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December 11–12. között a Vaj-
da Péter Művelődési Központban 
idén is lesz karácsonyi jótékonysá-
gi vásár. A Szarvasért Alapítvány, 
a Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesülete, valamint Szarvas Vá-
ros Barátainak Köre közös kari-
tatív rendezvényére változatlanul 
várják az ajándékokat. A szervezők 
arra kérik a cégeket és magánsze-
mélyeket, hogy legkésőbb decem-
ber 11-én, a délelőtt 10 órakor 
kezdődő megnyitóig juttassák el 
felajánlásaikat.

Érinti-e tárcánkat 
a hipermarket adó?

Minden jel szerint megtorpan a 
kereskedelmi láncok hazai bővülése 
a hipermarket adó miatt. A válság-
adó az elkövetkező egy-két évben 
egyértelműen visszavetheti a fej-
lesztéseket, leginkább a nagy alap-
területű hipermarketek építését. De 
vajon érinti-e tárcánkat is a keres-
kedelemben érdekelt multiktól való 
állami elvonás? A kérdést Lestyán 
Györgynek, a Szarvas Coop Zrt. ve-
zérigazgatójának tettük fel.

Részletek az 5. oldalon

Jótékonysági vásár

Az APEH Dél-alföldi Regioná-
lis Főigazgatóságának elemzései 
alapján a Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara közreműködésével 
immár negyedik alkalommal je-
lent meg a TOP 100 elnevezésű 
kiadvány, amely a Dél-alföldi ré-
gió gazdaságát a száz legnagyobb 
nettó árbevételt elérő vállalkozás 
eredményein keresztül mutatja be. 
Az évkönyv a kettős könyvvezeté-
sű társas vállalkozások által 2009. 
évre benyújtott társaságiadó-be-
vallásokban közölt értékesítés net-
tó árbevételén alapul. A listán két 
kistérségi székhelyű cég szerepel. A 

szarvasi illetőségű Gallicoop Puly-
kafeldolgozó Zrt. (húsipar) a 12., a 
hunyai „BO-TI” Zrt. (mezőgazda-
ság) pedig az 53. a sorban. Előbbi 
cégnél 101,8%-os árindexet tud-
tak felmutatni a 2008-as évhez ké-
pest, utóbbinál viszont mindössze 
61,0%-ot. 

A feldolgozott témakörök az év-
könyvben új struktúrában tekint-
hetők át: az első fejezetben olvas-
hatnak az egyéb bevallások és az 
adóhatósági adatbázis adataiból 
összeállított gazdasági tükörről, a 
második fejezetben a társaságiadó-
bevallások főbb mutatóit elemez-
zük régiós, megyei és végül kistér-
ségi szinten a TOP 100 vállalatok 
eredményének tükrében, míg az 
utolsó fejezet az adóbevételek ala-
kulásáról ad átfogó képet.  

Két cég a TOP 100-as régiós listán

A Kner Tánc-Sport Egyesület 
legjobb párosa, a Kelemen Erika 
és Kovács László által alkotott duó 
november 13-án a New York-ban 
megrendezett Latin-amerikai tán-
cok világbajnokságán képviselhet-
te hazánkat.

Részletek a 16. oldalon

Megjárták New York-ot

Istentisztelet, díszkút avatás, 
test   vértelepülési szerződés aláírása 
és elismerések átadása szerepelt az 
idei Szent András-napi ünnepi prog-
ramban, amellyel a bé kés szent and-
rásiak községük névadójára, And-

rás apostolra is megemlékeztek. 
Az egész napos ünnepségsorozat 
reggel a Római Katolikus Temp-
lomban megtartott istentisztelet-
tel kezdődött, délután felavatták a 
Nagy Pista-féle kutat, végezetül a 

Körös Művelődési Házban nyilvá-
nos keretek között köszönték meg 
mindazok munkáját, akik az el-
múlt évtizedek során sokat tettek a 
település előbbre jutása érdekében. 

Folytatás a 4. oldalon

Szent András-nap kútavatással
Szolid keretek között ünnepeltek a békésszentandrásiak

A helyiek nyomban meg is kóstolták a Nagy Pista-féle kút vizét
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Hirdetés

Kardos Község Önkormány za-
ta 2008-ban pályázatot nyúj-
tott be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) intézkedései keretében 
meghirdetett 112/2009. (VIII. 
29.) FVM rendelet alapján, 
Integrál Közösségi Szol gál tató 
Tér (IKSZT) kialakítása és mű-
ködtetése jogcímre. A beruházás 
megvalósításához az Európai 
Unió és a Magyar Köz társaság 
Kor má nya által az ÚMVP kere-
tében nyújtott támogatás össze-
ge: 34 756 692,- Ft.

Az elnyert összeg jelentős részét, 
bruttó 28 406 751,- Ft-ot a beru-
házás kiadásai teszik ki. Az IKSZT 
megvalósulási helyszín külső és 
belső felújítására, bővítésére, kor-
szerűsítésére az önkormányzat 
nyílt közbeszerzést írt ki, mely 
eredményeként a kondorosi szék-
helyű Ép-Center Kft.-t bízta meg 
a kivitelezői feladatokkal, összesen 
nettó 19 132 944,- Ft értékben. A 
szerződéskötésre, illetve a mun-
katerület átadására 2010. október 
25-én került sor. A nyertes kivite-
lező 2011. március 15-i határidővel 

A beruházás részeként akadálymentesítésére kerül az iskola épülete

Szolgáltató központ lesz az iskola helyén
Uniós forrásból valósul meg az Integrál Közösségi Szolgáltató Tér

vállalta a beruházás befejezését. 
A támogatásból az IKSZT részét 

képező szolgáltatásokhoz kapcso-
lódó eszközökre nettó 6 266 220 
Ft áll rendelkezésre. A lakberen-
dezési tárgyakra, valamint az in-
formatikai eszközök és szoftverek 
beszerzésére vonatkozóan egysze-
rűsített közbeszerzési eljárás került 
kiírásra. Az eljárások eredménye-
ként a lakberendezési tárgyak be-
szerzésére vonatkozóan a békéscsa-
bai Nagy és Társa Kft.-vel nettó 
4 848 700,- Ft összegben, az infor-
matikai eszközbeszerzésre vonat-

si és szolgáltató központ jön létre, 
amely szélesíti a helyben elérhető 
alapszolgáltatások körét, javítja az 
információs és kommunikációs 
technológiák helyi elérhetőségét, 
beleértve a kulturális tevékenysé-
gek fejlesztését, ezzel teret adva a 
lakosság számára a különféle igé-
nyeknek megfelelő közösségi prog-
ramoknak. Mindennek alapját a 
régi funkcióját vesztett iskola épü-
letének infrastrukturális megújítá-
sa, műszaki korszerűsítése adja.

A támogatási összeg magában fog-
lalja az IKSZT működtetésére elszá-
molható kiadásokat is. Erre a célra az 
első évben 3 200 000,- Ft, második-
ban 2 200 000,- Ft, a harmadikban 
1 100 000,- Ft áll rendelkezésre.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap társfi nan-
szírozásával valósul meg.

kozóan pedig a kondorosi ProfNet 
Informatikai Kft.-vel nettó 1 522 
401,- Ft összegben került aláírásra 
a szállítási szerződés.

A fejlesztés által egy olyan több-
funkciós, közösségi, közművelődé-

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 

költsége után is igénybe vehető a 
támogatás. A Körös-szögi Extra 
vállalkozik projektreklámok el-
készítésére az uniós támogatással 
megvalósított fejlesztésekről, és 
ezeknek a lapban történő elhe-
lyezésére.

Amennyiben médiaajánla-
tunk felkeltette érdeklődését, 
kérjük, hogy tájékoztasson a fej-
lesztés bekerülési költségéről és 
a beruházás összetételéről, hogy 
árajánlatunkat megküldhessük.

E-mail címünk: korosextra@
gmail.com

Uniós pályázatok kommunikációja

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

Körös-szögi Extra

Nyakunkon a disznóvágási szezon
Mintegy megadva a disznóvágási szezon kez-

detét, november 27-én második alkalommal ren-
deztek Gyomaendrődön disznótoros versenyt.

4. oldal

Érinti-e tárcánkat a hipermarket adó?
A hipermarket adó visszavetheti a kereske-

delmi láncok hazai bővülését. De vajon kifi zeti 
a révészt, azaz érinti-e tárcánkat a válságadó, 
vagy lenyelik azt a multik?                5. oldal 

Szerényebb keretek között, de együtt!
Idén a korábbiakhoz képest szerényebb kere-

tek között, és a főváros helyett Szarvason tar-
tották meg a hazai nemzetiségek színházi mű-
helyeinek fesztiválját.                6. oldal

Hunyai nyugdíjasok egri kiránduláson 
Arany minősítést hozott a Hófehérke és a 

hét törpe a hunyai Nyugdíjas Klub tagjainak, 
a Szülőföldünk Békés Megye amatőr művészek 
fesztiválján.               10. oldal

Hogyan működik a mandulánk?
Az orr és a torokmandulák a szervezet véde-

kező rendszerében töltenek be fontos szerepet. 
A testtől idegen anyagok felismerésében, és az 
ezek ellen történő ellenanyag termelés megin-
dításában van szerepe.              11. oldal

Diákolimpiai bajnokok köszöntése
A Békés Megyei Diáksport Tanács november 

24-én a békéscsabai Csaba Centerben tartotta 
az országos diákolimpiai bajnokokat köszöntő 
hagyományos ünnepségét.              13. oldal

Téli süllőzés a Hármas-Körösön
A tél elején járunk, ez az időszak szezonja 

a ragadozóhalaknak. A Hármas-Körösön egy 
megfelelő helyismerettel rendelkező horgász, 
fantasztikus élményekkel gazdagodhat a süllő-
horgászat során.               14. oldal

Megjárták a Madison Square Gardent
A Kner Tánc-Sport Egyesület legjobb páro-

sa, a Kelemen Erika és Kovács László által alko-
tott duó a New York-ban megrendezett Latin-
amerikai táncok világbajnokságán képviselte 
hazánkat.                             16. oldal

Eltelt egy év, beköszöntött advent időszaka. Várjuk az év talán 
legszebb, legszeretetteljesebb ünnepét. Közeledik karácsony, az 
örömhír, békesség és szeretet ünnepe. Az egész éves feladatok, a 
mindennapok rohanását követően lassítani kell. Fel kell készíteni 
szívünket, lelkünket a közelgő ünnepre. De fi gyeljünk arra, hogy 
a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnepek idején éljen a 
szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása. 
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt.

Engedjék meg, hogy Kasza Marton Lajos kortárs író-költő so-
raival kívánjak szeretetteljes, áldott karácsonyt és boldog, ered-
ményekben gazdag újévet kívánok mindenkinek!

Ünnepi köszöntő

Utak fehér szőnyegén

Ünneplőbe öltözött 
szelíd házsorok között 
követem friss nyomát a hóesésnek. 

Az úton gondolat szalad – hallom 
amint az emberek hívő hangon 
Karácsonyról mesélnek… 

– A roppanó hó dallamában 
vajudást üzen az esti szürkület. 

Utak fehér szőnyegén járok 
s gondolataim közt viszem az új éneket.

Még nem volt elég az útból, 
még csak pár órás ez a fehér üzenet. 
Az ünnepből úgy szeretnék megőrizni 
minden képet, minden múló ütemet…

Dankó Béla
Békésszentandrás, Csabacsűd, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, 
Örménykút, Szarvas országgyűlési 

képviselője

A fejlesztéspolitika új illetékesei országjá-
ró körútjuk során sehol nem hagytak kétsé-
get afelől, hogy fokozzák a futó projektek 
ellenőrzését, annak vizsgálatát, hogy azok 
valóban a közcélokat és a programcélkitű-
zések megvalósítását szolgálják-e. Ugyan-
csak hangsúlyozták, hogy a kormány ki-
emelt célja a munkahelyek megtartása és 
újak teremtése, s mivel ebben kiemelt szere-
pet tölthetnek be a kis- és középvállalkozá-
sok, alapvető feladatuknak tekintik a kkv-k 
(kis- és középvállalatok) megerősítését, ver-
senyképességük javítását. A fejlesztéspoli-
tikában ez azt jelenti, hogy gyorsan és ösz-
szehangoltan kell eljuttatni a hazai és uni-
ós forrásokat a magyar vállalkozásokhoz.
Ehhez a rendelkezésre álló szabad fejleszté-
si forrás legalább 50 százalékát biztosítják 
a kkv-szektor számára. Ezért a kormány a 
korábbi, nehézkesen működő és átláthatat-
lan pályázati rendszerrel szemben egy át-
láthatóbb, konkrét feladatmegosztáson és 

felelősségi körökön nyugvó fejlesztéspoliti-
kai rendszerben kívánja a források elosztását 
biztosítani.

Szintén az uniós pályázatok rendjével kap-
csolatos változás, hogy a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Vidékfejlesztési Államtitkársága, 
mint az ÚMVP Irányító Hatósága a LEADER 
program átalakítása és felülvizsgálata érdeké-
ben 2010. július 15-én munkacsoport felállítá-
sáról határozott. A bizottság feladata a program 
egyszerűsítését, közismert problémáinak kijaví-
tását célzó feltáró tanulmány elkészítése volt. 
A tanulmány alapján készült egy összefog-
laló vitaanyag, mely tartalmazza azokat a 
LEADER program átalakítását célzó főbb te-
rületeket, amik változtatásával biztosítható a 
fenti célok elérése. A program mielőbbi egysze-
rűsítése érdekében a konkrét témaköröket fo-
galmazták meg, a problémák tárgyszerű meg-
jelölésével, azok megoldási javaslatával együtt. 
Az új LEADER pályázatok várhatóan jövő év 
tavaszán jelennek meg.

Új pályázati rend 2011-től
Átalakítják a LEADER programot

Az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) hivatalosan 2011. 
január 15-én induló végrehajtása új pályázati el-
járásrendben zajlik, s már javában folyik az ak-
kor megjelenő felhívások kidolgozása. A pályá-
zók szempontjából ez volt az egyik legfontosabb 
bejelentés azon az országos konzultációsoro-
zaton, amelynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) vezető szakemberei tájékoztatták a pályázók, a szakmai 
és civilszervezetek képviselőit a fejlesztéspolitikai tervekről.
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Helyi hagyományok

Folytatás az 1. oldalról 
A Szent Erzsébet és a Zalán utca 

kereszteződésében található dísz-
kút 2012-ben lesz 100 esztendős, 
és anno még egy aradi kútfúró ké-
szítette az eredeti példányát. Hosz-
szú évtizedeken át innen látták el 
a lakosságot friss ivóvízzel, de a 
hetvenes évektől használaton kívül 
került. Mostani felújításából tevé-
keny részt vállalt Békésszentandrás 
Baráti Szövetsége, a 2,7 milliós ki-
vitelezési költséghez azonban hoz-
zájárult a helyi és a megyei önkor-
mányzat is.

A nagyközség művelődési házá-
ban megtartott ünnepségen a vaj-
dasági Kishegyes mellett a másik 
újdonsült testvértelepülésről, az er-
délyi Simonyifalváról is képviseltet-
ték magukat, amelynek vezetőivel 
Sinka Imre polgármester ezt meg-
előzően írta alá a testvértelepülési 
szerződést. Az első számú vezető 
távirati tömörséggel köszöntötte 
az ünneplőket, és köszönte meg 
mindazok segítségét, akik támo-
gatják a munkájában. Nem rejtette 
véka alá azt sem, hogy sokan nem 
nézik jó szemmel tevékenységét, 
de bízik benne, hogy idővel ők is 

A legjobb sportolók Molnár Imre Zoltán képviselőtől 
vehették át díjaikat

Szent András-nap kútavatással
Szolid keretek között ünnepeltek a békésszentandrásiak

belátják: ezzel nem neki, hanem az 
egész közösségnek ártanak. 

A Szent András-nap záró része-
ként elismeréseket és díjakat adtak 
át. Békésszentandrásért kitünte-
tést vehetett át Kerekes Györgyné 
nyugalmazott könyvtárvezető 
és Kozák János, az Argomex Kft. 
ügyvezetője. Ezt az elismerést 
posztumusz a Hunyadi János Ál-
talános Iskola néhai titkára, Babák 

Elek Jánosné is megkapta. A szo-
kásokhoz igazodva, díjat vehettek 
át a helyi sportegyesületek legjele-
sebb tagjai: Bodonyi Dóra kajakos, 
Csipai Levente sakkozó, Gugolya 
György labdarúgó, Lólé Emília ké-
zilabdázó, Olasz Éva úszó, Tasy 
Norbert társastáncos, valamint 
a Békésszentandrási Lovastorna 
Egyesület csapata.

B. M.

A Hárs Hotel udvarán valameny-
nyi csapat egy-egy hízót szúrt le és 
dolgozott fel az otthon megszokott 
módszerrel. A kezdéshez Guba 
Imre jászdózsai huszár adta meg 
a jelet, stílusosan karddal. A pör-
zsölés és a tisztítás után cigányzene 
mellett kolbászt, hurkát, tepertőt, 
sült húst, töltött káposztát készí-

tettek a résztvevők, volt azonban 
olyan „team” is, amelyik nyárson 
sült bőrös malaccal készült.

A Gyomaendrődi Üdülteté-
si Szövetség Turisztikai Egyesület 
(GYÜSZ-TE) által szervezett gaszt-
ronómiai rendezvényen az ítészek a 
vágási folyamat mellett a higiéniát 
is fi gyelemmel kísérték. A csapatok 

A kolbászra elkülönített hús mellett sózásra, füstölésre és főzésre is maradt szép áru

Nyakunkon a disznóvágási szezon
II. Gyomaendrődi disznótoros és böllérpálinka verseny

Mintegy megadva a disznóvágási szezon kezdetét, november 27-
én második alkalommal rendeztek Gyomaendrődön disznóto-
ros versenyt, amelyen a „disznóságok” mellett természetesen a 
böllérek pálinkáját is meg kellett kóstolni. 

természetesen jól megfértek egymás 
mellett, s a kölcsönös szakmai ta-
pasztalatcsere közepette a riválisok 
kolbászait és pálinkáit is „letesztel-
ték”. Persze titkon azért mindenki 
az eredményhirdetést várta, mert 
nincs nagyobb dicsőség annál, mint 
amikor nyilvánosan is elismerik va-
lakinek a munkáját, ízlését.  

A zsűri döntése értelmében, a 
disznótoros kategóriában idén a 
Nyugi csapata lett a legjobb, a pá-
linkák közül pedig a Hőterm szil-
vából készült „szakanyagát” emel-

ték a többi elé. Winkler János, a cég 
ügyvezetője érthető büszkeséggel 
újságolta, hogy az első és harma-
dik helyezett pálinkájuk népszerű-
ségével a kazánjaik is vetekednek. 
Jövőre megpróbálják a kolbászt is 
hasonló magaslatokba gyúrni. 

Mert lesz folytatás, és ezt már 
Dezső Zoltán, a GYÜSZ-TE el-
nökhelyettese mondta el, aki úgy 
nyilatkozott, hogy mindenkit visz-
szavárnak, hiszen tovább éltetik a 
hagyományőrző kezdeményezést.

–bam–

MÉDIAPARTNERÜNK

Jegyző kerestetik!
Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzata pályázatot írt ki a 
jegyzői tisztség betöltésére, miután 
dr. Győri Gabriella közös megegye-
zéssel távozott a posztjáról. Az új 
jegyző személyéről Sinka Imre pol-
gármester szerint a december 16-i 
képviselő-testületi ülésen születhet 
döntés a beérkező pályázatok függ-
vényében, addig azonban a munka-
körrel járó teendőket dr. Babák Zol-
tán, a polgármesteri hivatal igazga-
tási előadója látja el.

Életre kel a malom
Szarvas Város Önkormányzata 

6,5 millió forint ráfordítással fel-
újítja és működőképessé teszi az 
Ady Endre utcai szárazmalmot. A 
pénz nagyobb hányadát önerőből 
fedezik, kétmillió forintot azonban 
pályázati úton nyertek, a Bolza Pál 
által 1836-ban építtetett és 1962-
ig használatban álló őrlőszerkezet 
rendbetételére. 
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Aktuális

Az új szabályozás nyertesei a 
kisboltok lehetnének, ők azonban 
tőkehiány és a piac telítettsége mi-
att nem tudnak terjeszkedni, ezért 
esetleg a speciális kínálattal rendel-
kező kis üzletek növekedésére lehet 
számítani. A kedvezményezettek 
közé sorolják azonban a legna-
gyobb hazai kereskedelmi láncokat 
is. A Coop, a CBA és a Reál ugyan-
is franchise rendszerben működik, 
tehát nem egy nagyvállalatról van 
szó, hanem több kicsi, egy néven 
futó üzletről, több kicsi árbevétellel, 
így bár nagyok, mégis jól járnak.

– Természetesen mi sem men-
tesülünk a különadó megfi zetése 
alól. Nem örülünk neki, de tudo-
másul vesszük és teljesítjük a ránk 
eső hányadot – cáfolta az infor-
mációt Lestyán György, a Szarvas 
Coop Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. vezérigazgatója. 

A térség legnagyobb kereskedel-
mi cégének vezetője azt is elárulta: 
egyelőre nem jutott a kezébe olyan 
dokumentum, amely hivatalosan 
megerősítené, hogy a kormány mely 
időszakot fogja fi gyelembe venni a 
2010-es évre, ezért csak saját kalku-
lációjuk van az összeget illetően.

– A Szarvas Coop Zrt. érdekeltségi 
területén huszonhét üzletet működ-
tet, ezek bevétele alapján fogja meg-
fi zetni a különadót. Az egész évre eső 
rész, számításaink szerint körülbelül 
kétmillió forint lesz, amit ha nehe-
zen is, de ki tudunk gazdálkodni 
– tette hozzá Lestyán György.

Bár a kereskedelmi láncokat 
képviselő Országos Kereskedel-
mi Szövetség állásfoglalása szerint 
a jelenlegi rendkívül rossz piaci 
helyzet alapján a válságadó nem 
hárítható sem a vásárlókra, sem a 
beszállítókra, lapinformációk en-
nek ellenétjét állítják. Nem hivata-
losan ugyanis több hazai termelő 
és gyártó vállalkozás vezetőjével 
már közölték az áruházláncok, 
hogy részben velük akarják megfi -
zettetni a válságadót.

– A multikról – bár van vélemé-
nyem –, ezúttal inkább mégsem 
foglalnék állást. Cégünk megpró-

A Coop-üzletekben idén is lesznek ünnepi árleszállítások

Érinti-e tárcánkat a hipermarket adó?
A Coopnál házon belül igyekeznek kigazdálkodni a plusz közterhet

Minden jel szerint megtorpan a kereskedelmi láncok ha-
zai bővülése a hipermarket adó miatt. A válságadó az el-
következő egy-két évben egyértelműen visszavetheti a 
fejlesztéseket, leginkább a nagy alapterületű hipermar-
ketek építését. A kormány tervei szerint ugyanis a keres-
kedelmi láncok éves nettó árbevételükkel arányosan fi -
zetnék, így pedig szakértők szerint a láncoknak nem éri 
meg, hogy százmilliós, milliárdos beruházással új áru-
házat nyissanak. 

bálja úgy kigazdálkodni az újon-
nan kivetett adót, hogy a vásárlók 
pénztárcája ezt legkevésbé se érezze 
meg, azaz nem akarjuk az árrésbe 
építeni. Tisztában vagyunk a be-
szállítók nehéz helyzetével is, ezért 
rájuk sem kívánunk plusz terheket 
róni. Megoldást a mi esetünkben 
inkább a saját rendszerünkön be-
lüli költségátcsoportosítás, a meglé-
vő erőforrásaink még hatékonyabb 
kihasználása jelent. Az elmúlt esz-
tendőkben a Gazdasági Operatív 
Program támogatásával jelentős 
informatikai fejlesztést hajtottunk 
végre. Erre építve úgy gondolom 
jelentősen tudjuk javítani majd jö-
vedelmezőségünket is. Ez év de-
cemberében Békésen nyitottunk új 
Coop-üzletet és folyamatosan ke-
ressük a hálózat bővítés lehetőségét. 

A következő esztendőben elkezdjük 
az országos bolt megújítási prog-
ram alapján üzleteink megújítását. 
Törzsvásárlói programunkat három 
éve alakítottuk át, csatlakoztunk az 
országos pontgyűjtő rendszerhez, 
a következő esztendőkben törzs-
vásárlói kapcsolatainkat is tovább 

szeretnénk erősíteni. Bízunk benne, 
hogy jövőre növelni tudjuk a kis-
kereskedelmi forgalmunkat, abból 
marad annyi plusz, ami biztosítja a 
fedezetet, no és a jelenleginél jóval 
kedvezőbb lesz a társasági adózás is 
– hangsúlyozta a vezérigazgató, aki 
a közelgő karácsonyi bevásárló sze-
zonról is véleményt formált.

– A szakmán belül olyan véle-
mények terjengnek, hogy az idén 
aligha lesz annyi kedvezmény és 
akciós termék, mint tavaly vagy 
tavalyelőtt, mert így is fellendül a 
forgalom. Nos, a Coop-üzletekben 
elképzelhetetlen az ünnep, árle-
szállítások nélkül. Természetesen 
decemberben is lesz országos és re-
gionális akció. Egyelőre a Mikulás 
időszakát éljük, de hamarosan a 
napi és friss árukra nyergelünk át, 

mivel vásárlóikörünk a márkanév-
vel ellátott termékek mellett ezeket 
keresi leginkább. És persze a lassan 
hétezres törzsvásárlói körünknek is 
szervezünk külön akciót. Az arcu-
latváltás mellett a Coop-logó vál-
tozik, de a szlogen nem: Coop a jó 
szomszéd!                             B. M.

KI MENNYIT FIZET?
Az Országos Kereskedelmi Szövetség előzetes adatai szerint a ke-

reskedelmi láncok közül a Tesco fi zetheti a legtöbb különadót, 12,1 
milliárd forintot, majd a Spar és az Auchan következik, 6,1, vala-
mint 3,4 milliárd forintos terheléssel. Az összesítés szerint a Lidl-nek 
1,6 milliárd, a Cora csoportnak 1,5 milliárd, a Penny Marketnek 
pedig 1,2 milliárd forintos különadót kell majd fi zetnie. A dm-re 
140,7 millió forint, a Media Markt csoportra 104,7, az OBI-ra 79,9, 
a Rossmannra 64,3, az IKEA-ra 53,9, az Aldira 50,7, a Praktikerre 
pedig 50,3 millió forint adó jut az előzetes adatok szerint.

A karácsonyi nagybevásár-
lás során sokan hajlamosak a 
túl köl tekezésre. Most néhány 
olyan hasznos tippet tárunk 
olvasóink elé, amivel könnyeb-
ben átvészelhetőek a karácso-
nyi kiadások.

Amennyiben biztosak aka-
runk lenni benne, hogy a kará-
csonyi kiadásoknál nem nyújtóz-
kodunk tovább a takarónknál, 
érdemes ajándéklistát készíteni 
és előre meghatározni néhány el-
vet, amit betartunk a nagy kará-
csonyi bevásárlási láz közepette.
Határozzuk meg pontosan, hogy  
hány rokonunkat, barátunkat 
valamint munkatársunkat sze-
retnénk karácsonyra meglepni 
valamivel és mindenképp listát 
kell készíteni róluk. A lista alap-
ján érdemes tervet készíteni arra 
vonatkozólag is, hogy kire meny-
nyi pénzt szánunk, és fontos, 
hogy tartsuk is magunkat az elő-
re meghatározott keretösszeghez.
Igyekezzünk kerülni az impul-
zusvásárlást. Ha találunk valami 
szimpatikus ajándékot, ne vegyük 
meg azonnal, mivel nem árt, ha 
szétnézünk a hasonló termékek-
kel foglalkozó boltokban hátha 
megkapható valamilyen akció ke-
retében még olcsóbban ugyanez 
a termék. Amennyiben idén nem 
tettük meg, újévi fogadalmaink 
között nem árt, ha szerepel, hogy 
jövőre megpróbálunk minden hó-
napban félrerakni egy keveset így 
nem fog likviditási gondokat okoz-
ni a nagy karácsonyi költekezés.

Ha a traffi  pax bemér
A https://kozigbirsag.police.hu 

egy nyilvános rendőrségi oldal, 
ahol márciustól bárki megnézhe-
ti fotóját, ha beméri a traffi  pax. 
Amikor az illetékes szerv kiküldi a 
csekket, nem kell mást tenni, csak 
beütni az ügyirat számát, valamint 
a rendszámot, és máris látható a 
szomorú tény.

Üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szó-

ló 1995. évi CXVII. törvény 82. § 
(2) bekezdése értelmében az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
köteles havonta közzétenni a tárgy-
hónapban a fogyasztási norma sze-
rinti üzemanyagköltség-elszámo-
lással kapcsolatosan alkalmazható 
üzemanyagárat. 2010. december 
1-je és december 31-e között alkal-
mazható üzemanyagárak a követ-
kezők. ESZ-95 ólmozatlan motor-
benzin: 342 Ft/l; gázolaj: 327 Ft/l; 
keverék 369 Ft/l; LPG autógáz: 
201 Ft./l. 

Ünnepi bevásárlás 
túlköltekezés nélkül
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Kulturális kikötő

Erkel emlékműsor. Erkel Fe-
renc születésének 200. évfordulója 
alkalmából december 2-án Vajda 
Júlia és Cseh Antal adott hangver-

senyt Csabacsűdön, a Művelődési 
Házban. A Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei – akiket Kontra Zol-
tán kísért zongorán – a Bánk bán, 
a Hunyadi László és a Sarolta című 
operákból énekeltek dalokat.

Endrődi kötődés. Akit mostan-
ság Békéscsabára visz útja, annak 
érdemes időt szakítani az E. Szabó 
Zoltán képeiből megnyitott tárlat-
ra, amely a megyeháza aulájában 
látható. Az endrődi származású (a 
neve előtti betűvel is ezt jelzi), 71 
esztendős művész most kiállított 
képei zömét a Hármas-Körös men-
ti településen eltöltött gyermekko-
ri életéből merítette. Ugyan több 
évtizedet töltött az oktatásban, de 
a vászon iránti szeretet szinte vé-
gigkísérte életét. E. Szabó Zoltán 
munkái az összes földrészen fellel-
hetők, talán csak Afrika a kivétel, 
volt már tárlata az USA-ban, de 
Új-Zélandon is.

Gyűjteményes kiállítás. A gyo-
ma endrődi Vidovszky Béla Hely-
történeti Gyűjtemény és Városi 
Képtárban december 17-én (pénte-
ken) 14 órakor nyílik meg a „Pataj 
Pál képzőművész és barátai” című 
gyűjteményes kiállítás.

Kultúr-szigetek

Idén a korábbiakhoz képest szerényebb keretek kö-
zött, és a főváros helyett Szarvason tartották meg a 
hazai nemzetiségek színházi műhelyeinek fesztiválját. 
A VIII. ARCUSFEST találkozón november 12–14. 
között a 13 regisztrált hazai nemzetiségből 11 kisebb-
ség képviseltette magát.

Korábban minden színház önálló előadással készült 
a fesztiválra, amelyeket szakmai bizottság zsűrizett, 
most viszont az idő rövidsége és a megváltozott kö-
rülmények miatt a résztvevő társulatokat talán még a 
szokásosnál is nehezebb feladat elé állították. Ezúttal 
ugyanis nem valamelyik kedvenc darabjukat kellett 
bemutatniuk, hanem mindannyian egy francia szerző, 

Raymond Queneau Stílusgyakorlatok című munká-
jából meríthettek. Ugyanazt az alaptörténetet kellett 
megjeleníteniük, tetszés szerinti eszközökkel. Díjakat 
idén nem osztottak, de a közös előadás viszonyítási ala-
pul szolgált mindenki számára.

A díszelőadás mellett a szervezők további progra-
mokkal is meglepték a közönséget. Indításként no-
vember 12-én délelőtt Szécsi Magda és Tóth János Ist-
ván „A Tavasz tündér mosolya” című gyerekdarabját 
mutatták be a Hókirálynő Meseszínpad előadásában, 
míg ugyanaznap este Ivan Holub kortársszerző „Az 
angyal, avagy az igazság” című szatirikus vígjátékát 
tűzte műsorra a Cervinus Teátrum.              B. L. A.

Szerényebb keretek között, de együtt!

Zsúfolásig megtelt a szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeum dísz-
terme, ahol november 16-án este 
Magyarország egyetlen hivatásos 
női kamarakórusa, a Szolnoki Bar-
tók Béla Kamarakórus lépett fel. A 
40 éves történelemre visszatekintő 
formáció Schubert, Schumann, 
Holst, Rossini és Britten műveiből 
adott elő a műértő szarvasi közön-
ségnek. Karnagyuk, Molnár Éva 
több mint két évtizede vezényli 
a kórust, ami folyamatosan kül-
földi fellépéseknek tesz eleget, de 
hallható rádió- és tévéfelvételeken 
egyaránt. 

Kép-szöveg: Babák Zoltán
A múzeum dísztermében az ismerős koncertkedvelők mellett 

sok fi atalt is fel lehetett fedezni a széksorok között

Szolnokról importált produkció

Az Endrődi Közösségi Házban 
mindig történik valami. Az októ-
beri nagysikerű horgolás és kötés 
kiállítás után november 10–30. 
között Uhrin Pál grafi káit tekint-
hették meg az érdeklődők, legújab-
ban pedig újra a kézművesek „fog-
lalták el” a földszinti nagytermet. 

December 8-án nyílt meg a „Ké-
zimunka minden mennyiségben” 
című tárlat, melynek keretében 
gyomai és endrődi alkotók mun-
káit állították ki, nem beleszámít-
va a kötést, a horgolást és a gobe-
lint, mivel ezek az ágak korábban 
önállóan is bemutatkoztak már. 

Élőhelyünk fotókon
A gyomaendrődi Katona József 

Művelődési Központban decem-
ber 20-ig szebbnél szebb képeken 
ismerhetjük meg szűkebb pátri-
ánkat. Az „Élő hagyományok a 
Dél-Alföldön” című vándor fo-
tókiállítás ráirányítja a fi gyelmet 
mindazokra az értékekre, amelyek 
a múltban születtek és a jelenben 
még megtalálhatók, illetve fenn-
maradtak a XXI. században, a jövő 
nemzedék számára. A tárlat, amely 
21 alkotó 82 felvételét tartalmaz-
za, december 20-ig látogatható.

Kézműveseké a földszinti terem

MÉDIAPARTNERÜNK

Ferge Béla zenetanár, zeneszer-
ző és az Andante kamarazene-
kar közreműködésével rendez-
tek jótékonysági hangversenyt 
Kondoroson, a Dérczy Ferenc 
Könyvtárban. A november 21-i 
koncerten Bálint Patrik kisisko-
lás szemműtétéhez gyűjtöttek 
felajánlást a szervezők. A benső-
séges hangulatú rendezvényen az 
édesanya részére Kozsuch Kornél 
alpolgármester adta át a gyógy-
kezelésre összegyűlt 44 870 fo-
rint adományt. 

Az est során a reneszánsz korszakból közkedvelt dallamok, 
valamint saját szerzemények hangzottak el

Hangverseny Patrik megsegítésére
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Adományozás

Gyomaendrőd német testvér te-
lepüléséről minden évben komoly 
mennyiségű adományt érkezik az 
itteni rászorultak számára. Így tör-
tént ez október 28-án is, amikor 
a schöneckiek teherautónyi rako-
mánnyal jöttek a Hármas-Körös 
menti városba. 

Az adományt – amely hat darab 
gyermekheverőt, rengeteg ruhát, 
lakástextilt, valamint gyerekjá-
tékot tartalmazott – a Vöröske-
reszt helyi szervezeténél pakolták 
le. Hoztak ezen felül hat kórházi 
ágyat is, amit a Térségi Gondozási 
Központban helyeztek el. A ruha-
neműt már november 15-én átve- Kipakolás a Vöröskereszt helyi irodájánál

Sajnos egyre többeknek van szükségük ruhára is

Teherautónyi schönecki adomány
Ruhaneműt, játékot és kórházi ágyakat is kapott Gyomaendrőd

hette a lakosság. Fejenként 10–15 
kg ruhát vihettek magukkal a rá-
szorulók, amelyben lakástextil is 
volt. Sokan keresték a gyermekru-
hát és a gyermekjátékokat, de eze-
ket az Élet Másokért Közhasznú 
Alapítvány karácsonyi adományo-
zása alkalmával osztja majd szét 
december 16-án, 14 órától, a Gyo-
mai Katolikus Templomban.

– Ötvennél több száraztésztából 
és lisztből álló csomagot tudtunk 
eljuttatni azoknak a nagycsalá-
dosoknak, egyedül élőknek és kis-
nyugdíjasoknak, akik az önkor-
mányzat segítségével összeállított 
listán szerepelnek, és leginkább 
rászorulnak a segítségre – mondta 
az akció kapcsán Hanyecz Vencelné 
főszervező, aki a helyi karitász cso-
port többi tagjával együtt, amiben 
tud, önzetlenül segít a helybeli el-
esetteknek. Erika néni azt is elújsá-
golta, hogy már a következő prog-
ramok megvalósításán dolgoznak. 

– Bekapcsolódtunk a szegedi 
központ által szervezett karácsonyi 
ajándékosztásba. A kezdeménye-
zés lényege, hogy kisebb, asztalra, 

vagy ablakra helyezhető tárgyakat 
készítünk. Ezeket a szervezet ösz-
szegyűjti és valamelyik multinaci-
onális áruház segítségével eladja, a 
befolyó összegből pedig téli tüzelőt 
tudunk biztosítani a rászorulóknak 
– tette hozzá Hanyeczné. 

A Szent László karitász csoport 
tagjai azonban nemcsak a szociáli-
san hátrányos helyzetűek sorsát vi-
selik a szívükön, de a helybeli óvo-
dás és általános iskolás gyermekekét 
is. Túl azon, hogy évente ingyenes 
nyári tábort szerveznek számukra, 
karácsonykor rendszeresen ajándé-
kokkal kedveskednek részükre. En-
nek a bevételét egy általuk szerve-
zett teadélután tombolabevételéből 
teremtik elő.                       –bam–

Élelmiszert osztottak, 
karácsonyra készülnek

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Karitász Szervezete hunyai 
Szent László csoportja hosszú ideje folytat szociális tevékenységet. 
A karitatív munka jelentős részét a nagycsaládok, a hátrányos hely-
zetűek és a gyermekek támogatása, élelmiszer és ruhaneműk gyűj-
tése, illetve osztása teszi ki. Az idén már másodszor nyertek támo-
gatást különböző pályázaton, melynek segítségével a közelmúltban 
tartós élelmiszert osztottak.

A kondorosi Dérczy Ferenc 
Könyvtár és Közművelődési In-
tézmény, csatlakozva a Magyar 
Népművelők Egyesülete által or-
szágosan meghirdetett REKULT 
felhíváshoz, széles körű helyi ösz-
szefogással tartott jótékonysági es-
tet november 13-án. A rendezvény 
teljes bevételét a vörös iszap ka-
tasztrófa károsultjainak megsegí-
tésére szánták a szervezők. 

A program keretében a helyi 
rock zenekarok közül fellépett a 
Dreamlight és az Identical, majd 
Bánki Mihály diszkós szervezésé-
ben Gajda Marcell csanádpalotai, 

Adamik Tibor békéscsabai és Oláh 
Péter kondorosi Dj fokozta a han-
gulatot. A helyiek aktivitását jelzi, 
hogy az adománygyűjtéshez rajza-
ikkal járultak hozzá az óvodás és 
általános iskolás gyermekek, amit 
a rendezvény látogatói nagy kedv-
vel vittek magukkal, cserébe az 
adomány összegét emelve.

A rendezvény megvalósítását se-
gítőknek Dankó Béla polgármes-
ter, országgyűlési képviselő emlék-
lapot adott át, az összegyűjtött 110 
000 forint adományt a szervezők a 
Magyar Kármentő Alap számlájá-
ra utalták.

A segítőket emléklappal ismerte el Dankó Béla

Száztízezer forint gyűlt össze
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Környezetünk védelmében

Szakemberek szerint, hal-
sza porulat szempontjából az 
utóbbi ötven év legsikeresebb 
évét tudhatjuk magunk mö-
gött. Országos viszonylatban 
sok milliárd forintnyi értéket 
képvisel ez az ivadékállomány, 
amely évekre szóló pozitív ha-
tást gyakorolhat vizeinkre, 
köztük a Körösökre is.

Az idei esőzések, árvizek 
a halak számára rendkívül 
kedvező szaporodási felté-
teleket teremtettek az élő vi-
zeken. A kiöntések sekély, könnyen 
felmelegedő vizében kitűnően fejlő-
dött az ivadék. Különösen érvényes 
ez a pontyra, amely gyorsabb növe-

Lesz ponty, ha megnő az idei ivadékállomány

Kiváló év volt a halszaporulatra
 A Körös-Maros Nemzeti Park 

októberi gombaismereti börzéjét 
követően, december 10-én délelőtt 
10 órára újra a szarvasi Anna-li-
getben található Körösvölgyi Lá-
togatóközpontba várják a termé-
szet iránt nyitott gyermekeket és 
felnőtteket. A „randevú tárgyát” 
ezúttal a madarak jelentik. A ven-
déglátók „Karácsonyi madár-ba-
zár” rendezvénye keretében min-
denki elsajátíthatja a madárkalács 
készítésének „tudományát”, amit 
hidegben a madarak boldogan csi-
pegethetnek. A kalóriadús eleség 
elkészítése mellett a nemzeti park 
munkatársai gyakorlati foglalko-
zást is tartanak a téli madáretetés 
módjairól és hasznáról. 

Madár-bazár

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!
Telefon: (+36-20) 263-2419

Minden jel arra utal, hogy a 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesülete örménykúti csoport-
jánál bizakodóan tekintenek a 
jövőbe. Ezt igazolja, hogy a ta-
gok aktív részt vállaltak a helyi 
faültetési nap megszervezésében, 
ez a tevékenység ugyanis kétséget 
kizáróan a jövőbe vetett bizalom 
jele. Az eseménynek köszönhető-
en, a Békés Megyei Önkormány-
zat jóvoltából több tucat facse-
metével gazdagodott a település 
közterülete.

Megszépült a rendelő és a Polgármesteri Hivatal környéke is

Faültetési nap Örménykúton
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kedést produkált, mint a tógazda-
ságokban. Ez a nemzeti érték azon-
ban csak akkor tud hasznosulni, ha 
sikeresen átvészeli a telet.

A Magyar Haltani Tár-
saság most nyilvánosan 
is arra kéri a természetes 
vizek kezelőit, halásza-
ti hasznosítóit, hogy elő-
re tervezzék és szervezzék 
meg a szükség esetén alkal-
mazható beavatkozásokat. 
A folyóvizek halai ritkán 
igényelnek segítséget, de 
a holtmedrek és a sekély 
tavak esetében fel kell ké-
szülni, hogy idejében és 
gyorsan megtörténhessen 
a lékelés, a hóeltakarítás. 

Ahol erre mód van, célszerű a szo-
kásosnál magasabb téli vízszintet 
beállítani.              B. Gy.

Az összejövetelen elhangzott, 
hogy 2009. november 1. és 2010. 
október 31. közötti időszakban ösz-
szesen 924,5 mm csapadék hullott 
Kondoroson, ami a sokéves átlag 
közel 170%-át teszi ki. Ezt a meny-
nyiséget novemberben és december 
elején is komoly esőzések követték, 
fokozott csapadékterhelésnek téve 
ki a települést. A képviselő szerint 
az elmúlt időszakban lehullott eső, 
és az előrejelzések alapján várha-
tó további csapadékmennyiség a 
tavaszi időszakra katasztrófahely-
zetet fog eredményezni. Jelenleg 
másodfokú belvízvédelmi készült-
ség van érvényben, de várhatóan 
hamarosan a legmagasabb szintre 
emelkedhet a víz elleni küzdelem 
fokozata. A környező települések 
többségén napok óta kül- és belte-
rületen is folyik a szivattyúzás. 

Dankó Béla a mostani helyzetet 
több tényező együttes fennállásával 
indokolta. Ilyen például a környe-

Újból helyzet van. Belvíz helyzet!
Dankó Béla, Kondoros polgármestere, egyben a választókerü-
let országgyűlési képviselője december 3-án sajtótájékoztatót 
tartott a környező településeket érintő komoly belvízhelyzettel 
kapcsolatban.

ző folyók magas vízállása és továb-
bi áradása, a kiemelkedően magas 
csapadékmennyiség, illetve a meg-
változott vízfogyasztási szokások. 
A belvízzel kapcsolatos problémát 
súlyosbítja a befogadó csatornák ál-
lapota, valamint azok hiánya.

Azt, hogy Kondoros belterüle-
tén jelenleg urai a helyzetnek, csak 
a 2000-es belvíz után kiépített 
bel vízcsatorna-rendszernek kö-
szönhetik. Akkor komoly anyagi 
támogatásból belterületi csator-
nahálózatot építhettek ki, ennek 
hatására a víz most nem jutott el 
a lakóépületekig. Vannak azonban 
sokkal rosszabb helyzetben lévő te-
lepülések is. 

A polgármester tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy Békés szent and-
rá son már 4 szivattyú emeli át a 
vizet a holtágból a folyóba, de Bak 
Sándortól, a Körös-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
igazgatójától ígéretet kapott továb-
bi 6 vízpumpa beindítására, me-
lyek segítségével csökkenthetik a 
befogadók vízszintjét. 

A víz különösen jelentős káro-
kat okoz a külterületeken. Kondo-
roson a mezőgazdasági területek 
közel 40%-a áll víz alatt, de leg-
alább ekkora baj van a többi kör-
nyező településen is. Mindez olyan 
hátrányos helyzetbe hozza a helyi 
gazdákat, hogy abból kizárólag sa-
ját forrásaik felhasználásával nem 
lesznek képesek kilábalni. Dankó 
Béla ígérete szerint a parlamentben 
napirend előtti felszólalásban for-
dul majd a Házhoz. Célja az, hogy 
a hátrányos helyzetbe került gaz-
dák valamiféle támogatáshoz, for-
ráshoz jussanak a károk enyhítésé-
re, valamint, hogy megyei szinten 
a belvízhelyzet tartós megoldását 
szorgalmazza egy újabb befogadó 
csatorna kiépítésével.

Varju Nikoletta
A határ a legtöbb hely így néz ki, de a belvíz már lakott 

területeket is veszélyeztet
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Márton nap

Az ország számos településén 
rendeztek Márton naphoz kap-
csolódó kulturális és gasztro-
nómiai programokat. A szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeumban 
november 13-án másodízben 
emlékeztek Szent Mártonra, va-
lamint e jeles naphoz köthető 
hagyományokra. 

A programra már a belépéskor 
jelképes libatojással fogadták a lá-
togatókat, ami apró ajándékra volt 
váltható, ha mosolygós arcot rejtett 
magában. A házigazdák öt helyszí-
nen, színes kínálattal igyekeztek 
minden korosztály érdeklődését 
felkelteni. 

Aki a Márton napi barangoló el-
nevezésű feladatlap segítségével vé-
gigjárta az állandó kiállításban el-
helyezett állomásokat, sok mindent 
megtudhatott a november 11-éhez 
fűződő szokásokról, hiedelmekről. 
A földszinti teremben Szvák Béláné 
Marika néni a lúdgége tészta készí-
tés fortélyaiba engedett bepillan-
tást, a legkisebbek pedig lelkesen 

Készülnek a lámpások

Kukoricamorzsolás gyalogszékkel

Márton-napi családi délután 
Átmenteni a múltból azt, ami ma is fontos és értékes

ragasztgatták a különféle magvakat 
a kartonból kivágott libára. Lám-
pást is készíthettek, melynek fénye 
Szent Márton jócselekedeteit jel-
képezi. A Domán emlékszobában 

olyan feledésbe merült téli foglala-
tosságokat próbálhattak ki, mint a 
kukoricamorzsolás gyalogszékkel, 
és a tollfosztás. 

A díszteremben felállított „dió-
ágyúval” az ügyességüket, a régi 
időket felelevenítő Liba-játékkal pe-
dig a szerencséjüket tehették próbára 
kicsik és nagyok egyaránt. A kiste-
remben tollfújó versennyel és diave-
títéssel színesítették a programot. 

A szervezők szándéka a régi ha-
gyományok, szokások megismer-
tetésével nem az egykori élet visz-
szaállítása, inkább azt szeretnék 
átmenteni a múltból, ami ma is 
fontos és értékes. Reményeik sze-
rint sikerült egy tartalmas és kel-
lemes délutánt szerezni azok szá-
mára, akik ellátogattak a múze-
umba. Mindezért köszönet Szvák 
Bélánénak, Csicselyné Zsuzsának 
és mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult ahhoz, hogy 
létrejöhessen a rendezvény.

Horváth Mariann

Márton napjához sok hagyo-
mány fűződik. A népszokás sze-
rint ekkor zárták le az éves gazda-
sági munkákat, e napon kóstolták 
meg az újbort és vágtak le először 
tömött libákat. A naphoz azonban 
Szent Márton legendája is kötődik, 
aki a római császár katonájaként 
szolgált, de jósága által Tour püs-
pökévé szentelték. 

E napról november 13-án a 
Gyomai Táj- és Alkotóházban is 
megemlékeztek, ahol sült alma 
ínycsiklandozó illatával és válto-
zatos programokkal várták a lá-
togatókat. Szent Márton életéről 

dr. Szonda István intézményvezető 
tartott érdekes, vetítéses előadást. 
Ezt követően a kézműves foglal-
kozásokon színes képeket és faka-
nálból bábokat készítettek, lehe-
tett lúdtollal írni, színes zsinórokat 
fonni és sodorni.

A hiedelem szerint, aki Már-
ton napján nem eszik libából ké-
szült ételt, az egész évben éhezni 
fog. Hogy ezt elkerüljék, a tájházi 
vendégek sok fi nom falatot: ludas-
kását, libazsíros kenyeret lilahagy-
mával, sült almát és mézeskalácsot 
kóstolhattak.

B. L. A. 

Programokkal készültek 
a Gyomai Tájházban is

Írás lúdtollal
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Kereken százezer forint jött össze 
azon a jótékonysági rendezvényen, 
amelyet november 20-án az iszap-
károsultak megsegítésére szerveztek 
helyi civilek, a csabacsűdi Műve-
lődési Házban. A zenés-táncos est 
keretében műsort adott a Hagyo-
mányőrző Népdalkör, a Vackor 
Néptáncegyüttes, az Égi Láng If-
júsági Kórus, a Kispacsirták Cite-
racsoport, a Trefort Ágoston Álta-
lános Iskola tanulói és szülői mun-
kaközössége, valamint a Sköcök 
Néptáncegyüttes Szarvasról.

A nézők a kihelyezett urnába dob-
hatták felajánlott pénzbeli adomá-
nyaikat, amit az est végén nyilváno-
san vettek számba. A teljes összeget a 
Máltai Szeretetszolgálat továbbítja a 
vörösiszap károsultjainak.

–bla–

Jótékonykodó 
csabacsűdiek

Gondolta volna?
Az amazóniai esőerdő terme-

li a világ oxigénellátásának több 
mint 20%-át. Az Amazonas folyó 
olyan sok vizet nyom az Atlanti-
óceánba, hogy a folyó torkolatá-
tól több mint száz mérföldnyire, 
benn a tengerben, édes vizet lehet 
meríteni az óceánból. Az Amazo-
nas folyóban lévő víz mennyisége 
nagyobb, mint a világ ezután kö-
vetkező nyolc legnagyobb folyóé 
együtt, és háromszor nagyobb, 
mint az Egyesült Államok összes 
folyójának vízhozama. 
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Civil szféra

Petényi Szilárdné polgármes-
ter asszony unszolására a hunyai 
Nyugdíjas Klub tagjai beneveztek 
a II. Szülőföldünk Békés Megye 
amatőr művészeti fesztiválra. A 
november 27-i megmérettetésre 
színjátszás kategóriában jelent-
kezett a rendkívül lelkes csoport, 
méghozzá a Hófehérke és a hét tör-
pe című paródiájával. 

– Nagy izgalommal készültünk a 
mezőkovácsházi versenyre, amely-
re közel negyven fellépő regiszt-
ráltatta magát – újságolta Giriczné 
Pintér Erzsébet klubvezető. – A 

fesztivál komolyságára jellemző, 
hogy a háromtagú ítészkar a Jókai 
Színház művészei közül került ki, 
Kovács Edit színművésznő, Czitor 
Attila színművész és Seregi Zoltán 
zsűri elnök személyében. Az ünne-
pélyes megnyitó után felöltöttük 
jelmezeinket, melyeket hetekkel 
korábban nagy odaadással készí-
tettünk el, és ami már a színpadra 
vonulásunkkor megtette a hatását. 
A Hófehérke paródia előadásán 
mindenki a legtöbbet hozta ki ma-
gából, amit a közönség tapsviharral 
jutalmazott. Miután túl voltunk a 

nehezén, jólesően néztük végig a 
többi fellépő színvonalas műsorát. 
Az újabb izgalom akkor fogott el 
bennünket, amikor felkonferálták 
az eredményhirdetést, és a zsűri 
elnöke pár mondatban értékelte a 
nap eseményeit, majd átadta a kü-
lönböző minősítésű okleveleket. 
Lelkes kis csapatunk kitörő öröm-
mel vette tudomásul, hogy a szak-
ma arannyal jutalmazta őket. Ezek 
után természetesen nótázva telt a 
hazafelé vezető út. Egyöntetűen 
állapítottuk meg, hogy nem fárad-
tunk hiába!

Részlet a darabból

Elismerés a hunyai nagyiknak!
Arany minősítést hozott a Hófehérke és a hét törpe

Új szerveződés 
Csabacsűdön
Több mint 20 alapító tag 

részvételével alakult meg no-
vember 23-án a Csabacsűdiek 
Baráti Köre Hagyományőrző 
Egyesület. Az új szerveződés 
Jansik Györgynét választotta 
elnökévé, Sztvorecz Angélát al-
elnökké, Fábri Melindát titkár-
nak, Komárné Litvai Angélát 
pedig gazdasági vezetőnek. Az 
alakuló közgyűlés résztvevői 
az alábbi legfőbb célokat fogal-
mazta meg alapító okiratában: 
Csabacsűd kulturális, törté-
nelmi, művelődési és közössé-
gi hagyományainak megőrzé-
se, rendezvények, programok 
megvalósításával, valamint a 
helyi lakosság bevonásával. 
Kapcsolatkiépítésre és fejlesz-
tésre törekszenek a testvérte-
lepülések civil szervezeteivel, 
szoros együttműködésben a 
helyi önkormányzattal, továb-
bá a helyi civilekkel. Helyben 
például az egyesület kezdemé-
nyezésére szerveztek először 
adventi ünnepségsorozatot a 
túzok szobornál, ahol Molnár 
József polgármester és Láng Pál 
evangélikus lelkész üdvözölte a 
résztvevőket.

A Békés Megyei Önkormányzat 
pályázati támogatásának köszön-
hetően békéscsabai színház és mú-
zeumlátogatáson járt a Mozgáskor-
látozottak Szarvasi Egyesülete 50 
fős csoportja. Mint azt Gombárné 
Bata Mária elnöktől megtudtuk, 
a november 16-i programon csak 
a tagság töredéke számára nyílt 
lehetőség részt venni, éppen ezért 
a vezetőség a szervezet bizalmijait 
részesítette előnyben, ezzel is el-
ismerve és megköszönve az álta-
luk végzett áldozatos munkát. A 

csoport tagjai előbb a Munkácsy 
Mihály Múzeumot keresték fel, a 
nap zárásaként pedig csodálatos 
színházi élményben volt részük a 
„Csárdás királynő” megtekintése 
során.

Négy nappal később az itthon 
maradók is kárpótolva lettek, 
ugyanis ekkor tartották meg az 
egyesület hagyományos évzáró va-
csorát. A Gyermekélelmezési Kft. 
Rákóczi utcai ebédlőjében kiváló 
hangulatú összejövetel részesei le-
hettek a megjelenő tagok.

Békéscsabai kultúrprogram

Az előadásra várva

November 27-ike a Véradók 
Napja. Ezen alkalomból köszön-
töm minden, kedves véradótár-
sunkat. Mint minden évben, idén 
is megrendezésre került a jubiláló 
véradók ünnepsége, mely pont erre 
a jeles napra esett. 2010-ben terü-
leti szinten több mint 200 kitün-
tetett véradónk vehetett át elisme-
rést. Nehéz szavakat találni arra, 
hogyan köszönhetnénk meg ha-
tártalan segítőkészségüket, ezért 
szavak helyett Ébner Ferenc egy 
versével fejezem ki hálámat eddi-
gi példamutató tetteikért, amire 
a továbbiakban is számítunk, és 
amelyhez nagyon jó egészséget 
valamennyiüknek!

Végezetül ezúton kívánok meg-
hitt ünnepeket szeretteik körében.

Pljesovszki Ágnes, szarvasi te-
rületi vezető

Ébner Ferenc

Oly sápadt volt...

Oly sápadt volt 
az a gyermekarc,
ahogy látomásként
szemem előtt megjelent, 
vérem pirosától követelve
az Életet!
 
Mit bántam én,
hogy szúr a tű, hogy
szívem dobbanása
steril üvegbe 
tölti véremet-
Csak egy volt 
a fontos, hogy
időben, időben!
ott legyen, hol
lezárt a szem, a száj,
az ernyedt kis kéz 
tiszta lepedőhöz simul,
ahol zokogását fojtva
az anya, gyermeke fölé
hajol.
 
Igen, egy gyermek kapta 
véremet.
Nincs ebben semmi különös
S hogy már nevet, oktalan
a kis bohó, ez se csoda.
Hogy köszönet jár érte? Hála?
Számon, ki tartja ezt?
Véradó vagyok.

Köszöntő

Népszámlálás 
őszre halasztva 

Az Országgyűlés döntése értel-
mében csak a jövő év őszén lesz a 
következő népszámlálás hazánk-
ban. A korábbi népszámlálásokhoz 
képest változás, hogy a megkérde-
zendő adatok között a jövő évtől 
kezdve nem szerepelnek majd va-
gyoni jellegű kérdések, viszont a 
személyi jellegű adatokat továbbra 
is gyűjtik majd a kérdezőbiztosok.
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Egészségügyek

Az orr és a torokmandulák a 
szervezet védekező rendszeré-
ben töltenek be fontos szere-
pet. A szájban található páros 
szerv jól látható, az orrman-
dula viszont eldugottabb he-
lyen, az orrgaratban találha-
tó és csupán egy van belőle. 
Mindkettő az immunrendszer 
alkotórésze. A testtől idegen 
anyagok felismerésében, és az 
ezek ellen történő ellenanyag 
termelés megindításában van 
szerepe.

A legsúlyosabb problémát az 
állandó gyulladásban lévő okoz-
za. Ilyenkor folyamatosan jelen 
vannak benne a különböző be-
tegségeket kiváltó kórokozók. Így 
sokszor a bőrbetegségekért, a re-
umás megbetegedésekért és akár 
a szívbélhártya gyulladásért is a 
mandula a felelős.

– Tapasztalati úton jöttek rá, 
hogy ha eltávolítják a mandu-
lát, akkor meggyógyulnak bizo-
nyos bőrbetegségek, vagy reu-

Hogyan működik a mandulánk?
Bőrbetegségeket, reumás megbetegedést és szívpanaszokat is okozhat

A mandula eltávolítása 
egyszerű rutinműtét

más megbetegedések. Egészséges 
mandulát nem szokás eltávolíta-
ni. Kivéve, ha felmerül annak a 
gyanúja, hogy a mandula daga-
natot rejt. Ilyenkor, a szövetta-
ni vizsgálathoz, az egész szervet 
kiveszik – mondja dr. Horváth 
Miklós, fül-orr-gégész, egyete-
mi tanársegéd, majd hozzátéve, 
hogy amikor például nyirokcso-
mó áttétet találnak a nyakon és 
sehol a szervezetben nincs da-
ganat, amiből ez keletkezhetett, 
olyan esetben indokolt lehet egy 
látszólag ép szerv eltávolítása is, 
hiszen esetleg megtalálják a nya-

ki áttét forrását a mandulában.
Bár az orr és torokmandulák a 
szervezet védekező mechaniz-
musában vesznek részt, elvtávo-
lításuk mégsem okoz egészség-
károsodást. Ennek oka, hogy 
vannak más védőbástyái is szer-
vezetünknek. A magyarázat az 
egyedfejlődésben keresendő.
– A manduláknak a szerepe az 
immunrendszer fejlődésében, el-
sősorban az élet első, második és 
harmadik évében van. Tehát fel-
nőtt korban, idősebb gyermek-
korban az aktív immunvédeke-
zésben már nincs jelentős szere-
pük – teszi hozzá a fül-orr-gégész. 
A mandula műtétek kis műtét-
nek számítanak, a beavatkozás 
csak rövid ideig tart és általában 
altatásban végzik. A műtéti koc-
kázat és a lehetséges szövődmé-
nyek száma minimális. Ennek 
ellenére, ha nincs baj vele, jobb, 
ha helyén marad.

A legtöbben irtóznak ettől az 
első látásra jóindulatúnak tűnő 
mozdulattól. Pedig alig külön-
bözik a simogatástól, vagy egy 
kedves érintéstől. Ez a csiklan-
dozás, melynek nem mellesleg 
komoly történelme van.

A „sötétebb” korokban példá-
ul népszerű kínzómódszer volt. A 
spanyol inkvizíció, a kínai császár-
ság és az ókori rómaiak is előszere-
tettel alkalmazták. A Római Biro-
dalomban az áldozatot kikötözték, 
lábát tömény sóoldatba mártották, 
majd összeeresztették egy kecské-
vel. A kecske érdes nyelvével buz-
gón nyalogatta a delikvens talpáról 
a sót, ami eleinte a csiklandós ér-
zés miatt volt tűrhetetlen, később 
viszont már azért, mert a sok nya-
logatástól lejött a bőr az áldozat 
talpáról, és mind a só, mind a re-
szelős nyelv érintése elviselhetetlen 
fájdalmat okozott. A csiklandós-
ság érzékeléséért a tapintást érzé-
kelő idegek felelnek. A gerincvelő 
idegpályáin keresztül a csiklandós-
ság érzése az agy középső részén, 
az agyalapon lévő talamuszba 
jut. Ez a talamikus szint. A túl-
zott csiklandósságot a stressz, a 
felgyülemlett belső feszültség, az 
idegrendszer érzékenysége okozza. 
A férfi ak és a nők a tapasztalatok 
szerint ugyanolyan csiklandósak. 
A gyerekek viszont sokkal érzéke-
nyebbek. Ez azért van, mert bőrök 
fi nomabb, puhább és vékonyabb, 
mint a felnőtteké, tehát jobban is 
ingerelhető.

A csiklandozás általában kelle-
mes érzést vált ki belőlünk, persze 
van, akinek ugyanez kiállhatatlan 
kínokat jelent. A csiklandósságot 
leküzdeni nem lehet, de tudatosan 
befolyásolni talán igen, hiszen van 
aki már attól csiklandóssá válik, 
ha puha anyag érintkezik a testé-
vel. Nos, ha ily módon leküzdhet-
nénk belső feszültségeinket, talán 
kevésbé lennénk csiklandósak. 

FreePress

A csiklandozás

Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv segítségével, 14 675 074 forint-
ból, alig több mint két hónap alatt 
újult meg a csabacsűdi orvosi rendelő. 
Az átadott beruházás révén december 
10-től a felújított épületben, maga-
sabb színvonalú egészségügyi szolgál-
tatást vehetnek igénybe a lakosok.

A Szarvas-Városterv Kft. kivite-
lezésében elvégzett felújítási mun-
kálatok során vizesblokkokat alakí-
tottak ki, valamint új tetőhéjazatot 
és szigetelést kapott az épület. Az 
elvégzett akadálymentesítéssel pe-
dig a fogyatékkal élők számára is 
biztosított a szolgáltatások zavar-
talan igénybevétele. Az utolsó simítások

Átadták a felújított orvosi rendelőt

Véradások
Tíz évvel tovább élhetnének a 

40–50 éves dohányosok, ha nem 
hódolnának káros szenvedélyüknek 
– derül ki abból a közleményből, 
amit a Füstmentes világnap alkal-
mából adott ki a Magyar Kardioló-
gusok Társasága (MKT). 

Az MKT más társaságokkal 
karöltve azt szeretné elérni, ha ez 
az időszak egy egész életen át tar-
tana. A dohányzás felel ugyanis 
a tüdőrákos halálozások 90–95 
százalékáért, az összes rákhalálo-
zás 30–35 százalékáért, és az idült 
gyulladásos légúti betegségek 80–
85 százalékáért, a koszorúér-beteg-

ségeknek pedig mintegy 30 száza-
léka írható a számlájára. 

Magyarországon a felnőtt lakos-
ság egyharmada dohányzik rend-
szeresen, abbahagyni csak kevesen 
tudják, bár a felmérések szerint 
10-ből 4-en szeretnének leszokni. 
Pedig érdemes letenni a cigarettát, 
hiszen ezáltal a hirtelen szívhalál 
kockázata jelentősen csökken, 3 
hónap után a tüdő teljesítménye 
30 százalékkal javul, 9 hónapot 
követően a krónikus köhögés meg-
szűnik, 1 év után a szívinfarktus, 5 
év után pedig a tüdőrák kockázata 
a felére csökken. Nem dohányzók helye

Füstmentes csütörtök világszerte
A Magyar Vöröskereszt szarva-

si területi szervezete által tervezett 
aktuális véradások. December 27., 
hétfő, 8.00–12.00: Polgármesteri 
Hivatal, Szarvas, Szabadság út 25–
27. December 30., csütörtök, 8.00–
12.00: Petőfi  István Általános Isko-
la Sportcsarnoka, Kondoros, Iskola 
u. 2/6. Január 4., kedd, 8.00–11.00: 
Művelődési Ház, Csabacsűd. 

Arra kérik a véradókat, hogy fel-
tétlenül vigyék magukkal TAJ kár-
tyájukat, személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat, illetve a véradó 
értesítőt, ezen felül minden vér-
adás előtt feltétlenül étkezzenek! 
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Férfi ak
Az 1. fordulóból elhalasztott 

mérkőzések. Körös KKE Gyoma-
end rőd–Nagyszénás SE 26–30 
(13–15). Legjobb góldobók: Czik-
kely 9, Kardos 5. Kondorosi KK 
I.–Köröstarcsa SK 27–30 (14–12). 
L. d.: Kanyik T. 8, Mális 6.

A bajnokság őszi végeredmé-
nye: 1. Kondoros I. 14 (283–223), 
2. Köröstarcsa 14 (221–180), 3. 
Kétsoprony 12 (259–227), 4. Újkí-
gyós 10 (195–191), 5. Mezőhegyes 
7 (234–229), 6. Gyula 6 (239–
234), 7. Nagyszénás 5 (214–242), 

8. Gyomaendrőd 4 (196–224), 9. 
Kondoros II. 0 (186–277).

Nők
10. f. Szarvasi NKK–Dobozi KE 

41–20 (22–7). L. d.: Zelei 15, Ko-
vács F. 8. Gyomaendrődi NKSE–
Békésszentandrási KC 33–22 (18–
7). L. d.: Gellai 7, Bácsi 4, Narancsik 
4, ill. Petrás 6, Sinka 5. Kondorosi 
NKK–Békési NKTE 21–34 (7–19). 
L. d.: Kondacs R. 7, Sós 5. 

11. f. Orosházi Stílus SZK II.–
Kondorosi NKK 31–21 (17–11). 
L. d.: Medvegy 9, Sós 6. Békési 
NKTE–Békésszentandrási KC 

A Szarvasi NKK őszi bajnokcsapata

Kézilabda – pályáról pályára
Novemberben véget ért az őszi évad a megyei kézilabda-bajnoksá-
gokban. A Körös-szögi Extrában rendszeresen nyomon követtük 
a kistérségi csapatok szereplését. Íme a novemberi történések:

30–23 (16–12). L. d.: Egriné 5, 
Aszódi 4, Petrás V. 4. Mezőbe-
rényi SDSE–Szarvasi NKK 
27–19 (13–9). L. d.: Zelei 8, 
Csery 4. Gyomaendrődi NKSE–
Kétsopronyi SE 28–20 (12–10). L. 
d.: Farkasinszki M. 6, Hornok 4.

A bajnokság őszi végeredmé-
nye: 1. Szarvas 16 pont (302–212), 
2. JALTE 16 (273–213), 3. Oros-
háza 15 (256–233), 4. Kondoros 
14 (264–250), 5. Gyomaendrőd 
12 (258–230), 6. Békés 12 (271–
251), 7. Mezőberény 11 (226–
201), 8. Kétsoprony 6 (223–258), 
9. Füzesgyarmat 4 (189–236), 10. 
Doboz 4 (190–269), 11. Békés-
szent andrás 0 (157–256).

Az Alkotmány utcai sportcsar-
nokban zsúfolt ház kísérte fi gye-
lemmel a Harcosok Csatája elne-
vezésű küzdősport gálát, melynek 
keretében Szarvason először vívtak 
ringben mérkőzéseket. 

A november 13-i rendezvény ke-
retében tizenegy látványos küzdel-
met láthatott a nagyérdemű K–1, 
low-kick, taekwon-do és ökölvívás 
szabályrendszerekben. Az össze-
csapások résztvevői igazán nagyot 
domborítottak: szikrázó pofonok, 
kemény, férfi as csaták zajlottak 
néhol még rászámolással is. Az est 
főmeccsének számító 6 menetes 
ökölvívó párbaját Tóth Pál ponto-
zással nyerte Plenter Szabolcs ellen. 
A közönség jól szórakozott, szín-
vonalas show-műsort láthatott, kö-
szönhető a szervezők és a harcosok 
fáradságos munkájának. A tervek 
szerint jövőre ismét összecsapnak a 
környék legjobb harcosai.

P. L.

Harcosok Csatája Szarvason
A közönség vevő volt az újszerű kezdeményezésre
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A szarvasi gála főmeccsét a háttal látható Tóth Pál nyerte

A gála eredményei
Hanó Dávid–Koós Walter 

(K–1, 3x2 perc), győztes: Koós 
Walter. Szűcs Patrik–Csapó Elek 
(K–1, 3x2), győztes: Szűcs Patrik. 
Nyisztor Dániel–Szepesi Zoltán 
(low-kick, 3x2), győztes: Nyisztor 
Dániel. Géczei Róbert–Váradi 
Tamás (K–1, 3x3), győztes: Váradi 
Tamás. Bohrát Gergő–Szabó 
Gyula (K–1 2x2), győztes: Szabó 
Gyula. Mácsár Boglárka–Ko-
lompár Dóra (taekwon-do be-
mutató küzdelem, 1x2), döntet-
len. Bae Jang Ho–Kis Gergely 
(K–1, 2x2), győztes: Bae Jang Ho. 
Mácsár Dorina–Kovács Berta-
lan (taekwon-do bemutató küzde-
lem, 1x2), döntetlen. Bankó Szi-
lárd–Berta Róbert (K–1, 2x2), 
győztes: Bankó Szilárd. Darida 
Tamás–Szrnka Gábor (K–1, 
2x2), győztes: Darida Tamás. 
Tóth Pál–Plenter Szabolcs (ököl-
vívás, 6x2), győztes: Tóth Pál.

Bírók: Tóth István 4. dan, Besse-
nyei Ferenc 1. dan, Pálinkás László 
1. dan, Nánási Zoltán 1. dan.

Bécsi „szelet”
Gyekiczki Gyöngyi, a szarvasi 

Ritmus Sportaerobic Club verseny-
zője 6. helyen végzett az osztrák 
fővárosban lebonyolított Austrian 
Open elnevezésű nemzetközi via-
dalon, amelyen 13 országból 300 
versenyző mutatott be gyakorlatot. 
A Dóczi Dorottya és Somogyi Zsu-
zsa által felkészített sportolónak 55 
riválisa akadt a juniorok egyéni se-
lejtezője során. Szépen kivitelezett 
gyakorlatára igen magas (18.500) 
pontszámot kapott a szigorú zsűri-
től. Ezzel az eredménnyel hatodik 
helyen kvalifi kálta magát a fi nálé-
ba, amit egy nappal később a nyol-
cas döntőben sikerült megőriznie. 

Középpontban 
az olimpikonok

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás 
miniszter és Czene Attila, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium (NEFMI) 
sportért felelős államtitkára ünne-
pélyes keretek között köszöntötte 
az I. Ifj úsági Olimpián érmes helye-
zést elért sportolókat és edzőiket. A 
november 12-i eseményen az érmet 
nyert sportolók mellett a felkészítés-
ben részt vevő edzők is miniszteri 
díszokleveleket vehettek át. Az ün-
nepeltek között ott volt a szingapú-
ri férfi  kajaverseny gyomaendrődi 
győztese, Tótka Sándor, valamint tré-
nere Kovács Gábor is. Réthelyi Mik-
lós ünnepi beszédében a hét arany-, 
négy ezüst- és hat bronzérmet szer-
zett fi atal sportolók mellett méltatta 
az edzők és szülők munkáját, segítő-
készségét és áldozatvállalását. 
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A Körös-szögi Extrában rendszeresen beszámolunk 
arról, hogy a különböző osztályokban érdekelt kistér-
ségi labdarúgó-csapatok miként szerepeltek bajnok-
ságukban. Íme a novemberi teljesítmények.

NB III. Alföld csoport
12. forduló. Szarvasi FC–Jászberényi SE 1–5 (0–

2). Szarvas, 100 néző. V.: Aradi. Gólszerző: Bány, ill. 
Vaszicsku 2, Németh, Móczó, Szilágyi.

13. f. Szolnoki MÁV FC II.–Szarvasi FC 2–0 (0–
0). Szolnok, 100 néző. V.: Gera. G.: Mile (11-esből), 
Rokszin.

14. f. Szabadkígyósi SZSC–Szarvasi FC 2–4 (0–1). 
Szabadkígyós, 100 néző. V.: Pálfi . G.: Mátó, Murvai, 
ill. ifj . Somogyi, Bány (11-esből), Truczka, Závoda.

15. f. Szarvasi FC–Szolnoki Spartacus FC 2–1 
(2–0). Szarvas, 100 néző. V.: Pákolicz. G.: Závoda, 
Erdősi, ill. Szabó T.

A bajnokság élcsoportja: 1. Csepel 28 pont (32–
16), 2. Újbuda 27 (28–21), 3. Tököl 25 (25–14), … 
14. Szarvas 9 (19–36).

Megyei I. osztály
13. f. OMTK-Rákóczi Vasas SE–Kondorosi TE 0–

3 (0–2). Orosháza, 250 néző. V.: Telek. G.: Medvegy, 
Kajtár, Szeverényi. Csabacsűd SE–Frühwald-Jamina 
SE 1–2 (0–2). Csabacsűd, 250 néző. V.: Wengerter. 
G.: Virág, ill. Jakab, Kolarovszki. Körösladányi 
MSK–Gyomaendrődi FC 0–2 (0–0). Körösladány, 
200 néző. V.: Kovács A. G.: Toldi, Molnár T. 

14. f. Kondorosi TE–Szeghalmi FC 1–1 (1–0). Kon-
doros, 250 néző. V.: Kerekes. G.: Benczúr, ill. Veres 
(11-esből). Tótkomlósi TC–Csabacsűd SE 1–1 (1–0). 
Tótkomlós, 250 néző. V.: György. G.: Ondrejó, ill. Vi-
rág. Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE 1–0 (1–0). 
Gyomaendrőd, 150 néző. V.: Sechna. G.: Molnár.

15. f. Mezőberényi FC–Kondorosi TE 3–4 (3–2). 
Mezőberény, 60 néző. V.: Csatári. G.: Zsíros 2, La-
katos L., ill. Ferenczi, Szeverényi, Pusztai, Miklya. 
Csabacsűd SE–Gyomaendrődi FC 2–1 (0–1). 
Csabacsűd, 250 néző. V.: Bálint Z. G.: Virág (11-
esből), Kis M., ill. Mészáros.

16. f. OMTK-Rákóczi Vasas SE–Gyomaendrődi 
FC 5–0 (1–0). Orosháza, 100 néző. V.: Flin-
ta. G.: Lövei 3, Boros, Lovas T. Kondorosi TE–
Frühwald-Jamina SE 4–1 (4–0). Kondoros, 200 
néző. V.: György. G.: Boér Zs. 3, Miklya, ill. 
Nyúl. Csabacsűd SE–Méhkeréki SE 3–1 (0–0). 
Csabacsűd, 250 néző. V.: Takács. G.: Sajben, Kis 
M., Cseke, ill. Patka (11-esből). 

A bajnokság élcsoportja: 1. Békés 32 (36–15), 
2. Méhkerék 31 (35–15), 3. Kondoros 29 (35–19), 
4. OMTK-Rákóczi 24 (27–20), 5. Csabacsűd SE 23 
(23–21), … 10. Gyomaendrőd 17 (20–36).

Megyei II. osztály
13. f. Békésszentandrási HMSE–Csanádapácai EFC 

3–1 (3–1). Békésszentandrás, 150 néző. V.: Farkas Cs. 
G.: Tóth A., Csipai, Sinka (11-esből), ill. Kovács A. 

14. f. Békésszentandrási HMSE–Magyarbánhegyesi 
FC 1–2 (1–1). Békésszentandrás, 150 néző. V.: Szán-
tai. G.: Csipai, ill. Tasi 2 

15. f. Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE 
2–2 (2–0). Battonya, 150 néző. V.: Brusznyiczki. G.: 
Nyári, Podina, ill. Steigler, Tóth A.

16. f. Dombegyház NSE–Békésszentandrási 
HMSE 3–1 (0–1). Dombegyház, 80 néző. V.: Szűcs 
Zs. G.: Talpai, Bauer, Mladonyiczki, ill. Kovács.

A bajnokság élcsoportja: 1. Kétegyháza 38 (48–
15), 2. Csorvás 34 (46–26), 3. Magyarbánhegyes 33 
(52–29), … 6. Békésszentandrás 30 (38–21).

Labdarúgás – pályáról pályára

SPORTMŰSOR
December 10., péntek
Úszás. VI. Szarvasi 24 órás vál-

tóúszás, Szarvas, Városi Gyógyfür-
dő, 16.00.

December 12., vasárnap
Aerobik. Blue Gym Aerobik 

Szabadidő Klub és DSE évzáró gá-
lája, Szarvas, SZÁMK, Vajda Péter 
Művelődési központ, 10.00.

December 18., szombat 
Sakk. Békésszentandrás Kupa, 

nyílt rapidbajnokság, Békés szent-
andrás, Körös Művelődési Ház, 
9.00.

December 19., vasárnap
Röplabda. Fakupa, városi 

mixbajnokság, 2. forduló, Szarvas, 
Petőfi  utcai sportcsarnok, 9.00.

December 31., péntek
Tömegsport. Szilveszteri futás, 

Kondoros, Petőfi  Általános Iskola 
sportcsarnoka, 9.30. Szilveszteri 
futás, Szarvas, Petőfi  utcai sport-
csarnok, 10.00.

Január 11., szombat
Sakk. Körös Kupa: Békésszent-

andrási HMSE–Csaba Honvéd 
SE, Békésszentandrás, 9.00. Szar-
vasi SE–Békési TE, Szarvas, 9.00.

Évzáró aerobik gála
Az utóbbi években bevált gya-

korlattá vált, hogy Blue Gym 
Aerobik Szabadidő Klub és DSE 
versenyzői gálával búcsúztatják 
az évet. Így lesz ez december 12-
én (vasárnap) délelőtt 10 órától 
is, amikor a fi atalok a Vajda Péter 
Művelődési Központ színpadán 
mutatják be mennyit fejlődtek az 
utóbbi esztendőben. Mint azt So-
mogyi Nikolett klubelnöktől és 
edzőtől megtudtuk, a belépés díj-
talan az eseményre, hogy minél 
többen megtekinthessék tanítvá-
nyai színpompás műsorát. A há-
zigazdák nagyon bíznak benne, 
hogy sokan elmennek megnézni a 
műsort, és a gyermekekben kedvet 
ébresztenek az aerobik iránt.

Békésszentandrás Kupa
December 18-án egy napra a 

sakk fellegvára lesz a békés szent-
and rási Körös Művelődési Ház, 
amely otthont biztosít a település 
nyílt rapid sakkbajnokságának, 
a Békésszentandrás Kupának. A 
tavalyi premier során 48 verseny-
ző feszült egymásnak a 9 fordu-
lós viadalon. A 15 perces partikat 
akkor a békési színekben induló 
Petró József bírta legjobban, akinek 
az előzetes nevezések ismeretében 
komoly kihívást jelent majd a cím-
védés, hiszen nagymester is lesz a 
mezőnyben. 

A versenyt – csendes szemlélő-
ként – bárki nyomon követheti 
majd a helyszínen, reggel 9 órától.

A Békés Megyei Diáksport 
Tanács november 24-én a békés-
csabai Csaba Centerben tartotta 
az országos diákolimpiai bajno-
kokat köszöntő hagyományos 
ünnepségét.

Az eseményen kiderült, hogy a di-
áksport területén országos viszony-
latban jóval jobb a helyzet, mint 
bármi másban, hiszen Békés megye 
a 2009–2010-es tanévben, az elért 
eredmények alapján hetedik lett a 
megyék versenyében, mi több, sok 
száz iskola közül a középiskolás lá-
nyoknál a Gyomaendrődi Kner Imre 
Gimnázium végzett az első helyen.  

Kónya István, a Békés megyei 
önkormányzat alelnöke köszöntöt-
te a megye országos diákolimpia 
bajnokait és edzőiket, testnevelői-
ket, akik ezt követően ajándékokat 
vettek át. Az elért eredményekhez 
Szlatényi György, a Magyar Diák-
sport Szövetség főtitkára is gratu-
lált az érintetteknek.     

Békés megye „Jó tanulója, jó spor-
tolója” címet idén négyen érdemelték 
ki. Az elismerésben részesített közép-
iskolások között volt a szarvasi Vajda 
Péter Gimnázium röplabdása, Mári 
Petra is. Az ünnepségen a „Békés 
Megye Diáksportjáért” kitüntetést 
Szirony Pál nyugalmazott szarvasi 
testnevelő kapta.                    –bam–

A gyomaendrődi leány gerelyhajító csapat veszi át jutalmát

FO
TÓ

: B
EO

L

Diákolimpiai bajnokok köszöntése

Kistérségi bajnokaink
Atlétika. V–VI. korcsoport. 

Leány gerelyhajító csapat: Gyo-
ma endrődi Kner Imre Gimnázi-
um (Farkasinszki Mariann, Far-
kasinszki Zita, Tokai Gréta, Dinya 
Anna, Mag Bianka, testnevelők: 
Lakatos Tibor, Giriczné Darázsi 
Anna).

Kajak-kenu. VI. korcsoport. 
K–1 500 m: Megyik Áron (Szarvas 
Város Közoktatási Intézmény, Vajda 
Péter Gimnázium, testnevelő: Bá-
tor György). III. korcsoport. MK–
1 500 m: Stefanik László (Szarvas 
Város Közoktatási Intézmény, Vaj-
da Péter Gimnázium, testnevelő: 
Bátor György). MK–1 2000 m: 
Csatári Bence (Gyomaendrőd Kis 

Bálint Általános Iskola). II. kor-
csoport. K–2 2000 m: Kuli István, 
Kiszely Tamás (Szarvas Város Köz-
oktatási Intézmény, testnevelő: Bá-
tor György).

Strandröplabda. V–VI. korcso-
port. Nyílt páros: Bazsó Brigitta, 
Mári Petra (Szarvas Város Köz-
oktatási Intézmény, Vajda Péter 
Gimnázium, testnevelő: Csilik At-
tila). Amatőr négyes: Szarvas Város 
Közoktatási Intézmény, Vajda Péter 
Gimnázium (Bazsó Brigitta, Mári 
Petra, Farkas Noémivel, Szekeres 
Daniella, testnevelő: Csilik Attila).

Ügyességi csapatbajnokság. 
V–VI. korcsoport. Leány összetett 
pontverseny: 1. Gyomaendrődi 
Kner Imre Gimnázium.
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Szabadidő

A misztikus Raszputyin

Receptcsere Téli süllőzés a Hármas-Körösön
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem 
feledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasz-
nos tippekkel próbálunk eredményesebb fogáshoz segíteni a 
békésszentandrási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

Hölgyolvasóink 
változatlan elán-
nal tartják életben 
rovatunkat. Az ak-
tuálisan beküldött 
receptek közül de-

cemberben egy karácsonyi me-
nüsorba is beillő ételre esett a 
választásunk, amelyet Pelyva 
Lajosné gyomaendrődi háziasz-
szony jóvoltából oszthatunk 
meg olvasóinkkal. 

Gesztenyével töltött 
pulykamell

Hozzávalók: 2 szelet pulykamell, 
1 tojás fehérje, fél dl tejszín, pet-
rezselyem, 1 csomag édes geszte-
nyemassza, szalonna (vagy bacon), 
magvak (lehet dió, mandula, natúr 
mogyoró), aszalt gyümölcs (szilva, 
barack, áfonya, meggy), só, bors, 
rozmaring, narancshéj. 

Elkészítés: A pulykamell szele-
teket megmossuk, megszárítjuk, 
majd alaposan kiklopfoljuk, hogy 
szép nagy, vékony szeleteket kap-
junk. Az egyikből levágunk egy 
darabkát, ez kerül a töltelékbe. Az 
aprítógépbe „ledaráljuk” a húsda-
rabot, majd hozzáadjuk a tojás fe-
hérjét, a tejszínt, a petrezselymet, 
és az egészet összemixeljük. Ez egy 
jó kis töltelékalap, bármivel bővít-
hető! Ebbe a keverékbe „vegyítjük 
el” a gesztenyemasszát, majd a ko-
rábban sózott-borsozott hússzele-
tekre pakoljuk egy jó széles csík-
ban. Belenyomkodjuk a gyümöl-
csöket, megszórjuk a magvakkal 
és feltekerjük. Kívülről is sózzuk, 
borsozzuk, rozmaringot szórunk 
rá, szalonnaszeleteket pakolunk a 
tetejére, és megszórjuk a narancs-
héjjal. Alufóliába tekerve, 170 fo-
kos sütőben megsütjük, krumpli-
pürével tálaljuk. 

A recept „ellentételeként” a ma-
gyar emberek éves átlagos rizs-
fogyasztási mennyiségével, 4 kg 
rizzsel ajándékozzuk meg kedves 
olvasónkat, a békésszentandrási 
Oryza-Karex Kft. jóvoltából. 

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

A tél elején járunk, ez az idő-
szak szezonja a ragadozóhalaknak. 
A Hármas-Körösön egy megfelelő 
helyismerettel rendelkező horgász 
fantasztikus élményekkel gazda-
godhat a süllőhorgászat során. A 
vízeresztés utáni időszakban inkább 
a folyón kell süllőzni, ahol ideális 
esetben a téli víz tiszta, és nem túl 
gyors, még ha a holtágakon is akad-
nak erre a célra megfelelő helyek. 
Ilyenkor a partszéli és mederben 
lévő akadók egyaránt jók lehetnek, 
bár nem minden partszéli bedőlt fa, 
és mederbéli akadó ad ideális búvó-
helyet a süllőknek. 

Az eredményes horgászat jósze-
rivel csak csónakból elképzelhető. 
Az igazán jó parti és mederbéli 
haltartó helyek csak így közelíthe-
tők és horgászhatók meg. A hely-
választásnál mindig vegyük fi gye-

lembe a víz sebességét. A nagyon 
gyors víz ugyanis a csendesebb, 
lassúbb partszéli akadós helyek-
re kényszeríti a halakat, ilyenkor 
ezek a legjobbak. Normál vízse-
bességnél a mederben lévő akadók 
is nagyon jók, sőt talán jobbak is. 
Legalább húsz-harminc méterrel 
álljunk a kiválasztott horgászhely 
fölé, engedjük le az orrsúlyt, és a 
kötélen engedve álljunk az akadó 
fölé 10–15 méterre. Innen a kivá-
lasztott akadó kényelmesen és tel-
jesen körbehorgászható.

Novemberben és decemberben 
a legjobb módszer a mártogatás, 
hiszen ilyenkor a süllők még az 
akadókban vannak. A január, feb-
ruár már inkább a gumihalazásé, 
ilyenkor a nagyobb süllőcsapatok 
már összeállnak a mederben. A 
mártogatáshoz 25–40 grammos 

ólom, pálca vagy szivar, előkén, 
vagy főzsinóron, mindenki másra 
esküszik. Erős, de az akadások mi-
att kihajtható süllőző horog, egy 
gerinces bot, megbízható orsó és jó 
minőségű fonott zsinór szükséges. 
A gumihalazásnál fontos, hogy a 
víz sebességéhez és a gumihal mé-
retéhez illő ólomfejet válasszunk. 
Az ideális az, amikor a gumihal 
szép lassan, de érezhetően koppan 
a talajon. A túl nehéz ólomfejjel 
nem mozog rendesen a csaliha-
lunk, a kicsi pedig nem tartja meg 
a fenéken. A gumihalak színe és 
mérete víz, időjárás, és tapasztalat 
kérdése. Mindenesetre bátran pró-
bálkozhatunk az élénk színű, na-
gyobb gumihalakkal, viszont meg-
felelő ólomfejet válasszunk, mert 
akár a 40 gr-os fej is szükséges le-
het nagy csalinál és gyors víznél. 
Mivel a botot szinte végig kézben 
kell tartani, ezért az könnyű, jól 
kiegyensúlyozott legyen lágyabb 
spiccel, hiszen így a kapásokat is 
félreérthetetlenül fogjuk érzékelni.

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

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

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

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

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

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

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

Érdemes megnézni
GYOMAENDRŐD

KONDOROS
Kondorosi Tájház. Ady Endre u. 12. 

Információ: ℡ (+36-66) 388-389.

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

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

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

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

Sárarany Szalmaház és Kézműves Por-
ta. Ezüstszőlő, III. külker. 350. Informáci-
ók: ℡ (+36-20) 524-1827.

SZARVAS

HUNYA
Falumúzeum. Óvoda u. 8. Információk: 

℡ (+36-66) 294-883.

December 10., péntek
10.00: „Karácsonyi madár-bazár”, Szarvas, 
Körös Maros Nemzeti Park, Körösvölgyi Láto-
gatóközpont.  
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
22.00: Juventus Rádió Óriás Retró Party, 
Gyomaendrőd, Club Pavilon.
December 11., szombat
10.00: Jótékonysági karácsonyi vásár, Szar-
vas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
12.00: A Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasz-
nú Szervezet évbúcsúztatója, Szarvas, Vasi-
pari Étterem.
14.00: Mikulás-nap, Örménykút, Polgármes-
teri Hivatal.
20.00: Pince Buli 2010, Kondoros, Csárda 
pince.
December 12., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 
Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
9.00: Egészségnap, Gyomaendrőd, Liget Fürdő.
10.00: Jótékonysági karácsonyi vásár, Szar-
vas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
15.00: Luca napi boszorkányságok kicsik-
nek és nagyoknak, Szarvas, Tessedik Sámuel 
Múzeum.

Hasonló fi nomságokból válogathat az, 
aki december 30-án ott lesz a szilveszteri 

disznóvágáson a gyomaendrődi Liget 
Sörözőben

19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
December 18., szombat
21.00: Fülbevaló Klub – Apropó koncert, Szar-
vas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
December 20., hétfő
15.00: Karácsonyi kézműves portékák vásá-
ra, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ.
18.00: A Chován Kálmán Művészeti Alap-
iskola karácsonyi koncertje, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ.
December 23., csütörtök
14.00: Kézimunka Klub, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
December 29., szerda
18.30: A Szarvasi Fúvószenekar évbúcsúz-
tató koncertje, SZÁMK Vajda Péter Művelő-
dési Központ. 
December 30., csütörtök
7.30: Szilveszteri  disznóvágás, Gyomaend-
rőd, Liget Söröző és Étterem.
14.00: Kézimunka Klub, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
December 31., péntek
20.00: Fergeteges évzáró nosztalgia party a Th ree 
Rivers Pub-ban, Gyomaendrőd, Kossuth út 32.

22.00: B.U.É.K. 2011 – Szilveszter, 
Gyomaendrőd, Club Pavilon. 
Január 5., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaendrőd, 
Katona József Városi Művelődési Központ. 
Január 6., csütörtök
14.00: Kézimunka Klub, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
Január 7., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.
Január 13., csütörtök
14.00: Kézimunka Klub, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
Január 14., péntek
19.00: Ingyenes éjszakai pingpong és egyéb 
társasjátékok, Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház.

Mese, mese mátka…
A szarvasi SÜNI Bábcsoport utánpót-

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

A több éve arany minősítéssel rendelkező 
bábcsoport évente egy-egy új bábdarabot állít 
színpadra, mely során a gyermekek a bábké-
szítéstől a jelmezek, díszletek elkészítésétől a 
színpadi bemutatókig részt vesznek. A pró-
bák, bábos együttlétek alkalmával a gyerme-
kek nyelvi kifejezőkészsége, kreativitása fejlő-
dik, színesedik. A bábszakkör szakköri mun-
káját kiegészítik a kisebb-nagyobb fellépések, 
valamint a jó hangulatú nyári táborok.

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

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

MÉDIAPARTNERÜNK

17.00: Süni Bábcsoport előadása, Szarvas, 
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
18.30: Planet Funk Five koncert, Szarvas, 
Tessedik Sámuel Múzeum.
December 16., csütörtök
10.00: Karácsonyi ünnepség, Gyomaendrőd, 
Katona József Városi Művelődési Központ.
10.00: Trefort Ágoston Általános Iskola és 
Óvoda karácsonyi ünnepsége, Csabacsűd 
Művelődési Ház.
14.00: Kézimunka Klub, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
December 17., péntek
16.00: Kultúrházi Kávéház dr. Seres István-
nal, Békésszentandrás, Körös Művelődési Ház.
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Korábban lapunk hasábjain is 
beszámoltunk arról, hogy a Kner 
Tánc-Sport Egyesület legjobb pá-
rosa november 13-án az Egyesült 
Államokban lebonyolított La-
tin-amerikai táncok világbajnok-
ságán képviselhette hazánkat. A 
békéscsabai Kelemen Erika és a 
gyomaendrődi Kovács László (ké-
pünkön) által alkotott duó azzal 
a nem titkolt céllal utazott New 
York-ba, hogy bekerüljön a világ 
legjobb 48 táncosa közé, és ezt a 
küldetést teljesítette is. 

Mint az, az egyesület honlapjá-
ról kiderült, Tímár Krisztián tanít-
ványait a selejtezőből egyenes ágon 
jutatta a legjobb 48 páros közé a 
zsűri. A jó formában versenyző 
páros kis szerencsével a 24 közé 
is bekerülhetett volna, de ez már 
nem sikerült a fi ataloknak, és vé-
gül a dicséretes 38. helyet szerezték 
meg. Az aranyérmet egy orosz pá-
ros nyakába akasztották a Madison 
Square Gardenben. 

Erika és Laci számára több 
szempontból is komoly kihívást 
jelentett a világbajnokság, igazán 
büszkék lehetnek magukra, hogy 
ilyen szépen teljesítettek.     –bla–

Megjárták a Madison Square Gardent
A Kner Tánc-Sport Egyesület legjobbjainak helyük van a világ elitjében

Vidám sarok
Két barát találkozik. Az egyik-

nek rettenetesen össze van törve 
a képe. 

– Hát veled mi történt? 
– Képzeld, kijöttem este a kocs-

mából, felugrottam a biciklire...
– Atyaég! Elestél? 
– Dehogyis! A falnak volt tá-

masztva.
*

Villanyszerelő az intenzíven: 
– Na emberek, nagy levegőt, 

kicseréljük a biztosítékokat!
*

Angyal száll le a földre, oda-
megy a vakhoz:

– Láss!
– Csoda történt, látok!
Odamegy a bénához:
– Járj!
– Csoda történt, tudok menni!
Odamegy a legkisebbhez, 

mire az:
– Neközeliccsé vazze, most szá-

zalékútak le!
*

Menekül a csiga az erdőből. 
Találkozik a rókával.

– Mi van csiga, belőttél, hogy 
így tepersz?

– Á, dehogy! Itt az APEH, va-
gyonvizsgálat lesz.

– Na és?
– Hát tudod, nekem is van egy 

saját házam, az asszonynak is, meg 
a gyerekeknek is. Gondolhatod!

Elgondolkodik a róka, majd ő 
is futni kezd. Találkoznak a gó-
lyával. Megszólítja a ravaszdit:

– Mi van róka, hova futsz ilyen 
gyorsan?

– Nem hallottad? Kiszállt az 
APEH az erdőbe, vagyonvizsgá-
latra.

– És akkor mi van?
– Hát nekem is drága bundám 

van, az asszonynak is, a gyere-
keknek is. Gondolhatod!

A gólya nagyon csodálkozik, 
majd kis gondolkodás után ma-
gabiztosan rákezdi:

– Hát fi úk, nekünk ezen a ron-
da fészken kívül aztán igazán 
semmink sincs. Az is mindig ösz-
sze van csinálva, tehát csúnya, ol-
csó, így aztán szóra sem érdemes.

Mire a csiga loholás közben 
visszaszól:

– Nana gólya! Fél év itthon, fél 
év külföldön. Miből?!

Békés, boldog Békés, boldog 
ünnepeket!ünnepeket!

Összetételénél fogva a kóla számos dologra alkalmas 
azon felül, hogy szomjunkat is oltja. Az Egyesült Álla-
mok több államában a rendőrség baleseti helyszínelői 
2 gallon (kb. 7 liter) kólát visznek magukkal, hogy a 
baleseteknél az úttestre folyt vért azzal távolítsák el. 

Háztartáson belül a WC-
kagyló tisztítása oldható 
meg a segítségével. Nem 
kell mást tennünk, csak be-
leönteni egy dobozos kólát, 
és egy órán át hagyjuk hat-
ni ezt az igazi csodaszert. 
Leöblítés után a kagyló 
maradéktalanul tiszta lesz. 
De rozsdafoltok eltávolí-
tása is kiválóan alkalmas 
egy krómozott tárgyról. 
Ezt úgy érhetjük el, hogy 
kólába áztatott  alumíni-
umfóliával dörzsöljük be 
a felületet. Ha kenőanyagokat akarunk eltávolítani 
szövetből, öntsünk a mosógépbe a mosószer mellé egy 
doboz kólát, és futtassuk le a programot.

A népszerű üdítőt legalább 20 éve  használják a te-
herautók motorterének tisztítására! Az autónk autó-
akkumulátor pólusairól könnyedén eltávolíthatjuk a 
korróziót, kólát öntve rá, de egy berozsdásodott csa-
vart is játszva meglazíthatunk, ha pár percig egy kó-

lába áztatott rongyot  te-
szünk rá. Ez a csodaszer 
képes eltávolítani a szélvé-
dő szennyeződéseit  is.

A kóla aktív hatóanyaga 
a foszforsav, melynek pH 
értéke 2,8. Egy vasszöget 
négy nap alatt képes fel-
oldani. A foszforsav  az 
emberi szervezetbe jutva 
kioldja a csontokban lévő 
kalciumot, és hozzájárul a 
csontritkulás kialakulásá-
hoz. A kóla szirupot kon-
centrált formában szállító 

tartálykocsikat különösen korrodáló, veszélyes anya-
gokat jelző táblával kell ellátni. 

Szóval akkor inkább egy pohár tiszta víz!

El sem hinnénk, mi mindenre jó a kóla?


