatban, konstruktív keretek között zajlott le az 
értekezlet Kondoroson

Kondoros után tisztábban látnak
Az MLSZ vezérkara ismertette az amatőr labdarúgásra vonatkozó elképzeléseit

Magyar Gyermek Labdarúgó Szö-
vetség elnöke pedig az utánpótlás 
jelenlegi helyzetét ecsetelte.  

A résztvevők szempontjából ér-
dekes témát jelentett az iskolai és 
gyermek labdarúgás kérdésköre, 
mivel a tavalyi egyesületi, iskolai és 
óvodai programban résztvevő szak-
emberek gyakorlatilag társadalmi 
munkában végezték feladatukat. 
Elhangzott az ígéret, hogy a kiadá-
sokat az erre a célra korábban előírt 
200 millió forintból rendezik. Az 
MLSZ vezetői ennek okán kérték a 

megyéket, hogy indítsák be a prog-
ramokat, ne legyen késlekedés. 

A megyei elnökök és főtitkárok 
legfőbb aggályát, a szövetségek jö-
vőbeni gazdálkodása körül kiala-
kult tézisek jelentették. Ígéretek 
szerint a grémiumoknak lesz önál-
ló keretük, a szervezeti felépítéssel 
kapcsolatban pedig annyi konkré-
tum hangzott el, hogy a főtitkáro-
kat irodavezetők váltják januártól, 
az elnöki funkció azonban meg-
marad. A különböző bizottságok-
ban is várhatók személyi változá-

sok, azonban Dankó Béla javasla-
tára ezzel a bajnoki év lezárásáig a 
legtöbb helyen kivárnak.

– A résztvevők egyöntetűen hasz-
nosnak ítélték meg az értekezletet, 
és elégedetten távoztak, hiszen az 
MLSZ részéről rengeteg konkré-
tum hangzott el a megyei szövetsé-
gek, az utánpótlás jövője, továbbá 
a leendő igazgatók feladatai kap-
csán. Külön örömünkre szolgált, 
hogy végig konstruktív, kétirányú 
kommunikáció folyt. Az elnök úr 
és a főtitkár úr elképzelései ismer-
tetése mellett azokra a javaslatok-
ra is „vevő volt”, amit az amatőr 
szekció fontosnak tart, éppen ezért 
oda kell rájuk fi gyelni. Hogy csak 
a legfontosabb példákat említsem: 
Csányi Sándortól konkrét ígéretet 
kaptunk egy olyan rendszer ki-
dolgozására, amely lehetővé teszi 
az adókedvezmény igénybevételét 
a nem profi  státuszú csapatok tá-
mogatói számára. Kiemelt teret 
kapott azonban az utánpótlás-ne-
velés támogatása is, a jelenlévők 
hasznos információkhoz jutottak 
arra vonatkozóan, hogy a gazda-
ságból miként kerül az egyesüle-
tekhez a pénz – summázta a nap 
tapasztalatait Dankó Béla.

B. M.

Csabacsűd 
sportjáért elismerés 

Rétes Pálnak
A Csabacsűdi Sportegyesü-

let elnökségének javaslatára, 
Csabacsűd Nagyközség Képvi-
selő-testülete Rétes Pál részére a 
település sportéletében kifejtett 
magas színvonalú munkájáért, 
a gyermekek egészséges élet-
módra neveléséért a település 
sportrendezvényeinek szerve-
zésében és lebonyolításában ki-
fejtett eredményes munkájáért 
elismerő oklevelet és emléktár-
gyat adományozott. Az érintett 
a szeptember 27-i képviselő-
testületi ülésen vette át az el-
ismerést Molnár József polgár-
mestertől.

Rétes Pál a település szülöt-
te. Szarvason alapított családot, 
munkája is oda köti, mégis napi 
kapcsolatban van Csabacsűddel. 
1997 óta társadalmi megbízatás-
ban tevékenykedett a Csabacsűdi 
Sportegyesület korosztályos és 
felnőtt együttesei edzőjeként. 
Kezdetben az utánpótlás csa-
patot vezette, s a kiváló nevelő-
munka eredményeként pár éven 
belül a felnőtteket visszajuttatta a 
megye első osztályba. 

NB III. Alföld csoport
5. forduló. FC Dabas–Szar-

vasi FC 3–0 (1–0). Dabas, 200 
néző. V.: Galambosi. Gólszerző: 
Murányi 2, Szűcs. 

6. f. Szabadnapos: Szarvasi FC. 
7. f. Hódmezővásárhelyi FC–

Szarvasi FC 5–2 (2–0). Hódme-
zővásárhely, 200 néző. V.: Mozsár. 
G.: Kökény 2, Marton 2, Rácz D., 
ill. Bány, ifj . Somogyi. 

8. f. Szarvasi FC–KITE-Sze-
ged 1–2 (0–1). Szarvas, 400 néző. 
V.: Pákolicz. G.: Rácz, ill. Gellér, 
Bertrand. 

A bajnokság élcsoportja 8 for-
duló után: 1. Csepel 19 pont (23–
7, 7 mérk.), 2. Dabas 15 (19–9, 8), 
3. Szolnoki MÁV II. 13 (9–8, 8), 
… 15. Szarvas 3 (9–17, 7).

Megyei I. osztály
5. f. Sarkadi KLE–Kondo ro  si 

TE 0–3 (0–1). Sarkad, 180 néző. 
V.: Czirok. G.: Ha nyecz, Sze ve ré-
nyi, Benczúr. Gyoma end rő di FC–
Tótkomlósi TC 1–1 (0–1). Gyo-
ma endrőd, 200 néző. V.: Somodi. 
G.: Csikós, ill. Lóczi (11-esből). 
Szabadnapos: Csabacsűd SE.

Labdarúgás pályáról pályára
Augusztus derekán az alacsonyabb osztályú nemzeti, illetve a 
megyei labdarúgó-bajnokságokban is megkezdődtek a küzdel-
mek. A Körös-szögi Extrában rendszeresen beszámolunk arról, 
hogy a kistérségi csapatok miként szerepeltek. 

6. f. Gyomaendrődi FC–Me-
ző berényi FC 1–1 (0–0). Gyoma-
endrőd, 270 néző. V.: Farkas Cs. 
G.: Farkasinszki, ill. Lakatos R. 
Kon dorosi TE–Békési FC 1–3 
(1–1). Kondoros, 400 néző. V.: 
Csatári. G.: Boér G., ill. Pősze, 
Szarvas, Kardos. Csabacsűd SE–
Füzesgyarmati SK 1–2 (0–0). 
Csabacsűd, 200 néző. V.: Susánsz-
ki. G.: Szilágyi D., ill. Gyáni, 
Novák.

7. f. Méhkeréki SE–Gyoma-
end rődi FC 6–1 (2–0). Méhke-
rék, 170 néző. V.: Takács T. G.: 
Gajdács 2, Bondár 2, Patka (11-
esből), Berényi, ill. Molnár. Bé-
késcsabai MÁV SE–Kondorosi 
TE 2–3 (1–2). Békéscsaba, 250 
néző. V.: Czirbuly. G.: Takács 
K., Benczúr (öngól), ill. Potocska 
P. (öngól), Hanyecz H., Kajtár. 
Körösladányi MSK–Csabacsűd 
SE 0–1 (0–0). Körösladány, 150 
néző. V.: Lászlai. G.: Virág.

8.  f. Csabacsűd SE–Mezőhe -
gye  si SE 4–0 (1–0). Csabacsűd, 
300 néző. V.: Petrusán. G.: Sajben 
2, Virág, Borgulya. Gyomaend-

rődi FC–Sarkadi KLE 4–1 (2–
0). Gyomaendrőd, 170 néző. V.: 
Gyekiczki. G.: Molnár 2, Tóth 
Cs., Mester, ill. Kondoros. Szabad-
napos: Kondorosi TE.

A bajnokság élcsoportja 8 for-
duló után: 1. Békés 16 (24–12, 8 
mérk.), 2. Mezőhegyes 16 (19–10, 
7), 3. Kondoros 14 (18–10, 7), … 
8. Gyomaendrőd 9 (13–22, 8), … 
13. Csabacsűd SE 6 (12–15, 7).

Megyei II. osztály
5. f. Békésszentandrási HMSE–

Medgyesegyháza SE 3–1 (2–0). 
Békésszentandrás, 150 néző. V.: 
Kocsondi. G.: Ugrai 2, Sinka, ill. 
Mazán. 

6. f. Vésztői SE–Békés szent-
andrási HMSE 0–1 (0–0). Vész-
tő, 250 néző. V.: Csonka. G.: 
Ugrai. 

7. f. Békésszentandrási HMSE–
Csorvás SK 1–0 (0–0). Békés-
szentandrás, 200 néző. V.: Nagy Z. 
G.: Bobvos F.

8. f. Békéssámsoni SK–Békés-
szentandrási HMSE 1–6 (0–
3). Békéssámson, 150 néző. V.: 
Zahorán. G.: Kerekes A., ill. Sinka 
2, Ugrai 2, Csipai, Laluska.

A bajnokság élcsoportja 8 for-
duló után: 1. Békésszentandrás 
22 (25–6), 2. Okány 19 (20–12), 
3. Kétegyháza 17 (19–9).
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Október 16., szombat
Kézilabda. Megyei női: Kondorosi NKK–

Füzesgyarmati SK, Kondoros, 16.30. Megyei 
férfi : Körös KK Gyomaendrőd–Kétsopronyi 
SE, Gyomaendrőd, 17.00. Kondorosi KK II.–
Nagyszénási SE, Kondoros, 18.15.

Labdarúgás. Megye I.: Kondorosi TE–
Körösladányi MSK, Kondoros, 14.30. Megye 
III.: Szarvasi FC II.–Csárdaszállási SZSK, 
Szarvas, 12.30.

Sakk. Körös Kupa: Szarvasi SE–Orosházi 
SE, Szarvas, 9.00.

Október 17., vasárnap
Tenisz. OB III.: Szarvasi TC–Kiskunfélegy-

háza VTK, Szarvas, 10.00.

Október 23., szombat
Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK–

Kondorosi NKK, Szarvas, 10.00. Békés-
szentandrási KC–Mezőberényi SDSE, Békés-
szentandrás, 16.00. Gyomaendrődi NKSE–
JALTE, Gyomaendrőd, 18.00. Megyei férfi : 
Kondorosi KK–Kondorosi KK II., Kondoros, 
18.15.

Labdarúgás. NB III.: Szarvasi FC–Vár-
fürdő-Gyulai TFC, Szarvas, 14.30. Megye 
II.: Békésszentandrási HMSE–Okány KSK, 
Békésszentandrás, 14.30. Megye III.: Szarvasi 
LSZK–Kamuti SK, Szarvas, 14.30.

Úszás. III. Nemzetközi Szenior Úszóver-
seny, Szarvas, 10.30.

Október 24., vasárnap
Labdarúgás. Megye I.: Csabacsűd SE–Szeg-

halmi FC, Csabacsűd, 14.30.
Úszás. III. Nemzetközi Szenior Úszóver-

seny, Szarvas, 9.00.

Október 30., szombat
Kézilabda. Megyei férfi : Kondorosi KK II.–

Köröstarcsa SK, Kondoros, 16.30. Kondorosi 
KK–Nagyszénási SE, Kondoros, 18.15.

Labdarúgás. NB III.: Szarvasi FC–
Jánoshidai SE, Szarvas, 14.30. Megye I.: 
Gyomaendrődi FC–Füzesgyarmati SK, 
Gyomaendrőd (Endrődi pálya), 14.30. Me-
gye III.: Szarvasi FC II.–Gerendás SC, Szar-
vas, 12.30. Kardos-Örménykút KSK–Szarvasi 
LSZK, Kardos, 14.30. 

November 5., péntek
Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK–Do-

bozi KE, Szarvas, 18.00.

November 6., szombat
Kézilabda. Megyei női: Kondorosi 

NKK–Békési NKTE, Kondoros, 16.00. 
Gyomaendrődi NKSE–Békésszentandrási KC, 
Gyomaendrőd, 17.30.

Labdarúgás. NB III.: Szarvasi FC–Jász-
berényi SE, Szarvas, 13.30. Megye II.: 
Békésszentandrási HMSE–Csanádapácai 
EFC, Békésszentandrás, 13.30. Megye III.: 
Szarvasi LSZK–Kötegyáni SK, Szarvas, 13.30. 

November 7., vasárnap
Kézilabda. Megyei férfi : Kondorosi KK I.–

Köröstarcsa SK, Kondoros, 16.00.
Labdarúgás. Megye I.: Csabacsűd SE–

Frühwald-Jamina SE, Csabacsűd, 13.30.

SPORTMŰSOR

A szarvasi Nyemcsok Máté (a képen hátul) 
bronzérmet szerzett a szeptemberi spanyolorszá-
gi ifj úsági kajak-kenu maraton világbajnokságon. 
Nyerges Attila tanítványa a párosok 21,5 kilo-
méteres számában a szegedi Dobos Ferenccel ért 
harmadikként a célba, viszontagságos versenyt 
követően. A „Kagyló” becenévre hallgató sport-
ember a Szarvasi Kajak-kenu Klub első verseny-
zője, aki világbajnokságra kvalifikálta magát, s 
onnan rögtön éremmel tért haza.  

A legjelentősebb maraton seregszem-
lén a női párosok között állt rajthoz a 
békésszentandrási Bodonyi Dóra, aki a buda-
pesti Georgopoulou Alexandrával alkotott kö-
zös egységet. Szereplésük nem éppen ideáli-
san alakult: az első körben ütköztek, az egyik 
futószakaszon Alexandra elesett a felázott és 
saras talajon és megsérült, de végül foggal-
körömmel harcolva így is hetedik helyen sik-
lottak célba.

Máté bronzérmes, Dóra pechszériás

Szeptember elején rajtolt el az idény me-
gyei kézilabda-bajnokságokban. A Körös-
szögi Extrában rendszeresen nyomon kö-
vetjük a kistérségi csapatok szereplését. 

Férfi ak
1. forduló. Kétsopronyi SE–Kondorosi 

KK II. 46–25 (23–8). Legjobb góldobók: 
Belo potoczki 7, Krajcsovicz 5.

2. forduló. Kondoros II.–Mezőhegyes 
SE 26–39 (12–21). L. d.: Hanyecz 6, Belo po-
toczki 6, Krajcsovicz 6. Kondoros I.–Két sop-
rony 33–31 (18–11). L. d.: Kasnyik T. 17,  
Tóth 5. Újkígyósi FIDSE–Körös KKE Gyo-
ma endrőd 24–22 (16–10). L. d.: Kruchió 7, 
Czikkely 6, Kardos 6.

3. forduló. Körös KKE–Göndöcs Benedek 
DSE Gyula 28–26 (12–12). L. d.: Kruchió 
10, Kardos 4, Czikkely 4. Mezőhegyes–Kon-
doros I. 26–32 (12–15). L. d.: Kasnyik T. 8, 
Mális 6.

4. forduló. Kondoros II.–Körös KKE 21–
29 (14–14). L. d.: Belopotoczki 6, Krajcsovicz 
6, ill. Kruchió 11, Gschwindt 5.

5. forduló. Körös KKE–Kondoros I. 
23–35 (8–18). L. d.: Angalét 6, Kruchió 5, 
ill. Kasnyik T. 10, Bertók 5, Szatmári 5. Új-
kígyós–Kondoros II. 27–15 (12–5). L. d.: 
Belopotoczki 4, Krajcsovicz 4.

A bajnokság élcsoportja 5 forduló után: 1. 
Két soprony 8 pont (164–140, 5 mérk.), 2. Kon-
doros I. 6 (100–80, 3), … 6. Gyomaendrőd 4 
(102–106, 4), … 9. Kondoros II. 0 (87–141, 4).

Nők
1. forduló. Szarvasi NKK–JALTE 30–

21 (16–9). L. d.: Zelei 12, Molnár 5, Csery 
5. Kétsopronyi SE–Békésszentandrási KC 
21–18 (11–10). L. d.: Lestyan Goda 4, Pet-
rás 4. Kondorosi NKK–Dobozi KE 30–15 
(16–6). L. d.: Kondacs 9, Czesznak 5, Zsjak 
5. Füzesgyarmat SK–Gyomaendrődi NKSE 
21–14 (11–7). L. d.: Mag 3, Nagy B. 3.

2. forduló. Gyomaendrőd–Szarvas 24–19 
(14–11). L. d.: Mag 6, Kurilla 5, ill. Farkas 5, 
Tantucz 5. Békésszentandrás–Füzesgyarmat 
9–10 (5–4). L. d.: Egriné 2, Lestyan Goda 2, 
Lénárt 2. Mezőberényi SDSE–Kondoros 22–
27 (9–14). L. d.: Janis 7, Medvegy 6, Ladnyik 6.

3. forduló. Szarvas–Békésszentandrás 
36–13 (21–6). L. d.: Zelei 15, Csery 5, ill. 
Aszódi 5, Petrás 4. Kondoros–JALTE 21–19 
(11–11). L. d.: Zsjak 4, Földvári 4. 

4. forduló. Kétsoprony–Szarvas 23–29 
(15–12). L. d.: Zelei 7, Molnár 5. Gyoma-
endrőd–Kondoros 28–31 (15–18). L. d.: 
Mag 6, Narancsik 5, ill. Medvegy 7, Janis 6, 
Kondacs 5.

5. forduló. Kondoros–Békésszentandrás 
31–20 (17–9). L. d.: Kondacs Réka 10, Ja-
nis 6, Medvegy 6, ill. Árgyelánné 7, Petrás 4. 
Szarvas–Füzesgyarmat 40–22 (17–10). L. 
d.:  Zelei 16, Molnár 7.

A bajnokság élcsoportja 5 forduló után: 1. 
Kondoros 10 (140–104, 5 mérk.), 2. Szarvas 8 
(154–103, 5), … 8. Gyomaendrőd 3 (88–93, 
4), … 10. Békésszentandrás 0 (60–98, 4).

Kézilabda pályáról pályára
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Szabadidő

Forgácsok Presser Gáborról

Receptcsere Hasznos tippek horgászoknak
Olvasóink tovább-
ra is nagy számban 
küldik be kedvenc 
ételeik elkészítési 
módját. A sok fi -

nomság közül a Szilvanapok 
alkalmából egy szilvás recept-
re esett a választásunk, amelyet 
Kádárné Kiss Szilvia szarvasi 
háziasszonynak köszönhetően 
tehetünk közkincsé.

Aszalt szilvás karaj 
Hozzávalók: 1/2 kg karaj, 20 

dkg bacon, 20 dkg aszalt szilva, 2 
fej fokhagyma, vörösbor, só, bors.

Elkészítés: Az aszalt szilvákat 
itassuk meg a vörösborral. A húst 
„nyissuk ki” egy darab egységes, 
nagyjából 1 centi vastag szelet-
té. Irdaljuk, és a szeletekre vágott 
fokhagymával tűzdeljük meg gaz-
dagon. Ki-ki ízlése szerint sózza, 
borsozza, majd feltekerve, lefóliáz-
va, a borba áztatott aszalt szilvával 
együtt tegyük el pihenni a hűtőbe. 

Hagyjuk összeérni az ízeket leg-
alább 12 órán át. Másnap a húst 
terítsük ki, és a közepét pakoljuk 
meg a borba áztatott szilvával, 
majd tekerjük fel. A tekercset gaz-
dagon borítsuk be húsos, vékony-
ra szelt baconnel, és helyezzük 
lapos kőedénybe. A tekercs mellé 
tegyünk még pár szem boráztatta 
aszalt szilvát, és egész fokhagyma 
gerezdeket, majd az egészet takar-
juk le alufóliával. Tegyük be a 175 
fokra előmelegített sütőbe 2-2,5 
órára, hogy a szilvából távozó za-
matos vörösbor puhára párolhas-
sa a húst, majd süssük még 30-40 
percet a fólia nélkül, hogy ropogós 
legyen rajta a bacon. Akár forrón, 
akár hidegen, vékonyra szelve tá-
laljuk. Köretnek fűszeres burgo-
nyapürét készítsünk hozzá.

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

Őszi horgászathoz
Számtalan őszi horgászat során 

egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy az etetőanyag intenzív aromá-
ja csupán a csalétek, amely horgász-
helyünk közelébe vonzza a halakat. 
Legtöbbször egyetlen falatot sem 
fogyasztanak belőle, ha nincs ben-
ne „töltelék”. Még a legjobb etető-
anyag csalogató hatása is növelhető, 
ha csontkukacot, pinkit, szúnyog-
lárvát, gilisztát adagolunk hozzá. A 
lassan hűlő vizekben pedig különö-
sen felértékelődik szerepe, egy-két 
húsos falat csodákra képes.
Pergető készlet

Sokan vannak, akik szeretnek 
ragadozó halra horgászni, és egyre 
többen, akik a műcsalikat részesítik 
előnyben. A műcsalik használatát 
illetően, vannak akik inkább vil-
lantóval szeretnek dobálni, akad-

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.

nak akik wobblerrel, illetve olya-
nok is, akik kizárólag gumihallal 
és twisterrel próbálkoznak. Persze 
egy jó pergetőhorgász minden es-
hetőségre felkészülve érkezik a víz-
partra. Többségük általában süllő-
re „pályázik”, de nem árt késznek 
lenni a többi ragadozó hal, különös 
tekintettel a csuka, a domolykó és 
a sügérfélék horgászatára. Ezek a 
halfajok különböző életstílusa és 
élettere miatt a műcsali készletet 
a legszélsőségesebb módon kell 
kialakítani. Készletünkben éppen 
ezért jó, ha megtalálható a 2 cm-
es wobblertől a 25-30 cm-es gumi-
halig, twisterig szinte minden. Ha 
netán valamelyik éppen nem jön 
be, lehet kísérletezgetni tovább.
 Oszd meg az élményt!

Nagy halat fogtál, itt az alka-
lom, hogy megoszd velünk az 

Az oldalt elálló fül kötése

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.

Címünk:  Körös-szögi Ext-
ra, 5540 Szarvas, Sport u. 12.  
korosextra@gmail.com 
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ

Gyermekszínház
Bérletes előadás, a SZÁMK Vajda Péter 

Művelődési Központ 2010/2011-es évadja.

Grimm-Divinyi-Rossa: 
Rigócsőr király

zenés mesejáték
2010. október 28. (csütörtök)

Grimm meséjét talán sokan ismerik. Ez a feldolgozás most klasszikus formában, de mégis a 
mai világ érzéseit és hangulatát megjelenítve kínálja fel a gyerekeknek és természetesen min-
denkinek ezt a történetet. Zenéje, szövege nagyon is érthető, a különböző fi gurák mintha csak 
most léptek volna le a televízió képernyőjéről. Mégis elvarázsol minket ez a mese egy másik 
világba, ahol a szerelem és a becsület a mindennapok alapvető eleme. 

A további előadások időpontjai: 2010. november 18., 2011. március 18., 2011. április 14. 
Bérlet ára: 2.000,- Ft (4 előadásra szól). Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, iskolás: 600,- Ft. Infor-
máció, jegyelővétel:  (66) 311-464.

Október 9., szombat
19:00 Rádiómulató a Szabadkai Koroná-
val, Szarvas, Vasipari Zrt. Étterme.
Október 10., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 
Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
Október 15., péntek
18.00: Koloh Elek legújabb kötetének bemu-
tatója, Gyomaendrőd, OMart Könyvesbolt.
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
22.00: Sztár Night! Gyomaendrőd, Club Pa-
vilon.
Október 16., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös 
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. Október 30-án a Gyomai Tájházban lesz 

folytatás

10.00: Gombaismereti „börze” az Anna-li-
getben, Szarvas, Körös Maros Nemzeti Park, 
Körösvölgyi Látogatóközpont.  
Előadás a természetvédelmi céloknak megfele-
lő gombagyűjtési módszerekről és a különböző 
gombafajok meghatározásáról.
12.00: Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú 
Szervezet Idősek Világnapi ebédje, Szarvas, 
Vasipari Zrt. Étterem.
22.00: Juventus Retro Party! Gyomaendrőd, 
Club Pavilon.

Október 22., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
Október 23., szombat
18.30: Kávéházi Mesék – Várnagy Mihály és 
családja zenés estje, Szarvas, Tessedik Sámuel 
Múzeum.
21.00: Fülbevaló Klub – 3 Generáció kon-
cert, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ, Pince Klub.
Október 28., csütörtök
10.00 és 14.00: Gyermekszínház – Rigócsőr 
király (zenés mesejáték), Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ.
Október 29., péntek
18.00: Szegfű-bál, Szarvas, Vasipari Zrt. Ét-
terme.
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
Október 30., szombat
17.00: Tájház – Táncház, Gyomai Tájház és 
Alkotóház, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 2.
November 3., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaendrőd, 
Katona József, Városi Művelődési Központ. 
November 5., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
November 6., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös 
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. 

November 12., péntek
10.00: VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 
Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 

A helyszín, az időpont és az időtartam is 
megváltozott a korábbiakhoz képest, de a lé-
nyeg, hogy fennmaradt és tovább létezik az 
ARCUSFEST Nemzetiségi Színházi Találko-
zó, amelyet szokatlanul későn, november 12–
14. között bonyolítanak le Szarvason a Vajda 
Péter Művelődési Központban.  A csúszás okát 
az állami szerepvállalás év eleji hiánya okozta, 
emiatt a Magyarországi Nemzetiségi Színházi 
Szövetség májusban nem tudta megrendezni a 
hagyományos találkozót. A szövetség, Gergely 
László elnökkel az élen nem tett le a rendez-
vény folytatásáról. Végül Szarvas városa és a 
Cervinus Teátrum dobott mentőövet, amely-
nek művészeti vezetői posztját is az MNSZSZ 
vezetője tölti be
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
November 13., szombat
10.00. VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 
Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 
November 14., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 
Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
10.00: VIII. ARCUSFEST Nemzetiségi 
Színházi Találkozó, Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ. 

MESE, MESE MÁTKA…
A szarvasi SÜNI Bábcsoport utánpót-

lás csapatába hívja-várja olyan 7–14 éves 
gyermekek jelentkezését, akik szeretnek 
játszani-mókázni, bábozni, mesélni, vagy 
kézműveskedni, és részt vennének újabb 
bábdarabok megvalósításában. 

A több éve arany minősítéssel rendelkező 
bábcsoport évente egy-egy új bábdarabot ál-
lít színpadra, mely során a gyermekek a báb-
készítéstől a jelmezek, díszletek elkészítésé-
től a színpadi bemutatókig részt vesznek. 
A próbák, bábos együttlétek alkalmával a 
gyermekek nyelvi kifejezőkészsége, krea-
tivitása fejlődik, színesedik. A bábszakkör 
szakköri munkáját kiegészítik a kisebb-na-
gyobb fellépések, valamint a jó hangulatú 
nyári táborok.

Ha szeretsz játszani és kedvet érzel a bá-
bozáshoz: jelentkezz a Művelődési Központ-
ban, vagy keresd Gyekiczki Istvánné Piroska 
néni bábcsoportvezetőt! A szakkör ideje: 
péntek délutánonként egy-másfél óra.

További információ és jelentkezés: 
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3. Telelefon: (66) 311-
181; (+36-20) 545-4842.
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Humor hegyek
Paraszt bácsi nyelvtanból 

vizsgázik. A következő szavakat 
kell mondatba foglalnia: meny-
nyi, ennyi, annyi.

Paraszt bácsi mondata:
– El kéne mennyi a disznók-

nak ennyi annyi!
*

Férj hazajön a melóból, le-
vágja magát a fotelbe a televízió 
elé, és foghegyről odakiált a fe-
leségének:

– Hozz egy sört mielőtt el-
kezdődik!

Az asszony hozza, kicsit ké-
sőbb a férj megint kiált!

– Hozz gyorsan még egy sört, 
mielőtt elkezdődik!

Az asszony nem érti, de azért 
hozza. Tíz perc múlva újra kiált 
a férj:

– Hozd gyorsan a követke-
zőt, mert most már tényleg 
mindjárt elkezdődik!

A feleség teljesen kiborul, 
üvölteni kezd:

– Na mi van!? Ma este ez 
minden tőled? Csak ülsz a ro-
hadt tévé előtt és a piát vede-
led!? Te utolsó senkiházi, lusta, 
részeges állat! Te, te, te….

Mire a férj szomorúan:
– Elkezdődött!

*
Mit jelent egy pár gumicsiz-

ma a számítógép előtt?
A székely bácsi belépett az 

internetbe.

Kardos Ferenc jóvoltából Észak-Erdélyben járt a gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoport. A Hunya Jolán által vezetett táncegyüt-
tes szeptemberi túrája során a nagybányai Volkswagen Bogártalál-
kozón, valamint Petőfi  Sándor és Szendrey Júlia nászútjának hely-
színén, Koltón lépett fel a hagyományos Petőfi -emlékünnepségen

Észak-Erdélyben túráztak

Gondolta volna?
Az Antarktisz az egyetlen szárazföld bolygónkon, amelyet nem egy 

ország birtokol. A hatodik kontinensen a világon lévő jég kilencven 
százaléka található. Ez a jég egyben a Föld teljes édes víz készletének 
hetven százaléka. Lehet, hogy furcsán hangzik, de alapjában véve az 
Antarktisz sivatag. Az átlagos évi teljes csapadék nagyjából két hü-
velyk. Bár jég borítja (0,4%-a kivételével jég), az Antarktisz a bolygó 
legszárazabb helye, a levegő abszolút nedvességtartalma kisebb, mint 
a Góbi-sivatagban. 

A Magyar TáncSport Szövetség 
elnöksége a gyomaendrődi Kovács 
László (Kner TSE), és a békéscsabai 
Kelemen Erika (Nyíri Lajos TSE) ál-
tal alkotott kettőst delegálja az idei 
IDSF latin világbajnokságra, ame-
lyet november 13-án New Yorkban 
rendeznek meg. A Tímár Krisztián 
diplomás táncpedagógus által fel-
készített vegyes páros immár 7 éve 

táncol együtt, jelenleg az S osztály-
ban, azaz a legmagasabban jegyzett 
szinten. Természetesen aktív tagjai 
a válogatott keretnek, hiszen renge-
teg időt és energiát öltek abba, hogy 
Magyarország egyik legjobb ver-
senytáncosaivá válhassanak. Mun-
kájuk, kitartásuk végre kiteljesedni 
látszik, erre a tengerentúlon tehetik 
fel a koronát.

Világbajnokságra készülnek

Szarvas főterén 25 csapat gyúrta 
a kolbászt, göngyölte a káposztát és 
persze nyelte a böllérpálinkát szep-
tember 25-én, a negyedszer meg-
tartott idénynyitó disznótor kere-
tében. A Sági Szilárd vezette zsűri 
a legfi nomabb töltött káposztákat, 
kolbászokat és disznótoros sütemé-
nyeket volt hivatott kiválasztani, a 
szervezők ezen felül díjazták a leg-
ízletesebb böllérpálinkákat is. 

Egyik ítész csapat sem volt irigy-
lésre méltó helyzetben, hiszen ren-
geteg nevezés érkezett, így azután 
egy-egy falatnyi kóstolás alapján 
kellett meghozni a döntést. Míg 
az ízletes ételek készültek, a szín-
padon a Silver-Team együttes 
gondoskodott a szórakoztatásról, 
délután pedig Szandi és Attila, va-
lamint Postás Józsi fellépése színe-
sítette a rendezvényt.

Az eredményhirdetéskor kü-
löndíjként több élő állat is gazdá-
ra lelt. A Jelenker, a Mentősök és 
a Pannon Clan csapatának egy-
egy birka, a Szlovák iskola 5. B-s 

A Szarvasi Mentősök csapata egy sor díjat nyert

Gyúrták, göngyölték, nyelték
Zenés disznótoros mulatság a szarvasi főtéren

osztályának pedig egy 120 kilós 
malac volt a jutalma. A legízlete-
sebb szárazkolbász idén is Salgó 
István nevéhez fűződött, aki ez-
által újabb évig birtokolhatja a 
vándorserleget.

–bam–

A LEGÍZLETESEBBEK… 
Disznótoros sütemények: Szlo-

vák iskola 5. B osztálya. Böllérpá-
linka: Szarvasi Mentősök. Töltött 
káposzta: Motorosok csapata. Sült-
kolbász: Viharsarok Motoros Bt.
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