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Nagyapáink és nagyanyáink 
is voltak fi atalok. Ők is szeret-
tek bálba járni, szépen vasalt vi-
seletet ölteni, de azért a munkát 
sem vetették meg, ráadásul nekik 
sokkal nehezebb dolguk volt, mi-

vel szinte mindet a két kezükkel 
kellett elvégezni. Így volt ez a be-
takarítással is, ami az év legfonto-
sabb munkálatát jelentette. Hogy 
ne vesszenek végleg feledésbe a 
kézi aratás hagyományai, arról 

helyben a Szarvasi Gazdák Ha-
gyományőrző Egyesülete gondos-
kodik évről évre, amely idén 13. 
alkalommal szervezett aratónapot 
Ezüstszőlőben.

Képes beszámolónk a 8. oldalon

Az idei aratóversenyre számos környező és határon túli település képviselői öltöztek népviseletbe

Napos népünnep Ezüstszőlőben
Régmúlt idők arató hagyományai elevenedtek meg

A gyomaendrődi Tótka Sándor 
ott lehet Szingapúrban az első if-
júsági olimpián, miután megnyer-
te az ifi  kajakosok sukorói olimpia 
válogatóját. Kovács Gábor tanítvá-
nya érdemeit növeli, hogy serdü-
lőkorú versenyzőként diadalmas-
kodott. A magyar csapat augusz-
tus 10-én utazik el a helyszínre, 
a kajak-kenu számokat augusztus 
21-22-én rendezik.

Mester és tanítványa

Tótka Sándor 
az olimpián

Szarvasi és gyomaendrődi részt-
vevője egyaránt lesz az augusztus 
27–29. között esedékes szegedi 
sárkányhajó világbajnokságnak, 
miután a július 12-i szarvasi regio-
nális selejtezőből mindkét telepü-
lés egysége bejutott a fi náléba. 

Részletek a 16. oldalon

Látványos kis buli volt a 
szarvasi selejtező
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Irány a vébé!

A görög mondák titánoknak és gigászoknak, 
a kánaáni népek emeusoknak nevezték őket, a 
Biblia pedig héberül nefi limek néven emlegeti 
azokat a rendkívüli termetű és képességű lé-
nyeket, akik természetfeletti származással ren-
delkeztek, angyalok vagy félistenek és emberek 
ivadékai voltak. 

Egy 2006-ban megjelent könyv szerint a fé-
lig ember, félig isteni származású lények nem 
csak a mondák világához tartoznak, és tevé-
kenységük nyomai a mai napig láthatók a Föld 
különböző pontjain. Ezt erősítik meg azok a 
szenzációs görögországi leletek, amelyekre a 
közelmúltban bukkantak régészek Argosztól 
északra.

Bővebben a 4. oldalon A szenzációs lelet feltárása

Gigászok márpedig igenis léteztek!
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A nyári szünidőben napközis 
gyermekek számára játékos múze-
umpedagógiai órákat, foglalkozá-
sokat kínál a Tessedik Sámuel Mú-
zeum, az intézmény állandó kiállí-
tásaira építve, mely válogatást nyújt 
az őskor, a népvándorlás kora, a hon-
foglalás kor valamint a XVIII–XX. 
század parasztságának tárgyi és szel-
lemi kultúrájából. A diákok bepil-
lantást kaphatnak a múzeum szak-
alkalmazottainak munkájába is. A 
foglalkozásokra – melyeknek díja 
200 Ft/fő – előzetes bejelentkezés 
szükséges. Bővebb információkkal 
Horváth Mariann szolgál a (+36-20) 
213-5575-ös telefonszámon. 

Pedagógusok fi gyelmébe!

Hirdetés

Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv (ÚMFT), illetve az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram (ÚMVP) Irányító Hatósága 
a fejlesztési pályázata részeként 
kommunikációs terv elkészítését 
írja elő kötelező jelleggel. Ennek 
célja a projekt megvalósításának, 
üzemeltetésének és ezzel kapcso-
latban eredményeinek, kedvező 
hatásainak publikus bemutatása. 
A tervezett kommunikációs célok 
várható költsége is része a projekt 
költségvetésének, így a tényleges 
sajtómegjelenések számlázott költ-
sége után is igénybe vehető a támo-
gatás. A Körös-szögi Extra vállal-
kozik projektreklámok elkészítésé-
re az uniós támogatással megvaló-
sított fejlesztésekről, és ezeknek a 
lapban történő elhelyezésére.

Amennyiben médiaajánlatunk 
felkeltette érdeklődését, kérjük, 
hogy tájékoztasson a fejlesztés be-
kerülési költségéről és a beruházás 
összetételéről, hogy árajánlatunkat 
megküldhessük.

E-mail címünk: korosextra@
gmail.com

Uniós pályázatok 
kommunikációja

Centrumban a természet
A Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság Körösvölgyi Látogató-
központja július 19–23. között „Az 
Anna-liget titkai” címmel  játékos 
természetismereti foglalkoztatót 
hirdet. Ennek keretében természet-
védelmi és kézműves foglalkozások-
kal várják a 6-14 éves korosztályt. 

Jelentkezési határidő: július 16. 
Részletes információk, bejelentke-
zés: (+36-30) 475-1789.
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TŰZIFA VÁSÁR!
Akácfa, bükkfa, tölgyfa, 
hasogatva vagy tekézve.
Akác:
kugli 2200 Ft/q; 
konyhakész 2400 Ft/q.
Bükk, tölgy:
kugli 1900 Ft/q; 
konyhakész 2100 Ft/q.
Szarvason és környékén 
15 q felett ingyenes 
kiszállítás!
Kamion tételben 1500 Ft/q!
Telephelyünk megtalálható 
Szarvas és Ezüstszőlő között 
a 44-es főút mellett, a volt 
autókereskedés helyén.
Telefon: (+36-20) 263-2419

Hunya, Ligeti játszótér és pihenőpark
Hunya Község Önkormányzata sikeres kérelmet nyújtott be ját-

szótér felújítására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) „Falumegújítás és -fejlesztés” című pályázati kiírásra.

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az 
ÚMVP keretében nyújtott 8 961 023 forintos támogatásból EU-
s normáknak megfelelő közterületi játszótér került kialakításra. A 
2010. május végén befejeződött projekt keretében teljesen megújult 
a Ligeti játszótér és a pihenőpark, amely olyan közösségi színtere lett 
a településnek, ahol a gyerekek biztonságban, jó környezetben játsz-
hatnak, a szülők pedig nyugodtan fi gyelhetik csemetéjüket, s az ott 
eltöltött idő számukra is kikapcsolódás lehet.

  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:a vidéki területekbe beruházó Európa
www.umvp.eu
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Az országgyűlés kétharmados többség-
gel választotta meg Domokos Lászlót az 
Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökévé, 
míg a szervezet alelnöke Warvasovszky 
Tihamér, Székesfehérvár jelenlegi polgár-
mestere lett. 

Bár Domokos László jelölését az ellenzék éle-
sen bírálta a nevéhez fűződő és a sajtóban nap-
világot látott kétes ügyek miatt, amelyek kö-
zött olyan esetek szerepelnek, mint az ÁSZ ál-
tal törvénysértőnek ítélt kötvénykibocsátások, 
a saját fi zetésére vonatkozó közérdekű adatok 
kiadásának megtagadása, valamint a kétségbe 
vonható lakhatási támogatás, ezzel együtt a 
Fidesz-frakció kiállt jelölése mellett. Az új ve-
zetőket július 5-i hatállyal választották meg, 
akik a szavazás eredményének kihirdetése után 
letették az esküt.

Alapító okirata szerint az ÁSZ közfeladata – 
az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerveként 
– az államháztartás ellenőrzése a vonatkozó 
törvényekben és egyéb jogszabályokban meg-
határozottak szerint, valamint egyéb, törvény 
által meghatározott feladatok ellátása.

A számvevőszék feladatai között szerepel to-
vábbá a Magyar Nemzeti Banknak, valamint a 
pártok és a pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet 
végző alapítványok gazdálkodásának ellenőrzése. 
Szintén az ÁSZ ellenőrzi az állami adóhatóság és a 
helyi önkormányzatok adóztatási tevékenységét, 
valamint a vámhatóság tevékenységét.

A közgazdász végzettségű Domokos László 
1991 óta tagja a Fidesznek, 1998 óta a szar-
vasi választókörzet országgyűlési képviselője, 
három cikluson át a költségvetési és pénzügyi 
bizottság alelnöke volt. A Fideszben fontosabb 
posztot az 1998 és 2002 között töltött be, ak-
kor a párt frakcióvezető-helyettese volt. 2006 
óta a Békés megyei közgyűlés elnöke. 

Domokos László még a szavazás előtt leszö-
gezte: megválasztása esetén lemond országgyű-
lési képviselői mandátumáról, illetve megszűn-
teti az ezen kívül álló más esetleges összeférhe-
tetlenségeket is. A körzetben időközi választást 
kell majd tartani, ami egybeeshet az őszi ön-
kormányzati választásokkal.

Domokos László és az ÁSZ volt elnöke, 
Kovács Árpád

Domokos László az ÁSZ élén
Időközi választásra lesz szükség a körzetben

A kondorosiak színvonalas programokkal 
készülnek az augusztus 19–21. között tize-
dik alkalommal sorra kerülő Betyár Napok-
ra. Az előkészületekről az esemény központi 
színhelyéül is szolgáló Kondorosi Csárdá-
ban tartottak sajtótájékoztatót.

A rögtönzött csikósbemutatót követően 
Paluska Zoltán alpolgármester múltidézéssel 
kezdte: kiemelve, hogy a felújított csárda adta 
meg az inspirációt a betyárromantika meg-
idézésére, illetve a helyi turizmus fellendítésé-
re. Az eltelt évek során országos hírnévre tett 
szert a rendezvény, amelyet díszvendégek sora 
tisztelt meg, közte Oszter Sándor színművész, 
a Rózsa Sándor sorozat főszereplője, akit idén 
is Kondorosra várnak.

A tájékoztató második részében Godáné 
Nagy Márta, a Dérczy Ferenc Közművelődé-
si Intézmény és Könyvtár vezetője a tervezett 
programokat ismertette. Az első napon Kon-
doros megmutatja fesztiválarcát. Ez alkalom-
ból testületi díszülés lesz ünnepélyes zászlófel-
vonással, az esti tömegről pedig Rúzsa Magdi 
gondoskodik a vásártéren. Augusztus 20-ika a 
gasztronómia és a sport jegyében telik. A csár-
da mellett látványos főzőattrakcióval várják az 
érdeklődőket, a sportpályán pedig egész napos 

rendezvény lesz, melyben fogathajtó verseny, 
agility bemutató, labdarúgó-mérkőzés és tor-
nászbemutató kap helyet. Ezzel párhuzamosan 
a sportcsarnokban a Betyár Kupa női kézilab-
da-tornát tartják meg. A kilátogatók természe-
tesen ekkor sem maradnak sztárvendég nélkül: 
késő délután Laci betyár, este 9 órától az Is-
merős Arcok zenekar szórakoztatja a nagyérde-
műt.

A záró napra marad az össznépi pogácsa-
készítés, valamint a kenyérszentelés, amelyek 
helyszínére a Polgármesteri Hivataltól korhű 
ruhákba öltözve vonul a település apraja-nagy-
ja. Emellett megtartják az évek óta jól bevált 
kísérőprogramokat: a gasztronómiai versenye-
ket, a polgármesterek hajtását, a Rózsa Sándor 
hasonmásversenyt, illetve a „Betyárszépe” vá-
lasztást. Ezen a napon Hobó és Barátai adnak 
esti élő koncertet, előtte pedig Tabáni István és 
Balázs Pál váltja egymást a színpadon. A ren-
dezvényt éjféli tűzijáték zárja.

A X. Betyár Napok sikere érdekében komoly 
összefogás indult meg a helyi polgárok, intéz-
mények, civil szervezetek és vállalkozók kö-
zött. Nincsen híján önkéntes munkásokból, és 
egyéb felajánlásokból, bár ezeket a későbbiek 
során is szívesen veszik.                        –bam–

MÉDIAPARTNERÜNK

Újra megidézik a betyárromantikát

Kondorosiak ha találkoznak
Idén második alkalommal tartották meg a 

Kondorosról elszármazottak és a jelenleg is a 
településen élők találkozóját.                5. oldal

Amikor a hallóképesség romlásnak indul
Amikor valakinek a hallóképessége romlásnak 

indul, szinte nem is sejti, hogy ez a későbbiekben 
milyen problémákhoz vezethet.             6. oldal

Laci betyár megadta a módját
Az egész nap kitartóan hulló égi áldás nem 

könnyítette meg a szervezők és a látogatók 
dolgát, ezzel együtt eredményes volt a falunap 
Csabacsűdön.                               9. oldal

Eső mosta a Szent László-napi búcsút
Zenére keltek és gyakorlatilag zenére is fe-

küdtek június 26-án a hunyaiak. A két esemény 
között pontosan fél nap telt el, ami alatt ren-
geteg egyéb más esemény is történt.  10. oldal

Röplabda strandváltozatban
A vártnál kisebb létszámok mellett tartották 

meg Szarvason a Juventus-Dél-alföldi Strand-
röplabda-bajnokság nyitó fordulóját. 12. oldal

Tetszésindex és jövőkép
A kistérségben négy megyei I. osztályú lab-

darúgó-csapat működik, melyek vezetéséhez 
két kérdést juttattunk el a pontvadászat zárása 
után.                13. oldal

Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális esemé-

nyeinek tárháza.                             14. oldal

Szent Iván éjjelén
Szent Iván éjjele a nyári napforduló ünnepe. 

A régiek hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez, 
amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánságok 
teljesülhetnek. A kistérségben is rengeteg prog-
ram adódott ehhez kapcsolódóan.       15. oldal

Irány a sárkányhajó világbajnokság!
Szarvasi és gyomaendrődi résztvevője egy-

aránt lesz az augusztus 27–29. között esedékes 
szegedi sárkányhajó világbajnokságnak, miu-
tán a szarvasi regionális selejtezőből mindkét 
település egysége bejutott a fi náléba.  16. oldal
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Tudomány
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A görög mondák titánoknak és 
gigászoknak, a kánaáni népek 
emeusoknak nevezték őket, a 
Biblia pedig héberül nefi limek 
néven emlegeti azokat a rend-
kívüli termetű és képességű lé-
nyeket, akik természetfeletti 
származással rendelkeztek, an-
gyalok vagy félistenek és em-
berek ivadékai voltak. 

Egy 2006-ban megjelent könyv 
szerint a félig ember, félig iste-
ni származású lények nem csak a 
mondák világához tartoznak: va-
lóban létezett a nefi limek faja, az 
emberi történelemnek legalább 
két időszakában döntő szerepet 
játszottak, és tevékenységük nyo-
mai a mai napig láthatók a Föld 
különböző pontjain. Ezt erősítik 
meg azok a szenzációs görögorszá-
gi leletek, amelyekre a közelmúlt-
ban bukkantak régészek Argosztól 
északra, Mükénétől keletre. 

Az óriások létére már Mózes ne-
gyedik könyvében (13,33–34) ta-
lálható utalás. Azt, hogy az ígéret 
földje tele volt gigantikus termetű 
lakókkal, a Mózes által kiküldött 
kémek is jelentették:

 „Az a föld, a melyen általmen-
tünk, hogy megkémleljük azt, olyan 
föld, a mely megemészti az ő lakó-
it; az egész nép is, a melyet láttunk 
azon, szálas emberekből áll. És lát-
tunk ott óriásokat (nefi limeket) is, 
az óriások (nefi limek) közül való 
Anáknak fi ait, és olyanok valánk a 
magunk szemében, mint a sáskák, és 
az ő szemeikben is olyanok valánk.” 

Gigászok márpedig igenis léteztek!
Szenzációs görögországi leletre bukkantak régészek

A kánaániak rendkívüli mező-
gazdasági ismereteire utalhat az, 
hogy a kiküldött kémek több kiló 
súlyú szőlőfürtökkel tértek vissza, 
amely fajta ismeretlen volt előt-
tük. Mekkorák lehettek ezek az 
óriások? Az egyik nép királyáról, 
a básáni Ógról Mózes feljegyezte, 
hogy az ágyának a mérete mintegy 
ötszöröse volt a mai fekhelyeknek: 
571 centiméter hosszú és 254 cen-
timéter széles volt. Ebben az ágy-
ban éppen elfért volna a talán leg-
ismertebb kánaáni gigász, az ifj ú 
Dávidtól szégyenletes vereséget 
szenvedő fi liszteus Góliát is, aki 
442 centiméter magas volt. 

Hogy honnan származhattak 
ezek az óriások, amikor a mitoló-
gia szerint elődeik mind kipusztul-
tak az özönvízkor, a bukott angya-
lok pedig láncokba voltak verve a 
Tartarosz mélyén? Nos, erre vo-
natkozóan egyelőre nincs pontos 
válasz, de a Biblia szerint az özön-
víz után másodszor is megtörtént 
az angyalok egy csoportjának a 
földreszállása. 

„Az óriások (nefi limek) voltak a 
földön abban az időben (az özönvíz 
előtt), sőt még azután is...” (Mózes 
első könyve 6,4).

Amíg nem kapunk ennél hitelt 
érdemlőbb magyarázatot, fogad-
juk el ezt a tézist.

–bam–

Nyíllal jelölve a pontos lelőhely Egy félig feltárt sírhely

Az ember eltörpül a teljes csontváz mellett állva

Már a koponya meghökkentő Tekintélyes méretek
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Kondorosiak Világtalálkozója

Július 9–11. között második 
alkalommal rendezték meg a 
Kondorosiak Világtalálkozója 
nagyszabású programsorozatot. 
Helyszínül ezúttal a sportpálya 
szolgált, ahol minden adott volt 
a vidám együttléthez. 

A megnyitón köszöntőt mondott 
Paluska Zoltán, Kondoros alpol-
gármestere, Krajcsovicz Andrásné, 
a Szlovák Önkormányzat elnöke, 
Marián Kotora, Nagysalló pol-
gármestere, valamint a szervezők 
nevében Hricz Elvira. Ugyancsak 
itt mondott köszönetet az össze-
fogásért és a segítségért Szladicsek 
Irén, akiknek a háza karácsonykor 
kiégett és a kondorosiak által gyűj-
tött adományok is segítették csa-
ládját az újrakezdésben. 

A rendezvényt a Kondorosról 
elszármazott énekes, Nyemcsok Já-
nos „Csoki” beszámolója indította. 
A BreakTh ru, amely az ő fi ának, 
Bencének a zenekara, színvona-
las, igényes előadással hozta „kon-
certhangulatba” a közönséget. A 
rendezvény csúcspontja a Piramis 
Plusz másfél órás örömzenéje volt, 
amelyre közel 3000 ember látoga-
tott ki. A zenekarok tagjai ezúttal 
nem siettek haza, a fellépés után az 
éttermi sátorban bárki személye-
sen találkozhatott velük.

Szombaton a helyi zenei csopor-
tok, a citerazenekar, a Rózsa Páva-
kör, az Intro zenekar mellett a Szlo-
vákiából érkezett Nagysallói Asz-
szonykórus is fellépett. A gyerekeket 
egész nap várta a Szülői Munkakö-
zösség által szervezett „Vizesparti”, 
ahol többek között a paintballt, a 
vízifocit és a „tömegoszlatást” is ki 
lehetett próbálni. A gyermekszép-
ségversenyre sok lurkót neveztek be, 
akik közül legszebbnek Puha Zol-
tán (baba), Arató Nikolett (óvodás), 
Hronyecz Nárcisz (alsós) és Hronyecz 
Alexandra (felsős) bizonyult.  Idén a 

A megnyitó „Csokival”

A focitornán Gráfi k Krisztián 
KOTE elnök köszöntötte 
ifj abb Németh Ferencet

Valach Mária kalapjai

Különdíjas mézeskalács

A gyermekszépségverseny bébi helyezettjei Geist-Battyány kastély kápolnája Varga Pál kovácsmester
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Vigalom, karnevál, sokadalom 
A kondorosiak másodszor futottak össze a világból

helyi gasztronómiai hagyományok 
is nagy hangsúlyt kaptak. A szlo-
vák ételekre 13, a mézeskalácsok 
versenyére 8 nevezés érkezett. Előb-
bi kategóriában Petrovszki Jánosné 
vízenkeltje bizonyult a legjobbnak, 
a mézeskalácsosok közül pedig Du-
dás Mihály vitte el az első díjat. A 
zsűri kiemelt különdíját Krajcsovicz 
Mihályné mézeskalács-költeménye-
inek ítélték. 

A kiállításokon a nagy sikert ara-
tott helytörténeti fotókiállítás mel-
lett a helyi és elszármazott alkotók 
munkái is bemutatásra kerültek: 
Orosz Angelika festményei, Valach 
Mária jelmeztervező ruhái, kalapjai 
és álarcai, Dobos Karina kerámia-
szélharagjai, szénrajzai, festménye, 
üvegfestő, gyöngyfűző és nemez 
munkái is. Bemutatóval egybe-
kötött kiállítással mutatkozott be 
Balogh Zsigmond népi fafaragó és 
Csürke Anna patchwork-készítő, 
a Kondorosi Foltbetyárok vezető-
je. Kézműves foglalkozást tartott a 
Közösség Misszió és Krajcsoviczné 
Magdi mézeskalácsos. Idén is bené-
pesült a civil utca: betekintést nyer-

hettünk a lovasok, a mazsorettesek, 
valamint a Szlovák Klub életébe, 
akik délelőtt hagyományos módon 
szappant is főztek. Helyi terméke-
ket mutattak be a kertbarátkör tag-
jai, Sutyinszki István, Farkas Imre és 
Laszkács József tésztakészítők. Nép-
szerű program volt még a Battyány-
Geist kastély meglátogatása kis-
busszal, a lovaskocsis falunézés, to-
vábbá a Viharsarok Motoros Baráti 
Társaság motorjainak kipróbálása. 

Vasárnap a sporté és a mozgásé 
volt a főszerep. A KOTE szerve-
zésében tartották meg az I. Né-
meth Ferenc-emléktornát, ame-
lyen a Takarékszövetkezet csapata 
bizonyult legjobbnak. A meccsek 
szüneteiben délelőtt a Mini-Tini 
Aerobik Csoport, délután pedig a 
Szivárvány Majorette Csoport lé-
pett fel, majd a Békéscsabai Rend-
őrkapitányság tartott rendőrkutyás 
bemutatót, amelyre a hőség ellené-
re sokan voltak kíváncsiak. 

A háromnapos eseménydömping 
az ÚMVP Leader program támo-
gatásával valósulhatott meg.

Várnagyné Varga Melinda
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Egészségügyek

Amikor valakinek a hallóképessége rom-
lásnak indul, többnyire eltaszítja magától 
a környezetében tartózkodó embereket. 
Szabályszerűen és olyan mértékben törté-
nik ez a fokozatos romlás, hogy az ember 
szinte nem is sejti, hogy ez a későbbiekben 
problémához is vezethet. De léteznek erre 
fi gyelmeztető jelzések, melyeket fi gyelem-
be kellene venni.

Ha mindenféle környezetzaj miatt már egy-
re kevésbé hallja beszédpartnerét, és már-már 
vissza kell kérdeznie az elhangzottakról, ha a 
televíziót gyakran hangosabbra állítja, mint 
ahogy azt általában szokta hallgatni, ha a be-
járati csengő megszólalását és a telefon csörgé-
sét újra és újra elengedi a füle mellett, akkor 
valószínűsíthetjük, hogy hallóképessége foko-
zatosan romlik. A legtöbbeknél csak nagyon 
lassan és alig észrevehetően megy végbe, lé-
pésről-lépésre. 

Mi az oka? Az emberi hallószerv egy igen 
komplex szerv, s több módja van, hogy hogyan 
csökkenti működési funkcióját. Az orvosok 

két fő kategóriát különböztetnek meg ezzel 
kapcsolatosan. Akkor beszélünk hangzásza-
varról, amikor a hanghullámok nem érnek el 

a fül belsejéig. Erre megfelelő indok lehet: fül-
zsírváladék, esetleg egy gyulladás vagy a hal-
lójárat beszűkülése, a dobhártya kilyukadása, 
vagy egy krónikus közép-fülgyulladás. Ezeket 
a hangzászavarokat leginkább orvosi készítmé-
nyekkel, vagy sebészeti eljárással tudják kezel-
ni. Idegi eredetű hallássérülés: ez a fogalom 
mindazon okokat foglalja össze, amelyek a fül 
belsejében idézhetik elő a sérülést. Ez a sérü-
lés a mindennapi folyamatos erős lárma nega-
tív hatásának köszönhető, illetve a túl hangos 
zenehallgatásra vezethető vissza. A károsultak 
közel 90%-a tartozik ez utóbbi típushoz. Tar-
tós és maradandó segítséget csak a modern hal-
lókészülékek tudnak biztosítani. 

Mit tehetünk? Kutatások bizonyították, hogy 
a súlyosabb halláskárosodásban szenvedő bete-
gek évekig vártak, mielőbb megpróbáltak vala-
milyen megoldást keresni problémájukra. Ezért 
nagyon fontos tudni, hogy minél hamarabb 
észreveszi a halláskárosodást, annál hamarabb 
analizálják azt, és a hallókészülék technológia 
modern rendszerével megoldást nyújtanak rá. 
Ezért törődjünk többet hallásunkkal, hiszen ez 
is egészségünk része. 

Amikor a hallóképesség romlásnak indul
Miért csökken időskorban a hallásunk, és mit tehetünk ellene?

Optikai csalódások

A látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át, amely képes 
arra, hogy hiányos képekből érthető információt formáljon, de mint az alábbi két példa is 
bizonyítja, be is lehet csapni. Az első képen a középső körök azonos méretűek, a másodikon 
pedig mintha elgörbülnének a vízszintesek.  

A szívroham gyakran nem 
jár olyan drámai tünetek-
kel, mint ahogy azt gya-
korta halljuk. Sokaknál 
az infarktus tünetei kevés-
bé kifejezettek, sőt vannak 
olyanok, akiknél egyálta-
lán nincsenek észlelhető 
tünetek. A szívinfarktus 
a szívizom egy részének 
elpusztulása a vérellátás 
elégtelenné válása miatt. 

A magyar emberek többsége szereti a fi nom 
hideg italt az étkezés után, de nem árt a jövő-
ben odafi gyelniük az alábbiakra: A hideg víz 
besűríti zsiradékot, amit fogyasztottunk, az pe-
dig nagyban lecsökkenti az emésztést. A gyo-
morsav hatására a sűrített zsiradék lebomlik, 
és sokkal gyorsabban kerül be a bélrendszerbe, 
ahol a belek falára ragad. Hamarosan hájjá ala-
kul, és ez vezet az érszűkülethez, illetve rák-

képződéshez. Ezért ajánlatos 
meleg levest, legalább is lan-
gyos italt inni étkezés közben 
vagy után. 

A szívroham jeleiről hasz-
nos tudni, hogy nem mind-
egyik jár a bal oldali kéz 
fájdalmával, fi gyelni kell az 
álkapocs fájdalmakra! Nem 
mindig lesz mellkasi fájda-
lom sem az első szívroham-
oknál. A gyomor émelygése 
és az intenzív izzadás is az in-

farktus általános megnyilvánulása közé tarto-
zik! Az emberek 60%-a alvás közben kap szív-
rohamot, és nem is ébred fel rá. Az álkapocs 
nagy fájdalma viszont a legmélyebb álomból is 
felébreszt mindenkit.

Legyünk elővigyázatosak és tudatosítsuk 
magunkban ezeket a dolgokat, hátha egyszer 
hasznát kell vennünk. Minél többet tudunk, 
annál nagyobbak az esélyeink a túlélésre!

Előzzük meg az infarktust! FELHÍVÁS!
A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi 

Szervezete gyűjtést hirdet az árvízkárosul-
tak megsegítésére! Amikre leginkább szük-
ség van:

– fertőtlenítő- és tisztítószerek;
– takarók, plédek, ágyneműk;
– matracok;
– tisztálkodási szerek;
– tartós élelmiszerek;
– szőnyegek, bútorok;
– egyéb háztartási felszerelések.
Adományaikat és felajánlásaikat a területi 

szervezet irodáján várjuk (Kossuth u. 30.) 
hétfőtől csütörtökig 8–14, pénteken 8–12 
óra között, illetve a (+36-70) 933-8294-es 
telefonszámon történő egyeztetés alapján 
ettől eltérő időben is. Ezen felajánlásokat 
célirányosan a Szarvason vendégül látott, 
Edelényre és környéki árvízkárosult gyer-
mekeknek adományozzuk.

Pljesovszki Ágnes, területi vezető 

Véradások
A Magyar Vöröskereszt szarvasi területi 

szervezete által tervezett véradások. Július 19., 
hétfő, 8.00–12.00, Katona József Városi Mű-
velődési Központ, Gyomaendrőd, Kossuth u. 
9. Július 26., hétfő, 8.00–12.00, Katona József 
Városi Művelődési Központ, Gyomaendrőd, 
Kossuth u. 9. Július 30., péntek, 8.00–12.00,  
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3. Augusztus 2., hétfő, 
8.00–12.00,  SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ, Szarvas, Kossuth tér 3.

Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül vi-
gyék magukkal TAJ kártyájukat, személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a vér-
adó értesítőt, ezen felül minden véradás előtt 
feltétlenül étkezzenek!
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Az 59 évvel ezelőtt Budapestről 
kitelepített 60 család, és az őket 
emberségesen befogadó he-
lyi gazdák tiszteletére állított 
emlékoszlopot Hunya Község 
Önkormányzata. Az ötletet 
Veress Árpád, az Ördögoldal 
című könyv szerzője, egykori 
kitelepített fejéből pattant ki, 
a kivitelezés a település költ-
ségvetéséből valósult meg. 

A kommunista diktatúra, becs-
lések szerint közel 15 ezer polgári, 
hazáját szerető értelmiségi csalá-
dot fosztott meg törvénytelenül 
az alapvető emberi jogaitól és va-
gyonától. Hunyára 60 családot, 
161 személyt hurcoltak el a fővá-
rosból. 1951. június 14-én éjjel, 
ácsolt deszkapados teherautókon, 
kézipoggyásszal és némi ingóság-
gal, fegyveresek gyűrűjében szál-
lították őket a teherpályaudvarra, 
ahonnan lemeszelt ablakú, lezárt 
vasúti kocsikba zsúfolva, fegyveres 
kísérettel indultak útnak. A rette-
gés és kételyek között a remény-
telenségbe „száműzöttek” között 
ügyvédek, tanárok, katonatisztek 
és kereskedők voltak, vallásra való 
tekintet nélkül, hazájukat szerető 
keresztények és zsidók egyaránt. 
A kitelepítetteket az akkori viszo-
nyoknak megfelelően, a „kulák-
nak” csúfolt szorgalmas gazdáknál 

Közösségi élet

Emlékoszlop a kitelepítetteknek
Újabb kellemes színfolttal gazdagodott Hunya

Az emlékhely átadására a környezet is megszépült

szállásolták el a faluban. Tették 
mindezt abban a reményben, hogy 
a kényszerítő körülmény hatására 
összeugraszthatják egymással a két 
generált „ellenséget”. Ezzel azon-
ban éppen ellenkező hatást,  az 
emberi együttérzés és a szolidari-
tás példa nélkül álló összekapcso-
lódását sikerült kiváltaniuk. A jó 
kapcsolat a későbbiekben, a kite-
lepítettek 1956 utáni eltávozását 
követően is megmaradt a családok 
között. 

Közel hat évtized elteltével a 
Hunyára kitelepítettek száma ala-
posan megfogyatkozott. Mára 

csak azok vannak életben, akik 
gyermekként kerültek ide szüle-
ikkel, az emlékoszlop jóvoltából 
azonban mindannyijukat örökre 
szívébe zárta a település. 

Az avatás helyszíne valamikor 
elhanyagolt terület volt, rajta egy 
Norton-kúttal, amely az egykori 
tanyavilág egyik utolsó szimbó-
luma, és amihez sok helybélinek 
fűződik személyes emléke. A helyi 
képviselők éppen ezért úgy dön-
töttek, a kutatat is helyreállítják, 
hogy az eredeti formában fennma-
radhasson az utókor számára.

B. M.

Tisztújítás. Közgyűlést tartott 
a Szarvasi Város- és Környezet-
védő Egyesület, amelyen újabb 
négy esztendőre választották meg 
elnökké dr. Váradi Lászlónét. A 
környezetvédelmet preferáló szer-
vezet titkára a jövőben Prjevara 
Péter lesz, míg Duda Benedeket 
örökös tiszteletbeli titkárrá vá-
lasztották.

Munkahelyi elsősegélynyúj-
tás oktatás. A Magyar Vörös-
kereszt Békés Megyei Szervezete  
júniustól akkreditált képzésben 
oktatja az elsősegélynyújtási isme-
reteket. A tanfolyamra vállalatok, 
cégek – a törvény által előírt első-
segélynyújtással megbízott mun-
katársak minimális létszámának 
biztosítása végett – és civilek je-
lentkezését várja a vöröskereszt. 
A képzéssel kapcsolatban további 
információk a megyei szerveze-
ténél (Békéscsaba, Bajza u. 15.), 
vagy a (+36-66) 450-634-es tele-
fonszámon kérhetők.

Gyarapodó úthálózat. Mint-
egy 1,5 kilométernyi szilárd bur-
kolatú útszakasszal bővül Kondo-
ros belterületi úthálózata, miután 
a település eredményes kérelmet 
nyújtott be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Terv keretében 
kiírt pályázaton. A projekten ke-
retében a Liget utca vége és az Őr 
utca teljes hossza kerül megépítés-
re 4 méter szélességben. A beruhá-
zás összköltsége meghaladja a 100 
millió forintot, amelyből 65%-ot, 
az uniós forrás biztosít, a fennma-
radó részt pedig az önkormányzat 
és az érintett telektulajdonosok 
állják. Az útépítést végző Duna 
Aszfalt Kft. várhatóan július vé-
gére fejezi be a kivitelezést.  

Megnézhetjük magunk. Meg-
újult a szabálysértési nyilvántartás 
rendszere, a jövőben bárki akár 
az interneten keresztül lekérhe-
ti a rá vonatkozó adatokat. Az új 
elektronikus adatbázishoz a köz-
igazgatás, a bűnüldözés, az igaz-
ságszolgáltatás szervei férhetnek 
hozzá, de térítési díjért lehetőség 
van arra, hogy más szervezetek is 
hozzájuthassanak. Magánszemély 
is lekérheti a rá vonatkozó adato-
kat az interneten keresztül (www.
nyilvantarto.hu), ez a lehetőség 
évente egyszer ingyenes.

Civilek támogatása. A békés-
szent and rási önkormányzat idén 
is támogatja a településen műkö-
dő civil szervezeteket. A képvi-
selői tiszteletdíj-lemondás alapot 
teljes egészében erre a célra szán-
ják. Az alapban egyelőre 4 millió 
forint van, de az év végéig mindez 
elérheti akár a 10 milliót is.

HÍREK

FO
TÓ

: E
X

TR
A

A gyomaendrődi Színfolt 
Mazso rett Csoport hét lánnyal 
képviseltette magát a balaton-
füredi Sirály Táncesztiválon, 
ami a modern táncosok egyik 
legjelesebb hazai seregszem-
léje. A résztvevők csopor-
tos, szóló- és páros táncosok 
klasszikus balett, karakter-
tánc, modern tánc, színpa-
di mazsorett, disco, hip-hop 
műfajokban mutatták be tu-
dásukat, színvonalas műsort 
csalva a híres Anna-báloknak 
otthont adó Anna Grand Ho-
tel dísztermébe. 

A zárónapi gálaműsorban 
láthatták a nézők a Lőrinc 
Katalin és Demcsák Ottó Ha-
rangozó-díjas balettművészek 
által kiválasztott legjobb pro-
dukciókat. A neves művészek 
alkotta zsűri Hunya Jolán ta-
nítványainak két műsorszá-
mát is beszavazta, „Monti: 
Csárdás” című produkciójuk 
pedig különdíjat kapott! Magyaros öltözetben

Különdíj Balatonfüredről
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Gasztrorendezvények

Folytatás az 1. oldalról 
Az első nap július 9-én a kunok bemutat-

kozása jegyében telt Ezüstszőlőben az arató-
napon, amelyet idén is összekötöttek a Kár-
pát-medencei Nemzetiségek Találkozójával. A 
nemrégiben átadott, minden gyermek igényét 
kielégítő játszótér mellett délután avatták fel 
a Karcag város által adományozott kopjafát, 
majd Kolostyák Gyula nótaénekessel az élen, a 
jász-kunsági település legnevesebb előadói szó-
rakoztatták a kilátogatókat és a vendégeket. 

Mindez azonban csak amolyan alapozás volt 
a második napi programokra. Szombat reggel 
Babák Mihály polgármester megnyitója után 
kezdődött a hagyományos arató- és a főzőver-
seny.  A búzatáblán 18 hazai, és határon túli 
magyarlakta településekről érkező, népviseletbe 
öltözött csapat tagjai húzták a kaszát, szedték el 
a markot, kötötték kévébe és rakták asztagba 
a levágott gabonát. Az érdeklődők egy 80 éves 
cséplőgépet is szemügyre vehettek munka köz-

ben. Láthatták, ahogy a szerkezet etetője egy-
más után helyezi a dobba a gabonakévéket, és 
utána megjelennek a búzaszemek a gépre kötött 
zsákokban, a szalmát, a töreket pedig gereblyés, 
villás emberek szedik kazalba. 

Az aratók mellett 20 főzőcsapat is verse-
nyezett a Jókai Színház cirkuszra emlékeztető 
nagysátra körül. Az ebéd elkészültére megele-
venedett a színpad. A hagyományőrző néptánc 
együttesek műsora közben ökomenikus ke-
nyéráldásra került sor. A tűző nap és a hőség 
ellenére ezrek követték nyomon, amint a lelké-
szek imáját a legszentebbként tisztelt ősi eledel-
nél. Az esti programra még többen érkeztek. Az 
úgynevezett sztárvendég Jolly és a Románcok 
volt, végül pedig aratóbállal fejeződött be a két-
napos rendezvény.

A Kárpát-medencei népek összetartozásáról 
szóló aratónap idén is elérte célját: a vendégek 
mellett rengeteg látogató is kíváncsi volt a kü-
lönböző programokra.                            B. M.

A média szolgálatában

Újkori majális

A legifj abb kaszás és marokszedő Munkában a jó öreg cséplőgép

Napos népünnep Ezüstszőlőben
Régmúlt idők arató hagyományai elevenedtek meg

Talán még kistérségi szinten is sokan van-
nak, akik nem tudják, hogy létezik itt egy kis 
település, amelyet úgy hívnak Furugy. A hiva-
talosan Békésszentandráshoz tartozó 36 lakosú 
helyiség egykori sportpályáján harmadszor ren-
deztek össznépi dzsemborit július első szombat-

ján. A jeles eseményen egyaránt szép számban 
voltak „bennszülöttek”, betelepültek és elszár-
mazottak, ezért csak az élelmesek találtak ma-
guknak üresen hagyott ülőhelyet a sátrak alatt. 
Több baráti társaság főzött valamilyen bográ-
csos ételt, amit azután közösen fogyasztottak 

el a kilátogató ismerőseikkel. A Furugy-napot 
felkereste és a megjelenteket köszöntötte Kon-
doros polgármestere, Dankó Béla is, aki a hírek 
szerint „ringbe száll” körzetünk megüresedett 
országgyűlési képviselői mandátumáért.

–bam–
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Sok régi ismerős futott össze egymással a Furugy-napon

Idén is sokan „zarándokoltak” el Furugyba 
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Falunap Csabacsűdön

Az egész nap kitartóan hulló 
égi áldás nem könnyítette meg 
a szervezők és a látogatók dol-
gát, ezzel együtt eredményes 
volt a falunap Csabacsűdön, 
amit június 26-án több éves 
„pauza” után rendeztek meg 
újból.

Legkorábban a főzőverseny és 
a kispályás labdarúgótorna részt-
vevőire várt feladat. Előbbiek a 
játszóteret népesítették be sátra-

ikkal és bográcsaikkal, utóbbiak 
a sportpályán vívták csatáikat. A 
Petőfi  utcán eközben a csorvási 
mazsorettek bemutatója zajlott, 
pontban 10 órakor pedig Laci be-
tyár és Molnár József polgármester 
köszöntötte a település lakóit és az 
odalátogatókat.

Az ünnepélyes megnyitó után az 
iskola tornatermében a Foltos Tó-
tok Baráti Köre legszebb kézműves 
munkáiból, valamint Szenczi János 
helytörténeti és néprajzi gyűjtemé-
nyéből nyílt kiállítás. A két tárlat 
zsúfoltsága miatt a 8. osztályos tan-
teremben kapott helyet a Sztvorecz 
Angéla szervezésében bemutatott 
„Élő hagyományok a Dél-alföld-
ön” című fotókiállítás, amely a ré-

A főzőverseny egyik csapata Talán saját magukat ismerték fel! Egyszerre öt tányér forgott a pálcákon

A sztárvendég, Laci betyár

Az anyukák western műsorát nagy ováció kísérte Az eső meg csak hullott szüntelen…

Laci betyár megadta a módját
Az égiekkel nem kötöttek barátságot a szervezők

SZENTANDRÁSI SIKER

A hatcsapatos kispályás labdarúgótorna békésszentandrási sikerrel 
zárult, de játszottak a hölgyek is. A helyi lányokból, illetve asszo-
nyokból verbuvált két női csapat bemutató mérkőzése a hajadonok 
2–0-lás győzelmével ért véget.

Végeredmény: 1. Békésszent and rás, 2. Szarvas, 3. Játékvezetők, 4. 
Csabacsűd, 5. Kardos, 6. Örménykút. Különdíjak. Legjobb játékos: 
Bencze Tamás (Szarvas); legjobb kapus: Petrovszki Péter (Játékvezetők); 
gólkirály: Tasi József (Békésszentandrás) és Lénárt Gábor (Csabacsűd).

gióban fellelhető néprajzi értékeket 
elevenítette fel. Eközben a színpad 
is „életre kelt”. Délelőtt a Trefort 
Általános Iskola, majd a főzőver-
seny eredményhirdetése után a 
Szlovák Önkormányzat adott kul-
turális műsort.

A szakadó eső ellenére több tu-
cat gyerek várta Szarvas Géza és 
társa bűvész, bohóc, artista műso-
rát. A két fellépő az artista blokk-
ban zsonglőrködéssel, egyensúlyo-
zós mutatvánnyal és tányérforgató 

produkcióval ejtette ámulatba a 
hálás közönséget, amelyet a bűvész 
trükkökhöz rendszerint be is von-
tak.

A folytatásban Laci betyár lépett 
színpadra, aki – túl azon, hogy mu-
latós nótáival remekül szórakoztat-
ta a helyieket – egész napos jelen-
létével és közvetlen stílusával ren-
geteg szimpatizánst szerzett magá-
nak. Nem mondható el ugyanez az 
est sztárvendégeként beharango-
zott Dukai Regináról, aki újfent bi-
zonyította, hogy a férfi  magazinok 
borítóin sokkal jobban „dombo-
rít”, mint mikrofonnal a kezében. 
A legismertebb hazai modell dol-
gát nyilván nem könnyítette meg, 
hogy a színpad betöltése érdekében 

felhívott gyermekek egyike már a 
második szám kezdete előtt leéne-
kelte őt Máté Péter dalával. Regina 
tehát nem ért révbe Csabacsűdön, 
aki pedig végig kitartott mellette, 
az a Művelődési Házba bevitt „ut-
cabálon” vezethette le a szervezők 
szemszögéből több tanulsággal 
szolgáló nap „feszültségeit”.

Az eseményt követően Molnár 
Józsefet kértük arra, foglalja össze 
az idei falunap tapasztalatait.

– Az égiek egyértelműen nem fo-

gadtak kegyeikbe bennünket, ettől 
függetlenül az eltervezett progra-
mokat zavartalanul megtartottuk. 
Sokféle, sokszínű kínálatból lehetett 
választani, bízom benne, hogy min-
denki megtalálta az érdeklődésének 
megfelelő műsort, és tartalmas szó-
rakozásban volt része. Köszönettel 

tartozunk a helyi civil szervezetek-
nek a lebonyolításban nyújtott segít-
ségükért és a kiállítások megszerve-
zéséért. Szintén hálásak vagyunk a 
vállalkozóknak az anyagi segítségért, 
valamint a Szlovák Önkormányzat 
közreműködéséért – mondta a pol-
gármester.                               B. M.
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Hunyai búcsú

Zenére keltek és gyakorlatilag 
zenére is feküdtek június 26-
án a hunyaiak. Az idei faluna-
pot Pohalarecz László jóvoltá-
ból zenés ébresztő indította, a 
napot pedig nagyszabású ut-
cabál zárta. A két esemény kö-
zött pontosan fél nap telt el, 
ami alatt rengeteg egyéb más 
esemény is történt. A program-
dömping úgy lett összeállítva, 
hogy minden korosztály meg-
találja számítását.

A reggel kispályás focitornával 
indult a sportpályán, ezzel pár-
huzamosan a parókián kézműves 
foglalkozásra várták az óvodás és 
általános iskolás gyerekeket. A hi-
vatalos falunapi program a délelőt-
ti Szent László-napi misével vette 
kezdetét, amelyen a szentbeszédet 
Kövesdy Zsolt kunszentmártoni plé-
bános tartotta. Természetesen zsú-

folásig megtelt a templom, amiben 
ugyanúgy szerepe volt a sok haza-
látogatónak, valamint az erre az al-
kalomra vidékről ideérkezőknek. A 
misét követően idén is a templom-
kertben vendégelték meg a látoga-
tókat. Az állófogadást még nem 
annyira zavarta a megeredő eső, 
amely időnként csepergett, olykor 
pedig intenzívebbé vált, a színpadi 
programokra azonban annál ked-
vezőtlenebb hatással volt. Az ízletes 
ebéd mellé dukáló nótát Horváth 
Aladár és népi zenekara szolgál-
tatta, majd Hunya Jolán felkészítő 
irányításával a csehországi Európa-
bajnokságra készülő gyomaendrődi 
Színfolt Mazsorett Csoport tagjai 
mutatták meg, hogyan is kell le-
dolgozni a kalóriákat. Elsősorban a 
gyermekeknek szólt Berta János és 
Soós Emőke bohócműsora, amelyet 
a Nyugdíjas Klub tagjai követtek, 
nagysikerű arató hagyományokat 
felelevenítő vidám előadásukkal. A 
humor óráit helyi és országos hír-

Az ünnepi Istentiszteletre színültig megtelt a templom A nap sztárvendége

Dr. Kiss-Rigó László Szegeden vette át az 
elismerést

A közönség ázott-fázott, de végig kitartott

Eső mosta a Szent László-napi búcsút
Az idei rendezvényre is nagyon sok elszármazott látogatott haza

névvel rendelkező zenei fellépők 
követték. Szilágyi András dalokat 
énekelt, a Hunyai Retró Zenekar 
pedig megalapozta a nézők han-
gulatát a Sógorok együttes mulatós 

popzenei műsorához. Citrom és 
Tamás, aki a valóságban is sógor, 
jó kis lakodalmas feelinget terem-
tett. Az egyetlen bajt a szűnni nem 
akaró égi áldás jelentette, ami mi-

att Petényi Szilárdné polgármester 
asszony az esti programokat a Mű-
velődési Házba parancsolta be. A 
helyiek így már „szárazon” követ-
hették nyomon az ország Kató né-

nijeként ismert Ihos József műsorát. 
A fejkendős, otthonkában toporgó, 
kissé pösze karakter idestova 20 
éve ontja a vicces történeteket. A 
humorista poénjait megkoptatta az 

idő vasfoga, de azért még „ülnek”, 
bár a mai fi atalok közel sem biztos, 
hogy osztják ezt a véleményt. 

Kató néni műsorát követően Pe-
tényi Szilárdné ragadta magához 

a mikrofont, aki átadta a Hunya 
Községért kitüntető címet. Eb-
ben az évben idősebb Szabó Bélát 
és nejét, a helyi Falumúzeum tu-
lajdonosait, valamint dr. Kiss-Rigó 
Lászlót, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye megyéspüspökét érte a 
megtiszteltetés. A püspök úr, aki 
személyes közbenjárásával elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a he-
lyi iskola fenntartásában, néhány 
nappal korábban a szegedi foga-
dalmi templomban vehette át a dí-
jat, ünnepélyes keretek között.

Az ünnepi ceremóniát követően 
a nap sztárvendége, Keresztes Ildi-
kó lépett színpadra. A még mindig 
fi atalos, csinos előadóművész bő 
két évtizedes munkássága legjobb 
dalait tárta a közönség elé, közte a 
tavasszal megjelent „Csak játszom” 
című albumáról. Dalai megadták 
az alaphangot a tombolasorsolásra 
és főként a falunapot záró, hajnalig 
tartó utcabálra.

Bakulya Mihály

Tíznél is több bográcsban főtt az ebédnek 
való

Nagy sikere volt a helyi nyugdíjasok 
fellépésének
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Elvis, a Rock ’n’ Roll királya

Rác csirkecomb
Ho z z á va -

lók: 4 csirke-
comb, 1/2 dl 
olaj, 80 dkg 
burgonya, 2 
db vöröshagyma, 30-30 dkg para-
dicsom és paprika, 1 kk. pirospap-
rika, 2 dl tejföl, fűszersó.

Elkészítés: A combokat sózzuk, 
majd olajban megsütjük. Eközben 
a megfőtt krumplit meghámozzuk, 
felkarikázzuk, és egy kivajazott jé-
naiba tesszük. Rátesszük a felsze-
letelt hagymát, az apróra vágott 
szalonnát, majd a karikákra vágott 
paradicsomot és paprikát. Erre 
rakjuk a húst, majd tejfölt kenünk 
rá, és ráfolyatunk keveset a csirke 
pecsenyelevéből. Előmelegített sü-
tőbe tesszük, és addig sütjük, amíg 
a hús megpuhul és megpirul.

Továbbra is várjuk fényképes re-
ceptjeiket!

Címünk: 
 Körös-szögi Extra, 

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

Receptcsere

Szabadidő

A Körös-szögi Ext-
ra előző számá-
ban közölt felhí-
vásra máris több 
fi nomság elkészí-

tési módját küldték be olva-
sóink, amelyek közül ezúttal 
Pljesovszki Pálné kardosi há-
ziasszony rác csirkecombját 
ajánljuk asztalukra.

Víznyomok a fabútoron: A 
poharak és a vázák gyakran víz-
nyomokat hagynak hátra a fabú-
torokon. Mi a teendő, ha el akar-
juk távolítani? Nedves ruhára tett 
vaj és cigarettahamu keverékével 
kell a nyomokat dörzsölgetni, ez-
után pedig egy száraz ruhával fé-
nyesíteni!

Hagymatisztítás: Tegyük be 
a hámozni való vöröshagymát a 
mélyhűtőbe 10 percre, így elkerül-
hetjük a könnyeink potyogtatását! 
Fokhagyma pucolásakor pár má-
sodpercre tegyük be a meghámoz-
ni való gerezdeket a mikróba, sok-
kal könnyebben le tudjuk szedni 
róluk a héját.

Hibajavító alkalmazása: A hi-
bajavító festéket nem csupán papí-
ron alkalmazhatjuk, hanem olyan-
kor is, ha egy fehér színű háztartási 
gépről, bútorról vagy fürdőszobai 
berendezésről lepattogzott, lekar-
colódott a festék. Óvatosan kenjük 
át hibajavítóval a sérült felületet, 
majd amikor megszáradt, vigyünk 
fel a felületre egy vékony réteg át-
látszó körömlakkot is.

Háztartási trükkök

A Magyar Turiz-
mus Zrt. (MT 
Zrt.) által ké-
szített felmé-
rés szerint tovább nőtt a belföldi 
úti célok népszerűsége Magyar-
or szágon. A megkérdezettek 73 
százaléka tesz csak belföldi uta-
zást. Az idei nyár slágere ismét 
a Balaton és Horvátország, igaz 
a korábbi évekhez képest csök-
kent mind belföldi, mind külföl-
di utazást tervezők aránya. 

A belföldi főutazások minden 
eddiginél magasabb arányban irá-
nyulnak a Balaton régióba. Míg 
2005-ben ez az arány 38 száza-
lék volt, addig 2006-ban már 40, 
2008-ban 47, tavaly 38, az idén 
pedig 56 százalék. A külföldi utazá-
soknak továbbra is Horvátország a 
legfőbb úti célja. A felmérés szerint 
egy belföldi utazás átlagos időtar-
tama várhatóan 4,8 éjszaka lesz a 

A „magyar tenger” egyre többek kedvelt nyaralóhelye

Hová megyünk nyaralni idén?
Nekünk a Balaton a riviéra – már ha telik rá

tavalyi 4,2-vel szemben. A belföldi 
és a külföldi főutazások esetében is 
a legfontosabb időpont az utazásra 
július helyett augusztus lett.

A MT Zrt. felmérése szerint a 
magyar lakosság várhatóan 215 
milliárd forintot fog nyári utazá-
saira fordítani, amely összeg 56,1 
százalékát belföldi, 43,7 százalékát 
külföldi utazásra költi. A 2010-
es főszezonra a magyar háztartá-
sok 46,1 százaléka tervez utazást. 

Ugyanakkor 1,6 százaléka még 
nem tudja biztosan, hogy a háztar-
tásból ebben az időszakban fog-e 
valaki utazni, 52,3 százaléka pedig 
biztos benne, hogy egyetlen uta-
zást sem fognak tenni.

Azok, akik nem terveznek uta-
zást, többségükben (79 százalék) 
anyagi okokra hivatkoztak. A to-
vábbi indokok között az egészség-
ügyi állapot, az életkor, valamint a 
családi okok szerepeltek.



2010. július Körös-szögi Extra 12

Sport

Szenzációs sikereket értek el a strandröplabda 
diákolimpia Nyíregyháza-Sóstón rendezett júni-
usi országos döntőjében a Szarvas Város Közok-
tatási és Közgyűjteményi Intézményéhez tartozó 
Vajda Péter Gimnázium tanulói. A kettő-kettő 
elleni nyílt kategóriát a Bazsó Brigitta, Mári Pet-
ra duó nyerte, megelőzve számos esélyesebbnek 
tartott, korosztályos válogatott teremröplabdás 
vetélytársát. Csilik Attila testnevelő-edző tanítvá-
nyainak a parádéja ezzel még nem ért véget: Far-
kas Noémivel és Szekeres Daniellával kiegészülve 
ugyancsak legjobbnak bizonyultak a négytagú 
amatőr csapatok kategóriájában, amivel mara-
déktalanul teljesült a lányok nagy álma. 

Mári Petra és Bazsó Brigitta

Szarvasi „műfaj”

SPORTHÍREK
Megújul a csarnok. Sportolói körökben 

sok kritikát kapott a gyomaendrődi sport-
csarnok talajának borítása, amely állandóan 
magában hordozta a sérülés veszélyét. Most 
ennek vége, mivel a nyár folyamán új bur-
kolatot kap a küzdőtér. A sportolók bizton-
ságérzete mellett a higiénés szempontok is 
javulnak, hiszen az öltözők és a vizesblokk 
teljes körű felújítását is megejtik. 

Bajnoki focirajt. Idén a szokásosnál 
is korábban, már augusztus első hétvégé-
jén megkezdődnek a küzdelmek a megyei 
labdarúgó-bajnokságokban. A szövetség 
lapunk megjelenése után készíti el a pont-
vadászok sorsolását, így a kistérségi együt-
tesek pontos őszi menetrendjét nem áll mó-
dunkban közzétenni.

Irány az Európa-bajnokság. Több ifj ú-
sági korú kajakosunk volt érintve a moszk-
vai kontinens-bajnokság válogató versenye-
in. A kétfordulós rostán a békésszentandrási 
Bodonyi Dóra, a gyomaendrődi Tótka Sán-
dor és a szarvasi Fazekas Nándor „akadt 
fenn”. Dóra azonban 1000 egyesben nem 
tudta kiharcolni a részvételt a szegedi „szét-
lövés” során. Nem úgy, mint Sándor, aki 
1000 méter párosban evezhet majd az orosz 
fővárosban, Nándor pedig az 500-as né-
gyesben képviseli hazánkat az augusztusi 
eseményen.

A vártnál kisebb létszámok mellett tartották 
meg Szarvason a Juventus-Dél-alföldi Strand-
röplabda-bajnokság nyitó fordulóját. A Kacsa-
tó mellett kialakított pályákon 9 női, 16 férfi  és 
10-nél alig több vegyes páros csatáit követhették 
nyomon az érdeklődők július első hétvégéjén. 

A férfi aknál a debreceni Kiss Imre, Barna 
Bertalan kettős nyert, a legjobb helyi egységnek 
a Kézi Zoltán, Szitó Szabolcs (Gyomaendrőd, 
Szarvas) duó bizonyult az ötödik hellyel. A csa-
baiak házi versennyé alakították a hölgyek küz-

delmeit. Ebbe csak a Bazsó Kitti, Pecsenye Rita 
szarvasi duó tudott beleszólni, amely bronzér-
mes lett. A vegyes párosoknál két helyi egység 
is beverekedte magát a legjobb 4 közé, ám ott 
már nem jutott főszerep számukra. Végül a 
Bazsó Kitti, Szitó Szabolcs duó lett harmadik, 
Pecsenye Rita és Kiszel Tamás negyedik.

Az 5 fordulóból és döntőből álló sorozat ne-
gyedik állomásának július 31-én és augusztus 
1-jén a gyomaendrődi Liget Fürdő ad otthont.

Zs. J.

Strandröplabdában látnivalóból mindig akad
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A röplabda strandváltozatban
Laktató volt a debreceni és a csabai

Augusztus első szombatján tizenharmadik 
alkalommal rendezik meg Szarvason, az im-
már országos „léptékben” is jegyzett amatőr 
Kenumaratont. Az esemény keretében 2, 3 és 4 
fős csapatok teljesítik a két szárazföldi szakasz-
szal egybekötött 21 kilométeres 
vízitúrát.

– Évek óta azon dolgozunk, 
hogy ne tekintsük feltétlenül 
sportrendezvénynek ezt a túrát, 
sokkal inkább egy szabadidős, 
családi, turisztikai programként 
kerüljön a köztudatba –mondta el 
lapunknak Leczki István főszervező. – Termé-
szetesen a verseny jellege mindig is megmarad 
az eseménynek,  hiszen a körrekordok meg-

döntéséért évről évre komoly harc folyik, de a 
profi k külön kasztot képeznek.

A viadal elsődleges célja is az, hogy a sport, 
illetve az egészséges kikapcsolódás útján meg-
mutassa a gyönyörű természeti környezetün-

ket, a vizet és természetet szerető 
embereknek, családoknak, baráti 
közösségeknek. Ettől persze az in-
dulók jelentős hányada a verseny-
szellem által vezérelve teljesíti az 
etapot.

A XIII. Kenumaraton prog-
ramja az alábbiak szerint alakul. 

Augusztus 7., szombat, 9.00: nevezés az Erzsé-
bet-ligeti Vízitelepen; 10.00: rajt; 14.00: ered-
ményhirdetés majd babgulyás-parti.

Közeledik a Kenumaraton
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A 44-es főút hídjáról impozáns látvány, amikor a mezőny elrajtol
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Sport

Július 17., szombat
Kajak-kenu. Körös-kupa, Sán-
dor Tamás-emlékverseny, Szarvas, 
Szent István Park, 15.00.
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zések: Csa ba  csűd SE–Kondorosi 
TE, Csabacsűd, 10.00. Gyoma-
end rődi FC–Kisújszállási SE, 
Gyomaendrőd, Gyomai pálya, 
10.30. Kardos-Örménykút KSK–
Nagyszénás SE, Kardos, 17.00. 
Békésszentandrási HMSE–Szarva-
si LSZK, Békésszentandrás, 17.30.
Július 18., vasárnap
Kajak-kenu. Körös-kupa, Sán-
dor Tamás-emlékverseny, Szarvas, 
Szent István Park, 8.00.
Július 21., szerda
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zések: Békés szent andrási HMSE–
Gádorosi SE, Békésszentandrás, 
17.30. Szarvasi FC–Békéscsaba 
Előre 1912 SE, Szarvas, 18.00. 
Július 22., csütörtök
Kerékpár. Central European Tour 
– Gyoma endrőd GP kerékpáros 
körverseny, Gyomaendrőd belvá-
ros, 13.00. 
Július 24., szombat
Labdarúgás. Cziglédszky Sámu-
el-emléktorna, Szarvas, Arató u., 
9.00. Előkészületi mérkőzés: Kon-
dorosi TE–Békési FC, Kondoros, 
10.00.
Lovassport. Lovas Nap, Szarvas, 
Erzsébet-ligeti Sporttelep, 10.00.
Július 28., szerda
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zés: Békésszentandrási HMSE–
Mezőtúri AFC, Békésszentandrás, 
17.30. Gyomaendrődi FC–Túr-
kevei VSE, Gyomaendrőd, Gyo-
mai pálya, 18.00.
Július 31., szombat
Labdarúgás. Előkészületi mér-
kőzés: Kondorosi TE–Méhkeréki 
SE, Kondoros, 17.00. Kardos-Ör-
ménykút KSK–Kétsopronyi RSE, 
Kardos, 17.00. Békésszentandrási 
HMSE–Mezőtúri AFC, Békésszent-
andrás, 17.30. 
Strandröplabda. Dél-alföldi baj-
nokság, 4. forduló, Gyo ma endrőd, 
Liget Fürdő, 9.00.
Augusztus 1., vasárnap
Strandröplabda. Dél-alföldi baj-
nokság, 4. forduló, Gyomaendrőd, 
Liget Fürdő, 9.00.
Augusztus 4., szerda
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zés: Szarvasi LSZK–Kétsopronyi 
SE, Szarvas, Arató u., 18.00.
Augusztus 7., szombat
Labdarúgás. Megyei I–II. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság, 1. for-
duló, 17.00. Előkészületi mérkő-
zés: Szarvasi LSZK–Gádorosi SE, 
Szarvas, Arató u., 17.30.
Augusztus 8., vasárnap
Labdarúgás. Megyei I–II. osztá-
lyú labdarúgó-bajnokság, 1. fordu-
ló, 17.00. 

Rejtő József, a Szarvasi FC tiszte-
letbeli elnöke: – Az elmúlt szezon 
legfőbb erélye számunkra az volt, 
hogy igazi csapattá értünk össze, 
ennek tulajdonítható a mostani 
eredmény. Persze kellett hozzá né-
hány jó egyéni teljesítmény és kellő 
motiváció is, de ez mind meg volt 
a fi úkban. Sokat fejlődtünk embe-
rileg is. Ilyen szinten ritkaság, de a 
mi esetünkben elmondható, hogy 
kultúremberek alkotják a csapa-
tunk. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy a város képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén egyhangúan tá-
mogatta az NB III-as szereplést, és 
az ezzel járó plusz anyagi támoga-
tást is megszavazta. Most már csak 
a honi szövetség felkérése hiányzik 
ahhoz, hogy újból a harmadik vo-
nalban szerepelhessen a csapat.

Gráfi k Krisztián, a Kondorosi 
TE elnöke: – Számunkra csalódást 
hozott a legutóbbi szezon, hiszen 
csak a Sarkadkeresztúr kilenc-
pontos büntetésének köszönhet-
jük, hogy az ötödik helyen zártuk 
az évet, bár ennél mindenképpen 
többre volt hivatott csapatunk. 
Kupaszereplésünkre ellenben büsz-
kék lehetünk, hiszen az országos 

Tetszésindex és jövőkép
Helyzetjelentés a megyei I. osztályú labdarúgó-csapatok háza tájáról

A kistérségben négy megyei I. osztályú labdarúgó-csapat műkö-
dik, melyek vezetéséhez két kérdést juttattunk el a pontvadászat 
zárása után. Egyrészt az érdekelt bennünket, hogyan értékelik 
együttesük legutóbbi produktumát, másfelől arra is kíváncsiak 
voltunk, mit hoz a közeljövő a klubok életében? Íme a válaszok:

A bajnokság végeredménye

  1. Szabadkígyós 30 20 6   4 61–20 66

  2. Szarvas 30 18 5   7 65–41 59

  5. Kondoros 30 13 8   9 58–47 47

  9. Csabacsűd 30 10 8 12 45–46 38

10. Gyomaendrőd 30 10 6 14 38–45 36

táblán csak az NB II-es Makó tu-
dott megállítani bennünket. Az új 
idénynek felfrissített, megerősített 
kerettel vágunk neki, és a hibáink-
ból tanulva ismét célba vesszük a 
dobogót. Legfontosabb célunk az 
lesz, hogy a hazai teljesítményün-
ket feljavítsuk, mert legutóbb ez 
volt a gyengénk.

Szilágyi Mihály, a Csabacsűd SE 
elnöke: – Szerettünk volna a me-
zőny első felében végezni, és ettől 

nem is sok választott el bennünket. 
Ha elkerülnek a sérülések, vagy pi-
cit jobban összpontosítunk idegen-
beli mérkőzéseinken, akkor nem 
kellene feltételes módban fogal-
maznom. Az új évadot egykori saját 
nevelésű játékosunk, Brlázs Gábor 
személyében új edzővel kezdtük. 

Tőle azt várjuk, hogy új impulzuso-
kat ad a csapatnak, amelyet célirá-
nyosan igyekeztünk megerősíteni. 
Bár ellenfeleink erejét csak részben 
ismerjük, az állományt képesnek 
tartjuk az első nyolc hely valame-
lyikének megszerzésére.

Szabados Ferenc, a Gyomaendrődi 
FC elnöke: – Lehetőségeinket fi -
gyelembe véve, a nyolcba jutást 
tűztük ki, de azt mondtuk, hogy 
akkor sem esünk kétségbe, ha csak 
a tíz között leszünk. A minimális 
elvárásnak eleget tett a csapat, más 
kérdés, hogy hazai pályán jobb 
szereplést reméltünk. Mivel anyagi 
lehetőségeink jövőre sem lesznek 
rózsásabbak a jelenleginél, ezért 

alapvető célnak első osztályú tag-
ságunk meghosszabbítását jelöljük 
meg. Van azonban egy optimis-
tább tervünk is. Reményeink sze-
rint a játékosállományunk együtt 
marad, és megfelelő felkészüléssel 
akár javíthatunk is a legutóbb elért 
pozíciónkon.                        B. M.

Június 19-20. között ötödik al-
kalommal rendeztek Lovas Napo-
kat Békésszentandráson, amelyre 
idén is színvonalas műsort állított 
össze a házigazda Hunyadi Mátyás 
Lovas Egyesület vezetése. Nem 
tudni, hogy már az átlagemberek 
pénztárcáját erősen megviselő gaz-
dasági válságnak, vagy a hűvösebb 
időnek tulajdonítható, de érdek-
lődőből kevesebb volt, mint a ko-
rábbi években. Pedig belépőt sem 
szedtek, ráadásul a fogatok verse-
nye mellett számos lovas- és gyer-
mekprogram várta a kilátogatókat, 
illetve a legkisebbeket. Az első 
napi akadályhajtás két fordulója 
között még megyei polgármeste-
rek és alpolgármesterek is számot 
adtak hajtó készségükből. 

A benevezett 41 fogat két ka-
tegóriában – póni- és kettesfogat 
– indult. A pónifogatok versenyé-
ben a kétfordulós akadályhajtást 

Varga Sándor 
(Orosházi LE) 
nyerte hibátlan 
teljesítménnyel. 
A kettesfogatok 

A legcsinosabb női hajtó is kapott különdíjat
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Nagy kár, hogy kevesen látták

akadályhajtása egyben C kategóri-
ás minősítő verseny is volt, ebben 
a számban összevetést követően 
a kondorosi Medvegy Zoltán vég-
zett első helyen. A második napi 
maratonhajtásban a pónifogat-

ok között a szarvasi Mórocz János 
(Tessedik LK) bizonyult a legered-
ményesebbnek, a kettesfogatok 
mezőnyében pedig a békéscsabai 
Fábián Gábor (Gyeraj Lovastanya) 
végzett az első helyen.         –bam–
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Program oldal

Július 16., péntek
19.00: PartneRock Fesztivál, Gyomaend-

rőd, Bowlin Treff  Söröző udvara.
Július 17., szombat
18.00: PartneRock Fesztivál, Gyomaend-

rőd, Bowlin Treff  Söröző udvara.
Július 18., vasárnap
17.00: PartneRock Fesztivál, Gyomaend-

rőd, Bowlin Treff  Söröző udvara.

Július 23., péntek
Szarvas Város Napja
Szarvas újjátelepítésének 288. évfordulójáról 

különböző programokkal emlékeznek meg. 
14.00: Komolyzenei koncert, Szarvas, 

Tessedik Sámuel Múzeum.
16.30: Virágkötészeti kiállítás megnyitó, 

Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
17.00: Szarvasi alkotóművészek tárlata, 

Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
18.00: Ünnepi megemlékezés és koszorú-

zás, Evangélikus Ótemplom.
19.30: Vörös Malom, színházi előadás Esztergá-

lyos Cecília és Kautzky Armand főszereplésével, Szar-
vas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.

22.00: Utcabál az Apropóval, Szarvas, 
Tessedik Sámuel Múzeum előtt.

VIII. Kistérségi Civil Találkozó Szarva-
son és a kistérség településein 

16.00: „Idesüss”! Városi Civil Találko-
zó, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház
16.00: Komolyzenei koncert, Békésszent and-
rás, Református templom.

17.00: Szalonnasütés más civil szervezetek-
kel közösen, Kondoros, Napsugár Vendéglő.

17.00: MTTSZ Szabadidős és Lövészklub 
házi íjászversenye, Szarvas, Lengyel-palota 
udvara.

Július 24., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Kö-

rös árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő. 
14.00: Tájház – Táncház, Gyomai Tájház és 

Alkotóház, Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
VIII. Kistérségi Civil Találkozó Szarva-

son és a kistérség településein 
9.00: Civil Parádé, zenés, táncos felvonulás a 

Főtérről az Erzsébet-liget II. köröndjére, Szarvas.

10.00: Egész napos kulturális, zenei, kéz-
műves, hagyományőrző, tudományos és gyer-
mek programok, Szarvas, Erzsébet-liget.

Programok a fesztiválsátorban
10.00: A Civil Találkozó megnyitója, kö-

szöntések.
10.30: Békésszentandrási Vértessy TSE műsora.

Tavaly Békésszentandráson mindenki 
elégedett lehetett a kistérségi civilek éves 

randevújával

HALFŐZŐ VERSENY

Augusztus 21-én 
tizenkettedik alka-
lommal rendezik meg 
Gyomaendrődön a 
nemzetközi halfőző 
versenyt. A szervezők 
augusztus 2-ig vár-
ják a versenyzők jelentkezéseit! További 
információk, illetve nevezési lap kérhető a 
Tourinform Irodában (tel: 66/386-851).

ÁRTÉRI GYALOGTÚRÁK
Július 10-től minden második hét szom-

batján ingyenes gyalogtúrát szerveznek 
Gyomendrődön a Hármas-Körös árteré-
be. Az érdeklődőket túravezető kalauzolja 
a Liget Fürdő – gyomai közúti híd – Né-
met-zugi holtág – vasúti híd – kiindulópont 
útvonalon. A 3 órás természetjárás során a 
résztvevők betekintést nyernek az ártér nö-
vény- és állatvilágába, megismerkedhetnek 
a Hármas-Körös 1890-es évek előtti arcu-
latával, illetve megtudhatják milyen hatá-
sai voltak a folyószabályozásnak. A túrázni 
vágyókat a Liget Fürdő pénztáránál várják 
szombatonként 9 órára, az alábbi napo-
kon: július 24., augusztus 7., augusztus 20., 
szeptember 4., szeptember 18., október 2., 
október 16., október 30., november 6., no-
vember 20.

Túravezetés ettől eltérő időpontokban, 
egyedi igény szerint is kérhető, az összefo-
lyástól akár a békésszentandrási duzzasztó-
ig! Bővebb információkkal Marton Dániel 
szolgál:  (+36-30) 544-6718.

Újabb művészeti értékekkel gyarapo-
dott Gyomaendrőd. A Városi Képtárban 
június 25-én nyílt meg az erdélyi szárma-
zású, ám a 2009-es haláláig több mint két 
évtizeden keresztül az anyaországban al-
kotó Katona György festőművész emlék-
kiállítása, melynek képeit dr. Ujváry Zol-
tán professzor emeritus a városnak ado-
mányozta. 

 „Vissza a gyökerekhez” címmel nyílt go-
belin kiállítás július 2-án a békésszentandrási 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár galériá-
jában. A nagyközségből elszármazó, jelenleg 
Tiszaföldváron alkotó Horváth Zoltánné és 
lánya, Horváth Erika munkáit négy héten 
keresztül lehet megtekinteni. 

A Templárius Alapítvány hagyományte-
remtő szándékkal indította el önálló kiállítás 
sorozatát gyomaendrődi alkotók munkáiból. 

Elsőként Fekécs Imréné festményei, alkotásai 
kerülnek bemutatásra. A kiállítás július hó-
napban minden hétköznap 8 –16 óra között 
tekinthető meg.

A Szent Iváni Programok keretében nyílt 
kiállítás helyi gobelin készítők munkáiból a 
kondorosi Művelődési Házban. A megnyi-
tón Dankó Béla polgármestertől emlékla-
pot vehetett át valamennyi alkotó. Csonka 
Mária, Hicz Pál Ferencné, Karcagi Zsuzsan-
na, Kondacs Jánosné, Ladnyík Pálné, Molnár 
Lajosné, Roszik Györgyné, Roszik Mihályné, 
Skita Istvánné, Sonkoly Pálné, Szebegyinszki 
Zsuzsanna és Tímár Mária több kézimunkája 
közzétételével járult hozzá a színvonalas tár-
lat létrejöttéhez.

Július 3-án Korbely István jubileumi kiál-
lítása nyílt meg a szarvasi Tessedik Sámuel 
Múzeumban.

ALKALMI KIÁLLÍTÁSOK

10.50: Moldovai csángó tábor ének-zene-
tánc bemutatója.

11.20: Békésszentandrási Mozgáskorlátozott 
Egyesület női énekkarának műsora.

11.40: Szentandrási „Fürgelábak” néptánc 
csoport műsora.

12.00: Copacabana – brazil show.
13.00: Bemutatkoznak a szarvasi harmoni-

kások Iváncsó József vezényletével.
13.00: Hévízi Mariann énekel és gitározik.
14.00: Gyomaendrődi Rumba Táncsport 

Egyesület műsora.
15.00: Vitéz László és a csodamalom, báb-

színház gyemekeknek.
16.00: Ritmus Sportaerobic Club bemutatója.
16.30: Babilon Táncsport Egyesület bemu-

tatója.
17.00: Díjátadások.
18.00: A Békés Megyei Jókai Színház be-

mutatója.

Július 25., vasárnap
Kistérségi Civil Sportnap Szarvason és a 

kistérség településein
9.00: Sportbemutatók és sportversenyek a 

kistérség valamennyi településén a helyi sport-
egyesületek szervezésében. 

Július 30., péntek
9.00: Tájház találkozó, Szarvas, Szárazma-

lomban, Ady u 1.

Augusztus 4., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaend -

rőd, Katona József, Városi Művelődési Központ. 
Augusztus 6., péntek
16.00: IV. Sport- és Vitamin-nap, Békés-

szentandrás, Bencsik Mihály-sporttelep.

Augusztus 7., szombat
8.00: IV. Sport- és Vitamin-nap, Békésszent-

andrás, Bencsik Mihály-sporttelep.  
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-

Körös árterében, Gyomaendrőd, Liget 
Fürdő. 

10.00: XIII. Amatőr Maratoni Kenuver-
seny, Szarvas, Vízisport-telep, 9.00.

19.00: XIII. Farmer Est, Gyomaendrőd-
Nagylapos, Popfarm.

Augusztus 8., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 

Gyomaendrőd, Endrődi városrész.

Augusztus 14., szombat
14.00: III. Hagyományos lakodalom a Kö-

rösök mentén, Gyomai Tájház és Alkotóház, 
Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2.
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Kultúra

A kisvárosoknak nincs meg-
felelő anyagi hátterük nagy rek-
lámkampányokra, pedig gyönyö-
rű dolgokat mutathatnának be. 
A mostani szemle éppen ezért  a 
kreatív fi lmeseket,  marketinge-
seket, televíziósokat szólítja meg, 
hogy készítsenek webfi lmeket 

Békés megyében, vigyék el jó hí-
rét, és minél többen jöjjenek el a 
térségbe. A szarvasi Regionális 
Színház Kft. által szervezett ver-
seny célja a videóújságírás popu-
lárisabbá tétele, és egy új műfaj, a 
települési webfi lm megteremtése, 
miközben népszerűsíti a támoga-

tókat. 2009-ben az első települési 
webfi lmverseny fődíját a vele járó 
1 millió forinttal Karácsony Sándor 
kapta, „Gyula – vízjátékok” című 
fi lmjéért.

A szervezők idén egy-egy gyűjtő-
címet adtak meg az indulóknak, és 
a konkrét témaválasztást az alko-
tókra bízzák. A feladat egy 90 má-
sodperces webfi lm elkészítése ar-
ról: Miért jöjjön a turista Szarvas-
ra, Gyomaendrődre, Tótkomlósra, 
vagy a Békés megyei fesztiválokra? 

A négy témát a jelentkezési sor-
rendnek megfelelően kapják meg a 
versenyzők, és a fi lmeket az adott 
településen kell forgatniuk. 

2010-ben a verseny 1 millió 
100 ezer forint összdíjazású. A fő-
díj 800 ezer forint, a két különdíj 
pedig 200 ezer forint, illetve 100 
ezer forint. További különdíjat ad-
nak át a versenyt támogató telepü-
lések polgármesterei, a Békés Me-
gyei Önkormányzat és az ECHO 
Televízió.

Indul a második települési webfi lm-verseny
Helló, itt vagyunk címmel települési webfi lmek versenyét hir-
dették meg, amelynek keretében Békés megyét, valamint három 
városát, Szarvast, Gyomaendrődöt és Tótkomlóst kell a fi lme-
seknek bemutatni.

A különböző népek és kultúrák 
mindig is nagy jelentőséget tulaj-
donítottak az év leghosszabb és 
legrövidebb napjának, ezért a nyár 
közepén tüzeket gyújtottak. E ha-
gyomány egészen a kereszténység 
elterjedéséig maradt meg a tűz és 
a Nap ünnepeként. Valószínűleg a 
Nap az emberek életében betöltött 

szerepe miatt alakultak ki olyan 
ünnepi tradíciók, mint a tűzgyúj-
tás, jóslás, különféle mágikus szer-
tartások és játékok.

Szent Iván éjjelét hivatalosan 
június 24-én ünnepeljük, ám a 
kistérségben sok helyen már júni-
us 19-én kínáltak programokat. 
Gyomaendrődön a Gyomai Tájház-
ban kora délutántól a Suttyomba 
Népzenei Fesztivál szolgáltatott 
látni- és hallgatnivalót. Miközben 
a gyermekek és szüleik kézműves 
foglalkozások keretében a mézes-
kalácssütés, vagy az agyagozás „tu-
dományát” sajátíthatták el, addig 
a színpadon a helyi Suttyomba ze-
nekar, valamint a moldvai muzsi-
kát játszó Berbécs zenekar húzta 

a talpalávalót. A remek hangulatú 
rendezvényt tűzugrás zárta, ám ez 
előtt még moldvai és somogyi tán-
cok elsajátítására is lehetőségük 
nyílt a vállalkozó szellemű érdek-
lődőknek. 

Szarvason a Szent István Park-
ban volt a Szent Iván éji tűzugrás, 
a Tessedik Táncegyüttes tagjainak 

A nyári napforduló ünnepe
Tűzugrástól a kártyajóslásig, volt minden a két városban

Szent Iván éjjele, a nyári napforduló ünnepe, az év leghosszabb 
napja és legrövidebb éjszakája. A régiek hiedelme szerint varázs-
latos éjszaka ez, amikor szinte bármi megtörténhet, a kívánsá-
gok teljesülhetnek. A kistérségben is rengeteg program adódott 
ehhez kapcsolódóan. 

közreműködésével. A rögtönzött 
kis előadás mágnesként vonzotta 
a kíváncsiskodókat. A bámészko-
dók hamarosan maguk is a műsor 
részévé váltak, a táncosok ugyanis 
professzionális ügyességgel bőví-
tették össznépi mulatsággá a kez-
deti körtáncukat. 

Ezzel párhuzamosan a szomszé-
dos Tessedik Sámuel Múzeum is 
nagy „forgalmat” bonyolított le, 
amely csatlakozott a Múzeumok 
Éjszakája elnevezésű országos ren-
dezvénysorozathoz. A tűz ünnepe 

jegyében az egész épület belsejét 
mécsesekkel világították meg, a 
látogatókat pedig gyertyákkal lát-
ták el, bár volt, aki zseblámpát vett 
igénybe az éjszakai „felderítőút-
hoz”, amely során feltárulkoztak a 
múzeum máskor rejtett zugai is. 

Szent Iván éjjelét a Körös-Maros 
Nemzeti Park munkatársai a Nem-
zeti Parkok hetével kapcsolták egy-
be. A stílusosan „Éjjeli lepkék tán-
ca” elnevezéssel illetett programok 
helyszíne az Anna-ligeti látogató-
központ volt, ahol késő délutántól 
várták az érdeklődőket. A kertben 
Lázár Julianna kártyából jósolt a 
sorsukra kíváncsiaknak, a konfe-
renciateremben pedig Szklenár Ta-
más helyi amatőr csillagász tartott 
előadást a Naprendszerről. A boly-
gókat és csillagokat élőben is meg 
lehetett volna szemlélni a bejárat-
nál felállított teleszkóp segítségé-
vel, azonban a felhős idő mindezt 
nem tette lehetővé. Danyik Tibor 
ökológiai felügyelő jóvoltából be-
tekintést nyerhettünk ellenben az 
éjjeli lepkék és a különböző repü-
lő szárnyasok életébe, valamint a 
Körösvölgyi Látogatóközpontban 
elhelyezett „Predátorok” állandó 
kiállításba, amely Dél-Tiszántúl 
természeti képeit tárta elénk.

B. Liska Anikó
 

A Tessedik Múzeumban is tüzek gyúltak 

A kártyajóslás az ünnepi tradíciók egyike 

Az utolsó simítások és kezdődhet a tánc
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Szivárvány

Minden kezdet nehéz. A világ-
hírű üdítőital gyártó cég nagy-
szabású nyári strandparty soro-
zatának nyitó buliját tartották 
a Liget Fürdőben június 18–20. 
között. A kamionokkal leszállí-
tott színpad, koktélbár, koktél-
terasz és az egyéb látványos kel-
lékek remek hétvégi programot 
sejtettek. 

Nem lett az… Szombat délután 
alig voltak többen a szokásosnál, 
igaz, nem is ez volt az idei legmele-
gebb nap. A bohócok fellépését et-
ték a gyerekek, de Fekete Dávid, a 
negyedik Megasztár-sorozat máso-
dik helyezettje nem hozta tűzbe a 
fürdőzőket. Az esti órákban előbb 
az Unisex, majd a Roy és Ádám 

Jó bulinak indult – nem lett az

Trió koncertezett. Az Unisex 
együttes fellépése alatt alig egy tu-
cat fi atal lézengett a színpad előtt. 
Többen múlatták az időt a bárban, 
vagy a kifeszített függőágyakban. 
Közben elkezdett cseperegni az 
eső, és a Roy és Ádám fellépésére 
már csak a legelszántabbak ma-

radtak. Több szervezőt láthat-
tunk a színpad körül, mint ahány 
vendéggel találkoztunk. Hiába, 
a gyomaendrődi közönséget nem 
egyszerű meghódítani. Talán más 
előadókkal, szerencsésebbek lettek 
volna. Sikeresebb folytatást!

Kép-szöveg: Weigert József

Szeretők
Az egyik luxusvendéglőben egy 

házaspár ebédel. Egyszer csak érkezik 
egy gyönyörű, csinos, fi atal hölgy és 
megcsókolja a férjet. A felesége felhá-
borodva, önmagából kikelve kérdi:

– Ki ez a nő?
A férj teljes nyugalommal vála-

szolja:
– A szeretőm.
– Én ezt nem tűröm, visszaköltö-

zöm a szüleimhez – ordítja a feleség.
– Jó szívem váljuk – mondja a férj 

csendesen. – De tudod, hogy akkor 
nincs több hawaii nyaralás, karácso-
nyi bevásárlás Párizsban, sízés az Al-
pokban, és még sorolhatnám...

Mély csend következik, csak az 
evőeszközök csilingelése hallatszik.

Váratlanul belép az étterembe a 
család egyik barátja, jobbján szintén 
egy csinos fi atal nővel. A feleség is-
mét felháborodva:

– Ki az a nő ott Bélával?
– A szeretője – mondja a férj.
Kis csend következik, majd a fele-

ség megszólal
– A miénk sokkal szebb...

Szarvasi és gyomaendrődi résztvevője 
egyaránt lesz az augusztus 27–29. között 
esedékes szegedi sárkányhajó világbaj-
nokságnak, miután a július 12-i szarvasi 
regionális selejtezőből mindkét település 
egysége bejutott a fi náléba. 

A Magyar Kajak-kenu Szövetség előzetesen 
7 helyszínen tartott, illetve tartja jelenleg is a 
Sárkányhajó Roadshow-ját. Ennek dél-alföl-
di állomása volt, a vidékiek előtt leginkább az 
Arborétumáról ismert településen. A Holt-Kö-
rös Városi Strand előtti szakaszán megtartott 
viadalon három kategóriában hirdettek győz-
test. Ebből a települések vetélkedőjének első 
három helyezettje (Szarvas, Gyomaendrőd, 
Baja), valamint a cégek közti összevetés leg-
jobbjai (egy-egy békési, békéscsabai és szegedi 
telephelyű vállalkozás képviselői) mutathatják 
meg magukat a Maty-éri pályán lebonyolításra 
kerülő nyár végi eseményen. A csapatok elő- és 

középfutamok eredményes vételével juthatnak 
be a nagydöntőbe. Az ottani végső győztesek 
egymillió forintot tehetnek majd zsebre, a má-
sodikak raftingtúrán vehetnek részt, a bronzér-
meseknek pedig sportruházat lesz a díjuk.

A harmadik kategóriába az iskolások tartoz-
tak, de számunkra nem jelentett világbajnoki 
kvalifi kációt a verseny, így a szarvasi vajdás 
gimiseknek csupán az okozhatott erkölcsi si-
kert, hogy megelőzték vidéki riválisukat, va-
lamint a helyi általános iskolás diákokból álló 
csapatot.                                               –bam–

A települések közti összevetést megnyerő szarvasi csapat 

Ilyen szoros befutókat láthatott a nagyérdemű  

Irány a sárkányhajó világbajnokság!
Szarvasi és gyomaendrődi résztvevője is lesz a nyár végi szegedi eseménynek
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Továbbjutó egységek
A szarvasi selejtezőből továbbjutó egysé-

gek. Települések: Szarvas Dragon, Gyoma-
endrőd, Baja Diamant. Cégek: Bagoly Ven-
déglő, Csaba Autóház, SZTE HÖK SE 
Dracones Szegedienses. 


