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Majd nyolcvan éve rendeztek 
először gyermeknapot Magyar-
országon, igaz akkoriban még 
Gyermek Hétnek hívták. 1950 
óta már csak egy napig tart, és a 
lufi k, bohócok, vattacukor képe 
azóta több generáció emlékeiben 

kapcsolódik össze május utolsó 
vasárnapjával. Nem volt kivétel ez 
alól az idei esztendő sem, a május 
29-30-i hét végén rengeteg gyer-
meknapi rendezvény közül válo-
gathattak a szülők kistérség szer-
te, Csabacsűdön pedig a szokások 

szerint egy héttel korábban tar-
tották meg az eseményt. A prog-
ramok döntő többsége ingyenes 
volt, néhány kedvéért messzebbre 
is megérte ellátogatni.

 Kistérségi összefoglalónk 
a 4. oldalon

Békésszentandráson idén is tartalmas programmal várták a gyerekeket 

Játék, móka, kacagás
Május utolsó hétvégéje idén is a gyermekeké volt

Változhatnak az intézménynevek, a sárgulás mégis 
állandó Szarvason, ahol 1973 óta hagyomány, hogy 
bolondos, vidám felvonulással köszönnek el a város-
tól a végzős gazdászhallgatók. Május 29-én sem volt 
ez másképp: a Szent István Egyetem Víz- és Környe-
zetgazdálkodási Karának diákjai a délelőtti ballagási 
ünnepségen iskolájuktól, délután pedig a településtől 
búcsúztak el. A hallgatók és oktatóik lovon, hintókon, 
humoros molinókkal díszített traktorokon, kombájno-
kon táncolva és énekelve vonultak keresztül a Szabad-
ság út teljes hosszán. Természetesen nézőkből sem volt 
hiány, a főút mentén tömött sorok lesték, hogy milyen 
bohém újításokkal készültek a diákok idén.

További képek a 2. oldalon.
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A bolondos felvonulásról idén sem hiányoztak a mai gazdászélet kellékei

Sárgulás 2010

A gyomaendrődi Színfolt Mazso-
rett Csoport tagjait öt alkalommal 
szólították dobogóra a május 22-
23. között Makón megrendezett 
X. Országos Mazsorett Bajnoksá-
gon, amely egyben kvalifi káció is 
volt az augusztusi csehországi kon-
tinens-viadalra.

Részletek a 16. oldalon
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Csernus Mihály 
rehabilitálása

Az alapító unokaöccse, 
Csernus István leplezte le az 

emléktáblát a Népház fő falán

A Templomos Lovagrend Ma-
gyarországi Preceptóriája és a 
Temp lárius Alapítvány május 
7–9. között háromnapos ünnep-
ségsorozattal emlékezett meg a 80 
esztendős Endrődi Népházról, va-
lamint alapítójáról, Csernus Mi-
hály apátplébánosról. 

Folytatás az 5. oldalon

Eb-t ért a dobogó
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A menetet lovak, fogatok és mezőgazdasági gépek alkották Huszár egyenruhában 

Dr. Puskás János rektorhelyettes is hintóba szállt Fiatalság, bolondság

Sárgulás 2010Sárgulás 2010

Tatai László képriportjaTatai László képriportja

Sárgulás – hirdetés
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Tisztelt Olvasó! 

Ön most a Körös-szögi Extra próbaszámát tartja a kezében. Egy 
folyóirat megjelenésekor elvárható, hogy a szerkesztőség számot ad-
jon olvasóinak céljairól, elképzeléseiről, felvállalt elveiről. Nos, két 
cél vezérelt bennünket a lap elindításával. Először is olyan fórumot 
kívántunk létrehozni, amely megfelelő színvonalon reprezentálja a 
Körös-szögi kistérséget, a másik, szerénytelenebb célkitűzésünket 
pedig az vezérelte, hogy olyan lapot hozzunk létre, melynek szerkesz-
tési módszerei közelítenek az általunk mintaértékűnek tekintett folyóiratok gyakorlatához.

Szándékaink szerint az ingyenes kiadvány sokak rendszeres olvasmánya lesz, amelyből 
hiteles tájékoztatást kaphatnak a szarvasi kistérség legfontosabb történéseiről, az itt élő em-
bereket érintő hírekről, eseményekről. A lap a kistérség 8 településének önkormányzati-, 
vállalkozói- és civilszférája mindennapjait, kiemelkedő rendezvényeit taglalja, legyen szó 
kultúráról, közéletről, sportról, vagy szórakozásról. Azt is tudni kell róla, hogy előállítása 
nem olcsó mulattság, már pedig a kiadását felvállaló Forrásgyűjtő Alapítvány anyagi keretei 
végesek. Azt reméljük, hogy a térség potenciális hirdetői ügyünk mellé állnak, ezzel segít-
ve az új lap zavartalan megjelenését. Az 53900014-16004319-es számú bankszámlaszámra 
azok is küldhetnek adományt, akiknek megtetszik a lap és persze megengedhetik maguknak 
mindezt.

Az indulásnál választhattuk volna azt az utat, hogy ismert kollégákat kérünk fel, hogy 
írásaikkal adjanak kezdőlökést a lapnak. Mi azonban inkább azt szerettük volna, hogy már 
a próbaszám is „üzemszerűen”, azaz a jövőre lefektetett szerkesztési elvek szerint készüljön el. 
Reméljük, hogy az így született végeredmény nem fog csalódást okozni a Tisztelt Olvasónak, 
és a jövőben is számíthatunk megtisztelő érdeklődésére.

Fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk a térség kisebb településein történő eseményeknek, 
amiket a térségi, vagy megyei média esetenként méltánytalanul háttérbe szorít. Szándékaink 
szerint a Körös-szögi Extra olvasmányos és szórakoztató lesz, ugyanakkor érdekes és hasznos 
információkat is tartalmaz majd mindenki számára, ami által nem veszíti el aktualitását már 
a megjelenést követő héten. 

A lap terjesztése direkt módon történik a polgármesteri hivatalokban, művelődési házak-
ban, könyvtárakban, vendéglátóhelyeken, Tourinform irodákban, benzinkutaknál, illetve 
hirdetőinknél. Megjelenéséről különböző internetes oldalakon és a Szarvas Rádióban rend-
szeresen beszámolunk majd.

Viszontlátásra, júliusban is!
Bakulya Mihály  

Jó lapot kívánunk!

A Viharsarok Motoros Baráti Társaság tag-
jai még a Valentin napi bálban döntöttek úgy, 
hogy felajánlást tesznek a rászoruló, többgyer-
mekes kondorosi családok részére. Tették ezt 
azzal a felkiáltással, hogy ha arra van pénzük, 
hogy mulassanak, akkor arra is jut, hogy nehéz 
sorsú embereken segítsenek. Az összegyűjtött 
forintokat aztán átadták a Kondorosiak Baráti 
Köre Közhasznú Alapítványnak. 

A pénzből tíz csomagot állítottak össze. Töb-
bek között mosóport, mosogatószert, lisztet, 
cukrot, rizst, kakaót, májkrémet és száraztész-

tát tettek a csomagokba, melyeket aztán  sze-
mélyesen vittek el a családokhoz. Az adomá-
nyok összértéke mintegy 100 ezer forint volt.  

Az alapítvány szeretné a nehéz helyzetben élő csa-
ládokat rendszeresen támogatni. Ehhez várják az 
adományokat a  53700072-11048400 (Kondorosi 
Takarékszövetkezet) számlaszámára, „10 család” 
megjelöléssel. Természetbeni juttatásokat is szí-
vesen fogadnak az alapítvány címén (Kondoros, 
Csabai út 32.). Az adományokat teljes egészében 
a családok megsegítésére fordítják, az útiköltséget 
az alapítvány önkéntesei átvállalják.               H. E.

Jótékony motorosok

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), 
illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram (ÚMVP) Irányító Hatósága a fejlesztési pá-
lyázata részeként kommunikációs terv elkészíté-
sét írja elő kötelező jelleggel. Ennek célja a pro-
jekt megvalósításának, üzemeltetésének és ezzel 
kapcsolatban eredményeinek, kedvező hatásai-
nak publikus bemutatása. A tervezett kommu-
nikációs célok várható költsége is része a projekt 
költségvetésének, így a tényleges sajtómegjelené-

sek számlázott költsége után is igénybe vehető 
a támogatás. A Körös-szögi Extra vállalkozik 
projektreklámok elkészítésére az uniós támoga-
tással megvalósított fejlesztésekről, és ezeknek a 
lapban történő elhelyezésére.

Amennyiben médiaajánlatunk felkeltette ér-
deklődését, kérjük, hogy tájékoztasson a fejlesz-
tés bekerülési költségéről és a beruházás összeté-
teléről, hogy árajánlatunkat megküldhessük.

E-mail címünk: korosextra@gmail.com

Fejlesztési pályázatok megjelentetése
Ingyenes kistérségi köz-

életi magazin. Felelős szer-
kesztő: Bakulya Mihály • 
Szerkesztőség: 5540 Szar-
vas, Sport u. 12. • Telefon: 
(+36-30) 938-5523 • Kiadja: Forrásgyűjtő 
Alapítvány • Felelős kiadó: Bakulya Mi-
hály • E-mail: korosextra@gmail.com • 
Hirdetésfelvétel: (+36-30) 50-10-888. 

Megjelenik: Békésszentandrás, Csaba-
csűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kon-
do ros, Örménykút, Szarvas településeken, 
2000 példányban. Kéziratokat nem őr-
zünk meg, és nem küldünk vissza. A lap 
elolvasható az alábbi weboldalakon: www.
gyomaendrod.com • www.newjsag.hu

Játék, móka, kacagás
Ma már szinte minden környező településen 

szerveznek gyermeknapot, vagy családi napokat 
május hónapban. Így volt ez a május 29-30-i hét 
végén is.                4. oldal
Jubileumi rendezvény

Az Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete stí-
lusosan az Asztma Világnapján ünnepelte fenn-
állása 15 éves jubileumát.               6. oldal
Kilencmilliós fejlesztés Hunyán

A hunyai lurkók számára valószínűleg min-
den korábbinál emlékezetesebb marad az idei 
gyermeknap, mivel ekkor vehették először bir-
tokukba a pályázati forrásból felújított Ligeti 
játszóteret, valamint a pihenőparkot. 7. oldal
Falunap Örménykúton

A nap keveset ragyogott, de az örménykúti-
ak jó kedvét, az eltervezett falunapi programok 
megtartását még ez sem tudta elrontani május 
8-án.                 8. oldal
A Bogrács Napját ünnepelték

Az endrődi városrészhez tartozó Öregszőlő-
ben május 29-én nyolcadik alkalommal ülték 
és ünnepelték meg a Bogrács Napját.  9. oldal
Eljött a szabadtéri sütögetések ideje

Melegszik az idő, nyakunkon a nyár, eljött 
a grillezések ideje. Ehhez némi nyújtunk tám-
pontot.               10. oldal

25 milliárdot játszunk el évente
A játékfüggőség társadalmi és egyéni kocká-

zatairól készített felmérés szerint a 18 év feletti 
magyar lakosság 1,2%-a szerencsejáték-függő.

11. oldal
Májusi maraton öt aranyat ért

Három gyomaendrődi és két szarvasi arany-
érem született az év első jelentősebb hazai ka-
jak-kenus eseményén, a Fadd-Domboriban le-
bonyolított maraton magyar bajnokságon.

12. oldal
Világbajnok szarvasi táncosok

A szarvasi Babilon Táncsport Egyesület tán-
cosai 11 érmet, közte két aranyat hoztak haza 
az IFMD (International Federation Modern 
Dance) Lódzban megrendezett hip-hop világ-
bajnokságról.              13. oldal
Programajánló

A Körös-szögi települések aktuális esemé-
nyeinek tárháza.              14. oldal

A TARTALOMBÓL

Hármas oldal

Körös-szögi Extra
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Ma már szinte minden környe-
ző településen szerveznek gyer-
meknapot, vagy családi napo-
kat május hónapban. Ilyenkor 
ingyenes színpadi programok, 
játszóházak – hébe-hóba mini 
vidámpark –, várják a gyereke-
ket. Így volt ez a május 29-30-i 
hét végén is. 

A „legfrissebbek” a csabacsűdiek 
voltak, akik ragaszkodva a hagyo-
mányokhoz, egy héttel előrehoz-
ták a lurkók ünnepét, hogy ne 
ütközzenek a szarvasi rendezvény-
nyel. A szervezők idén is változatos 
programot állítottak össze, amiből 
a szülők is kivehették a maguk ré-
szét. Az egész napos részvétel díja 
gyermekenként 3000 forint volt, 
amiért minden játékot ingyen 
használhattak, részt vehettek ve-
télkedőkön, játszóházi tevékenysé-
geken, továbbá ebédet és uzsonnát 
is kaptak.

Szarvason a Kossuth téren egész 
napos programmal fogadták a 
gyermekeket a Vajda Péter Mű-
velődési Központ munkatársai. 
Egyesek a játszóteret, mások az 
óriás sátor alatt felállított színpa-
don zajló eseményeket részesítették 
előnyben. Természetesen több civil 
szervezet is kivonult a helyszínre, 

tovább bővítve ezzel a játékos idő-
töltés módozatait. A nap fénypont-
ját SP koncertje – a fi ataloknak 
bizonyára nem kell bemutatni, az 
idősebb generációnak meg teljesen 
fölösleges – jelentette, aki a tini lá-
nyok körében kisebbfajta tömeg-
hisztériát okozott, már pusztán a 
jelenlétével.

Békésszentandráson a Körös 
Mű velődési Ház udvarán zajlot-

tak az események, az önkormány-
zat és több civil szervezet odaadó 
támogatásával. Számos más mel-
lett ugráló vár, lovaskocsikázás, 
rendőrségi bemutató, kézműves 
játszóház várta a fi atalokat. A szín-
padon helyi óvodások, iskolások, 
a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
és a Fürge Lábak Néptánccsoport 

tagjai léptek fel, a zárást pedig fer-
geteges karaoke jelentette. A mű-
sorszámok váltását olyan játékos 
vetélkedőkkel tették változatossá, 
mint például hogyan kell gyorsan 
túrórudit enni késsel, villával. A 
megéhezőkre is gondoltak a szer-
vezők: mindenki kaphatott pala-
csintát, fánkot, pizzát, vagy éppen 
megkóstolhatta a helyszínen főzött 
babgulyást.

Hunyán játszóteret avattak május 
30-án (erről lapunkban bővebben 
is beszámolunk), a gyomaendrődi 
Liget Fürdőben pedig gyermekna-
pi játszóházzal várták a fi atalokat 
és szüleiket. A nap során különfé-
le kézműves tevékenységekre nyílt 
lehetőség. Az érdeklődők elsajátít-
hatták, hogyan kell dióhéjból kati-
cabogarat és teknősbékát készíteni, 
vagy miként lehet „megépíteni” egy 
sárkányt. Mindemellett kipróbál-
hatták a dekopázsolás technikáját, 
megtanulhattak papírfi gurákat haj-
togatni, és helyszíni arcfestésre is 
volt mód.

Kondoroson a helyi Nagycsa-
ládosok Egyesülete volt az esemé-
nyek koordinátora, amely idén 
ünnepli 20. születésnapját, s a jeles 
alkalmat háromnapos rendezvény-
sorozattal tette még emlékezete-
sebbé. Május 28-án jubileumi köz-
gyűlést tartottak, amin részt vet-
tek Budapestről a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének vezetői is. 
Egy nappal később a település főte-
rén ütötték fel a főhadiszállásukat, 
ahol kalózlétra, szimulátor, rodeó 
bika, ugrálóvár, zenés gyerekmű-
sor és tombola várta a családokat. 
A Békés Megye Önkormányzata 
támogatásával megvalósított prog-
ramot a május 30-i kirándulás zár-
ta, melynek keretében 200 fő uta-
zott Orosháza-Gyopárosfürdőre.

Talán a felsorolt programokból 
is kitűnik, hogy mennyivel szegé-
nyebbek maradtak azok a cseme-
ték, akiket valamilyen okból nem 
tudtak kivinni a lakóhelyükhöz 
legközelebbi rendezvényre. Szüle-
iknek mindenesetre azt ajánljuk, 
hogy ezt a napot töltsék gyerme-
kükkel, vagy gyermekeikkel. En-

gedjenek meg neki olyant, amire 
már régóta vágyik, akár ajándék is 
szóba jöhet. 

Mindannyian tartsuk szem előtt: 
ez a nap a kicsiké, szóljon minden 
róluk. Főzzük meg a kedvenc éte-
leiket, este kicsit maradhassanak 
tovább fent a megszokottnál. Ha 
pedig – mint ahogy volt is rá pél-

da idén – a felhőtlen hancúrozást 
égszakadás zavarná meg, ne feled-
kezzünk meg arról, hogy a vidám-
ság belülről fakad, nem helyhez 
kötött. Kellő humorral és kreativi-
tással akkor is mosolygóssá tehet-
jük gyermekünk napját!

B. Liska Anikó

Játék, móka, kacagás
Május utolsó hétvégéje idén is a gyermekeké volt

Csabacsűdön idén is kitettek magukért a szervezők és a gyermekek

A szentandrási gyerekek bemutatták, hogyan kell enni a 
túrórudit késsel, villával

Szarvason is a játékoké volt a 
főszerep

Gyereknap
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Az ünnepségsorozatot Várfi  
András polgármester nyitotta meg, 
majd dom. Ungvölgyi János felké-
résére Bella Rózsa Pilinszky díjas 
tanár, grafi kus művész rézkarca-
iból és rajzaiból nyílt kiállítás a 
földszinti nagyteremben. Az első 
nap programját Kiszely Zoltán és 
Merényi Nikolette csodás zenés és 
irodalmi előadása zárta a könyv-
tárban.

Másnap közéleti fórumra került 
sor. Az esemény keretében adták 

át az alapítvány által létrehozott 
Csernus Mihály Emlékérmet, 
amit Prof. dr. Papp Lajos szívsebész 
a magyarságtudat ébrentartásáért, 
Várfi  András polgármester a Nép-
ház felújításához nyújtott kiemel-
kedő hozzájárulásáért, Prof. dr. 

Bakos Miklós nagykeresztes lovag, 
a Templomos Lovagrend Magyar-
országi Preceptóriája megalakí-
tásában szerzett kimagasló érde-
meiért, valamint Zelenák Zoltán 
mecénás kapott meg. Utóbbiak 
az elismerést június 6-án vették át 
Budapesten a Nagyboldogasszony 
Templomban tartott ünnepségen.

A fórum központi kérdéskörét 
a hit jelentette. Az előadók között 
volt dr. Papp Lajos, dom. Várszegi 
Csaba preceptor, Vaszkó Irén ta-

nárnő, dr. Dénes Zoltán egyetemi 
docens, plébános és Hídvégi Mik-
lós színházrendező. Németh Miklós 
Attila rutinos hozzáértéssel vezette 
a beszélgetést, amely során számos 
érdekes téma került felszínre a val-
lás kapcsán.

Csernus Mihály apátplébános rehabilitálása
Ünnepségsorozattal emlékeztek a 80 éves Endrődi Népházra és alapítójára

Csernus Mihály, a Népház 
alapítója

Bella Rózsa grafi kusművész kiállításának megnyitója, illetve a résztvevők egy csoportja

A közéleti fórumon Gyomaendrőd díszpolgára, Vaszkó Irén a 
hit erejéről beszélt Szentmise a Népház alapítójáért, tervezőjéért és építőiért
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A Templomos Lovagrend Magyarországi Preceptóriája és a 
Templárius Alapítvány május 7–9. között háromnapos ünnep-
ségsorozattal emlékezett meg a 80 esztendős Endrődi Népházról, 
valamint alapítójáról, Csernus Mihály apátplébánosról. Két 
nappal korábban egy csanádapácai autós zarándokút is szere-
pelt a nem hivatalos programban, ahol a lovagrend nevében ko-
szorút helyeztek el Csernus Mihály sírjánál. 

Az ünnepségsorozat zárónapja 
délelőtti szentmisével kezdődött, 
ahol az alapítóra, az építtetőkre és 
a Népház létrehozóira emlékeztek. 
Iványi László tb. kanonok ünnepi 

szentbeszédében részletesen be-
számolt Csernus Mihály szerepé-
ről, munkásságáról. A szentmisén 
többek között részt vett a Népház 
alapítójának unokaöccse, Csernus 
István és felesége, valamint az apát 
több rokona is. 

Délután leplezték le és szentelték 
meg Csernus Mihály emléktáb-
láját a Népház fő falán. Csernus 
István ekkor jelentette ki először, 
hogy néhai nagybátyja rehabilitál-
va lett Endrődön. Ezt követően a 
Templomos Lovagrend helyezett 
el koszorút Kövér József szobrász-
művész alkotásánál, majd szakrá-
lis kiállítás nyílt, amelyet Iványi 
László nyitott meg. A folytatásban 
dr. Szonda István, a Katona József 
Művelődési Központ intézmény-
vezetője elevenítette fel a Népház 
múltját, amit Giricz László kivetí-
tett képes előadása tett teljessé.

Az eseménydömpinget színvo-
nalas esti kulturális program zárta: 
„Az operett és musical gyöngysze-
mei” címmel Oszvald Marikát hall-
hatta a közönség, de fellépett még 

Kiszely Zoli és Merényi Nikolette, 
a Botafogó táncegyüttes, valamint 
a Színfolt Majorette Csoport. A 
Hídvégi Miklós által rendezett mű-
sor méltó befejezése a színvonalas 
ünnepségsorozatnak.

Pelyva Lajosné

Megemlékezés
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A Magyar Rákellenes Liga im-
már két éve működteti eredmé-
nyesen azt az emlőrákszűrő au-
tóbuszt, amely a régió települé-
seit járva segít megelőzni és ki-
szűrni a nőket veszélyeztető da-
ganatos betegségek leggyako-
ribb formáját. A gépjármű május 
7-én egy teljes napon keresztül a 
kardosiak szolgálatában állt.

Közismert tény, hogy a rák – a 
szív- és érrendszeri betegségek után 
– a második vezető halálok hazánk-
ban. A probléma súlyosságát jel, 
hogy évente egy Gyula nagyságú 
város polgárait veszítjük el daga-
natos megbetegedésben. Magyar-
országon élete során minden nyol-
cadik nőnek szembe kell néznie az 
emlőrákkal, ami évente több mint 
hétezer regisztrált megbetegedést 
jelent. Korai felismeréssel az emlő-
rák legyőzhető! A mammográfos 
szűrővizsgálat orvosilag bizonyítot-

Ebben a jól felszerelt buszban végzik a szűrést

Kardoson házhoz ment a szűrőbusz

tan a legalkalmasabb a rák korai fel-
ismerésére. A vizsgálaton – amelyre 
a 45-65 év közötti nőket, a legve-
szélyeztetettebb korosztályt hívják 
meg levélben – mindenkinek a saját 
érdeke, hogy megjelenjen. Éppen 

ezért azt javasoljuk minden hölgy-
nek, ha valahol felfedezik a képen 
látható buszt, ne idegenkedjenek 
tőle, inkább vegyék a bátorságot és 
keressék fel

B. L. A.

A Magyar Vö-
röskereszt szarvasi 
területi szervezete 
által tervezett vér-
adások. Június 28., 
szerda, 8.00–12.00, Petőfi  István 
Általános Iskola Sportcsarnoka, 
Kondoros, Iskola u. 2/6.

Július 6., kedd, 8.00–12.00, 
Művelődési Ház, Csabacsűd, Sza-
badság út 41. Július 30., péntek, 
8.00–12.00,  SZÁMK Vajda Pé-
ter Művelődési Központ, Szarvas, 
Kossuth tér 3.

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!

Véradások

MÉDIAPARTNERÜNK

Az Asztmás Betegek Szarvasi 
Egyesülete stílusosan az Asztma 
Világnapján ünnepelte fennállása 
15 éves jubileumát. Janurik Pálné 
elnök asszony, a mellékelt Leve-
gőt Mindenkinek! című 1999-ben 
szerzett saját versével nyitotta meg 
a Vajda Péter Művelődési Központ-
ban tartott megemlékezést, ame-
lyen mások mellett részt vett Pós 
Péter, az Asztmás és Allergiás Be-
tegek Országos Szövetsége elnöke, 
dr. Jedlinszki Mária tüdőgyógy-

ász főorvos, Polgár Tiborné aszt-
manővér, valamint Babák Mihály 
polgármester. A helyszínen ízléses 
„tálalásban”, közös tablón csokorba 
gyűjtve, a korábbi események fotóit 
szemlélhették meg a vendégek. Be-
mutatásra került az a hasznos ki-
advány is, amit a jeles alkalomból 
adott ki az egyesület, és amely szá-
mos hasznos tanács mellett a szer-
vezet másfél évtizedes tevékenysé-
gét, illetve jövőbeni terveit hivatott 
közkincsé tenni.                B. L. A. Az ünnepi asztal megtelt vendégekkel

A megemlékezés sok egyesületi tagot mozgósított

Jubileumi rendezvény

Levegőt Mindenkinek!
Nyakad szoros hurokba fogva
Viaskodsz levegő után kapkodva,
Mert árt a füst, a pára, a köd
„A tiszta levegő éltető erőd”
Levegőt Mindenkinek!

Védd a természetet, óvd a fát,
Harcolj, a szennyezettség árt!
Autóink bűzös füstje szennyezett,
Mérgektől fertőzött a környezet.
Levegőt Mindenkinek!

Ültess fát és mássz hegyet,
Kerékpározz át völgyeket!
Biztass felnőtteket és gyerekeket,
Védjék veled a természetet!
Levegőt mindenkinek!

Tömörülj, mert hangod nagyobb,
Panaszod jobban hallathatod!
Ha célod kicsit is révbe ért,
Már harcoltál a környezetért
Levegőt Mindenkinek!

Egészség
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A hunyai lurkók számára va-
lószínűleg minden korábbinál 
emlékezetesebb marad az idei 
gyermeknap, mivel ekkor ve-
hették először birtokukba a 
pályázati forrásból felújított 
Ligeti játszóteret, valamint a 
pihenőparkot.

Mint azt Petényi Szilárdné pol-
gármester asszonytól megtudtuk, a 
község 2009 januárjában nyújtotta 
be a most elkészült projekt pályá-
zati tervét, amely pozitív elbírálás-
ban részesült a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium ré-
széről. Az elnyert 9 milliós forrás-
ból 6,77 millió forintot a játszótéri 
eszközök felújítására, 1,23 milliót 
a sétány kialakítására, közel 1 mil-
liót pedig egyéb kiadásokra fordít-
hattak. Az önkormányzat hozzájá-
rulása az ÁFA volt.

A kivitelezéshez már tavaly ősz-
szel hozzáláthattak volna, a helyi 
testület azonban úgy határozott, 
hogy télre nincs értelme átadni a 
Megyeriné Huber Edit által meg-
tervezett, uniós szabványokhoz 
igazodó beruházást. A munká-
latok éppen ezért csak áprilisban 
kezdődtek meg, és bár az időjárás 
túlságosan nem kedvezett, a kivi-
telező Recomposíte Kft. a tervezett 
időre elvégezte feladatát, így az át-
adást a lehető legjobb alkalomhoz 
köthették.

A frissen átadott játszótér

A megújult pihenőpark

Kilencmilliós fejlesztés Hunyán
Játszótérrel és pihenőparkkal gazdagodott a település

– Örülök annak, hogy a valaha 
elhanyagolt ligetből egy szép átlát-
ható pihenőparkot építhettünk ki. 
Április óta dolgozunk azon, hogy a 
munkánknak eredménye legyen és 

a kedvezőtlen idő ellenére nagyjából 
sikerült megvalósítanunk mind-
azt, amit elterveztünk – mondta 
Petényi Szilárdné, hozzátéve, hogy 
a megvalósult beruházás valójá-

ban kö-
zös érdem. 
– Többen 
segítet tek 
nekem eb-
ben a munkában. Szeretnék köszö-
netet mondani a BO-Ti zRT-ből 
Tímár Zoltánnak, a Gépfarm Szö-
vetkezetből Hanyecz Vencelnek, a 
pulykatelep tulajdonosának, Varga 
Lászlónak, valamint Tímár Bélá-
nak, Szarvasról Pákozdi Jánosnak, 
illetve a férjemnek, aki nemcsak 
szakmai tanácsokkal látott el, ha-
nem kétkezi munkájával is segí-
tett. Ugyancsak hálával tartozom 
a közhasznú munkásoknak, akik 
Szurovecz László vezetésével sár-
ban, esőben dolgoztak azért, hogy 
gyermeknapra rendben legyen 
minden.

A polgármester asszony azok-
hoz is intézett rövid üzenetet, akik 
szerint kevés a helyi gyerek, ezért 
talán hasznosabb dolgokra is el le-
hetett volna költeni a pénzt. 

– Arra pályáztunk, amire lehe-
tőségünk adódott, és amit fontos-
nak tartottunk: nevezetesen, hogy 
a hunyai gyerekeknek is legyen hol 
hasznosan eltölteni az idejüket. Ez-
zel régi adósságunkat törlesztettük 
feléjük. Remélem, hogy akik eset-
leg ma kételkednek ebben, azok is 
meggyőződnek erről, amikor uno-
káikat hozhatják ide játszani.

Bakulya Mihály

Küldöttgyűlés. A Mozgás-
korlátozottak Szarvasi Egye-
sülete május 6-án tartotta meg 
éves rendes küldöttgyűlését. 
Mint arról Gombárné Bata Má-
ria elnök asszony lapunknak 
beszámolt, a tagok elfogadták a 
2009-es évi tevékenységről ké-
szített beszámolót, illetve köz-
hasznúsági jelentést, ezen felül 
pedig két új elnökségi tagot is 
megválasztottak.

Hangverseny. Június 30-
án, szerdán 19 órai kezdet-
tel Sass Sylvia és Teleki Miklós 
tart hangversenyt Szarvason az 
Evangélikus Ótemplomban. A 
sztárelőadók műsorában Vival-
di, Mendelssohn, Hahn, Bach, 
Händel, Dubois, Mascagni, 
Strauss, Purcell és Liszt dara-
bok szerepelnek. Belépőjegyek 
1500 forintos áron válthatók 
a SZÁMK Vajda Péter Műve-
lődési Központban, a Chován 
Kálmán Művészeti Alapiskolá-
ban, valamint a Tessedik Sámu-
el Múzeumban.

HÍREK

A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete vidám 
hangulatú bográcsos babgulyás-partit tartott az ön-
kormányzati üdülőben. A májusi összejövetelre a 
rossz idő ellenére is sokat ellátogattak, így azután az 
50 literes üstben főzött, ízletes egytálétel „koppra” el-
fogyott az étkezés végére.

Az előkészületek

Kellően kiéhezve Mind elfogyott

Elfogyott a babgulyás

Közösségi élet
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Az idei esemény résztvevői közül legkoráb-
ban a kispályás futballtorna résztvevői keltek, 
akik reggel 8 órától vívták mérkőzéseiket a 
sportpályán. A három helyi és egy kardosi csa-
pat körmérkőzését és a győzelemért járó díszes 
serleget a Sörangyalok fantázianévre keresztelt, 
szomszédos település képviselői nyerték. 

A hivatalos színpadi program délelőtt 11 
órától Szakács Jánosné polgármesterasszony 
köszöntőjével vette kezdetét. A település első 
embere a hagyományokhoz igazodva, átadta az 
Örménykút Községért kitüntető díjat is, ame-
lyet ebben az esztendőben Csicsely Pálnak ítélt 
oda a település képviselő-testülete. A folytatás-
ban indult a kulturális műsorok sora, amely 
sokszínűen, minden korosztály igényének meg-

felelően lett összeállítva. 
Elsőként a Trefort Ágoston 
Általános Iskola és Óvoda 
tanulóinak énekes, zenés 
fellépését követhette nyomon a közönség. Az 
ízletes birka-, vagy marhapörkölt elfogyasztá-
sa közben szemet gyönyörködtető hastánc be-
mutató, azt követően pedig a gyomaendrődi 
mazsorettek előadása csalt ki tapsot a nézők-
től. Ezzel párhuzamosan a jó üzlet reményében 
árusok hada várta helyieket, a gyermekek szá-
mára pedig kézműves sátrat és ugráló várat is 
emeltek. 

A délutáni fő műsoridő során Markos Zoltán 
és Rácz Mihály gitáros parodista kettős, ismer-
tebb nevén a Defekt Duó teremtett pezsgő han-

Szakács Jánosné polgármester és Miskó 
Bence körjegyző adta át a kitüntetést 

Csicsely Pálnak

Az iskolások műsora A gyermekeket is „lefoglalták”

Nyerő volt a hastánc

Zsivány Fecó és Zsivány Pityu Tombolanyeremények

Falunap Örménykúton
Minden korosztály talált magának programot

A nap keveset ragyogott, de az örménykútiak jó kedvét, az eltervezett 
falunapi programok megtartását még ez sem tudta elrontani május 
8-án. Nem véletlen, hiszen profi  módon szervezték a teljes falunépét, 
valamint a meghívott vendégeket szórakoztató programokat.

gulatot, melyet tovább fokozott a magyar mu-
latós pop stílus egyik reprezentatív képviselője, 
a Két Zsivány fellépése. A tombolasorsoláson 
értékes nyeremények, közte fődíjként egy ke-
rékpár talált gazdára (nem bunda, de ez utóbbit 
egy önkormányzati alkalmazott, Szrnka Beáta 
nyerte), hogy azután újra élőzene szórakoztassa a 
publikumot. A programból a hagyományos esti 
fáklyás felvonulás sem maradt ki, a napot pedig 
hajnalig tartó, hangulatos bál zárta a konyhán.

Néhány nappal a rendezvény után Szakács 

Jánosné elégedetten értékelte a tapasztalatokat:
– Közel félmillió forintból sikerült megva-

lósítanunk az idei falunapot, s azt gondolom 
jól sikerült rendezvényen vagyunk túl. A helyi 
emberektől és a környező településekről idelá-
togatóktól is kaptunk visszajelzéseket arra vo-
natkozólag, hogy kiválóan érezték magukat. 
Köszönet érte mindazon vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek, akik valamilyen formá-
ban segítették a szervezők munkáját.

B. M.

Falunap
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A május 29-i esemény az elmúlt 
évek során igazi néprendezvénnyé 
nőtte ki magát a helybeliek köré-
ben, amelyre mindig nagy számban 
jönnek el közelben élők, az idős-
otthonok lakóitól kezdve az iskolá-
sokig bezárólag. Egyfajta családi és 
gyermeknap ez, ahol közvetlen és 
baráti hangulatban zajlik a közös 
főzés és étkezés. Az ételek elkészí-
tése folyamán jellemzően fával fűt 
alá mindenki a bográcsnak. A tűz-
helyek viszonylag szűkös területen 
vannak összezsúfolódva, ezért a 
főzés füstfellegek közepette zajlik. 

A Bogrács Napját ünnepelték
A kertbarátok főzték a legízletesebb paprikás krumplit

Ugye gusztusos?
Voltak, akik csak tisztes távolból követték az eseményeket

A helyszínen nagy volt a sürgés-forgás

Már majdnem kész

A díjak átadásából polgármester, jegyző és intézményvezető 
egyaránt kivette részét

Az endrődi városrészhez tartozó Öregszőlőben 
nyolcadik alkalommal ülték és ünnepel-
ték meg a Bogrács Napját. A Közművelődési-
Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató 

Intézmény által felkarolt paprikás krumpli-fő-
zőverseny a szokásos helyszínen, a „Szent Imre” 
Idősek Otthona udvarán várta a főzni vágyókat 
és a hagyományos ételeket kedvelőit.

Díjazottak
I. díj: Nyugdíjas Kertba-

rát Kör (60 pont). II. díj: Cuti 
és Társa (58). III. díj: Iványi 
Lajosné és csapata (56). Kö-é
zönségdíj: Szmola Zoltán (55). 
Gyomaendrőd város különdí-
ja: Újoncok (54). Békés Me-

y

gyei Önkormányzat különdí-
j j

ja: Barátság Klub (54). Várfi  
András polgármester különdí-s
ja: Pipacs (54). Közművelődé-
si-Közgyűjteményi és Turisz-
tikai Szolgáltató Intézmény 
különdíja: Szent Imre Idősek 
Otthona (54). Gyomaendrőd 
Város Fejlődéséért Egyesület 
különdíja: Csapó Elek fősza-
kács (53). Hétszínvirág Tüs-
kevár Nonprofi t Bt. különdíja: 
Rózsahegyi Kálmán Iskola 5. B 
osztálya (53). Endrődiek Bará-
ti Köre különdíja: Gondozási 
Központ (53). 

Mindez egyrészt sajátos hangula-
tot ad a rendezvénynek, másfelől 
egyedi ízt az ételnek. A legtöbben 
paprikás krumplit főztek, különb-
féle módon, de más tradicionális 
ételek is asztalra kerültek. 

Mint arról Tímár Kitti szer-
vező és a zsűri tagja beszámolt, 
közel 40 nevező ételeit kóstol-
ta meg a zsűri, amelynek a dolgát 
alaposan megnehezítette, hogy 
fi nomabbnál fi nomabb étke-
ket tettek eléjük a „versenyzők”.
Amíg a főzés zajlott, a gyerekeket 
Cibere szórakoztatta, később Váradi 
Zoltán csapatának küzdősport be-
mutatója zajlott, majd a Mraucsik 
duó szórakoztatta zenés műsorral a 
közönséget. Az eredményhirdetést 
követően pedig tovább folytatódott 
a programok sora, táncos és zenei 
programokkal.

Kép-szöveg: Weigert József

Gasztrorendezvény
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Verne Gyula munkásságából

Mi magyarok szeretünk főzni. 
Egy felmérés szerint átlag 142 per-
cet töltünk a konyhában naponta. 
Kedvencünk még mindig a fehér 
kenyér és a hagyományos főzött le-
vesek. Ezeket követi a sajt, a tészta-
félék és a szalámi. Bár egészséges, 
mégis visszaszorulóban vannak a 
szárnyasok, a gyümölcsök, zöld-
ségek.

Önnek kedves háziasszony, 
vagy szorgos házi úr, milyen be-
vált receptje van? Hogy készül a 
család kedvenc süteménye? Van-e 
valamilyen különleges étele, amit 
csak ön tud igazán fi noman elké-
szíteni? Küldje el nekünk fény-
képpel, és mi a legjobbak közül 
minden hónapban közzéteszünk 
egyet-egyet, hogy olvasóink is ki-
próbálhassák.  

Címünk: 
 Körös-szögi Extra, 

 5540 Szarvas, Sport u. 12. 
 korosextra@gmail.com 

Receptcsere

Melegszik az idő, nyakunkon a nyár, el-
jött a grillezések ideje. Egy sütéssel egy-
bekötött kerti parti tartalmasabbá, szí-
nesebbé teheti a nyári délutánokat és es-
téket. Nem kell hozzá más csak grillsü-
tő, némi hús, fűszerek, olaj, zöldségfélék 
és természetesen sok jókedv. Meg persze 
némi előkészület és néhány bevált recept. 
Ehhez nyújtunk támpontot.

Fűszerezés, pácolás
A húsok fűszerezéséhez kiváló grillfűszerek 

kaphatóak, ha pedig nincs időnk hosszú órá-
kon át tartó pácolásra, használjuk villámpá-
cokat, melyekkel 30 perc alatt csodás, ízletes 
sültek készíthetőek! Leghosszabb ideig a mar-
hahúst kell pácolni, a bélszínt és a hátszínt pél-
dául legalább 48 óráig kell a pácban tartani

Így pácoljunk: sózzuk, borsozzuk, bekenjük 
mustárral, majd annyi olajba tesszük, ameny-
nyi éppen ellepi, lefedjük fóliával és két napra 
hűtőbe tesszük. Sütés előtt meglocsolhatjuk 
Worchester-szósszal. A sertéshús páca hasonló 
a marhahúséhoz, itt azonban a fokhagyma nem 
maradhat ki, de egy éjszakára is elég pácban 

hagyni. A szárnyas húsok fűszerezéséhez hasz-
náljunk szárnyas fűszerkeveréket, olajba téve, 
fólia alatt egy éjszakára hagyjuk hűtőben. A ha-
lak ízesítéséhez is kapható már fűszerkeverék, de 
– főleg a tengeri halaknál – ne felejtsük el a hal-
húst jól becsöpögtetni citrommal. A halat fűsze-
rezés után elég 1-2 óráig a hűtőben hagyni. 

Szalonnába tekert csirkemell
Hozzávalók: 6 egész csirkemell, 12 vékony 

szelet bacon császárszalonna, só, bors, őrölt 
fekete bors, enyhén csípős őrölt pirospaprika, 
kevés olívaolaj. 

A csontról lefejtjük és zsírtalanítjuk a húst, 
így tucatnyi fél csirkemellet kapunk. A húso-
kat besózzuk, majd őrölt fekete borssal és csí-
pős paprikával bedörzsöljük és betekerjük a vé-
kony szelet szalonnákba. Két-három óráig nem 
légmentes, zárt edényben állni hagyjuk, majd 
parázs felett, rostlapon lassan süssük, hogy a 
szalonna mellett a hús belseje is megsüljön, és 
a zsír átjárja a mellet. Sütés közben néha olíva-
olajjal átkenjük. Köretnek kiválóak a rostlapon 
sült, vékony szeletekre vágott zöldségek: para-
dicsom, paprika, padlizsán, cukkini. 
Köretek

A grillhúsok első számú köretei a grillezett 
zöldségek, de ha ez valakinek nem elég, ak-
kor próbálja ki a fóliázott burgonyát. Ez úgy 
készül, hogy a krumplit alufóliába csomagol-
juk, így tesszük fel a grillrácsra sülni. Mikor 
megsült, levesszük a rácsról, kibontjuk és csak 
fogyasztás előtt húzzuk le a héját. Kiválóan il-
lenek a grill-lakomákhoz a dresszingek: húsok 
mellé kínáljunk ketchupot, mustárt vagy majo-
nézt. A primőr zöldségekből készült salátákhoz 
kínáljunk salátaönteteket. A fűszeres falatokra 
bizony jól csúszik az itóka is, de ezt már min-
denkinek saját ízlésére bízzuk.          B. L. A.

Eljött a szabadtéri sütögetések ideje
A nyári grill partik elengedhetetlen kellékei

Szabadidő
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Takarítanak a civilek. A kondorosi civil 
szervezetek június 26-án nagytakarítást végez-
nek a Nagymajorban, hogy a Kondorosiak II. 
Világtalálkozója alkalmából a Batthyány-Geist 
kastély, az Ybl Miklós által tervezett kápolna és 
a kastélypark méltó módon fogadhassa a láto-
gatókat. A munkálatok szakszerű lebonyolítá-
sát a TESZI irányítja.

Békés váltás. Július 1-jével megszűnik a 
munkaszerződés Kovacsics Imre és a gyoma-
endrődi önkormányzat között. A Liget Fürdő 
Kft. tavaly 21 milliót vesztett vagyonából, ezért 
a képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy dön-
tött, hogy menesztik a vezetőt, aki maga is fel-
mentését kérte. 

Csabacsűd doayen-je. Csabacsűd legidő-
sebb emberét, a 104 esztendős Sindely Jánosnét 
köszöntötték a település vezetői. Molnár József 
polgármester, Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző, 
Szél Sándorné, a polgármesteri hivatal ügyin-
tézője, valamint Juhász István, a nyugdíjasklub 
vezetője látogatta meg Erzsike nénit, aki 1906. 
május 28-án látta meg a napvilágot.

Támogatás civileknek. A Békés Megyei 
Önkormányzat 30 millió forintos támogatást 
nyújt 30 megyei alapítványnak és 83 civil szer-
vezetnek. A támogatás célja Békés megye kul-
turális értékeinek megismertetése, másrészt a 
kulturális életének élénkítése.  

Telefonszám változás. Az Endrődi Közös-
ségi Ház tájékoztatja látogatóit és partnereit, 
hogy a vezetékes telefonszáma május folyamán 
megváltozott. Az új hívószám a következő: 
(06-66) 610-538.

Átadták a hidat. Az előzetes terveknek meg-
felelően, június 1-jén forgalomba helyezték az 
átépített endrődi Körös-hidat. Az 1,1 milliár-
dos beruházásból a híd teljesen megújult, a régi-
ből csak a pillérek maradtak. Az új felszerkezet 
szélesebb és lényegesen erősebb a réginél, bár a 
kerékpáros forgalom egyelőre nem megnyugta-
tóan rendezett.

Bővül a kerékpárút. Gyomaendrőd önkor-
mányzata mintegy 142 millió forintnyi támo-
gatást nyert belterületi kerékpárút hálózata bő-
vítésére. Az új út egyik nyomvonala a Fő úton 
a Szabadság tér és a Bajcsy-Zsilinszky utca kö-
zött épül 800 méter hosszon, a folytatása pedig 
a Bajcsy-Zsilinszky utcán a Fő úttól a Kazinczy 
utcáig épül meg 1700 méter hosszúságban. A 
kivitelezési munkálatok június 10-én kezdőd-
nek és várhatóan október 20-áig tartanak.

Virágos Magyarországért! Szarvas és Kon-
doros is benevezett a „Virágos Magyarország-
ért!” környezetszépítő versenybe, amelynek 
célja környezetbarát, vendégváró településkép 
kialakítása. Természetesen a helyi lakosokra is 
számítanak: nekik nem kell egyebet tenniük, 
csak a saját portájukat, illetve az ingatlanuk 
előtti közterületet megóvni, gondozni. 

HÍRROVAT

MÉDIAPARTNERÜNK

Bár erre az évre Gyomaendrődről Füzesgyar-
matra költözött, az idén sem maradt bogárta-
lálkozó nélkül a vidék. Június első hétvégéjén 
a szarvasi Pedagógus üdülőt népesítették be 
Bogarasok, akik nemzettől függetlenül, igazi 
nagy családot alkotnak. A kis púpos szerelme-
sei minden helyzetben összetartanak, segítenek 
egymásnak, de szívesen fogadják a „kintről” ér-
kezőt is. Az önfeledt bogarazásból a szombat 

délutáni felvonulás során a város lakói is ízelí-
tőt kaphattak. A technika fejlődésének köszön-
hetően újabb és újabb szuperjárgányok látnak 
napvilágot, de a fapados lomha bogár mit sem 
veszített népszerűségéből. Nem csoda, hisz az a 
kisugárzás, amivel bír ez a kis autó, remélhető-
leg sokáig fogja vonzani jelenlegi, ex, és jöven-
dőbeli tulajdonosait és szerelmeseit.

–bam–

Felvonulás a városban

Bogarasok randevúztak Szarvason

A játékfüggőség társadalmi és egyéni kockázatairól készített felmérés szerint a 18 
év feletti magyar lakosság 1,2%-a szerencsejáték-függő. A körülbelül százezres réteg 
nagyságrendileg 25 milliárd forintot játszik el évente, ezen túl a nagykorú lakosság to-
vábbi 5,7% tekinthető mérsékelt rizikófaktorú szerencsejátékosnak. 

25 milliárdot játszunk el évente

Az IPSOS Véleménykutató Zrt. egy ko-
moly, 10 000 fős országos vizsgálatban mér-
te fel a szerencsejáték függőség magyarországi 
helyzetét és az egyes játékok hatását. A tanul-
mányból kiderül, hogy a Szerencsejáték Zrt. 
által nyújtott játékokra a játékszenvedéllyel 
küszködők alig költenek többet, mint az átla-
gos „nem problémás” játékosok. Aki már füg-
gő, az szinte válogatás nélkül mindent játszik, 
ők a szórakozóhelyek félkarú rablóinál, kaszi-
nókban vagy online pókeren játszanak el nagy 
pénzeket. A felmérés szerint egy-egy függő 
átlagosan valamivel több, mint 21 ezer forin-
tot költ havonta szenvedélyére (sokan az egész 

fi zetésüket – vagy segélyüket – beledobálják 
a gépbe), így jön ki az évi 25 milliárd forint.
A közvélekedés a játékszenvedélyt a súlyos szen-
vedélybetegségek között tartja számon. A meg-
kérdezettek egy 100 fokú skálán 85-ös súllyal 
az egyént tették felelőssé annak kialakulásáért, 
50-es súllyal a játékostársakat és 42-vel a játék-
szervezőt. A szerencsejáték-szenvedélybetegség 
kialakulásának folyamata hasonlatos az alko-
holizmushoz vagy kábítószer-függőséghez. A 
legveszélyeztetettebb csoportba döntő részben 
fi atal, 40 év körüli férfi ak tartoznak, ugyanak-
kor a szakmunkások, vagy középiskolai végzett-
ségűek is könnyen beleesnek ebbe a betegségbe.

Szabadidő
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Három gyomaendrődi és két 
szarvasi aranyérem született 
az év első jelentősebb hazai ka-
jak-kenus eseményén, a Fadd-
Domboriban lebonyolított má-
jus végi maraton magyar baj-
nokságon. A hosszú idő után 
újraéledő Tolna megyei pá-
lyán a felnőttek mellett az ösz-
szes korosztály lemérhette fel-
készültségét, érthető tehát, 
hogy mindhárom kistérségi 
utánpótlás műhely komoly lét-
számmal képviseltette magát 
az eseményen.

Az ifj úságiaknál a szarvasi 
Nyemcsok Máté okozott kellemes 
meglepetést, aki a 21 kilométe-
res síkvizi számot nyerte meg. 
Fölényére jellemző, hogy a né-
pes mezőny végett indított másik 
döntő győztesénél 2 és fél perccel 
jobb időt produkált. A nőknél a 
békésszentandrásiak korosztályos 
maraton Európa-bajnoka, Bodonyi 
Dóra produkált 1:31:29 órás fan-
tasztikus időeredményt, de még 
ezzel is csak a dobogó legalsó foká-
ra állhatott, megismételve a tavalyi 
helyezését. 

Egy korosztállyal lejjebb a Tótka 
Sándor, Gellai Tamás által alko-
tott gyomaendrődi páros nyaká-
ba akasztották az aranyérmet a 15 
km-es szám eredményhirdetése-

Bodonyi Dóra férfi  szintű időeredménye is kevés volt az 
aranyéremre

Májusi maraton öt aranyat ért
Ez az esztendő is jól indult kajakosaink számára

kor. Kovács Gábor tanítványai kö-
zül Gellai Tamás azért is dicséretet 
érdemel, mert egy nappal később 
egyéniben második helyen ért cél-
ba. Ahogy arra már utaltunk: a né-
pes mezőnyök miatt több esetben 
is két döntőt rendeztek. Így for-
dulhatott elő az a ritka eset, hogy 
a kölyök korosztály MK–1 10 km-
es számában Csatári Bence és Bótos 
Attila révén a Körös Kajak két ver-
senyzője is a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott. A Kovácsné Koz-
ma Diána által felkészített srácok 
közül Csatári Bence egy perccel 

volt gyorsabb klubtársánál, ezzel 
együtt az aranyérem mindkette-
jüknek dukált.

Hogy összességében a szarva-
siak is remekül zárták a maraton 
bajnokságot, az leginkább a gyer-
mek korosztály képviselőinek 
tudható be, akik „megnyomták a 
krétát”. Közülük a II. évfolyamos 
Kuli István, Kiszely Tamás páros 
tudott győzni 5 kilométeren, tár-
saik pedig további három máso-
dik és egy harmadik helyet tettek 
a közösbe. 

B. M.

Dobogós 
helyezések

Női ifj úsági. K–1 21 km: 
3. Bodonyi Dóra (Békés szent-
andrás). Férfi  ifj úsági. K–1 21 
km, síkvizi: 1. Nyemcsok Máté 
(Szarvas, edző: Nyerges Atti-
la). Serdülő leány. K–2 15 km, 
VI. évfolyam: 2. Ágoston Kata 
Rebeka, Kéri Virág (Körös Ka-
jak), 3. Fazekas Dóra, Fazekas 
Györgyi (Szarvas). Serdülő fi ú. 
K–2 15 km, VI. évf.: 1. Tótka 
Sándor, Gellai Tamás István 
(Körös Kajak, edző: Kovács 
Gábor). K–1 15 km, VI. évf.: 2. 
Gellai Tamás István. Kölyök 
fi ú. MK–1 10 km, III. évf.: 1. 
Csatári Bence (Körös Kajak, 
edző: Kovácsné Kozma Diána) 
és Bótos Attila (Körös Kajak, 
edző: Kovácsné Kozma Diána). 
Gyermek leány. MK–1 5 km, 
II. évf.: 2. Varga Anita (Szar-
vas), 3. Homonnai Luca (Szar-
vas). Gyermek fi ú. K–2 5 km, 
II. évf.: 1. Kuli István, Kiszely 
Tamás (Szarvas, edző: Bátor 
György). MK–2 5 km, II. évf.: 
2. Molnár Ábel, Zvara Tibor 
(Szarvas). MK–2 5 km, I. évf.: 
2. Holló Krisztián, Szilágyi 
Soma Adolf (Szarvas).

S z a b a d i d ő s p o r t o l ó k .
K–1 10 km: 3. Badar Gergő 
(Békésszentandrás). K–2 10 km: 
3. Krajcsovicz György, Lénárt 
Róbert (Békésszentandrás).

Íjászokat várnak 
az Anna-ligetbe

A nyári időszakban meglehe-
tősen színes programok várják 
a Szarvasra látogatókat, illetve 
a helyieket. Az utóbbi években 
ezt a kínálatot bővíti egy hagyo-
mányőrző íjászverseny, amelyet 
Szarvas Íjászai az MTTSZ Sza-
badidős és Lövészklub, vala-
mint a Körös-Maros Nemzeti 
Park közreműködésével bonyo-
lítanak le az Anna-ligetben.

A magyar tradicionális íjá-
szat ápolására és népszerűsíté-
sére hivatott megmérettetést 
ebben az esztendőben június 
12-én, 9.30 órától tartják meg. 
A rendezvényre számos megyei 
és környező település íjászait 
várják a házigazdák. A résztve-
vőknek 24 körkörös, 2-3 D-s, 
illetve ügyességi célra kell 3-3 
vesszőt leadniuk, amelyek egy 
része a szokásostól messzebb 
lesz elhelyezve. A szervezők 
nemenként 5 kategóriában hir-
detnek végeredményt.

A Magyar Ka-
jak-Kenu Szö-
vetség versenyt 
ír ki amatőr sár-

kányhajó csapatok számára, akik 
közül a legjobbak elindulhatnak 
az augusztus 26–29. között sorra 
kerülő szegedi világbajnokságon. 
Bajnokot hirdetnek a legjobb honi 
település, iskola, valamint a leg-
gyorsabb céges hajó kategóriában. 
Amatőr verseny lévén olyan csapa-
tok, baráti társaságok jelentkezését 
várják, akik most ismerkednek a 
sárkányhajózással vagy éppen en-
nek a versenynek a kedvéért ül-
nek össze. A szegedi fi nálé felve-
zetése egy egész szezonon átívelő 
roadshow, mely során az ország 
7 különböző pontján rendeznek 
sárkányhajó kupát. Az egyik hely-
szín június 12-én Szarvason lesz, 
a Holt-Körös Városi Strand előtti 
szakasza. A válogatókon elinduló 
csapatok 350 méteres távon mér-
kőznek meg egymással. Az első 
három helyezett jut tovább az or-
szágos döntőbe, amely a szegedi 

világbajnokság „betétszámaként” 
kerül megrendezésre. Amennyiben 
egy település képviseletében több 
hajó indul, úgy részükre városi 
elődöntőt rendeznek a helyszínen, 
amelynek győztese indulhat a te-

lepülések közötti selejtezőben. A 
kategóriák végső győztesei egymil-
lió forintot tehetnek majd zsebre, 
a másodikak raftingtúrán vehet-
nek részt, a harmadikaknak pedig 
sportruházat lesz a díjuk. 

Sárkányhajó roadshow Szarvason

Sport
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Gyomaendr d, F  út 214.

Tel: 06-66-282-822; 06-30-349-1325 

Nyitva tartás. H-P: 9.00-17.30; SZ: 9.00-12.00 

Június 12., szombat
Íjászat
9.30: Hagyományőrző íjászver-

seny, Szarvas, Anna-liget.
9.30: Országos sárkányhajó 

roadshow, Szarvas, Városi strand.
Június 19., szombat
Lovassport
9.00: Békésszentandrási Lovas 

Napok, Békésszentandrás, Bencsik 
Mihály Sporttelep.

A rendező Békésszentandrási Hu-
nyadi Mátyás Lovas Egyesület színes 
lovasprogramokkal várja a rendez-
vényre kilátogató vendégeket. 

Június 20., vasárnap
Lovassport
9.00: Békésszentandrási Lovas 

Napok, Békésszentandrás, Bencsik 
Mihály Sporttelep. 

Július 3., szombat
Strandröplabda
9.00: Dél-alföldi strandröplabda 

bajnokság, Szarvas, Kacsa tó.
Megyei bajnokságként kelt élet-

re 1999-ben, időközben regionális 
versenysorozattá nőtte ki magát 
az öt állomásból és döntőből álló 
sorozat, amelynek nyitófordulóját 
tartják Szarvason.

Kajak-kenu
15.00: Simon-Fiala Tibor-em-

lékverseny, Békésszentandrás, Ben-
csik Mihály Sporttelep.

A Békésszentandrási Hunyadi 
Mátyás Kajak-Kenu Sportclub or-
szágos szintű, tradicionális versenye 
idén ünnepeli 40 éves jubileumát.

Július 4., vasárnap
Kajak-kenu
8.00: Simon-Fiala Tibor-emlék-

verseny, Békésszentandrás, Sport-
telep.

Strandröplabda
9.00: Dél-alföldi strandröplabda 

bajnokság, Szarvas, Kacsa tó.
Július 17., szombat
Kajak-kenu
15.00: Körös-kupa, Sándor Ta-

más-emlékverseny, Szarvas, Szent 
István Park.

A Szarvasi Kajak-Kenu Club 
évente megrendezi népszerűsítő 
versenyét, amely 2003-tól felvette 
a klub néhai alapítójának nevét. 

Július 18., vasárnap
Kajak-kenu
8.00: Körös-kupa, Sándor Ta-

más-emlékverseny, Szarvas, Szent 
István Park.

SPORTMŰSOR

Tenisz tábor
Június 21–25. és július 5–9. 

között tenisz tábort rendeznek 
Szarvason, a 44-es főút mellet-
ti pályákon, amelynek keretein 
belül kezdő és haladó csoport-
ban képzik a gyermekeket. A 
tábor a második hét végén ver-
sennyel zárul. A további infor-
mációkról Fest Attila oktatónál 
lehet érdeklődni a (+36-20) 
593-1590-es telefonszámon.

Véget értek küzdelmek a 2009–
10-es évi különböző szintű kézi-
labda-bajnokságokban. A kistér-
séget az NB II-es szinten két férfi  
együttes, a megyei bajnokságban 
pedig négy női, valamint egy fér-
fi  alakulat képviselte. A harma-
dik vonalban jobbára alárendelt 
szerep jutott a Kondorosnak és a 
Szarvasnak, ezért jövőre mindkét 
klub a megyei pontvadászatban 
folytatja, ahol idén újoncként a 
gyomaendrődiek vitézkedtek. A 
hölgyeknél a környező együttesek 
közül a Gyomaendrőd teljesített 
legjobban, amely sokáig a bajno-
ki címért is versenyben volt, ám 
a pontvadászat fi nisére alább ha-
gyott a lendület, és végül a harma-
dik helyen végzett.

Végeredmények
NB II-es férfi  bajnokság: 1. 

Rákóczifalva 33 pont, 2. Makó 29, 
3. Kiskunmajsa 29, 4. Békéscsaba 
28, 5. Újkígyós 25, 6. Székács KE 
23, 7. Berettyóújfalu 22, 8. Martfű 
21, 9. Mezőtúr 20, 10. Kondoros 
15, 11. Gyula 10, 12. Szarvas 9.

Megyei férfi  bajnokság: 1. Bé-
késcsaba 35, 2. Kétsoprony 30, 3. 
Mező hegyes 20, 4. Köröstarcsa 14, 5. 
Gyoma endrőd 13, 6. Nagyszénás 8.

Megyei női bajnokság: 
1. JALTE 39, 2. Békés 32, 3. 
Gyomaendrőd 30, 4. Mezőberény 
29, 5. Szarvas 21, 6. Kétsoprony 
21, 7. Békésszentandrás 17, 8. 
Füzesgyarmat 12, 9. Doboz 10, 
10. Kondoros 9, 11. Gádoros 0.

Bronzérmesek a gyomaendrődi lányok

A szarvasi Babilon Táncsport Egyesület táncosai 
(fotónkon) közül a Kovács Zsanett, Parczen Orsolya 
youth duó, valamint Benyó Eszter és Litauszki Lau-
ra által alkotott mini duó is a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott az IFMD (International Federation 
Modern Dance) közelmúltban megrendezett hip-
hop világbajnokságán. A lengyelországi eseményen 
számos kiváló eredmény született: a szarvasiak által 
bemutatott 14 számából 11 ért valamilyen dobogós 
helyezést, kettő pedig éppen csak elmaradt attól. 

Íme a Kovács Krisztina által felkészített csoport di-
csőséglistája. Felnőtt szóló: 7. Antal Xénia. Youth szó-
ló: 4. Kovács Zsanett. Youth csoport: 4. Benyó Eszter, 
Litauszki Laura, Csonki Napsugár, Monostori Dóra, 
Kincsesi Dóra, Trenyik Kira. Junior szóló: 3. Mrena Dá-

vid . Youth duó: 3. Kincsesi Dóra, Trenyik Kira. Mini 
szóló: 3. Csonki Napsugár. Mini duó: 3. Molnár Kiara, 
Borbély Laura. Junior A csoport: 3. Kovács Zsanett, 
Parczen Orsolya, Pillár Bianka, Megyeri Mária, Pusztai 
Enikő, Molnár Cintia. Junior formáció: 3. Kovács Zsa-
nett, Parczen Orsolya, Pillár Bianka, Megyeri Mária, 
Pusztai Enikő, Molnár Cintia, Balczó Boglárka, Mol-
nár Boglárka, Melis Vanda, Nagy Réka, Papp Gerda, 
Tomasovszki Lili, Antal Fanni, Mrena Dávid, Selmeczi 
Rita. Youth duó: 2. Lajtos Krisztina, Gyulai Fanni. Fel-
nőtt duó: 2. Kovács Krisztina, Várnagy Berta. Felnőtt 
csoport: 2. Kőfalvi Noémi, Ábrahám Vivien, Lestyán 
Rebeka, Karádi Anna, Bodnár Éva, Ribárszky Arienn, 
Dina Dominika. Youth duó: 1. Kovács Zsanett, Parczen 
Orsolya. Mini duó: 1. Benyó Eszter, Litauszki Laura.

Világbajnok szarvasi táncosok

A bronzérmes gyomaendrődi női együttes
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Június 12., szombat
9.00: Kézműves foglalkozások, 

Gyomaendrőd, Kreatív Kuckó.
22.00: Sztár Night, Gyomaendrőd, Club 

Pavilon, Erzsébet liget.
Június 13., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 

Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
Június 18., péntek
22.00: Ingyenes Juventus Rádió Retró 

Buli, Gyomaendrőd, Club Pavilon, Erzsébet 
liget.

Június 19., szombat
9.00: Kézműves foglalkozások, 

Gyomaendrőd, Kreatív Kuckó.
10.00: „Együtt a Kárpát-medencé-

ben” IX. Suttyomba Népzenei Fesztivál, 
Gyomaendrőd, Gyomai Tájház és Alkotóház.

Népzenei koncertek és előadások, kézműves 
vásár, bemutatók, gasztronómiai különlegessé-
gek, kézműves foglalkozások.

20.00: Múzeumok éjszakája, Szarvas, 
Tessedik Sámuel Múzeum.

22.00: Hit Music Party, Gyomaendrőd, 
Club Pavilon, Erzsébet liget.

Június 20., vasárnap
17.00: Rumba táncsport egyesület évzáró 

táncbemutatója, Gyomaendrőd, Katona Jó-
zsef, Városi Művelődési Központ.

Június 26., szombat
9.00: Kézműves foglalkozások, 

Gyomaendrőd, Kreatív Kuckó.
10.00: Repülőbarátok találkozója, Szar-

vas, Kákai repülőtér.
10.00: László napi búcsú, Hunya, Sport-

pálya.
Gyermekműsorok, kispályás foci, zene, tánc 

és esti szabadtéri bál várja a Hunyára látoga-
tókat.

10.00: Falunap, Csabacsűd.
Az idei csabacsűdi falunap sztárvendége a 

bájos Dukai Regina lesz, aki 19 órától lép fel.
15.00: Családi Nap, Gyomaendrőd, Beth-

len Gábor Szakközépiskola Ipari tagozata ud-
vara.

19.00: Szent Iván éji programok, Kondo-
ros, Hősök tere.

20.00: Rádiómulató a Tresnyeváci Ászok-

PROGRAMAJÁNLÓ

Dukai Regina, a csabacsűdi falunap 
sztárvendége lesz

Sass Sylvia június 30-án ad hangversenyt 
Szarvasoon

kal, Szarvas Vasipari Zrt. Étterem.
Június 30., szerda
19.00:  Sass Sylvia és Teleki Miklós hang-

versenye, Szarvas, Evangélikus Ótemplom.
Július 3., szombat
10.00: Korbely István jubileumi kiál-

lítása, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
Július 5., hétfő

14.00: Nagyanyáink, nagyapáink játékai 
című kiállítás megnyitója, Békésszentandrás, 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár.

Július 7., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, 

Gyomaendrőd, Katona József, Városi Művelő-
dési Központ. 

Július 9., péntek
20.00: XIII. Aratónap és Kárpát-meden-

cei Nemzetiségek Találkozója, Szarvas-Ezüst-
szőlő, Középső sori iskola.

A látogatók megismerkedhetnek az aratás 
hagyományos módjával, eszközeivel. A hazai és 
a határon túli magyarlakta településekről érke-
ző csapatok az aratás mellett aratóételek elké-
szítésében is összemérhetik tudásukat.

Július 10., szombat
8.00: XIII. Aratónap és Kárpát-medencei 

Nemzetiségek Találkozója, Szarvas-Ezüstsző-

Kondorosiak Világtalálkozója
A Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú 

Alapítvány a helyiek és a településről el-
származottak kapcsolattartása, valamint 
az identitás megőrzése érdekében július 9–
11. között ismét megrendezi a Kondorosiak 
II. Világtalálkozóját. A rendezvényt széles 
körű társadalmi összefogással, Kondoros 
Nagyközség Önkormányzata és intézmé-
nyei, civil szervezetek, vállalkozások, va-
lamint magánszemélyek segítségével való-
sítják meg.

A részletes program megtekinthető az 
alábbi weboldalon: http://sites.google.
com/site/kondorosiak 

lő, Középső sori iskola.
10.00: Kondorosiak II. Világtalálkozója, 

Kondoros, Sportpálya.
Július 11., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 

Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
9.00: XIII. Aratónap és Kárpát-medencei 

Nemzetiségek Találkozója, Szarvas-Ezüstsző-
lő, Középső sori iskola.

10.00: Kondorosiak II. Világtalálkozója, 
Kondoros, Sportpálya.

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjte-
mény. Városi Képtár, Kossuth út 11. Infor-
mációk: ℡ (+36-66) 283-524.

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

Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény. Ró-
zsahegyi Kálmán Általános Iskola, Népliget 
út 2. Információk: ℡ (+36-66) 283-938.

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

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

Kner Nyomdaipari Múzeum. Kner 
Nyomda, Kossuth út 16. Információk, láto-
gatás bejelentése: ℡ (+36-66) 581-640.

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

Mindent a szemnek
GYOMAENDRŐD

KONDOROS
Kondorosi Tájház. Ady Endre u. 12. In-

formáció: ℡ (+36-66) 388-389.

Szárazmalom. Ady Endre u. 1. Infor-
mációk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 
216-608.

Szlovák Tájház. Hoff man János u. In-
formációk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-
20) 228-8809.

Tessedik városa hajdan és ma – Domán 
Imre néprajzi gyűjteménye. Tessedik Sá-
muel Múzeum, Vajda P. u. 1. Információk: 
℡ (+36-66) 216-608.

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

SZARVAS

Program oldal
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Oláh Mátyás László alkotásaiból nyílt kiállítás május 
28-án, „Víz, hely, identitás” címmel a gyomaendrődi 
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény és Városi 
Könyvtárban. A 35 esztendős fővárosi művész fi atal kora 
ellenére számos díj büszke tulajdonosa, köztéri szobrait 

olyan forgalmas budapesti helyszíneken lehet fellelni, 
mint a Deák, a Kossuth és a Moszkva tér. A június 29-ig 
látogatható tárlatot dr. Szonda István intézményvezető 
ajánlotta a nagyközönség fi gyelmébe. A kiállítás hétfő-
től péntekig, 9–14 óra között tekinthető meg. 

Közszemlén egy ifj ú tehetség
A Petőfi  István Általános Iskola 

felső tagozatos, festészet tanszakos 
diákjai június 2-án a Dérczy Fe-
renc Könyvtárban tanévzáró kiál-
lítás keretében mutatták be fest-
ményeiket. Kondoroson 1996-tól 
vehetnek részt művészetoktatás-
ban a diákok, az áttörés éve azon-
ban 2007 volt, amikor az iskola 
megkapta a „Kiválóra Minősített 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény” címet.

 Jelenleg két ágon működik mű-
vészetoktatás (zeneművészet, vala-
mint képző- és iparművészet) 93 
tanuló tanulóval. A 20 felső tago-
zatos festészetet tanuló diák mun-
káit tanáruk, Nyerges Gáborné, va-
lamint Laurinyeczné Trnyík Judit 
igazgató asszony méltatta. Dankó 
Béla polgármester az ünnepélyesen 
megnyitó során arról biztosította az 
intézményt, hogy az önkormány-
zat a jövőben is támogatni fog-
ja az alapfokú művészetoktatást, 
amelynek legfontosabb célja, hogy 
hozzájáruljon magyar társadalom 
művészeteket értő és művelő nem-
zedékének felnövekedéséhez.

Tanévzáró 
kiállítás

Köszönet-
nyilvánítás
A 80 esztendős Endrődi 

Népház, valamint alapítója, 
Csernus Mihály apátplébános 
tiszteletére rendezett emlékün-
nepség szervezői köszönetüket 
fejezik ki a program anyagi 
támogatásáért: Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának, 

g y

az Idegenforgalmi Alapnak, 
a Civil Alapnak, Németh De-
zsőnek, a Németh Kft. ügyve-
zetőjének, Dinya Lászlónak, a 
Corvo-Bianco Schuh Bt. ügy-
vezetőjének, Tari Sándornak
és feleségének, a Gondozási 
Központnak, a Jucca Virág-
boltnak, a Hárs Hotelnek, a 
Tímár Panzió tulajdonosa-
inak és dolgozóinak. A Ró-
zsahegyi Kálmán Általános 

g

Iskola vezetőinek és pedagó-
gusainak, az Endrődiek Bará-
ti Köre Egyesület vezetőinek 
és a nagy számban megjelent 
tagjainak, Bella Rózsa grafi -
kusművésznek és családjának, 
a ClubNetCet Egyesület tag-
jainak.

Külön köszönet illeti Lo-
vász Kálmánné munkáját, aki é
Csernus Mihályról több heti 
kutatómunka alapján nagyon 
sok és hasznos írásos anyagot 
gyűjtött össze számukra. 

A szervezők

Nagyanyáink és nagyapáink já-
tékaiból nyílt kiállítás a gyermek-
napon a szarvasi Tessedik Sámuel 
Múzeumban. A megnyitót Szenes 
János megemlékezése, a Chován 
Kálmán Művészeti Alapiskola 
néptáncos növendékeinek bemu-
tatója és hagyományőrző játszóház 
tette teljessé a szép számban meg-
jelent gyerekek, valamint kísérő-
ik számára. A Szarvasi Kézműves 
Egyesület által szervezett tárlat jú-
nius 30-ig lesz látható a múzeum 
nyitva tartási idejében, azt köve-
tően július 5–31. között a játékok 
egy részét a békésszentandrási Kö-
rös Művelődési Házban állítják ki.

Ősi játékok tárlata

Pályáztak, nyertek
A hunyai Kiszelyné Tímár 

Erika és Pintérné Hanyecz Éva 
2008-ban eredményes pályázatot 
nyújtott be a fi atal gazdálkodók 
induló támogatására. A kedvező 
elbírálásban részesülő projektjük 
megvalósítására fejenként 40 000 
Eurót nyertek az EMVA alapból. 
Az összeget mindketten a nö-
vénytermesztéssel és állattartással 
foglalkozó családi gazdaságuk el-
indítására fordították, amelynek 
fenntartásában ma is tevékenyen 
részt vesznek. 

Kultúra
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Az ára: fél 
milliárd

Egy genfi  
aukción gaz-
dát cserélt a 
világ legdrá-
gább bélyege 
(képünkön). 
Az 1855-ben 
hibásan nyomott svéd 3 shil-
linges bélyegért 1996-ban 970 
ezer fontot adtak, bár a mos-
tani vételárat, mint ahogy a 
vevők kilétét sem fedték fel, de 
szakértők szerint valahol 1,6-
1,7 millió font (kb. fél milliárd 
forint) között üthették le a lici-
tet. A Treskilling Yellow nevű 
bélyeg onnan kapta a nevét, 
hogy eredetileg zöldben kel-
lett volna kinyomtatni, de egy 
hiba folytán sárgára sikerült. A 
különleges tévnyomatból ez az 
egyetlen példány maradt fenn, 
és bár vannak korábban készült 
különleges bélyegek, ez a legér-
tékesebb mind közül. A külön-
leges bélyegre állítólag egy svéd 
diák bukkant rá még 1885-ben, 
amikor a nagyszüleinél nézett 
át egy halom levelet. 

Ilyen és ehhez hasonló autós és 
motoros matuzsálemeket csodál-
hatták meg mindazok, akik május 
23-án délelőtt az Arborétumban 
jártak, vagy arra vezetett útjuk. A 
II. Fábiánsebestyéni Veterán- és 
Különleges Járművek Találkozója 
résztvevői szervezett túra kereté-
ben ekkor látogattak el a világhírű 
növénykertbe. Amíg ők a Pepikert 
tavaszi köntösét csodálták, addig 
nagy becsben tartott közlekedési 
eszközeiket a közönség vette must-
ra alá. A leglátványosabb darab az 
eredeti állapotában pompázó Ford 
T Model volt 1925-ből, de akadt 
egy 60-as években gyártott, szé-
pen „kiglancolt” Ikarus busz is, 
amellyel Miskolcról gurult le egy 
kisebb csoport.

Kép-szöveg: Babák Zoltán A Ford T Model igazi kuriózumnak számít

Matuzsálemek a Pepikert parkolójában

Anyós viccek
Az anyós felhívja orvos vejét.

– Fiam, kifi camodott a bokám, 
most mit csináljak?
– Sántítson mama, sántítson!

*
Az anyós már hónapok óta 

vendégeskedik a gyerekeknél. Egy 
este azt kérdezi a vejétől:
– Mondd, van itt nálatok még 
olyan könyv, amit nem olvastam?
Mire a vő: – Csak egy van, 
mama... A menetrend!

Minden kulturált, szórakozni vágyó fi atalt várnak péntek esténként 
az Endrődi Közösségi Házba, ahol 19 és 23 óra között éjszakai pingpon-
gozásra nyílik lehetőség. A Blaha utca 21. szám alatt található klubhe-
lyiségben azokat is szívesen látják, akiket kevésbé köt le az asztalitenisz, 
mivel más időtöltésre is mód van. Kártyával a kézben, a darts tábla előtt, 
vagy csak egyszerű beszélgetéssel is hasznosan tölthető el az este. Szólt 
te is a barátodnak és látogassatok el együtt, már ezen a pénteken! A be-
lépés ingyenes.   

Pénteki pingpong a Népházban
Fürdőszobai tükör párásodásá-

nak megelőzése: A fürdőszobai 
tükör nem párásodik, s keve-
sebb gőz képződik a fürdőszobá-
ban, ha mielőtt a melegvízcsapot 
megnyitnánk, kb. 5 cm hideg vi-
zet engedünk a fürdőkádba.

Vasalástól kifényesedett nad-
rág: Ha a sötét színű nadrág va-
salása után fényes foltok jelennek 
meg a szöveten, ne essünk kétségbe. 
Keverjünk össze két evőkanál fe-
hér ecetet 10 evőkanál hideg vízzel, 
majd mártsunk tiszta rongyot az 
oldatba, és fi noman nyomogassuk 
rá a foltokra. Ezután kapcsoljuk gő-
zölős üzemmódra a vasalót, és azt 
a szövettől 3–5 centiméterre tartva 
húzzuk át néhányszor az érintett 
terület fölött. A gőz segítségével az 
ecet eltünteti a kifényesedést. 

Kerti szerszámok gondozása: 
Ha a szerszámok éle tompa, ki-
csorbult, deformálódott, a hibákat 
kalapálással javítsuk ki, a kicsor-
bult éleket köszörüléssel igazítsuk 
ki, majd lapos reszelővel élezzük 
meg. A metszőolló pengéjét hypós 
vízzel mossuk le. Ha életlen, fenő-
kővel élezzük meg. A szoros vagy 
laza szárakat a szorító csavarokkal 
állítsuk be, a fém részeket kenjük 
be olajjal, és kinyitva tegyük szá-
raz helyre.

Háztartási trükkök

Két nap sűrű izgalom, ragyogó 
napsütés, szép eredmények, fá-
radt, de nagyon boldog tánco-
sok. Ez jellemezte a május 22-23. 
között Makón megrendezett X. 
Országos Mazsorett Bajnokságot 
és résztvevőit. A rendezvényen 
tizennégy település együttese, 
mintegy háromszáz versenyzővel 
képviseltette magát.

Az első nap délelőttjén a csapatok 
menetversenyére, másnap pedig a 
színpadi produkciókra került sor. A 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett 
Csoport nyolc kategóriába nevezett 
a legidősebb korosztállyal, a szeni-
orokkal. A lányok nagyszerűen tel-
jesítettek, s jutalmul többször szólí-
tották őket a dobogóra! A botos- és 
a pompon miniformáció egyaránt 
második helyezést ért el, minimix 
kategóriában harmadik hely jutott, 
snow-ban pedig ezüstminősítés. 
Szólóban Knapcsek Kitti remekelt, 
akinek pompon tánca érdemelt 
ki második helyet. Kitti és Baráth 
Beáta pompon párosa ugyancsak 
ezüstre volt jó, míg a botos páros 
táncban a negyedik legjobbnak ér-
tékelte őket a zsűri. Bár a fenti ered-
mények közös munka gyümölcse, 
külön ki kell emelni felkészítőt, 

A lányok szépek és ügyesek is

Európa-bajnokságot ért a dobogó
A legjobbak között jegyzik a gyomaendrődi mazsoretteket

Hunya Jolánt, aki a produkciók 
megálmodója, az igényes koreográ-
fi ák megalkotója volt.

Az országos bajnokság egyben 
kvalifi káció is volt: valamennyi 

dobogós helyezést elért csapat és 
egység részt vehet a csehországi 
Vyskov városában augusztus 27-
29. között megrendezésre kerülő 
Európa-bajnokságon.         –bam–

Szivárvány


