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Felfüggesztették a szennyvízdíj bevezetését
Megnyugtató megoldást keres a település és a szolgáltató
Dankó Béla polgármester három
napra a helyi betyárok kezébe
adta a település kulcsát

A betyár világ több évszázados
múltjához mérten bizony eltörpül
a kondorosi Betyár Napok évtizedes hagyománya. Ha viszont
azt vesszük alapul, hogy a fesztivál ez idő alatt mennyit fejlődött,
akkor csak az elismerés hangján
illethetjük a szervezőket, illetve a
kondorosiakat, akik egyöntetűen
magukénak érzik a rendezvényt, és
idén augusztusban is mindent elkövettek annak sikeréért.
Képriportunk az 5. oldalon

Az új szennyvíztisztítómű próbaüzeme október végéig tart

FOTÓ: WEIGERT JÓZSEF

Csabacsűd Nagyközség képviselő-testülete július 20-i
ülésén meghozott döntése értelmében szeptember első
napján lépett volna életbe a szennyvíz-ártalmatlanítással
kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére kötelező rendelet. Ebből azonban egyelőre semmi nem lesz, ugyanis
a megemelt szennyvízkezelési, illetve szállítási díjat sé-

Oldtimer túra a
Viharsarokban

relmezve a helyiek panasszal éltek az önkormányzatnál.
A képviselők tekintettel voltak a lakosság kérésére: hatályon kívül helyezték a korábbi rendeletet, és most a
szolgáltatóval együtt keresik a megoldást arra, miként
lehetne a telepet olcsóbban üzemeltetni.
További részletek a 4. oldalon

Tótka Sándor ifjúsági olimpiai bajnok
Augusztus 22-ike örökre emlékezetes dátum marad Tótka Sándor számára. A gyomaendrődi Körös Kajak
SE versenyzője ezen a napon nyerte
aranyérmét Szingapúrban, az első
alkalommal lebonyolított ifjúsági
olimpián. Kovács Gábor tanítványa
az egyesek 500 méteres számában
képviselhette hazánkat. Köztudott,
hogy a magyar kajak-kenusokkal
szemben minden egyes nemzetközi
versenyen nagyon komoly elvárásokat támaszt a sportág vezetése és a
közvélemény. Kiváltképp érvényes
ez az ötkarikás játékokra, ahol a
gyomaendrődiek kiválósága ráadásul egyedüli ﬁúként képviselte a méltán világhírű honi kajak-kenut.
Bővebben a 12. oldalon

Opel Toredó 1911-ből

A pécsi székhelyű Veterán Autóklub Magyarország augusztus 25–
31. között bonyolította le a Viharsarok túrát. Az autómatuzsálemek és
tulajdonosaik a gyomaendrődi Liget fürdő szomszédságában ütötték
fel főhadiszállásukat, azonban számos más megyei településen is felbukkantak az itt eltöltött idő alatt.
Folytatás a 3. oldalon

Tótka Sándor útban a győzelem felé

Aktuális

Hogyan tanuljunk meg tanulni?
Néhány tipp, ami segít megkönnyíteni az iskolakezdést
Nem lehet elég hamar elkezdeni, de sosem késő. Vonatkozik ez az állítás a tanulásra is. Legtöbben az idők során elsajátítanak egy olyan
módszert, amely sikereket hoz, de mi van akkor, ha nem jövünk rá mi a
jó? Aggodalomra akkor sincs ok! Az iskolakezdés apropóján megpróbálunk néhány ötletet adni arra, hogyan tanuljunk meg tanulni.
Rossz hír, hogy nem lehet könnyen és gyorsan maradandó tudást elsajátítani. Érdemes
minél hamarabb elkezdeni tanulni. A legfontosabb a szövegek elsajátítása során az aktív szövegfeldolgozás. Nem elég, ha csak újra és újra
elolvassuk az anyagot, hiszen így a rövid távú
memóriánkba kerül az információ. Elsődleges
feladat a tanulás során, hogy az olvasott szöveget okosan dolgozzuk fel, így válhatunk aktív
tanulókká.
Többféle jegyzetelési technika működik. Az

Vodova János a
Liget Fürdő élén
A gyomaendrődi városatyák augusztusi testületi ülésükön zárt ajtók mögött határoztak
a Liget Fürdő vezetőjének személyéről. A képviselők úgy döntöttek, hogy szeptember 1-től
Vodova János kezébe adják az irányítást, akinek
2015. június 1-ig szól a megbízatása.
Mint ismeretes, Kovacsics Imre, a fürdő korábbi vezetője június végén leköszönt posztjáról, komoly veszteségeket maga mögött hagyva.
Az önkormányzat július 1-től kéthónapos időtartamra Gurin Lászlót, a helyi Zöldpark Kft.

egyik a vázlatolás, a kulcsszavak kiírása és az öszszefüggések jelölése, hasonló módszer széljegyzetek készítése, a különböző szövegkiemelés, a
másik pedig hogy a folyó szöveget újrafogalmazzuk. Célravezető, ha egy-egy szövegrész elolvasása után saját szavainkkal mondatba foglaljuk
az olvasottakat. A megértést, a gondolkodó tanulást nagyban segíti, ha kérdéseket teszünk fel
akár egyedül, akár társaságban tanulunk. Fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, mi az, amit
tudunk, és mi az, ami új információ. Időt és

energiát emészt fel, hogy valamilyen kapcsolatot alakítson ki a hallgató a tanulásra váró szöveggel, de a legfontosabb, hogy mindenki magának tanul és a gondolkodás, a megértés hoszszú távú tudással ruházza fel a jövő generációt.
Mit tehetünk mindezen túl? A tanulást rengeteg apró, látszólag jelentéktelen dologgal mi
magunk is segíthetjük. Fontos feladat a komfortos körülmények megteremtése. A háttérzajok kiszűrése, a megfelelő folyadék-utánpótlás
is könnyít az agy aktivizálásában, ellentétben
az étellel, az emésztési folyamatok miatt ugyanis bágyadtabbak, fáradékonyabbak leszünk.
Teli hassal ugyanúgy nem érdemes nekiülni
tanulni, mint késő éjszaka, hiszen az alvás, az
agy pihentetése ugyanolyan fontos, mint az aktivizálása.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG BÉKÉS MEGYE 5. sz.
ORSZÁGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN IDŐKÖZI
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁST TŰZÖTT KI
Az első forduló időpontja: 2010. szeptember 19. (vasárnap)
A második forduló időpontja 2010. október 3. (vasárnap)
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2010.
augusztus 5-ig értesítést kapnak.
A névjegyzék 2010. augusztus 4-8-ig megtekinthető a polgármesteri
hivatalban.
A szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart.

vezetőjét bízta meg a Liget Fürdő Kft. ügyvezetői posztjának ellátásával. Gurin munkáját
Vodova János felügyelő-bizottsági elnökként,
Vass Ignác pedig a képviselő-testület pénzügyi
bizottsági elnökeként segítette.
A háromtagú csapat munkájának köszönhetően nőtt a fürdő látogatottsága, miközben a
helyiek örömmel fogadták azt, hogy immár olcsóbban vásárolhatnak belépőt, mint a vidéki
vendégek.
Várﬁ András polgármester a döntéssel kapcsolatban elmondta: a képviselő-testület nagy
többséggel szavazta meg Vodova János megbízását, aki több sikeres gyomaendrődi vállalkozás vezetője, ezért joggal bízhatnak abban,
hogy a fürdő vezetését is sikeresen végzi majd.
Az új ügyvezető havi juttatása 200 ezer forint,
ezen felül maximáltan 3000 kilométer üzemanyag-térítéssel számolhat.
B. L. A.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, igazolást kizárólag a
választókerületen belülre – a választás első és második fordulójára egyaránt –
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb szeptember 17-én 16.00
óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet, hogy az legkésőbb 2010.
szeptember 14-én megérkezzen a választási irodához.

MÉDIAPARTNERÜNK

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási
irodához lehet fordulni.

2010. szeptember

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár a lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől 2010. augusztus 27-én
16.00 óráig kérheti. Jelöltet ajánlani 2010. augusztus 20-án 16.00 óráig
ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok az értesítővel együtt
kapnak meg. Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat.
A jelöltállításhoz legalább 750 választópolgár ajánlása szükséges.
A jelölteket legkésőbb 2010. augusztus 20-án 16.00 óráig lehet bejelenteni
az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságánál.
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Hármas oldal

Kátyúkesergő

Elég sajátos logika alapján dönthették el, melyik lyukat tömik be…
Vérlázító, ami itt zajlik – hergeltem magam a
minap, amikor Örménykútra döcögtem autómmal, kerülgetve a hatalmas kátyúkat.
A 44-es útról lefordulva még meglepődve tapasztaltam, hogy jó egy év után kijavították azt
a krátert, amelyet egy második világháborús szőnyegbombázás sem tudott volna felülmúlni, legfeljebb a szomszédos Berényi úton találni hasonlókat. Tovább haladva, a többi betömött kátyú
láttán már-már kezdtem elhitetni magammal,
hogy mégis van értelme annak a több mint száz
forintnak, amellyel az útadó apropóján hosszú
évek óta megsarcolnak bennünket, a benzin literenkénti árába építve. Aztán rá kellett jönnöm,
hogy ez is csak egy trükk, mint oly sok minden
más, kicsi, ám annál cselesebb hazánkban. Beljebb ugyanis egyre csak fogytak a betömött lyukak, később pedig hűlt helyük sem látszott a munkások nyomának.
A faluba érve azt próbáltam modellezni, hogy
léteznek-e frissen aszfaltozott kapubejárók, a tapasztalat szerint ugyanis olyankor fogy el idő előtt
az alapanyag, némi sörre való pluszt biztosítva a
kátyúzó brigádnak. Mivel semmi áruló jelet nem

tapasztaltam, bosszúságomban a polgármester
asszonytól próbáltam megtudakolni a félmunka
okát. Erre azonban ő sem tudta a választ, csak
annyit jegyzett meg, hogy hosszas levelezés ellenére sem történik semmi az ügyben, legfeljebb „porhintés”.
És, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Szinte semmit, az érintett cég ugyanis féléves csúszásokkal
írja meg sajnálkozó válaszait, hogy erre meg arra
sincs pénz, de előrelépés csak a legritkább esetekben történik.
A megoldás az lenne, ha olyan utakat terveznének, illetve építenének, amik megalapozzák a
kátyúmentességet. Nyilván akkor is fordulnának
elő anyaghibák, keletkeznének lyukak, de azokat legalább érdemes lenne javítgatni. Nem úgy,
mint a nullára amortizált útjainkat, melyekből
egyre több van szűkebb pátriánkban. Persze az
utak is csak akkor lesznek jól megépítve, amikor
„beaszfaltozott zsebű, marok nélküli” műszaki
ellenőröket fogunk látni a beruházásokon. Ez a
problémakör azonban már jóval messzebbre nyúlik a kátyúknál…
Bakulya Mihály
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A TARTALOMBÓL
Jubileumi Betyár Napok
Augusztus 19-én ünnepi testületi üléssel kezdődött, két nappal később pedig színpompás
éjféli tűzijáték zárta a jubileumi Betyár Napokat Kondoroson.
5. oldal
Múltidéző parasztlakodalmas
A Dezső Linda és Weigert László által vezetett
Körösmenti Néptáncegyüttes idén az Endrődi
Tájházban tartotta meg a hagyományos parasztlakodalmat.
6. oldal
Új helyre költöztek a hunyai óvodások
Szeptember elsejétől új helyen kezdődött meg
az óvodai nevelés Hunyán. A gyermekek kis létszámára való tekintettel, az iskola épületében
alakítottak ki óvodai csoportszobát, ahol lényegesen komfortosabb lett a gyermekek ellátása.
10. oldal
Népbetegség lesz a lisztérzékenység?
A lisztérzékenység örök1etesen meghatározott betegség, amelynek következtében a búzában, az árpában, a rozsban és a zabban található
gliadin a vékonybél nyálkahártyáját károsítja,
és ezáltal felszívódási zavart idéz elő. Jelenlegi
ismereteink szerint egyetlen gyógymód van rá:
a gluténmentes diéta.
11. oldal
Bronzérmekre futotta
A dévaványai strandfürdőben rendezett döntővel lezárult az idei Dél-alföldi Strandröplabda-bajnokság, amelyet tizenkettedszer bonyolítottak le a megyei szövetség égisze alatt.
12. oldal
Szép volt ﬁúk, szép volt lányok!
Gyomaendrődi és szarvasi hajóért is szoríthattunk augusztus utolsó hétvégéjén a szegedi MKB Sárkányhajó Világbajnokságon. Az 1
millió forintos fődíjért zajló települések közötti
verseny a háromnapos dzsembori utolsó napi
programját színesítette.
13. oldal
Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális eseményeinek tárháza.
15. oldal
Cibere gyereknap Tóth Verával
Krisztusi korba lépett Gyomaendrődön a
Cibere gyereknap, amely iránt 33. alkalommal is nagy volt az érdeklődés a lurkók és szüleik részéről.
16. oldal
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Sok szép autót megcsodálhattak a látogatók
Bár Bogártalálkozó nem volt Gyomaendrődön, a régi autók szerelmeseire idén is rámosolygott a szerencse. A Liget fürdő szomszédságában található vendégház udvarán augusztus
25–31. között 21 régi autót és 2 motorkerékpárt szemlélhettek meg a kíváncsiskodók. A
Veterán Autóklub Magyarország ezt a helyszínt
választotta a Viharsarok túra bázisául, ahonnan
öt nap alatt járták be a környező településeket
és nevezetességieket a járművekkel. A géppark
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legrégebbi járgánya egy 1910-es Fiat Wien volt,
de akadt három Rolls-Royce, sőt még 1911-es
Opel Torpedó is. Az 1935-ös évjáratú 20/25
Rolls-Royce modell 6 hengeres, 3669 köbcentis
motorjával maximálisan óránként 95 km megtételére képes, és fogyasztása 24 liter százon.
Ebből az autóból ez az egyetlen található a világon, nem véletlen, hogy tulajdonosa 50 millió
forintért sem volt hajlandó megválni tőle.
Kép-szöveg: Weigert József
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Csabacsűd

Felfüggesztették a szennyvízdíj bevezetését
Megnyugtató megoldást keres a település és a szolgáltató
Csabacsűd Nagyközség képviselő-testülete július 20-i ülésén meghozott döntése értelmében szeptember első napján
lépett volna életbe a szennyvízártalmatlanítással kapcsolatos
szolgáltatások igénybevételére
kötelező rendelet. Ezzel párhuzamosan július 26-án megkezdődött a pályázati forrásból épített szennyvíztisztítómű próbaüzeme.
A település tulajdonában lévő
objektumot a megye legnagyobb
víziközmű szolgáltatója, a Békés
Megyei Vízművek Zrt. működteti. Mivel a telephez egyelőre nincs
hálózat kötve, ezért a szennyvíz
kiszállítása az eddigi gyakorlatnak
megfelelően, kihordásos módon
történik. A rendelet értelmében

Az augusztus 18-i nyílt napon bárki szemügyre vehette
az új tisztítóművet
a lakosságnak a köbméterenkénti
206 forintos vízdíj mellé további
515 forint szennyvízkezelési, illetve szállítási díjat is ﬁzetnie kellett

Eddig a szennyvíz a szabadban „landolt”, most a tisztítóműben

volna. A jelentős emelés kivívta
a helyiek nemtetszését, amit 587
aláírást tartalmazó petícióval jeleztek a képviselő-testületnek. A
település vezetői éppen ezért augusztus 30-án újra napirendre tűzték a kérdést.
– Figyelembe véve a lakosság
kérését, arra a döntésre jutottunk, hogy hatályon kívül helyezzük a korábbi rendeletet, és
a szennyvízdíj bevezetését a próbaüzem idejére felfüggesztjük –
kommunikálta a képviselő-testület döntését Molnár József polgármester, aki azt is hozzátette,
hogy a vízművel együttműködésben keresik a megoldást arra,
miként lehetne a telepet olcsób-

ban üzemeltetni, s ezáltal a díjat
csökkenteni.
Megnyugtató, árcsökkentő megoldást a csatornarendszer kiépítése
jelentene, amely kalkulációk szerint 800 milliós beruházásból valósulhatna meg, amennyiben az
önkormányzat pályázhatna a második lépcsőre.
– Sajnos a településen élők száma kétezer fő alá csökkent, ezáltal
pedig kikerültünk abból a körből,
amely a csatornahálózat megépítésére pályázhat. Persze nem tettünk
le arról, hogy mindez megvalósuljon, keressük a kiépítéséhez szükséges anyagi forrásokat – tette hozzá Molnár József.
Amennyiben a kapcsolati tőkéjüket kamatoztatni tudják a
csabacsűdi településvezetők, és
egyszer megépül a hálózat, a helyieknek akkor is számolniuk kell
azzal, hogy a szolgáltatásért díjat
kell ﬁzetni. A pályázati kiírás értelmében azonban a telepet addig
is üzemeltetni kell, aminek szintén
megvan a költsége, és ezt a község
egymaga nem tudja ﬁnanszírozni.
Egyelőre annyi biztos, hogy október végéig csak a 206 forintos
vízdíjat kell ﬁzetni a lakosságnak,
a szippantásért ﬁzetendő díj pedig
ugyanúgy 3500 forint öt köbméterenként.
B. M.

A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZLEMÉNYE
„A Békés Megyei Vízművek Zrt. a megye legnagyobb víziközmű
szolgáltatójaként 20 szennyvíztelepet üzemeltet. Felkészült szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a szennyvíztisztítás terén,
ezért is vállalta fel társaságunk a csabacsűdi telep üzemeltetését,
amely a jelenlegi körülmények között nagy kihívást jelent. Szakmailag ugyanis a csupán kihordásos szennyvíz előírásoknak megfelelő
megtisztítása nemcsak folyamatos odaﬁgyelést igényel, de a technológia állandó kontrollját is.
A csabacsűdi önkormányzat – amely a társaságban tulajdonos –
azzal kereste meg a Vízművet, hogy a befejezés előtt álló szennyvíztelep üzemeltetését vállalja el. Társaságunk a megye legnagyobb környezetgazdálkodó cégeként küldetésének tartja, hogy a szolgáltatási
területén keletkező szennyvíz minél nagyobb része kerüljön megtisztításra, s így az ne szennyezze el földünket. Ugyanakkor, mint
tisztán önkormányzati tulajdonú társaság, munkánk során elsődlegesnek tartjuk, hogy a szolgáltatási díjak megállapítását a költségek
megtérülése elvén végezzük el. Így, amikor társaságunkhoz fordult
az önkormányzat, szakembereink elvégezték a költségkalkulációt,
így került megállapításra a képviselő-testület által jóváhagyott díj.
Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint cégünk júliusban
megkezdte a telep próbaüzemét. A működtetés megkívánja, hogy
folyamatos emberi felügyeletet biztosítsunk a szennyvíztelepen, így
kezelőnek egy csabacsűdi lakost vettünk fel. A próbaüzem rendben
folyik, a technológia megfelelő hatásfokra való beállítását a mérnökségünk szakemberei és a főtechnológusunk közösen végzik.
Hosszú távon azonban sem szakmailag, sem költséghatékonyság
szempontjából nem célszerű a jelenlegi állapotot fenntartani, ezért
a Békés Megyei Vízművek Zrt. az önkormányzattal együttműködve
mindent elkövet azért, hogy Csabacsűdön mihamarabb megépülhessen a csatornahálózat.”
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A falu határában lévő régi ülepítőt már korábban bezárták

Megyei és országos szennyvízdíjak
Csabacsűd
Battonya
Kevermes

519
562
494
494

Köröstarcsa
Nagyszénás

494

Alsónemesapáti
Budajenő

542
768
760

Gárdony
Hegyhátszentjakab
Salgótarján
Bruttó díj (hó/m 3) 0 Ft
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Fesz vál
FOTÓK: CZESZNAK ZSOLT

Jubileumi Betyár Napok
Tizedszer is felhőtlen szórakozást nyújtott
Augusztus 19-én ünnepi testületi üléssel kezdődött, két nappal később pedig színpompás éjféli tűzijáték zárta a jubileumi Betyár Napokat Kondoroson. A nyitó és a záró
rendezvény között persze idén is számolatlanul „záporoztak” a programok, így azután, ha valaki nem akart lemaradni valamiről, annak észben, sőt inkább kézben kellett
tartania a percre pontosan összeállított műsorfüzetet.
Csak szűk kör követhette nyomon, amint a Betyár Napok felvezetéseként megrendezett ünnepi
testületi ülésén Dankó Béla polgármester a település történelmi és népi hagyományainak terjesztéséért, a nagyközség hírnevének öregbítéséért Díszpolgári címét adományozott Oszter Sándor Jászai
Mari-díjas színművésznek. Rózsa Sándor egykori
megformázóján túl Kondorosért Emlékéremmel tüntették ki a Széchenyi István Lótenyésztési

sának, és Betyárszépének, majd Oszter Sándorral felavatja Rózsa Sándor fából készült szobrát.
A fesztivál hírverését maga a jó Laci Betyár végezte, aki visszatérő vendége a rendezvénynek.
Az első napi események Kondoros fesztiválarcát
voltak hivatottak bemutatni, és ehhez az esti
sztárvendég Rúzsa Magdi is kiválóan passzolt,
aki pár éve maga is hasonló adottságú településről indult el az országos hírnév felé.

A „Mesteri Dalárda”, a „Betyárjó Kísérőkórus” és a Kondorosi Citerazenekar
alkalmi közös fellépése
Egyesületet, valamint Péli Györgyöt, a település civil életében végzett kiemelkedő munkásságáért.
Ezt követően már jóval többen láthatták,
amint a település első embere a Polgármesteri
Hivatal előtti nyitó ünnepségen átnyújtja a település kulcsát Rózsa Sándor tavalyi hasonmá-

Még nekik is tetszett
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Augusztus 20-án a lovas- és gasztronómiai
rendezvények kerültek középpontba, a helyszín
pedig a sportpályára és a vásártérre tolódott át
koraestig, amikor is a csárda melletti színpadon
az Amigos Latinos és az Ismerős Arcok zenekar
adott élő koncertet. A négylábúak hódolói szá-

Oszter Sándor, a legújabb díszpolgár
mára a meghívásos lovasnap, a kulináris élvezetek kedvelőinek az óriásbográcsozás jelentett
színvonalas kikapcsolódást, de emellett volt
agility- és tornabemutató is, a sportcsarnokban
pedig női kézilabdatorna zajlott.
Ötletekből a záró napra sem fogytak ki a
szervezők. Több évre tekint vissza a „Rózsa
Sándor pogácsája” elnevezésű közös pogácsakészítés – ennek keretében 186 felnőtt és 86
gyermek 13 964 pogácsát készített –, amit betyárkori parádés menet előzött meg a helyiek
és a környéken élők aktív közreműködésével.
Természetesen nem maradhatott ki a programok közül az új kenyér ünnepe, a Szent István
napi megemlékezés, a polgármesterek fogathajtása és idén is megválasztották Rózsa Sándor
hasonmását, a Betyárszépét, illetve a csárdabéli
szépasszonyt. A napot olyan előadók tették emlékezetesebbé, mint Tabáni István, Balázs Pali,
vagy Hobó és Bandája. A vigaszságokat ezúttal
is utcabál és éjféli tűzijáték zárta.
A Betyár Napok – hála a szervezők áldozatos
munkájának, és a széles körű önkormányzati,
intézményi és civil összefogás eredményének
–, a tizedik jubileumi évében is igazi kikapcsolódást, felhőtlen szórakozást nyújtott a lovas,
kulturális, sport és gasztronómiai események
kedvelői számára.
B. Liska Anikó

Betyárkori parádés menet a pogácsaszaggatás helyszínére
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Kulturális kikötő

Múltidéző parasztlakodalmas
A Körösmenti Néptáncegyüttes idén is jó kis murit csapott

Esketési ceremónia
A Dezső Linda és Weigert László által vezetett
Körösmenti Néptáncegyüttes idén az Endrődi Tájházban tartotta meg a hagyományos parasztlakodalmat. A múltidéző esemény ezúttal is sikeresen
ötvözte a hagyományt, a kultúrát és a szórakoztatást. A rendezvény az egykori parasztlakodalmak
minden elemét magában hordozta, beleértve a vendégvárást, a menyasszony öltöztetését, a leánykikérést, az esketést, a násznép menetét a faluban, a

menyasszonytáncot, valamint a vacsorát. A talpalávalót a nap során a Szarvasi Rezesbanda, valamint
Mótyán Tibor és zenekara szolgáltatta. Mótyán Tibor ezen felül a vőfély és az eskető pap szerepét is
betöltötte. Az alkonyatra elfáradó résztvevők a közönséggel egyetemben ízletes babgulyással tartottak
pihenőt, mielőtt újabb táncokba vetették magukat
az est folyamán.
Kép-szöveg: Weigert József

Kultúrpercek
Tartalmas délutáni kultúrprogramban lehetett részük mindazoknak, akik szeptember 8-án
felkeresték az Endrődi Közösségi
Házat. Fél öttől Eichler Éva helyi
festőművész képeiből nyílt kiállítás a földszinti teremben, egy órával később pedig Wass Albert igazsága címmel hangzott el irodalmi
összeállítás, az író születésének
100. évfordulója alkalmából. Az
emeleti nagyteremben megtartott
előadáson Mészáros Mihály, Nagy
Erika és Tomanek Gábor színművész működött közre.
*
Szeptember 24-én, pénteken
délután jótékonysági orgonahangverseny lesz az endrődi katolikus
templomban. Fellép Sass Sylvia
opera-énekesnő, orgonán kísér Teleki Miklós orgonaművész. A belépés díjtalan, a jótékony célú felajánlásokat a moldvai csángók megsegítésére fordítják a szervezők.
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Rockopera bemutató
Az örménykúti rendezvénytéren szeptember 11-én este 20 órától mutatják be a Vezérlő útjaink
című rockoperát. A Koller Zsolt által rendezett nagyszabású színpadi
produkciót huszonhat, többségében tizenéves ﬁatal adja elő, akik
békési és csongrádi településekről
„verbuválódtak” össze, és hetente
akár ötven-száz kilométert utazva
készülnek a szerepük eljátszására.
A misztikus előadás 997-ben

játszódik. Koppány lelkének utazásán keresztül ismerhetjük meg
benne a magyar történelem sorsfordító eseményeit. A darabban
az ifjak komoly történelmi szerepeket játszanak. A társulatba való
felvételnél alapvető követelmény a
jó tanulmányi eredmény. Elvárás
velük szemben az is, hogy a szerepükkel tudjanak azonosulni,
ehhez pedig ismerniük kell a történelmet.

Kulturális Örökség Napjai
Idén is sor kerül az Európa-szerte
népszerű Kulturális Örökség Napjai
hétvégére, melynek időpontja: szeptember 18–19. Az Európa Tanács
védnökségével már 48 országban
rendezik meg az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő örökségi napokat.
A program célja az,
hogy a nagyközönség ﬁgyelmét ráirányítsák országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire.
Mindenki számára fontos, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezete
épített és szellemi örökségét, mert ez
ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és megőrizzük. Ez egyben erősíti
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a lakóhelyhez, az országhoz való kötődést és az azonosságtudatot is.
A Kulturális Örökség Napjai rendezvény jó alkalom arra, hogy értékeink megtekintése mellett észrevegyük
azok sérülékenységét, mulandóságát és a megőrzés
munkájának összetettségét is, amelyhez az egész
társadalom összefogására
és közreműködésére van
szükség.
Ezen a két napon a
szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum
– amely épület egykor az ország első
mezőgazdasági iskolája volt – 10 és 18
óra között ingyenesen látogatható.
H. E.
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Állami ünnepünk

Szent István napját ünnepeltük
Bőséges programkínálat államalapításunk 1010. évfordulóján
FOTÓ: WEIGERT JÓZSEF

Az endrődi ünnepi mise sokakat a templomba csalt
mise után a díszkút köré gyűlt ünneplő közönség először a Szózatot
énekelte el, majd Nemcsényi Dóra
előadásában a Magyarország című
dalt hallgatta meg. Hamza Zoltán
polgármester ünnepi gondolatait
követően Virág Sándor szavalta el a
Szent István himnusz című verset.

mérete ellenére kicsinek bizonyult.
Szarvas Város Barátainak Köre és
Civil Fórum Egyesület gróf Bolza
Pál kastélyában rendezte meg jótékonysági civilbálját, amelynek 1,5
milliós bevételét az edelényi árvízkárosultaknak ajánlották fel.
A helyiek, az itt nyaralók, és az
idelátogatók másnap sem unatkozhattak, hiszen reggeltől estig
meglepetésekkel, illetve különleges rendezvényekkel várták az ünneplőket. Aki sportolni akart, úszhatott, sárkányhajózhatott a HoltKörösön, strandröplabdázhatott
a Kacsa-tó mellett, ahol halászléfőző- és kutyaszépségversenyt
is tartottak. Sőt, három napon át
27 csapattal felkészülési kézilabda-torna is zajlott mindkét sport-

csarnokban. Délután az Evangélikus Ótemplomban az ünnepi
köszöntőre, valamint ökumenikus
istentiszteletre került sor kenyéráldással, este pedig a Kacsa-tó mellett felállított színpadon váltották
egymást az ismert előadók, Nagy
Edmonddal kezdve a sort, a Lézer
zenekaron át, egészen Varga Feri
és Balássy Betti duójával bezárólag.
Nem maradt el a tűzijáték sem,
noha idén az árvízkárosultak javára erről több település is lemondott. A turizmusra hivatkozva
Szarvas megtartotta a Körös-parti égi fényjátékot, amelyet sokak
nagy bánatára azonban csak a 44es főút hídjáról lehetett teljes pompájában nyomon követni.
B. M.
FOTÓ: BABÁK ZOLTÁN

FOTÓ: BENEDEK ERIKA

Ahogy az lenni szokott, a kistérség legnépesebb településein
kivétel nélkül műsorokkal készültek az államalapítás évfordulójának ünnepére és megszentelték az új kenyeret.
Míg Kondoroson a betyárnapi
vigalmak zajlottak augusztus 20án, addig Gyomaendrődön a Szent
Imre katolikus templomban szentmisét, majd a Hősök terén megemlékezést és kenyéráldást tartottak.
A nap programját déltől ünnepi
testületi ülés színesítette, amelynek
keretében Gyomaendrődért emlékplakettek átadására, valamint
díszpolgári cím adományozására
került sor. Ez utóbbit dr. Szilágyi
Ferenc, a 82 éves korában idén
elhunyt gyomai származású író,
költő, nyelvész és művelődéstörténész kapta, posztumusz. A címet
Várﬁ András polgármester adta át
özvegyének, dr. Szilágyiné Németh
Eszternek. Gyomaendrődért emlékplakettet kapott Halász István
nyugalmazott testnevelő, Pásztor
Béla, akit az ’56-os forradalom
idején beválasztottak a Nemzeti
Bizottmányba, továbbá az idén 50
éves Endrődiek Baráti Köre Egyesület nevében Tímár Imre elnök.
A helyi ünnepség muzikális ré-

Az új kenyérből mindenkinek jutott Békésszentandráson
szét képezte késő délután a Szabadság téri térzene, amelyen a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Szaxofon Együttese és
a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar játszott, illetve a Repeta zenekar esti koncertje a Hídfő Étterem
parkolójában. S, hogy a gasztronómia se maradjon ki, másnap a
Halfőző versennyel folytatódott a
rendezvény, amelyről külön is beszámolunk.
A megye nyugati kapujában
Békésszentandráson a Szent András római katolikus templom és a
dísztér volt a Szent István-napi ünnepség helyszíne. Az ünnepi szent
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Az ünnepséget a Himnusz zárta,
majd a megáldott kenyérrel vendégelték a közönséget. Egy nappal
később a Csavargók Motoros Egyesület gondoskodott elfoglaltságról,
amely délután a Szentandrás-ligetben tartott motocross, freestyle bemutatót és ugróshow-t.
Hazánk egyik legjelentősebb
állami ünnepét Szarvas is színes
programkavalkáddal várta, a hagyományőrzés szellemében. Ahogy
az már bevált szokás, idén is 19-én
kezdődött a városi mulatozás, mégpedig a Szarvasi Kamarazenekar
kora esti koncertjével a Lengyelpalota kertjében, amely jelentős

Szarvason Balássy Betti és Varga Feri volt a sztárvendég
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Humán oldal

Gondtalan napokat tölthettek nálunk
Ongai árvízkárosult gyermekeket láttak vendégül gyomaendrődi vállalkozók és szolgáltatók
A Hármas-Körös mentén, 16
holtág ölelésében fekvő Gyomaendrődön nagyon jól tudják
milyen az, amikor a víz az úr, a
helyi emberek éppen ezért talán
mindenkinél jobban átérzik az
árvízzel sújtott városok, falvak
lakóinak fájdalmát.
A segíteni akarásból több városi
összefogás is született. Az önkormányzat pénzadománnyal segítette Felsőzsolcát, a helyi könyvtár
ruhát gyűjtött a rászorulóknak, a
vállalkozók és szolgáltatók saját
lehetőségeiket felhasználva és öszszefogva, 44 általános iskolás gyereket láttak vendégül Ongáról,
gondtalan napokat szerezve nekik
az iskolakezdés előtt.
A csoport augusztus 23-án érkezett meg, azt követően gyalogos
séta keretében megismerkedett a
város főbb nevezetességeivel. Másnap az Endrődi Tájházat vették
célba a ﬁatalok és kísérőik, ahol a
kiállítás megtekintése mellett dr.
Szonda István irányításával kézműves foglalkozáson vettek részt, délután pedig a Liget Fürdőben strandoltak. Az itt töltött harmadik nap
teljes egészében a fürdőzésről szólt,
de ezúttal a festői Templom-zugi
holtág mellett. A Pájer Kempingben különböző labdajátékok mel-

A csoport természetesen a Liget fürdőt is felkereste
lett vízibicikli is szolgálta a kellemes kikapcsolódást. A negyedik
nap délelőttjén a Kner Nyomdaipari múzeumot keresték fel az
ongaiak, ebéd után pedig szakképzett túravezetővel tettek rövid
gyalogtúrát a Hármas-Körös árterében. A gyerekek augusztus 27-én

Megújult az orvosi rendelő
Az örménykúti önkormányzat
saját forrásból újította fel az orvosi rendelőt. Amint arról Szakács
Jánosné polgármester asszony beszámolt, a 2 millió forint értékű
beruházás keretében utólagos szigetelést kapott az épület, ezen felül
elvégezték a külső és belső festését,
kijavították az esőcsatorna hibáit,

délelőtt köszöntek el vendéglátóiktól és utaztak vissza Borsodba.
Az árvízkárosult diákok vakációja példaértékű helyi összefogás
eredményeként, Parti Ferenc ötletgazda és Tourinform iroda dolgozóinak kiváló szervezőmunkája
eredményeként jöhetett létre. A

szállásadók biztosították ez elhelyezést, az éttermek az ellátást, a
fürdő, a szabadstrand, a múzeum
és tájház a díjmentes belépést, de
még a szállításukat is helyi cégek,
illetve alapítványok végezték, egy
mezőberényi vállalkozóval egyetemben.
–bam–

Megnyitott a gyógyszertár

továbbá kicserélték az elhasználódott elektromos kapcsolókat és
dugaljakat. A munkák hatására
a rendelő emelkedő szolgáltatási
színvonalat és jobb körülményeket
biztosít az itt lakók számára. A fenti beruházás mellett 180 ezer forint
önerőből ugyancsak kifestették az
orvosi szolgálati lakást.

Nyitás előtti utolsó simítások

Az épület kívülről, belülről megszépült
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2010. szeptember 1-től megnyílt
a Kondorosi Gyógyszertár Fiókpatikája a Napközi otthon helyén.
Bár a háziorvos közel 40 évig lelkiismeretesen látta el a házipatikai
feladatokat, a képviselő-testület
mégis úgy gondolta, hogy az ezzel
járó terheket leveszi a válláról. Sokan csak a gyógyszerekért mentek
orvoshoz, így a gyógyszertári ﬁók
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megnyitásával lerövidül a várakozási idő az orvosi rendelőben.
A gyógyszertárban szakgyógyszerész szolgálja ki a lakosságot, aki
felvilágosítást is tud adni a gyógyszerekkel kapcsolatban. A patika
nyitva tartási ideje a háziorvos délutáni rendelési idejéhez igazodik.
Tehát az ebéd utáni időszakban
minden munkanapon nyitva tart.

8

Közösség

Megdőlt a részvételi rekord Gyomaendrődön
Egyre többen kedvelik meg a halas gasztronómiai rendezvényt
FOTÓ: WEIGERT JÓZSEF

A Szent István napi ünnepségek
keretében immár 12. éve rendeznek Nemzetközi Halfőző Versenyt
Gyomaendrődön, a Bethlen Gábor
Szakközép Iskola udvarán. Az is
trendi, hogy évről évre egyre többen teszik próbára főzőtudományukat a professzionálisnak tekinthető
mezőnyben. Idén például 46 csapat
– közte a nagyenyedi és szlovákiai
Vrutky testvérváros delegáltja – mérettette meg magát, ami természetesen új részvételi rekordnak számít.
A kulináris „alkotásokat” változatlanul háromféle kategóriában
– dunai, tiszai-körösi halászlé és
egyéb halételek – lehetett benyújtani. Amíg a bográcsokban készültek
a ﬁnomságok, addig a nagysátor
alatt táncosok, énekesek fellépései
tették színesebbé a programot. Az
elkészült remekműveket idén is a
Prohászka Béla Venesz-díjas mester-

Tájkép az idei versenyről
szakács által vezetett zsűri bírálta el.
Az ételek értékelése után került sor
az eredmények kihirdetésére, melynek során számos értékes díj talált
gazdára. A zsűri döntése értelmében

a legﬁnomabb dunai jellegű halászlét Karakas János készítette, a tiszaikörösi kategóriát Szucsán Györgyné
nyerte, az egyéb halételeknél pedig
a Sárréti Pákászvilág Hagyomány-

tisztelőinek Egyesülete érdemelte ki
a győztesnek járó serleget, miként
mindhárom kategória abszolút bajnoka is a szeghalmi tömörülés lett.
–bam–

Kertbarátok, ha összejönnek
A Körös Művelődési Ház nagytermében augusztus 30-tól egy
héten át volt látogatható a kistérségi kertbarátok terméskiállítása,
amelynek idén a Békésszentandrási
Kertbarát Kör volt a házigazdája.
A vendéglátók mellett Kondorosról, Gyomaendrődről és Szarvas-

ról jöttek kiállítók, a megnyitót
pedig az érintett települések polgármesterei is megtisztelték. Ezt
megelőző napon a helyi Szent
András katolikus templomban
Szurovecz Vince főesperes úr ünnepi szentmisén áldotta meg a
terméseket. A hatalmas tököket

és karalábékat nagy örömmel
vették szemügyre az iskolások és
az óvodások. A kultúrnövények
mellett a kertbarátok kiállították
azon mezőgazdasági eszközeiket
is, amivel egykor megművelték a
kiskerteket.
B. E.

Sokan összejöttek a kiállításra…

Mi szem-szájnak ingere

…és sok mindent hoztak magukkal

Kardoson vendégeskedett a megyejárás
Ünnepi díszben fogadta Kardos
szeptember 3-án a Békés Megyei
Önkormányzat Otthonunk Békés
Megye című programsorozatát.
Dankó Béla térségi tanácsnok megnyitóját követően a kultúrházban
közel száz, többségében kondorosi
kisdiák követte ﬁgyelemmel a Békés Megyei Jókai Színház művészeinek gyermekműsorát, majd
a Színitanház két növendékének
zenés fellépését. A kulturális program zárásaként a Petőﬁ István Általános Iskola néptánccsoportja
tartott nagysikerű bemutatót, a
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Művésznek és gyermeknek egyaránt élmény volt a műsor
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helyszínen azonban megtekinthető
volt a megyei önkormányzat által
fenntartott kulturális intézmények
vándorkiállítása is.
Eközben Kardos képviselő-testülete a házigazda Brlás János polgármesterrel az élen, soron kívüli
ülését tartott a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozójában. Ennek keretében bemutatták a megyei önkormányzat intézményeit,
valamint az általuk nyújtott közszolgáltatásokat, továbbá ismertetésre került a megye fejlesztési terve is.
B. M.
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Turmix

Új helyre költöztek a hunyai óvodások
Szeptember elsejétől új helyen
kezdődött meg a hunyai óvodások
nevelése. A gyermekek kis létszámára való tekintettel, önkormányzati segítséggel, az iskola épületében
alakítottak ki óvodai csoportszobát egy tanteremből. A felújítást
természetesen az ÁNTSZ előírásait ﬁgyelembe véve végezték. Az új
helyen lényegesen komfortosabb
lett a gyermekek ellátása a korábbinál. Az óvó- és a dajka néninek
köszönhetően ízléses és hangulatos
terem várja a kicsiket, akik kez-

A gyerekek szép környezetbe kerültek

detben meglepődve tapasztalták
a változásokat, de aztán gyorsan
megszokták a helyet, ahol azóta
otthonosan be is rendezkedtek.
Nem mellékes, hogy a szabadidejüket együtt tölthetik az általános
iskola alsó tagozatos diákjaival,
akikkel nem olyan rég még együtt
jártak óvodába.
A régi óvoda üresen maradt épülete sem marad sokáig árván: tervek szerint két szociális bérlakást
alakít ki az önkormányzat a rászorulók részére.

Hobbibörze
Csabacsűdön
Hogy mi a hobbi? Mindenkinek
más, de éppen ez a jó benne. Kellemes időtöltés, amitől feltöltődünk,
elfelejtjük a napi robotot, és amiben sikerélményünk van.
Szeptember 25-én szombaton immár tizenegyedik alkalommal rendeznek országos szintű Hobbibörzét
Csabacsűdön, a Művelődési Házban. Mint azt Szenczi Jánostól, az
esemény szervezőjétől megtudtuk,
számos ﬁx vendéget várnak a napra,
de több új gyűjtő is jelezte részvételét. A felfokozott érdeklődés érthető,
hiszen nagyon sok féle holmi cserél
gazdát egy ilyen nap során. Lesz kiállítva papírpénz, érme, bélyeg, képeslap, kinderﬁgura, kártyanaptár,
telefonkártya, gyufacímke, kitüntetések, jelvények, régi fegyverek, régi
használati tárgyak – hogy csak a legjelentősebb „tételeket” említsük. Aki
esetleg nem tudott a rendezvényről,
de maga is szívesen elvinné féltett
„portékáját”, az Szenczi Jánosnál
(tel: 06-30/295-9948) jelezheti részvételi szándékát.
Az érdeklődőket reggel 7-től 13
óráig várják a helyszínre, ahová ingyenes a belépés!

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

2010. szeptember

Körös-szögi Extra

10

Egészségügyek

Népbetegség lesz a lisztérzékenység?

Gluténmentes diéta

Útban a „gyógyszer”, addig is marad a gluténmentes diéta

Nem ehetnek kenyérféléket, sem pedig más
pékárukat. Nem fogyaszthatnak bármilyen
tejterméket, emellett pedig nem ehetnek semmilyen olyan készételt, konzervet, amelyről
nem lehet biztosan tudni, hogy nincsen benne
glutén vagy gluténszármazék. Mindennek ellenére rengeteg olyan ételféleség van, amely megfelel a gluténmentes diéta szabályainak, így a
lisztérzékenység ellenére egészen változatos étrend alakítható ki. Íme két példa:

A lisztérzékenység (coeliakia, ejtsd: cölikália) örök1etesen meghatározott betegség, amelynek következtében a búzában, az árpában, a rozsban és a zabban található gliadin a vékonybél nyálkahártyáját károsítja, és ezáltal felszívódási zavart
idéz elő. A betegség oka glutén érzékenység, amit az említett kalászos növények
tartalmaznak.
– A coeliakia hozzávetőleg a teljes népesség mindenkinek sikerül, hiszen mindennapi étkeegy százalékát érintő betegség. Mai tudásunk zésünkben a kenyér, kenyérfélék, sütemények
szerint a kóros reakciót örökletes tényezők be- nagyon jelentősek. Mindezek azonban elkéfolyásolják. Leggyakoribb tünetei: visszatérő szíthetők olyan gluténmentes alapanyagokból,
hasmenés, haspuﬀadás, emésztési és felszívódá- mint például rizs-, kukorica-, vagy guarlisztből.
si zavar, hiánytünetek, soványság, növekedés- Ezeket a liszteket megéri használni, mert alkalbeli elmaradás, vérszegénység. A tünetek már mazásukkal egy sor további nyavaja küszöbölkisgyermekkortól fennállhatnak, de a betegség hető ki.
– Az aktív coeliakia gyakran komolyabb testi
leggyakrabban mégis csak felnőttkorban ismerhető fel – állítja dr. Juhász Márk belgyógyász és panaszok nélkül vezet olyan károsodásokhoz,
mint csontritkulás, cukorbetegség, vérszegénygasztroenterológus szakorvos.
A betegség öröklődő jellegére az utal, hogy ség, meddőség, szívelégtelenség vagy egyes daganatok kialakulása.
a coeliakiás betegek
Ennek oka az, hogy
hozzátartozói között
a glutén fenntartja
gyakoribb a megbetea vékonybél és más
gedés, mint az átlagos
szervek elleni antitespopulációban. Kialatek termelését, mekulásában azonban a
lyek a szervezetben
környezeti faktorok
lévő transzglutamináz
szerepét is feltételezik.
nevű fehérjéhez kö– A betegség lényetődnek, és amelyek a
ge az, hogy gliadin hávérben is megjelennek
tasára nyálkahártyaaz aktív betegség idekárosodás alakul ki,
jén. A vérvizsgálatok
ennek következteében
ma már akkor is jelzik
a tápanyagok felszívódásában zavar támad, s Rizsliszttel tökéletesen helyettesíthetők a betegséget, amikor
még nincsenek tünea felszívódási zavarnak
a gliadin tartalmú gabonafélék
tek – erősíti meg dr.
klinikai és laboratóriumi jelei vannak – teszi hozzá a szakterületnek Juhász Márk.
Amerikai kutatók az elmúlt években azon
kiemelt ﬁgyelmet fordító doktor. – Jelenlegi ismereteink szerint egyetlen gyógymód van rá: dolgoztak, hogy olyan enzimeket fejlesszenek
a gluténmentes diéta. Ezzel a betegségi tünetek ki, melyek étrend-kiegészítőként alkalmazva,
teljes mértékben megszűnnek, viszont már mi- segítenek a glutén felszívódás előtti lebontásánimális mennyiségű glutén rendszeres bevitele ban, ártalmatlanná tételében. Ezek a kutatások
is fenntarthatja a kóros folyamatokat. A diéta rendkívül biztatóak, és a már forgalomban lévő
lényege a búzát, rozst és árpát tartalmazó ételek étrend-kiegészítők között is találtak olyanokat,
teljes kizárása, más növényekből készült lisz- melyek speciális kombinációban, adagonként
akár 1 gramm glutént is le tudnak bontani.
tekkel történő helyettesítése az étkezésben.
B. L. A.
Pontos betartása nem könnyű, és nem is

Diabétesz nap Gyomaendrődön
Mozogj és számolj! Hogy miért pont ezt a
szlogent választották? Mert a klinikai kutatások is bizonyítják, hogy megfelelő életmód-változással (testsúly csökkentése, ﬁzikai aktivitás
növelése) a cukorbetegség kialakulásának kockázata 58%-kal csökkenthető. Már a testsúly
5-7%-os csökkentése is
mérsékli a kockázatot!
Az egészségesebb életmód nem csak a cukorbetegség, hanem számos
más súlyos betegség, például a szív- és érrendszeri
megbetegedések kialakulásának valószínűségét is csökkenti.
A nap programja. 11.00–11.10: Megnyitó és
köszöntők; 11.10–13.00: Beszéljünk róla! A diabétesz típusai, összefüggése más betegségekkel. (Dr. Winkler Gábor professzor, a Magyar
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Diabetes Társaság elnöke, dr. Balogh Sándor, az
OALI főigazgatója, dr. Hargittai Mária prevenciós szakember, dr. Zettwitz Sándor, a nap támogatójának ügyvezetője, dr. Bakanek György
életmód-tanácsadó, dr. Mucsi Gyula, az ÁNTSZ
regionális tisztiorvosa.)
A beszélgetés második
fele interaktív a nézők
bevonásával. Moderátor: B. Király Györgyi.
12.50–13.50: Mozogj és
számolj! Szakemberek
segítenek glikaemiás indexet számolni és mozogni (dr. Borbényi Erika
életmód-tanácsadó, Schmidt Judit dietetikus,
és dr. Torma Éva háziorvos). Moderátor: Bulla Bianka. 13.50–14.50: Karda Bea koncertje.
Moderátor: Bulla Bianka. 14.50–15.20: Tombolasorsolás.
P. L. É.
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Pizzatészta
Hozzávalók (4 pizza elkészítéséhez): 0,5 l víz, 1
kg Mester féle pizzaliszt, 1 csomag élesztő, 1db
tojás, kevés margarin vagy 1 kanál olaj.
Az élesztőt a langyos vízbe belemorzsoljuk.
A lisztet egy tálba öntjük, a közepébe mélyedést készítünk, majd hozzáadjuk a vízben oldott
élesztőt, a tojást, valamint az olajat vagy a margarint.. Az így kapott masszát összegyúrjuk. Ezután a tésztát vékonyra kinyújtjuk és margarinnal vagy olajjal kikent tepsibe helyezzük. Olyan
feltétet rakunk rá, amilyet akarunk.
Hortobágyi húsospalacsinta
Hozzávalók (kb. 10 db): 15 dkg liszt (7,5 dkg
Emese kenyérpor, 7,5 dkg rizsliszt), 2 tojás, 0,5
dl olaj, 1 dl szódavíz, 3 dl tej, csipet só.
A két lisztfajtát összekeverjük, hozzátesszük
a tojást, majd megint összekeverjük és óvatosan felöntjük a tejjel. Csomómentesre kavarjuk
és utána beleöntjük az olajat, a szódavizet, kicsi
sót. Kisütjük.
Töltelékhez: 0,5 kg darált hús, 1 fej vöröshagyma, pirospaprika, só, bors, delikát.
A darált húst felrakjuk pörköltnek főni kevés
lével. Majd a palacsintát megtöltöm vele - nem
kell sok bele, mert akkor nem lehet szépen öszszehajtogatni. Aztán bepanírozzuk, mint a rántott húst, (kukoricaliszt, tojás, gluténmentes
zsemlemorzsa), majd kisütjük. Sültkrumplival,
vagy bármi más körettel lehet fogyasztani.

Aktuális véradások
A Magyar Vöröskereszt
szarvasi és gyomaendrődi területi szervezetei
által tervezett aktuális
véradások. Szeptember
10., péntek, 8.00–12.00:
SZÁMK Vajda Péter
Művelődési
Központ,
Szarvas, Kossuth tér 3.
Szeptember 21., kedd, 12.00–16.30: SZÁMK
Vajda Péter Művelődési Központ, Szarvas, Kossuth tér 3. Szeptember 24., péntek, 8.00–12.00:
Petőﬁ István Általános Iskola sportcsarnoka,
Kondoros, Iskola u. 2/6. Október 4., hétfő,
8.00–12.00: Katona József Művelődési Ház,
Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Október 8., péntek, 8.00–10.00: Hunya, Művelődési Otthon;
12.00–15.00: Bethlen Gábor Szakképző Iskola, Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Október 13.,
szerda, 8.00–11.00: Csabacsűd, Művelődési
Ház; 12.00–14.00: Kardos, Szlovák Ház. Október 14., csütörtök, 8.00–12.00: Katona József
Művelődési Ház, Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül vigyék magukkal TAJ kártyájukat, személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a véradó értesítőt, ezen felül minden véradás előtt
feltétlenül étkezzenek!
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Tótka Sándor ifjúsági olimpiai bajnok
Folytatás az 1. oldalról
A nagy nyomás ellenére Sanyi
megfelelt az elvárásoknak, még ha
a verseny lebonyolítása némileg el
is tért az európai gyakorlattól. A
ﬁnáléig vezető elő- és középfutamok helyett Szingapúrban előzetesen egy időmérőt tartottak, amely
alapján 16 kajakos folytathatta, immár kieséses rendszerben.
Tótka Sándor a legjobb időt érte
el, és nem okozott gondot számára
az első kör vétele sem, így másnap
a folytatásban három összecsapást
kellett megnyernie a végső siker érdekében. A legjobb 4 közé jutásért
egy ukrán, az elődöntőben pedig
egy spanyol riválist győzött le gond
nélkül, az ifjúsági olimpiai bajnoki
címért viszont hatalmas csatát vívott a német Tom Liebscherrel. Végül elképesztően izgalmas csatában, tizennégy századmásodperces
előnnyel a magyar ﬁú lett az első.
A mieink örömét fokozta, hogy
Farkasdi Ramóna révén a lányok
versenyét követően is a magyar
Himnusz hangzott fel.

SPORTMŰSOR
Szeptember 11., szombat
Kézilabda. Megyei női: Gyomaend rődi NKSE–Szarvasi NKK,
Gyomaendrőd, 10.30. Megyei férﬁ: Kondorosi KK II.–Mezőhegyesi
SE, Kondoros, 16.30. Kondorosi
KK I.–Kétsopronyi SE, Kondoros, 18.15.
Labdarúgás. Megye I.: Gyomaendrődi FC–Tótkomlósi TC,
Gyomaendrőd, 16.30. Megye II.:
Békésszentandrási HMSE–Medgyesegyháza SE, Békésszentandrás, 14.30. Megye III.: Szarvasi LSZK–Csárdaszállási SZSK,
Szarvas, 16.30. Kardos-Örménykút KSK–Mezőmegyer SE, Kardos, 16.30.
Tenisz. OB III.: Szarvasi TC–
Kiskunfélegyháza VTK, Szarvas,
10.00. Szeghalom-Gyomaendrőd–
Hód TC Hódmezővásárhely, Szeghalom, 10.00.
Szeptember 12., vasárnap
Kajak-kenu. Viharsarok Kupa,
népszerűsítő verseny, Gyomaendrőd,
Gyomai szabadstrand, 8.00.
Kézilabda. Megyei női: Békésszentandrási KC–Füzesgyarmat
SK, Békésszentandrás, 16.00.
Tenisz. OB III.: Szarvasi TC–
Orosháza VTK, Szarvas, 10.00.
Szeptember 18., szombat
Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK–Békésszentandrási KC,
Szarvas, 10.00. Kondorosi NKK–
JALTE, Kondoros, 18.00. Megyei
férﬁ: Körös KK Gyomaendrőd–
Göndöcs Benedek DSE Gyula,
Gyomaendrőd, 17.00.
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Ázsiai vizeken a két magyar aranyérmes

Bronzérmekre futotta
Női és vegyes párosban is dobogóra állhattak strandröpiseink

A dévaványai strandfürdőben
rendezett döntővel lezárult az idei
Dél-alföldi Strandröplabda-bajnokság, amelyet tizenkettedszer
bonyolítottak le a megyei szövetség égisze alatt. Az augusztus
14-15-i eseményre az öt korábbi
forduló eredményei alapján kvaliﬁ kálta magát kategóriánként a
legjobb nyolc egység. A mezőnyben szép számmal akadtak szarvasiak és gyomaendrődiek, ami jelzi
a sportág helyi népszerűségét és
tradícióit.
A férﬁaknál a Kézi Zoltán, Szitó
Szabolcs duó előzetesen többre
volt hivatott, ám végül meg kellett elégedniük az ötödik hellyel.
A lányoknál Szarvasról két páros
is éremért szállt harcba, ám végül
ez csak a Bazsó Kitti, Pecsenye Rita
duónak jött össze, amely a bronzmérkőzésen a Bazsó Brigitta, Mári
Petra egységet győzte le. Vegyesben
is akadt dobogós Áchim Tamás és A szarvasi Bazsó Kitti, Pecsenye Rita páros éremmel koronázta
Bencsik Mária révén, akik a Bazsó
meg az egész szezonban mutatott jó teljesítményét
Kitti, Szitó Szabolcs kettős ütötték
el az éremszerzéstől, hatodik he- Tamás végzett. Idén először jutal- ba), … 3. Bazsó Kitti, Pecsenye
lyen pedig Pecsenye Rita és Kiszel mazták az év legjobb strandröp- Rita (Szarvas), 4. Bazsó Brigitta,
labdázóit, az utánpótláskorúaknál Mári Petra (Szarvas). Vegyes páMári Petra érdemelte ki a díjat. ros: 1. Molcsányi Petra, Tátrai
Végeredmények. Férﬁ páros: 1. Sándor (Békéscsaba, Szeged), …
Julian Perpelici, Sergiu Gligor 3. Bencsik Mária, Áchim Tamás
(Arad), … 5. Kézi Zoltán, Szitó (Gyomaendrőd, Szarvas), 4. Bazsó
Szabolcs (Gyomaendrőd, Szar- Kitti, Szitó Szabolcs (Szarvas), …
vas). Női páros: 1. Molcsányi 6. Pecsenye Rita, Kiszel Tamás
–bam–
Petra, Molcsányi Rita (Békéscsa- (Szarvas).
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Sport

Szép volt ﬁúk, szép volt lányok!
Egyik településünk reprezentánsa sem vallott szégyent
Gyomaendrődi és szarvasi hajóért is szoríthattunk augusztus
utolsó hétvégéjén a szegedi MKB
Sárkányhajó Világbajnokságon.
Az 1 millió forintos fődíjért zajló
települések közötti verseny a háromnapos dzsembori utolsó napi
programját színesítette a média futammal egyetemben, amelyen számos híresség tette tiszteletét.
A világbajnokság úgynevezett
„betétversenyében” mindkét térségi hajó azonos előfutamba került. Jó tempót menve a gyomaiak
negyedik, a szarvasiak első helyen
kerültek az elődöntőbe. A megméretés komolyságára vall, hogy
a sárkányosok többhetes kemény
felkészülést végeztek az eredményes szereplés érdekében. Az időeredmények alapján a ﬁ náléba jutásra a gyomaendrődieknek volt
kisebb sanszuk, akik az elődöntőben elért negyedik hellyel fejezték
be szereplésüket. A szarvasiak drámai nagy csatában maradtak alul
a Pakssal szemben, idejük pedig a
hetedik helyhez volt elegendő, a
legjobbak közé azonban csupán
hat egység jutott. Kárpótlásként

A szarvasi hajó „legénysége”
maradt a B-döntő, amelyet másodikként zártak, így végül hetedik
helyen fejezték be a küzdelmeket,
miután a döntőben a Tiszafüred
nem állt rajthoz. A települések kö-

zötti versenyt Pesterzsébet csapata
nyerte a szarvasi selejtezőből döntőbe kerülő bajai Diamant Célvadász-Jégmadár, valamint a Győri
EXEK előtt.
B. M.

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

NB III. Alföld csoport
1. forduló. Tisza Volán SC–
Szarvasi FC 3–2 (2–0). Szeged,
200 néző. V.: Vörös. Gólszerző:
Mészáros (11-esből), Kazi, Beretka,
ill. ifj. Somogyi, Bány.
2. forduló. Szarvasi FC–Csepel
FC 1–1 (1–1). Szarvas, 600 néző.
V.: Aradi. G.: Bány, ill. Horváth R.
3. forduló. Kecskeméti TE
II.–Szarvasi FC 2–2 (0–1). Kecskemét, 200 néző. V.: Hegyi. G.:
Balog M., Szabó T., ill. Erdősi, ifj.
Somogyi (11-esből).
4. forduló. Szarvasi FC–Tököl VSK 1–1 (0–0). Szarvas, 500
néző. V.: Juhász. G.: Erdősi, ill.
Dévai (11-esből).
A bajnokság élcsoportja 4 forduló után: 1. Szolnoki MÁV II. 12
pont (7–2), 2–3. Dabas 10 (14–4,
4), Csepel 10 (14–4, 4), 4. Tököl 8
(12–4, 4), … 9. Szarvas 3 (6–7).

Megyei I. osztály
1. forduló. Frühwald-Jamina
SE–Kondorosi TE 0–1 (0–1). Békéscsaba, 600 néző. V.: Bán. Gólszerző: Boér G. Gyomaendrődi
FC–OMTK-Rákóczi
Vasas
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SE 1–1 (1–0). Gyomaendrőd,
200 néző. V.: Hegedűs. G.:
Farkasinszki, ill. Lovas T. Méhkerék SE–Csabacsűd SE 2–0 (1–0).
Méhkerék, 280 néző. V.: Barta. G.:
Pojendán, Bagi.
2. forduló. Kondorosi TE–
Tótkomlósi TC 1–1 (1–0). Kondoros, 500 néző. V.: Susánszki.
G.: Miklya (11-esből), ill. Kiss B.
Csabacsűd SE–Sarkadi KLE
1–2 (1–1). Csabacsűd, 220 néző.
V.: Telek. G.: Gombár, ill. Kondoros (11-esből), Kocsis. Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC 2–3
(1–3). Szeghalom, 350 néző. V.:
Petrusán. G.: Cserna D., Sáﬁán I.,
ill. Czakó 2, Farkasinszki.
3. forduló. Gyomaendrődi
FC–Kondorosi TE 2–7 (2–2).
Gyomaendrőd, 400 néző. V.:
Dumitriu. G.: Farkasinszki, Toldi,
ill. Boér Zs. 3, Miklya 2, Ferenczi,
Kasik. Békési FC–Csabacsűd SE
6–3 (1–2). Békés, 275 néző. V.:
Medovarszki. G.: Polczer 2, Szenti, Ladányi, Szarvas, Werle, ill.
Kondacs, Sajben, Nyemcsok.
4. forduló. Kondorosi TE–
Méhkeréki SE 2–2 (0–0). Kondoros, 300 néző. V.: Gyekiczki. G.:

Boér Zs., Vincze, ill. Lukucz M.,
Patka Gy. (11-esből). Csabacsűd
SE–Békéscsabai MÁV SE 2–3
(0–2). Csabacsűd, 250 néző. V.:
Kerekes. G.: Szilágyi D., Virág, ill.
Nyéki 2 (egyet 11-esből), Takács.
A bajnokság élcsoportja 4 forduló után: 1. Mezőhegyes 9 (12–3,
3), 2. Békés 9 (13–9, 4), 3. Kondoros 8 (11–5, 4), … 15. Csabacsűd
SE 0 (6–13, 4).

Megyei II. osztály
1. forduló. Békésszentandrási
HMSE–Dombegyház NSE 6–2
(2–2). Békésszentandrás, 250
néző. V.: Petrovszki. Gólszerző:
Ugrai 4, Tóth A., Bobvos F., ill.
Talpai, Ferencz.
2. forduló. Nagyszénás SE–
Békésszentandrási HMSE 1–1
(1–0). Nagyszénás, 250 néző. V.:
Szelezsán. G.: Brachna, ill. Kiss L.
3. forduló. Békésszentandrási
HMSE–Mezőkovácsházi TE 5–1
(3–0). Békésszentandrás, 300 néző.
V.: Kundla. G.: Csipai 2, Sinka,
Ugrai, Kiss L., ill. Multyán.
4. forduló. Köröstarcsa KSK–
Békésszentandrási HMSE 0–2
(0–0). Köröstarcsa, 250 néző. V.:
Pogonyi. G.: Ugrai 2.
A bajnokság élcsoportja 4 forduló után: 1. Battonya 12 (11–4),
2. Békésszentandrás 10 (14–4), 3.
Kétegyháza 10 (9–3).
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SPORTMŰSOR
Folytatás a 12. oldalról
Labdarúgás.
Megye
I.:
Kondorosi TE–Békési FC, Kondoros, 16.00. Megye III.: Szarvasi FC II.–Szarvasi LSZK, Szarvas,
14.00.
Szeptember 19., vasárnap
Labdarúgás.
Megye
I.:
Csabacsűd SE–Füzesgyarmati SK,
Csabacsűd, 16.00.
Szeptember 25., szombat
Kézilabda.
Megyei
női:
Gyomaendrődi NKSE–Kondorosi
NKK, Gyomaendrőd, 17.30. Megyei férﬁ: Kondorosi KK II.–Körös KK Gyomaendrőd, Kondoros,
16.30.
Labdarúgás.
Megye
II.:
Békésszentandrási
HMSE–
Csorvás SK, Békésszentandrás,
16.00. Megye III.: Kardos-Örménykút
KSK–Csárdaszállási
SZSK, Kardos, 16.00. Szarvasi LSZK–Gerendás SC, Szarvas,
16.00.
Tenisz. OB III.: SzeghalomGyomaendrőd TC–Szarvasi TC,
Szeghalom, 10.00.
Október 2., szombat
Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK–Füzesgyarmati SK,
Szarvas, 10.00. Kondorosi NKK–
Békésszentandrási KC, Kondoros,
16.30. Megyei férﬁ: Körös KK
Gyomaendrőd–Kondorosi KK I.,
Gyomaendrőd, 17.00.
Labdarúgás. NB III.: Szarvasi
FC–KITE-Szeged, Szarvas, 15.00.
Megye III.: Szarvasi FC II.–Kardos-Örménykút KSK, Szarvas,
13.00.
Október 3., vasárnap
Kézilabda.
Megyei
férﬁ:
Újkígyósi FIDSE–Kondorosi KK
II., Újkígyós, 11.00.
Labdarúgás.
Megye
I.:
Csabacsűd SE–Mezőhegyesi SE,
Csabacsűd, 15.00.
Október 9., szombat
Kézilabda. Megyei női: Szarvasi NKK–Békési NKTE, Szarvas, 10.00. Békésszentandrási
KC–Orosháza
Stílus
II.,
Békésszentandrás,
15.00.
Gyomaendrődi NKSE–Dobozi
KE, Gyomaendrőd, 18.00. Megyei
férﬁ: Kondorosi KK II.–Göndöcs
Benedek DSE Gyula, Kondoros,
16.30. Kondorosi KK I.–Újkígyósi
FIDSE, Kondoros, 18.15.
Labdarúgás.
Megye
II.:
Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE, Békésszentandrás, 15.00.
Megye III.: Kardos-Örménykút KSK–Gerendás SC, Kardos,
15.00. Szarvasi LSZK–Zsadányi
SE, Szarvas, 15.00.
Vízilabda. OB II-es bajnoki forduló, Szarvas, Gyógyfürdő, 9.00.
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Szabadidő

Receptcsere
Olvasóink változatlanul igen aktívan tartják „életben” a rovatot, hiszen nagy számban
küldik be kedvenc ételeik elkészítési módját. Ezúttal is az egyszerűbbek közül sorsoltunk, és
egy süteményre esett a választás. A szerencse Viszkok Jánosné
békésszentandrási háziasszonynak kedvezett, aki egy könnyű
túrós süti receptjét osztja meg.

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

Dévércsapda
Folyón nagy dévérekre horgászva a következő etetőanyag kombinációt javasoljuk: 2 kg Szuper Mix
(Tímár Mix), 1 kg Bodorka Extra (Tímár mix), 1
ﬂakon (500 ml) Roach aroma. Az etetőanyag keveréket szaporíthatjuk folyóvízi földdel (Katus), barna
agyaggal (Maros mix), ragaszthatjuk PV1-el. Fogósságát emelhetjük némi csonti és csemegekukorica
hozzáadásával. Csalizzunk pinkivel, csontival, esetleg
tűzőszúnyoggal.
Boci süti
Hármascsomó
Hozzávalók a tésztához: 11 evőA Clinch csomó egyik változata, melynél duplán
kanál kristálycukor, 11 ek. olaj, 15
ek. tej, 15 ek. liszt, 2 ek. kakaópor, fűzzük át a zsinórt a fülön. Érdemes ezt alkalmaz4 tojás, 1 csomag sütőpor.
Hozzávalók a krémhez: fél kg
túró, 4 ek. búzadara, 1 tojás, 20 dkg
kristálycukor, 1 cs. vaníliás cukor.
Elkészítés: A tojások sárgáját a cukorral habosra keverjük, majd apránként hozzáadjuk a többi alapanyagot
és jól összedolgozzuk. A tojások fehérjét kemény habbá verjük, végül
óvatosan ezt is beleforgatjuk a tésztába. Sütőpapírral kibélelt, kivajazott,
vagy lisztezett tepsibe simítjuk.

ni pl. forgókapcsoknál, ezzel igen strapabíróvá téve
a szereléket.
A tökéletes dobás
Az etetett helyre való dobás a sikeres horgászat
alfája és omegája. A pontyhorgászat esetében pedig pláne. Ha megtaláltuk a halak egyik kedvenc
tartózkodási helyét és elkezdjük etetni, akkor nagyon fontos, hogy mindig pontosan ugyanarra a
helyre dobjuk a szerelékünket. Ha ezt titokban
akarjuk tartani, akkor nem karózhatjuk ki. Így
hát vagy fejben tartjuk (ami igen nehéz), vagy az
alábbi módszerhez folyamodunk. Az etetés helyét
először jelöljük meg egy bójával. Ezután, akár már
a felcsalizott szereléket dobjuk be pontosan oda.
Többször is próbálkozhatunk a minél pontosabb
dobás érdekében. Ha sikerült, feszítsük meg a zsinórt és jelöljük be egy alkoholos ﬁ lccel 5-10 cm
hosszúságban. A túlsó parton, velünk szemben pedig jegyezzünk meg egy tereptárgyat, ami a későbbiekben a pontos irányt mutathatja. Ezután már
kivehetjük a bóját, nem lesz rá szükségünk. A bedobás után ﬁ gyelhetjük a zsinórt és látni fogjuk
a jelzésen, hogy rövidet, avagy távolit dobtunk-e?
Ha túldobtuk a szereléket, nincs más dolgunk,
mint a felesleges zsinórmennyiséget visszacsévélni.
Ha a jelölésünkig visszatekertük a zsinórt, akkor
biztosak lehetünk benne, hogy a csalink a lehető
legjobb helyen várja barátainkat.

Kempelen Farkas, a mindenes

A túrót elkeverjük a búzadarával,
az egész tojással, a kristálycukorral
és a vaníliás cukorral. Kiskanállal gombócokban a tepsiben lévő
tésztára rakjuk. Szépen lassan bele
fog süllyedni. 200 fokon (légkeveréssel) tűpróbáig sütjük. Vigyázni
kell, hogy a túrótöltelék környékén
is rendesen megsüljön a tészta!
Jó étvágyat!
A receptért cserébe a magyar
emberek éves átlagos rizsfogyasztási mennyiségével, azaz 4 kg rizzsel
ajándékozzuk meg kedves olvasónkat a békésszentandrási OryzaKarex Kft. jóvoltából.
Változatlanul várjuk fényképes
receptjeiket! Címünk:
Körösszögi Extra, 5540 Szarvas, Sport u.
12.  korosextra@gmail.com

MÉDIAPARTNERÜNK
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 10., péntek
15.30: XIII. Szilvanap, Szarvas, Kossuth tér,
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
16.30: Eichler Éva festőművész kiállítás
megnyitója, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.
Szeptember 11., szombat
10.00: XIII. Szilvanap, Szarvas, Kossuth tér.
14.00: Galaktika nap 2010, Gyomaendrőd,
Bethlen Gábor Szakképző Iskola.
19.00: Mága Zoltán jótékonysági hangversenye, Gyomaendrőd, Református templom.
20.00: Koller Zsolt: Vezérlő útjaink – történelmi rockopera, Örménykút, Rendezvénytér.
Szeptember 12., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár,
Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
10.00: XIII. Szilvanap, Szarvas, Kossuth tér.
Szeptember 15., szerda
18.00: Lakossági fórum, Hunya, Művelődési
Otthon.
Szeptember 17., péntek
9.00: Szüreti kiállítás, Gyomaendrőd, Katona József, Városi Művelődési Központ.
10.00: Őszi színek – Túra az Anna-ligetben,
Szarvas, Körös-Maros Nemzeti Park, Körösvölgyi Látogatóközpont.
14.00: 50 éves a Könyvtár, Békésszentandrás
Körös Művelődési Ház.
14.00: Szüreti bál, Hunya, Művelődési Otthon.
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.
Szeptember 18., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő.
9.00: Szüreti kiállítás, Gyomaendrőd, Katona József, Városi Művelődési Központ.
11.00: Mozogj és számolj! Diabétesz egészségnap, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.

Sass Sylvia csodálatos hangjával
ajándékozta meg az endrődi katolikus
templomba ellátogatókat
Szeptember 19., vasárnap
9.00: Baba-mama börze, Gyomaendrőd, Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda.
9.00: Szüreti kiállítás, Gyomaendrőd, Katona József, Városi Művelődési Központ.
Szeptember 24., péntek
16.00: Kutatók éjszakája a HAKI-ban,
Szarvas, Halászati és Öntözési Kutatóintézet,
Anna-liget 8.
17.00: Jótékonysági orgonahangverseny,
Gyomaendrőd, Szent Imre templom.
A világhírű operaénekes, Sass Sylvia Szarvas
után néhány hét leforgása alatt a kistérség másik városában is jótékonysági koncertet ad. A
részvétel ingyenes, de pénzbeli felajánlásokat
szívesen vesznek a szervezők.
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.
Szeptember 25., szombat
7.00: Országos Hobbi Börze, Csabacsűd,
Művelődési Ház
9.00: Szarvasi Töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő verseny, Szarvas, Fő tér.
Idénynyitó disznótorra várják a helybélieket, a jó
kolbászt kóstolgatókat és azokat, akik megmérettetnék a saját kezükkel készített szárazkolbászukat. A szarvasi Töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő verseny immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre, de az önkormányzati
választások végett az eddigiektől eltérő módon,
október közepéről előrehozták a rendezvényt.

Szilvanapok 2010
Szeptember 10–12. között XIII. alkalommal rendezik meg Szarvason a Szilvanapokat. Az Alföld talán legsokoldalúbban
„használt” gyümölcse a szilva, így a hagyományokhoz híven a szilvából készült
étel és italkülönlegességek jelennek meg a
gasztronómiai programokon. Sok érdeklődőt vonzanak a szilva felhasználásával készült ételkülönlegességek, amiket a helyszínen meg is kóstolhatnak a látogatók.
Az immár hagyományos, háromnapos
rendezvény állandó programjai között szerepel egyebek mellett pálinkaminősítés,
szilvalekvárfőzés, szilvásgombóc-készítés,
szilvás ételek készítése, különböző stílusú
zenés előadások, gyermekműsorok, játszóházak, népművészeti kirakodóvásár.
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Szeptember 30., csütörtök
10.00: Idősek Világnapja alkalmából műsoros nyugdíjas ebéd, Gyomaendrőd, Katona
József, Városi Művelődési Központ.
Október 1., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.
Október 2., szombat
9.00: Ingyenes gyalogtúra a Hármas-Körös
árterében, Gyomaendrőd, Liget Fürdő.
9.00: Haluska Nap – Haluskovy Den, Kondoros, Szlovák Önkormányzat, Rákóczi út 44/1.
A rendezvény célja a szlovák gasztronómiai hagyományok felelevenítése, a tótok legkedveltebb
tésztaételének, a haluskának a népszerűsítése. A
versenyre benevező háromfős csapatok háromféle
ízesítésű haluskát készítenek, amelyet a zsűri bírálata után a vendégek közösen fogyasztanak el.
Október 5., kedd
9.00: Állatok Világnapja, Szarvas, Körös-Maros
Nemzeti Park, Körös-völgyi Látogatóközpont.
Október 8., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház.

Mindent a szemnek
GYOMAENDRŐD
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény. Városi Képtár, Kossuth út 11. Információk: ℡ (+36-66) 283-524.
Honti Műhely Galéria. Kisréti utca 19.
Információk: ℡ (+36-66) 282-205.
Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény. Rózsahegyi 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, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 581-640.
Sóczó Motorkerékpár Múzeum. Hősök
útja 58. Információk: ℡ (+36-66) 284-914.

KONDOROS
Kondorosi Tájház. Ady Endre u. 12. Információ: ℡ (+36-66) 388-389.

SZARVAS

Tavaly Laci bácsi zsűrizte a disznótoros
ételeket
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Szárazmalom. Ady Endre u. 1. Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66)
216-608.
Szlovák Tájház. Hoﬀman János u. Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+3620) 228-8809.
Tessedik városa hajdan és ma – Domán
Imre néprajzi gyűjteménye. Tessedik Sámuel Múzeum, Vajda P. u. 1. Információk:
℡ (+36-66) 216-608.
Ruzicskay Gyűjtemény. Ruzicskay Alkotóház, Erzsébet-liget. Információk: ℡
(+36-66) 312-042.
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Szivárvány

Humor hegyek

Harminchárom év komoly idő
egy rendezvény történetében, márpedig augusztus 14-én krisztusi
korba lépett a Cibere gyereknap,
amelynek idén is a Besenyszegi játszótér biztosított helyet. Az eseményen több olyan szülő feltűnt lurkója kíséretében, aki egykor maga
is így kezdte. A Bowling Treﬀ Söröző szervezésében megtartott családi délután keretében fellépett a
LFT zenekar, volt hastánc, kutya
bemutató és persze rengeteg játék.
Színvonalas előadást tartott a helyi
Színfolt Mazsorett Csoport, valamint a Csillagpor Művészeti Egyesület három tagja, akik ismert operetteket és sanzonokat adtak elő.
A nap sztárvendége a megasztáros
Tóth Vera volt, az esti utcabálon
pedig a szarvasi Repeta Rock Band
működött közre.
B. L. A.

A cipzár
története
Már megünnepelte a századik
születésnapját, de igen jóltartja magát. Sőt, minden valószínűség szerint még legalább 100
évig fog élni. 1893-ban bizonyos
Whitcomb nevű feltaláló szabadalmaztatta a cipzárt Amerikában, Chicagóban. Üzemszerűen először 1896-ban gyártották, a mainak megfelelő gyors
zárakat 1917-től állítják elő.
Az első, még nem igazán megbízható darabokat kizárólag postai
zsákok lezárására használták. Sőt,
ma már viccesnek tűnik, de mivel
az emberek nem tudták, hogyan is
működik, használati utasítást kellett mellékelni minden egyes cipzárhoz. Ám az egyszerű találmány
gyorsan meghódította az egész
világot. A cipzár elnevezést 1923ban kapta, addig „kampónélküli
kapocsnak” hívták. Hiányában
ma már elképzelhetetlen az élet:
nincs nélküle csizma, hátizsák,
kabát, de még hálózsák sem. És hiába állítjuk fel a sátrunkat, cipzár
nélkül nem jutnánk be a belsejébe.
A széleskörű felhasználás következtében igen nagy kereslet van erre a
gyors zárra. Három típusa létezik:
a fém, a műanyag és a spirálzár. A
cipzár egyszerű, biztonságos zár és
gyors, de néha jobb, ha kicseréljük, ugyanis egyszerűen elkoptak
az apró fogak. Kisebb hibákon
viszont segíthetünk: ha nem villám a villámzár, akkor egy darab
szappan segíthet, hogy ismét csak
egy mozdulat legyen a cipzározás.
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FOTÓ: WEIGERT JÓZSEF

Cibere gyereknap Tóth Verával

Gyermekek és szülők egyaránt remek hangulatban múlatták az időt

Elkapkodták a félmilliós érmét

Közúti ellenőrzéskor igazoltatja
a rendőr a jó tündért, aki így szól
hozzá:
– Rendőr, a lelked mélyén jó
ember vagy. Teljesítem három
kívánságodat! Mit kérsz?
– Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt!
*
A székely összehívja hat ﬁát, és
megkérdezi, melyikük döntötte be
a budit az árokba. Senki sem jelentkezik.
– Emlékezzetek George Washington és a cseresznyefa esetére – mondja a paraszt. – Mikor George kivágta
a fát, és bevallotta tettét, apja büszke
volt ﬁára az őszinteségéért.
Kilép a székely bácsi legkisebb ﬁa,
s bevallja, hogy ő a tettes. Erre az
apja lekever neki egy jókora pofont.
– Te mondtad, hogy George
Washington apja büszke volt, amikor a ﬁa bevallotta, amit tett! – tiltakozik a gyerek. – De ő nem ült a
fán, amikor a ﬁa kivágta!
*
A légy sétál a ﬁával egy kopasz
ember fején és így szól: – Látod
ﬁam, amikor én még olyan kicsi
voltam, mint te, akkor itt még
csak egy keskeny gyalogút volt.
*
Kovács a feleségével sétál. Egyszer csak megszólal: – Vágj boldog
és megelégedett képet! – Miért?
– Mert ott jön az első anyósom.

Állati álom
A Magyar Nemzeti Bank egy új
emlékérme-sorozatot indított útjára Szent István király Intelmei
Szent Imre herceghez témakörben,
melynek első két darabja, egy 500
ezer és egy 50 ezer forintos arany
emlékérme került kibocsátásra augusztus második felében.
Az érmék közül az MNB által kibocsátott eddigi legnagyobb
címletértékű érme egyértelmű sikert aratott az érmegyűjtők körében, ugyanis az összes, 500 darab

verhető példányt (18 dukát, azaz
62,838 gramm súlyú, 986 ezrelék ﬁnomságú arany) egy órával a
jegyzés megindulása után eladta a
jegybank. Pár nappal később tartott csak az azonos éremképpel (2
dukát tömegű), 50 ezer forintos
címletben kiadott érmék jegyzése,
amelyből 5000 darabot vertek. Ez
utóbbihoz 85 ezer forintért lehetett
hozzájutni a Pénzverőnél, másodkézből pedig nyilván ennél is borsosabb árat kérnek érte.

Itt a szabálysértő autósok rémálma
Traﬁstar SR590: ez a neve a legújabb ultramodern traﬃpaxnak, amely a közlekedési szabálysértők rémálma lesz. Mint arról az Autoevolution
portál beszámolt, a svájci fejlesztésű, jelenleg tesztelés alatt álló rendszer 22 jármű egyidejű követésére képes 500 méteren belül és 10 közlekedési szabálysértést tud azonosítani. A gyorshajtáson kívül
az eszköz felismeri például a tiltott helyen előzést,
a stoptáblák ﬁgyelmen kívül hagyását, a tiltott helyen kanyarodást, illetve egyebek mellett azt is, ha
az autós nem adja meg az elsőbbséget a gyalogosnak.
A portál szerint a legújabb radart egy nagy felbontású
és egy hagyományos kamerával szerelték fel, így nem
csak a szabálysértésről készülhet felvétel, hanem magáról az autó vezetőjéről is. Utóbbi funkció ﬁnomítás
alatt áll, ezért leghamarabb 2011-re lehet üzemkész.
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Forrás: autoevolution.com
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