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Szigorúan 
bizalmas 
anyagok!

A Független Európa gazdaság-
politikai hetilap Elek Attila főszer-
kesztő tollából rendkívül érdekes 
cikket közölt az országot lassan 
teljesen megfojtó államadóságról. 
A Körös-szögi Extra nem szokott 
átvett anyagokat közölni, most 
azonban kivételt teszünk ez alól, 
mivel a téma mindannyiunk életét 
érinti és nehezíti. 

Bővebben az 5. oldalon

Nincs farsang 
fánk nélkül

Rekordszámú, 510 fánkot sütött 
február 10-én a Mozgáskorláto-
zottak Szarvasi Egyesülete néhány 
női tagja.

Részletek a 16. oldalon

Márciusban újra hódító körútra indul az olimpiai 
ötpróba mozgalom. Jó hír a környékbeli próbázók-
nak, hogy Szarvas immár ötödik alkalommal lehet 
próbaközpont a rendezvények jövő júliusi zárásáig. 

A sorozat célja, hogy minél több embert sportolás-
ra ösztönözzön, és segítse az egészséges életmód szo-
kásrendszerének kialakítását. Az olimpiai ötpróba öt 
sportág eseményeit öleli fel: futás, kerékpár, gyalog-

túra, úszás, triatlon/duatlon próbák. A próbák kü-
lönböző távjain különböző pontszámok szerezhetők 
(mini 1, közepes 2, nagy 4), amelyeket a próbázók 
könyvecske helyett plasztikkártyán gyűjtenek. Az 
elért pontok különböző ajándékokra válthatók: 10 
pontért kulcstartó, 20-ért sapka, 30-ért hátizsák, 40-
ért polár felső jár.

Folytatás a 12. oldalon

Gyalogtúrával indul a programsorozat

Olimpiai ötpróba újratöltve
Nyolc szerencsés utazhat a jövő évi londoni ötkarikás játékokra
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Hõtechnikai és Gépipari Kft.
5501 Gyomaendrõd, Kossuth u. 64.
Tel.: +36-66/386-422 � E-mail: info@hoterm.hu

Fax: +36-66/386-925 � Web: www.hoterm.hu

A gyártó közvetlen ajánlata a Kormányzati kazáncsereprogramhoz! Februárban nagyszabású programot hirdet meg a kormány, amellyel a gáztüzelésû kazánokról a vegyestüzelésû kazánokra átállást támogatja.

Hõterm Pellet

Pellet tüzelésû kazánok automatizált Ferroli SUN P7

égõvel, felhordócsigával és 300 literes pellettartállyal.

� 4 mm–es belsõ köpeny, illetve 5 mm-es vastagságú

táskaelemek

� Rendelhetõ teljesítmények: 23 kW, 28 kW és 35 kW

Hõterm Standard gázkazánok

� Táskás rendszerû hegesztett hõcserélõ 

(3 mm acéllemezbõl)

� Túlmelegedés, illetve füstgázvisszaáramlás elleni

védelem

� Csereszabatos a korábbi ETI–ES és Termotéka–ES

gázkazánokkal

17–136 kW közötti teljesítmények

Hõterm Gigant

Szilárd tüzelésû acéllemezkazán tûzifa, fabrikett és szabvány

kisméretû szalmabála eltüzelésére.

� 4 mm–es belsõ köpeny, illetve 5 mm-es vastagsagú

táskaelemek

� vízhûtéses rostélyszerkezet

� Rendelhetõ teljesitmények: 55 kW, 65 kW, 75 kW és 90 kW

Hõterm Carbon és Carbon-M

Szilárd tüzelésû acéllemez-kazánok 2 illetve 3 ajtós kivitel-

ben, felsõ vagy hatsó füstcsõ csatlakozással.

� 4 mm–es belsõ köpeny, illetve 5 mm vastagságú

táskaelemek

� Kombinált–öntöttvas+vízhûtésesrostélyszerkezet

� Rendelhetõ teljesítmények: 23 kW, 28 kW, 35 kW és 45 kW
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BEOL 
   RAJZOLD  LE: Mit jelent  számodra a csapvíz?   Tetszőleges technikával,  

A/4-es és A/3-as méretű  
alkotással pályázhatnak  
óvodások, általános- és  középiskolások.  Beküldési határidő:  március 8.  Cím: Vízművek      A borítékra írd rá:  

        
SZOBOR,  MAKETT    KISPLASZTIKA,  Lételemünk a csapvíz címmel három korosz-tályban várjuk a tér-beli alkotásokat. Pá-lyázhatnak 8-12, 13-18 és 19-99 évesek.  Beküldési határidő: március 8.         Cím: Vízművek 

Csapvíz - életünk része 

címmel legfeljebb 5 perces 

filmmel pályázhatsz.  A fil-

mezőket két korcsoportban 

(általános iskola felső tago-

zat és középiskola) díjaz-

zuk. Beküldési határidő: 

március 8.  

A DVD-lemezeket kérjük 

eljuttatni a   

Vízművekhez! 

KÉSZÍTS  

VIDEOFILMET! 

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁSOK 

Ünnepeld velünk a  
VÍZ VILÁGNAPJÁT 2011-ben!  

RAJZPÁLYÁZAT! 

MESEÍRÁS 
 

A vízcsepp meséi  

címmel írj m
esét a csap-

víz kalandos útjáról, s 

ha a tiéd  

a legszellemesebb, leg-

jobb történet, még arra 

is esélyt szerzel, hogy 

könyvben jelenjen meg 

a fogalmazásod. A 6-16 

éves korosztály írásait 

várjuk március 8-áig.  

Beküldési cím:  

pr@bekesvizmu.hu 

A PÁLYÁZATOKRÓL  
BŐVEBB  

INFORMÁCIÓT  
TALÁLSZ:  

www.bekesvizmu.hu 
www.beol.hu 

vagy hívd a 66/523-200  
telefonszámot! 
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A TARTALOMBÓL

Hármas oldal

Körös-szögi Extra

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) több mint 
4000 költségvetési szerv bevonásával orszá-
gos adatfelvételt indított a közszféra korrup-
ciós kockázatainak felmérése érdekében. 

Az integritás értékek melletti elkötelező-
dést, ezekhez mérten következetes és fedhe-
tetlen szervezeti működést – etikus munka-
környezetet, tiszta és átlátható belső folya-
matokat – jelent. A 2009 februárjában meg-
kezdett Integritás Projekt keretében az ÁSZ 
hét éven keresztül évente mintegy 4000 elő-
re kiválasztott költségvetési szerv közremű-
ködésével végez országos adatfel-
vételt. A 155 pontból álló kérdőív 
többek közt olyan témacsoportok-
ra terjed ki, mint az európai uniós 
támogatások felhasználása, a köz-
beszerzési eljárások, a közpénzek 
kezelése, vagyongazdálkodás vagy 
a külső és belső szabályozási, illet-
ve kontroll környezet. Az adatokat egy saját 
fejlesztésű informatikai rendszer dolgozza 
fel, amely az eredményeket térinformatikai 
eszközökkel egy elektronikus térképi felüle-
ten is megjeleníti. Az így elkészülő „kocká-
zati térképek” segítenek a közszférára jellem-
ző működési kockázatok beazonosításában. 
Ezen belül az Integritás Projekt különösen az 
integritást fenyegető, korrupciós kockázatok 
feltérképezésére fókuszál. A holland mód-
szertani megoldásokra alapozott fejlesztés 
célja, hogy a kockázati adatok megjeleníté-
sén túl a tudatformálást is segítse, egy az át-

láthatóságon és az integritás követelményein 
felépülő, fejlettebb, értékközpontú közigaz-
gatási kultúra elterjesztésével. 

Az Integritás Projekt részeként 2011 feb-
ruárjától az ÁSZ mintegy 800 közszférában 
dolgozó szakember bevonásával rendez re-
gionális konferenciákat az ország hét város-
ában: 

„Célunk, hogy az egyelőre ritkán használt 
„integritás” szemlélet beépüljön a köztudat-
ba, így csökkentve a korrupciós helyzetek 
kialakulásának esélyét, növelve az ÁSZ szá-

mára alapértékként tekintett át-
láthatóságot és elszámolhatóságot 
a közigazgatási hivatalokban, in-
tézményekben” – nyilatkozta dr. 
Sántha György, az Integritás Pro-
jekt projektiroda vezetője.

A projekt megvalósítását támo-
gatva januártól működik az „In-

tegritás Portál”, melynek intézménykereső 
térképi felületére máris felkerültek a hazai 
költségvetési szervek. A Magyar Állam-
kincstár törzsadat-nyilvántartásán alapuló 
rendszer segítségével tetszőleges beállítások 
szerint kereshetők, listázhatók, illetve térké-
pen is megtekinthetők a közpénzt felhaszná-
ló intézmények. 

A folyamatos tájékoztatás érdekében az 
ÁSZ februártól ingyenes információs vona-
lat működtet (06-80-500-800). További in-
formáció: http://integritas.asz.hu

ÁSZ Projektiroda

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Térképen a költségvetési szervek

Szakítva a korábbi hagyományokkal, Bé-
kés megye egyetlen 120 négyzetméteres kö-
zös standdal képviseltette magát az Utazás 
2011 kiállításon, amelyet március 3-6. kö-
zött rendeztek meg a Hungexpo területén.  

A megyei bázis az „A” pavilon egyik leg-
frekventáltabb helyén épült fel. A legnagyobb 
területen Békéscsaba, Gyula és Orosháza-
Gyopárosfürdő mutatkozott be, 11 további ki-
állító – közte Szarvas és Gyomaendrőd, a szar-

vasi Szilvanap és Regionális Színház Kft. – a 
megyei önkormányzat területén ismertette idei 
programjait, rendezvényeit, turisztikai kínála-
tát.

Az érintettek a hagyományos szórólapozás 
mellett LED-es kivetítőkön fi lm- és képismer-
tetőkkel próbálták ide csábítani a látogatókat. 
Természetesen a kóstoltatás sem hiányzott, le-
gyen szó pálinkáról, kolbászról, mézről vagy 
lekvárról. 

A megyei stand szarvasi része

Egységben lépett fel a megye
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
A kistérség több településén és valamennyi kö-

zépiskolájában tartottak rendezvényeket a kom-
munizmus áldozatainak emléknapján.   4. oldal

Szigorúan bizalmas anyagok! 
A Független Európa gazdaságpolitikai heti-

lap Elek Attila főszerkesztő tollából rendkívül 
érdekes cikket közölt az országot lassan teljesen 
megfojtó államadóságról.  5. oldal 

Mini Perzsia Szarvason
Iránra fókuszált az a fotókiállítással egybe-

kötött mini fi lmszemle, amelyet március 2-4. 
között tartottak Szarvason, a SZÁMK a Vajda 
Péter Művelődési Központban.            6. oldal

Turisztikai összefogás a 44-es mentén
Február végén megalakult Szarvason a Kö-

rös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület, 
mely egyelőre Cserkeszőlőtől Kondorosig terje-
dő területen munkálkodik majd. 7. oldal

Költségvetési körkép
Minden település életében kiemelt fontosság-

gal bír az éves gazdálkodás. Van, ahol a feladat-
ellátáshoz szükséges különféle saját bevételek 
elegendőek a zavartalan működéshez, és jócskán 
akad olyan hely is, ahol nem.                 8. oldal 

Sportbál Csabacsűdön
Fergeteges hangulat uralkodott a Csabacsűd 

SE jótékonysági bálján, február 19-én. 9. oldal
A „szívbarát” margarin veszélyei
A nyolcvanas évek elején még javában ette 

mindenki, ami jólesett. Mígnem 1984. márci-
us 26-án a TIME magazin a címlapján tény-
ként tálalt egy tudományosan nem alátámasz-
tott vélekedést, miszerint a magas koleszte-
rinszintért elsősorban a tojás és a zsírban dús 
táplálkozás a felelős.             11. oldal

Tavaszi labdarúgó rajt
A tél utolsó rúgása miatt egy hét csúszással bár, 

de március 12-én megkezdődnek a tavaszi küz-
delmek a különböző szintű labdarúgó-bajnoksá-
gokban. A környező klubokban történt változá-
sokról összeállítást készítettünk.      12-13. oldal

Tavaszelő a vízpartokon
Márciusban horgászvizeink hőmérséklete fo-

lyamatosam emelkedik, de még lényegesen ala-
csonyabb az ideálisnál, így aki halat akar fogni, 
annak tartani kell magát a tavaszi horgászat 
törvényeihez.               14. oldal

Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális esemé-

nyeinek tárháza.               15. oldal
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A kistérség több településén és 
valamennyi középiskolájában tar-
tottak rendezvényeket a kommu-
nizmus áldozatainak emléknap-
ján, amit annak alapján jelöltek ki, 
hogy 1947-ben ezen a napon tar-
tóztatták le a szovjet megszálló ha-
tóságok Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, jóllehet a 
politikust, országgyűlési képvise-
lő lévén, védte mentelmi joga. A 
kommunizmus áldozatairól elő-
ször 2001. február 25-én emlékez-
tek meg az Országgyűlésben, azóta 
minden évben sor kerül az emlék-
ünnepségekre, emlékeztetőként és 
fi gyelmeztetőként a korszak törté-
néseire és a tanulságok levonására.

Békésszentandráson – ahol már-
is komoly tradíciói vannak az ese-
mények – a sűrű hóesés miatt a 
Községháza nagytermében zajlott 

Zsúfolásig megtelt a nagyterem

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

le a február 25-i megemlékezés. A 
termet megtöltők Bagi Anett elő-
adásában hallgathatták meg Tol-
las Tibor „Bedeszkáznak minden 
ablakot” című versét, majd Dankó 

Béla országgyűlési képviselő mon-
dott beszédet, melyet követően 
a Polgármesteri Hivatal melletti 
kopjafánál helyezték el a koszorúi-
kat a megemlékezők.             B. E.

A függetlenként induló Nagyné 
Perjési Anikó (képünkön) nyerte a 
gyomaendrődi időközi önkormány-
zati képviselő választást, amelyet dr. 
Busai György megüresedett helyé-
nek betöltésére írtak ki a város 2-es 
számú egyéni választókerületében. 
A február 19-i voksolás végeredmé-
nyéről dr. Szendrei Éva, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke számolt be 
a február 24-i Kép viselő-testületi 
ülés napirendjei előtt. Az újonnan 
megválasztott képviselő ugyanitt 
letette esküjét is.

Nagyné Perjési Anikó 

az időközi győztese

Üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szó-

ló – többször módosított – 1995. 
évi CXVII. törvény 82. § (2) be-
kezdése arra kötelezi az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 
hogy havonta tegye közzé a tárgy-
hónapban a fogyasztási norma sze-
rinti üzemanyagköltség-elszámo-
lással kapcsolatosan alkalmazható 
üzemanyagárat.

2011. március 1-je és március 
31-e között alkalmazható üzem-
anyagárak a következők. ESZ-95 
ólmozatlan motorbenzin: 365 Ft/l; 
gázolaj: 355 Ft/l; keverék 392 Ft/l; 
LPG autógáz: 216 Ft./l. 

A jövőben új Mercedes fecsken-
dővel vonulnak a káresetekhez 
a gyomaendrődi lánglovagok. A 
frissen vásárolt gépjármű mintegy 
7 millió forintba került, melyből 
az önkormányzat 4 millió forintot 
a Kállai-hagyatékból, 1 milliót a 
város költségvetéséből bocsájtott 
rendelkezésre, további 2 milliót 
pedig helyi támogatók ajánlottak 
fel a célra. A Hunyai, Csárda-
szállási, Gyomaendrődi Önkéntes 
Tűzoltóság régebbi fecskendőjéhez 
képest az új jármű több vizet tud 
szállítani, szivattyú-kezelő egysége 
pedig modernebb elődjénél.
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Új fecskendőt kaptak a lánglovagok

Míg az elmúlt két hónapban 
gyakorlatilag stagnált, februárban 
nagyot ugrott a felszámolási eljá-
rás alá vont vállalkozások száma. 
A második hónapban 1528 céget 
döntöttek be, ez 208-cal több, 
mint egy évvel korábban, a januári 
számot pedig 175-tel haladja meg. 

A februári felszámolási adat az el-
múlt öt év hatodik legnagyobb havi 
értéke, 2010 előtt nem is fordult 
elő ilyen magas felszámolási arány. 
A cégbedőlések dinamikája is ma-
gas, az egy évvel ezelőttihez képest 
24 százalékkal több vállalkozás el-
len indítottak felszámolási eljárást, 
míg az előző hónapokban nagy-
ságrenddel kisebb volt a tempó.

Hasonló képet mutat a saját tu-
lajdonosaik által bezárásra ítélt 
vállalkozások számának alakulá-
sa. Februárban 2 251 társaság be-
zárása kezdődött meg, ami eddig 
nem látott rekordadat. Árnyalja 
azonban a képet, hogy a február-
ban közzétett végelszámolások egy 
része nem a tárgyhónapban indí-
tott, hanem régebbi eljárás, amit 
csak most hoztak nyilvánosságra.
Február végén összesen 592 853 
működő vállalkozást tartott nyil-
ván az Opten adatbázisa, ez szin-
tén történelmi rekord. A második 
hónapban 4047 új céget jegyeztek 
be, ez a tavaly februárihoz képest 
gyakorlatilag stagnálást jelent.

Februárban megnőtt 
a felszámolások száma

Nagyot ugrott a felszámolások száma: a második hónapban 
ilyen eljárás alá vont vállalkozások száma egy év alatt 24 száza-
lékkal emelkedett – derül ki az Opten céginformációs szolgálta-
tó adataiból.

Ötmilliós 
fejlesztés

Mintegy 5 millió forintnyi rá-
fordítással megszépül a csabacsűdi 
szociális otthon. Amint arról Mol-
nár József polgármester beszámolt, 
a Körös-szögi Kistérség Többcé-
lú Társulása fenntartásában lévő 
Szarvas-Csabacsűd Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény tavalyi 
pénzmaradványát felhasználva, 
nyílászárók cseréjét végezték el, és 
amint az időjárás engedi, az épület 
külső szigetelésére, illetve vakolá-
sára is sort kerítenek. Szintén az 
elmúlt évi megtakarítás tette lehe-
tővé a konyha részleges villamos-
sági felújítását, valamint a moso-
gatómedencék cseréjét. Ezen felül 
automata mosógép és szárítógép 
beszerzésével is könnyítették az ott 
dolgozó alkalmazottak munkáját.

Honosítani 
kellene

Amerikában második alkalom-
mal tartották meg, de előbb-utóbb 
nálunk is ki kellene találni az 
„unplugging” napot is, vagyis ami-
kor nem kapcsoljuk be mobilunkat, 
számítógépünket, nem csatlakozunk 
az internetre, egy napig a virtuális 
világ helyett a valóságosban élünk. 

A tengerentúlon március első 
hétvégéjén volt a „kikapcsolódás 
napja”, és akik ezt komolyan vet-
ték, azoknak péntek naplementé-
től szombat naplementéig kellett 
minden kütyüt kikapcsolniuk. 
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Számmisz  ka

Íme két hír, amit az emberek 99,9%-a el sem 
olvas, meg sem ért.

1. hír: Az ország államháztartási és külső fi nan-
szírozási helyzete látványosan javult. A Bank of 
America-Merrill Lynch (BoA-ML) bankcsoport 
londoni befektetési részlege átfogó összehason-

lító elemzést állított össze a magyar és a lengyel 
költségvetési helyzetről. A ház számításai szerint 
a magyar államháztartás strukturális elsődleges 
egyenlege 2010-ben a hazai össztermék (GDP) 5,3 
százalékának megfelelő többletet mutat majd. 

2. hír: Röntgen alatt Magyarország – elégedett 
Brüsszel az eredménnyel. ...Magyarország tartja 
a gazdasági program megvalósításának irányát, 
javul külső pénzügyi helyzete – állapította meg az 
Európai Bizottság a Nemzetközi Valutaalappal 
(IMF) együttműködésben készített helyzetérté-
kelésében… Az elfogadott 2010-es költségvetés 
összhangban van a 3,8 százalékos GDP-arányos 
hiánycéllal, és jelentős tartalékok vannak benne.

Metrónk is lehetne, talán már 6-os is

A Grippent egyedül felvirágoztathatnánk

Szigorúan bizalmas anyagok! 
Adatok, melyeket a multinacionális tőke kezében lévő média elhallgat

A Független Európa gazdaságpolitikai hetilap Elek Attila főszerkesztő tollából rendkí-
vül érdekes cikket közölt az országot lassan teljesen megfojtó államadóságról. A Körös-
szögi Extra nem szokott átvett anyagokat közölni, most azonban kivételt teszünk ez alól, 
mivel a téma mindannyiunk életét érinti és nehezíti. Leszögezzük megdöbbentő adato-
kat tartalmazó bizalmas anyagokról lesz szó, amelyeket gondosan palástolnak a nyilvá-
nosság elől. A mi célunk viszont az, hogy minél több ember tudja meg.

azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.
5. Kérdés. Hová tűnt az 1352 milliárd több-

let és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány? 
Ez összesen 2321 milliárd forint, azaz 11,6 mil-
liárd dollár. Hol ez a pénz? 

Kapaszkodjon meg! Ez a pénz a kamat, amit mi 
magyarok 2010-ben fi zettünk! Hogy érzékeltes-
sük mennyi pénz ez, arra íme néhány példa.

2321 milliárd forint az öt darab teljes és felépí-
tett 4-es metró, vagy 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20. és 21. havi nyugdíj, vagy a teljes jelenleg már 
meglévő magyar autópályák felépítésének költ-
sége, vagy 150 darab Grippen vadászgép, vagy 

2321 darab Combino villamos, vagy 46 420 darab 
Zuschlag és általa ellopott pénz, vagy minden ma-
gyarnak – a csecsemőtől az aggastyánig – 232 000 
forint. Ennyit fi zettünk csak kamatra 2010-ben.

Mit tehetünk? Először is el kell érni, hogy 
ez közbeszéd tárgya legyen hazánkban, mert 
azoknak a kezében van a hivatalos és pártmé-
dia, akik a kamatokat szedik tőlünk. Így soha, 
sehol nem hangoznak el ezek a számok. Az a 
politikus, aki beszélne róla, holnaptól könnyen 
a süllyesztőben találná magát. 

Kik ezek a befektetők? Kik szedik a kamato-
kat? A nemzetközi pénzvilág urai, akiket semmi 
más nem érdekel, mint a haszon és a hatalom!

A fenti írásban már szó esett arról, 
hogy az államadósságra fi zetett 2010. 
évi kamatok csaknem tíz havi nyug-
díj kifi zetését tennék lehetővé. Bizony, 
egy ekkora összeg nagyon jó hatással 
lehetne az államkasszára, és hosszú 
időre elodázhatná a nyugdíjrendszer 
reformját.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság tavaly januárban 2 mil-
lió 980 ezer személy részére összesen 
249,4 milliárd forint nyugdíjat, jára-
dékot, illetve nyugdíjszerű ellátást fo-
lyósított. Az ellátottak a népesség 29,8 
százalékát tették ki. Ez éves szinten 

3000 milliárd forint, ami elképzelhe-
tetlenül nagy összeg. Tévhit azonban, 
hogy mindez bizonyos körök mesés 
nyugdíjának tulajdonítható. Az igaz-
ság ezzel szemben nagyon lesújtó. 
Egyáltalán nincsenek magas nyugdí-
jak, a mesés összegek pedig jó esetben 
az írói munkásságok részei. Összesen 
csak 1183 embernek van 300 000 fo-
rinton felüli nyugdíja, és mindössze 92 
ember kap havi 400 000-nél is többet. 
A mesés nyugdíj kategóriát (450 000 
forint felett havonta) 29 ember képvi-
seli, ami ugyebár a 3 millióhoz képest 
meglehetősen elenyésző arány.

Nyugdíjak Magyarországon Összeg Fő Átlag (Ft)
0–149 999 Ft 2 550 522 75 098

150 000–200 000 Ft    125 735 168 694
200 000–250 000 Ft      29 534 219 079
250 000–300 000 Ft        6 904 268 756
300 000–350 000 Ft           949 312 426
350 000–400 000 Ft           142 372 956
400 000–450 000 Ft             63 420 371
450 000–500 000 Ft             22 471 530
500 000–550 000 Ft               5 518 786
550 000–600 000 Ft               1 562 390

600 000–               1 741 295

Tényadat: a vártnál kevesebb, 918,6 milliárd fo-
rint lett a 2009-es államháztartási hiány, azaz a 
GDP 3,6 százaléka.

Akkor most nézzük meg mit jelent ez ma-
gyarul.

1. A magyar államháztartás 2009 és 2010 

között stagnál, azaz nem változik. (Most te-
kintsünk el a pár tízed százalékos csökkenéstől, 
vagy esetleges emelkedéstől.)

2. A fenti tényadatból így könnyen kiszámít-
ható, hogy a magyar költségvetés 1%-a az 255 
milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypár: Ha 
918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány milliárd?)

3. 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás el-
sődleges többlete. Azaz 5,3-szor 255 milliárd, 
vagyis 1352 milliárd forint. Ez az elsődleges 
egyenleg. Vagyis 2010-ben 1352 milliárd forint 
pluszt termelt Magyarország.

4. A 2. hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-
os hiány! Ezek szerint 3,8-szor 255 milliárd, 

Ha nem lenne ekkora államadósságunk már régen minden nagyvárosunkban 
Combino villamosok közlekedhetnének



2011. március Körös-szögi Extra 6

Kulturális kikötő

MÉDIAPARTNERÜNK

Alig több mint egy héten belül két fotótárlat nyílt meg a szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeumban. Február 24-én Demeter László ajánlotta 
a nagyközönség fi gyelmébe Katona Bernadette munkáit, amely a Turul 
szobrok a Kárpát-medencében címet kapta.

A Szarvas történetét hivatott bemutatatni az a kiállítás (képünkön), 
amelyet Wéberné Hanzó Teréz szer-
vezett. A Szarvas képes története 
– séta térben és időben címmel 
nyílt fotókiállítás március 4-től te-
kinthet meg, és a felhívásra érkező 
régi fotókon, illetve képeslapokon 
keresztül mutatja be a város arcu-
latváltását napjainkig. 

„Fordított világ mesei képei” 
címmel március 11-től egy ván-
dorkiállítást is megtekinthetnek a 
Vajda Péter utcai intézményt felkeresők, amelyet Rózsa Zoltán, az oros-
házi Szántó Kovács János Területi Múzeum igazgatója nyitott meg. A 
mesék világában bármi megtörténhet: négy meséhez tartozó kép előtt 
van lehetőségük a látogatóknak elmondani a kicsiknek a történeteket, 
netán elolvasni saját maguknak. Az április 6-ig látható tárlat tartalmas 
kikapcsolódási lehetőséget kínál.

Örménykúton járt a Belencéres
A Békés Megyei IBSEN Okta-

tási, Művészeti és Közművelődési 
Nonprofi t Kft. Kulturális Irodája 
szervezésében, február 12-én Ör-
ménykúton vendégeskedett a bé-
kési Belencéres Néptáncegyüttes. 
A társaság másfélórás nagysikerű 
fellépést tartott, ahol bemutatták 
többek között a Színek című da-
rabot, amellyel a tavaly novem-
beri budapesti fesztiválon a jól 

minősített csoportok sorába lép-
hetett. A három egységből szer-
kesztett egybefüggő előadás részeit 
Szászcsávási cigánytáncok, eleki 
és kétegyházi román táncok, vala-
mint dévaványai házibál jelentette. 
Az első két koreográfi át Mahovics 
Tamás művészeti vezető készítette, 
utóbbit Mahovicsné Ladányi Anita 
és Mahovics Tamás.

–bla–

Kiállítások a Tessedik Múzeumban

A szabadságharcra emlékez-
nek. Március 15-én második al-
kalommal nyílik emlékkiállítás 
Csabacsűdön, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc évfor-
dulója tiszteletére. A könyvtárba 
látogatók Szenczi János gyűjtemé-
nyének és szervezőmunkájának 
köszönhetően díszes egyenruhá-
kat, elöltöltős fegyvereket, negy-
vennyolcas kardokat, ólomkato-
nákat, sőt még egy ágyút is szem-
ügyre vehetnek, ezen felül tablók 
segítségével különböző csatákat is 
megismerhetnek. 

Vándorkiállítás Kondoroson. 
Az Endrődi Népházból két napra 
a kondorosi Dérczy Ferenc Könyv-
tárba kötözött március 10-11. kö-
zött „A paraszti polgárosodás tár-
gyi világa, nemzeti jelképek” című 
vándorkiállítás, melynek anyagát 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, a Magyarországi Tájhá-
zak Szövetségével együttműködve, 
az NKA  pályázati támogatásával 
indított útjára. Dr. Szonda István, 
az Endrődi Népház vezetője folya-
matos ingyenes tárlatvezetést tar-
tott a diákoknak, valamint a fel-
nőtteknek. 

Kultúr-
szigetek

Iránra fókuszált az a fotókiállí-
tással egybekötött mini fi lmszemle, 
amelyet március 2-4. között tartot-
tak Szarvason, a SZÁMK a Vajda 
Péter Művelődési Központban. Az 
esemény ünnepélyes megnyitóját 
Hossein Zakeri, az iráni nagykövet-
ség tanácsosa és Décsei Mónika, a 
rendezvény háziasszonya tartotta, 
ezt megelőzően azonban a közel-ke-
leti ország gasztronómiai kultúrájá-
ból is ízelítőt kaptak a jelenlévők. A 
budapesti SHIRAZ Étterem felvo-
nultatta a legjellegzetesebb perzsa 
ételeket, így a kubide-t (marhahú-
sos kebab), a jouje-t (joghurtos, na-
rancsos sáfrányszószban pácolt bá-
rány), a dolhne-t (töltött szőlőlevél), 
a pitakenyeret és a sáfrányos rizst.

A megnyitót követően három 
napon át négy iráni fi lmalkotást te-
kinthettek meg a szarvasiak. Ezek 
tartalma jelentősen eltér az Euró-
pában és Amerikában megszokot-
taktól, mert inkább az erkölcsi taní-
tásra helyezik a hangsúlyt az akciók 

A megnyitón Hossein Zakeri, az iráni nagykövetség tanácsosa és 
Décsei Mónika, a művelődési központ munkatársa mondott beszédet
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Mini Perzsia Szarvason
Válogatás az elmúlt évek iráni fi lmjeiből

helyett. A díszelőadás, a Jézus éle-
téről szóló Messiás egy olasz vallási 
fi lmfesztiválon díjat nyert fi lmdrá-
ma volt, és még ezen a napon vetí-
tették le az Egy darab kenyér című 

alkotást is. A szemle folytatását a 
Házasság iráni módra című fi lm-
vígjáték követte, illetve Az anya 
vendégei című tragikomédia zárta. 
A fi lmeket eredeti nyelven, angol 
feliratozással, magyar szinkrontol-
máccsal követhette nyomon a kö-
zönség, amely az alkotások révén 
reálisabb képet kaphatott Iránról, 
mint ami a médiában megjelenik a 
perzsa országról.                   –bla–
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Közösségi élet

A Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermében XX. szá-
zadi históriák kerültek terítékre 
február 23-án, a békésszentandrási 
Kultúrházi Kávéház sorozat leg-
utóbbi összejövetelén. Hévizi Ró-
bert, a Békéssy János Helytörté-

neti és Hagyományőrző Egyesület 
elnöke négy témát járt körbe. A 
tartalmas előadásában kiemelt sze-
repet szentelt a Hősök emlékmű 
megépítésének körülményeinek, 
valamint a Rákosi-korszakból a 
beszolgáltatásnak.

Új elnök a galambászoknál 
Január elejétől új elnök irányítja a Szarvasi Galamb- és Kisállatte-

nyésztők Egyesületét. A vezetőváltásra azok után került sor, hogy dr. 
Vrbovszki Mihály más irányú elfoglaltsága végett lemondott tisztségéről. 
Posztjára a közgyűlés egységes szavazással Kondacs Györgyöt választotta, 
akinek az egyesület eredményes működtetésével párhuzamosan a két-
évente esedékes helyi kiállítások megszervezése is feladata lesz. 

Kultúrházi Kávéház

A hallgatóság

Február végén megalakult a Kö-
rös-menti Turisztikai és Kulturális 
Egyesület  Szarvason, mely egyelő-
re Cserkeszőlőtől Kondorosig ter-
jedő területen munkálkodik majd 
és a Turisztikai Desztinációs Me-
nedzsment (magyarul fogadó te-
rület) működtetését tűzte ki célul, 
amely szerepe hamarosan felérté-
kelődik a térség turisztikai marke-
tingjének kialakításában.

A mintegy húsz alapító tag előbb 
az egyesület alapszabályát öntötte 
végleges formába, majd megvá-
lasztották a tisztségviselőket. Az 
egyesület elnöke Szabó Róbert, a 
szarvasi Halászcsárda és Lux-pan-
zió működtetője lett. Munkáját 
két alelnök, Bukovinszky Béla, a 
szarvasi Szolíd Bohém Éttermet és 
a Napestig Grilléttermet működ-
tető cég vezetője, a tokaji Hegyalja 
Fesztivál és a Szegedi Ifj úsági Na-
pok társszervezője, továbbá Bog-
dán Tamás, a szarvasi Liget Hotel 
vezetője segíti. 

Az említettek mellett az elnök-
ség tagja lett dr. Hanyecz Katalin, 
az Arborétum igazgatónője, Barna 
Antal, békésszentandrási, Lipták 
Mihály és Frankó Pál szarvasi szál-
láshely szolgáltató. Az elnökség 
felügyeletét az ellenőrzőbizottság-

A jövő évi Utazás kiállításon akár már az egyesület is 
képviseltetheti magát

Turisztikai összefogás a 44-es mentén

ban Tóth Ferenc, dr. Váradiné dr. 
Kintzly Ágnes és Bakula János látja 
el, míg a titkári teendőkkel Mihály 
Mariannt bízták meg. A vezetés-
ben minden turisztikával foglal-
kozó ág reprezentálva lett, és végre 
olyanok is beleszólhatnak Szarvas 
turizmusának fejlődési irányába, 
akik ebből próbálnak megélni, és a 
saját pénzüket kockáztatják.

Az alakuló ülés kötetlen be-

szélgetéssel zárult, amely során 
kiemelték az éveken belül elké-
szülő M44-es utat, mint idegen-
forgalmat befolyásoló tényezőt, 
amire nagyon nagy szükség len-
ne már az elviselhetetlen kamion 
forgalom végett, ugyanakkor a 
Kunszentmárton-féle „halott vá-
ros” szindrómát mindenképpen el 
kellene kerülni.

Babák Zé

Békés Megyei IBSEN Oktatá-
si, Művészeti és Közművelődési 
Nonprofi t Kft. Kulturális Irodá-
ja második alkalommal hirdette 
meg a „Szülőföldünk Békés megye” 
Amatőr Művészeti Fesztivált. Bé-
kés megye 6 településén különbö-
ző művészeti kategóriákban (tánc, 
színjátszás, vers- és prózamondás, 
népzene, komolyzene és könnyűze-
ne) kiírt megmérettetés színvonalas 
programsorozatot biztosít az amatőr 
csoportoknak, szólistáknak és a kö-
zönségnek egyaránt. A komolyzene 
kategória versenyére február 19-én 
a szarvasi Vajda Péter Művelődési 
Központban került sor. A rendez-
vény keretében 38 fellépő produkci-
óját bírálta el a Galambos Hajnalka 
énekművész, Ordasi Péter karnagy 
és Uhrin Viktor hegedűművész által 
alkotott háromtagú szakmai zsűri. 

A fesztiválra összesen 245 produk-
cióval neveztek a különböző művé-
szetei ágakban, így az április 30-i 
orosházi gáláig hozzávetőleg másfél 
ezren mutatkozhatnak be.   B. L. A.

Komolyzenei 
erőpróba
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Költségvetési körkép

A feladatellátás feltételeit saját 
bevételekből, átengedett központi 
adókból, más gazdálkodó szervek-
től átvett bevételekből a központi 
költségvetési normatív hozzájáru-
lásokból, valamint támogatások-
ból teremtik elő a települések irá-
nyítói. Van ahol mindez elegendő 
a zavartalan működéshez, és jócs-
kán akad olyan hely (felénk több-
nyire ez a jellemző), ahol nem. 

Csabacsűd is az utóbbiak közé 
tartozik. A helyi Képviselő-testü-
let február 15-i ülésén tárgyalta és 
hosszas vita után elfogadta a tele-
pülés idei költségvetését. Sok olyan 
körülmény van, amely rendkívül 
megnehezíti az önkormányzat gaz-
dálkodását, és lassította a 2011. évi 
költségvetés megalkotását. Mind-
ezek következtében a tavalyival kis 

Forráshián
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A tavalyi mértékű forráshiánnyal számolnak 
Minden település életében kiemelt fontossággal bír 
az éves gazdálkodás. Az önkormányzat maga hatá-
rozza meg gazdasági programját és költségvetését, 
amely összeállításának részletes szabályait az ál-
lamháztartásról szóló törvény határozza meg. 

híján megegyező forráshiány jelent-
kezik a működés területén, mely 
meghaladja a 39 millió forintot. 

– Nem lesz könnyű évük, ez már 
most tisztán látszik. Természete-
sen mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a költségvetés-
ben tátongó lyukat „befoltozzuk” 
valahogyan – mondta Molnár Jó-
zsef polgármester. – Pályázunk az 
önhibájukon kívül nehéz helyzet-
be került önkormányzatok meg-
segítésére létrehozott alapra, és 
minden másra, amiből valamilyen 
plusz forrást lehet remélni. Bár 
fejlesztési célokra nincs keretünk, 
azért szeretnénk belterületi útjaink 
kátyúzását elvégezni, kitisztítani a 
csapadékvíz elvezető rendszer mel-
lékágait, és járdafelújítást is tervbe 
vettünk, mintegy négyszáz méter 

hosszon. A településen kívül a kis-
rátai és nagyrátai tanyák vízelveze-
tése jelent feladatot. Ennek megol-
dása érdekében tisztításra és árkok 
létesítésére kerül sor hamarosan. 

B. M.

A kormány 31 milliárd forintot 
különített el a költségvetésben az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe 
került önkormányzatok megsegí-
tésére, melyre az eddigiektől eltérő 
módon, idén három alkalommal 
lehet pályázatot benyújtani.

Az önkormányzatok jelentős ré-
sze nagyon nehéz helyzetbe került 
az elmúlt időszakban. Ezt a költ-
ségvetés elkészítése során a kor-
mány fi gyelembe vette. A támoga-
tás igénylésének, döntési rendsze-
rének, folyósításának és ellenőrzé-
sének részletes szabályairól minisz-
teri rendelet született. Ennek értel-
mében ötféle témakörben, ötféle 
támogatási formára lehet pályá-
zatokat benyújtani. Az első forma 
egy egyszeri, rendkívüli támogatás, 
melyet 60 napon túli közüzemi és 
élelmezési tartozások kifi zetésére 
lehet igényelni. A második a köte-
lező feladatok ellátásában fogja se-
gíteni az önkormányzatokat, külö-
nös tekintettel az alapfokú oktatási 
intézmények – óvoda és általános 
iskola – működtetésére. Külön for-
rásokra pályázhatnak a megyei-, 
valamint az adósságeljárás alá vont 
önkormányzatok, és külön támo-
gatások igényelhetők akkor is, ha 
különböző jogerős határozatokban 
az önkormány-
zatra kiszabott 
fi zetési tételek 
miatt az önkor-
mányzat a mű-
ködésképtelenség 
határára kerül. 

Plusz 31 
milliárd Gyomaendrődön működési hiány nélkül tervezik az 

évet, de fejlesztésekre csak a kötvény kibocsájtásából 
tudnak, éppen ezért hosszú távú megoldásra készülnek 
a költségvetés tartós stabilitása érdekében. A spórolást 
bizonyos értelemben véve házon belül kezdik meg, az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és intéz-
mények szerkezet-átalakításával. Várhatóan összevoná-
sokat hajtanak végre annak érdekében, hogy jövőre je-
lentősebb összeget fordíthassanak fejlesztésre. Mindezt már a következő 
testületi ülésen érintik, a részletekre azonban később derül fény. 

Összevonások várhatók

Február 8-i ülésén 
elfogadta az örmény-
kúti önkormányzat 
a település idei költ-
ségvetését. A közel 
132 milliós főösszeg 
– amelyből 30,7 mil-
liót fordítanak a körjegyzőségre – 
hozzávetőleg 10 milliós fejlesztési 
célú forráshiánnyal számol.

– Az már most látszik, hogy ta-
karékosságra és új források bevoná-
sára lesz szükségünk – mondta el 
Szakács Jánosné polgármester asz-
szony. – Legfontosabb feladatunk 
a meglévő szolgáltatások biztosítá-
sa. Az óvoda működtetése, a falu-
gondnoki-, háziorvosi- és mezőőri 
szolgálat fenntartása, valamint a 
helyi gyermekek iskolába szállítása 
egyaránt szívügyünk. 

A település elöljárója megjegyez-
te, hogy idén még nem vetik ki a 
földtulajdonosokra a mezőőri járu-
lékot, hanem megpróbálják azt saját 
forrásaikból kigazdálkodni. Azt is 
hozzátette, hogy az idei büdzsében 
2,6 milliót terveztek fejlesztésekre.

– A Polgármesteri Hivatal nyí lás-
zá ró cseréit, valamint a polgárőrök-
nek is otthont adó épület tetőszerke-
zetének cseréjét mindenképpen sze-
retnék elvégezni. A beruházásokhoz 
igyekszünk kihasználni az aktuális 
uniós fejlesztési lehetőségeket, emel-
lett önerőből végezzük el a Tessedik 
és a Fazekas utca kátyúzását, amely 
ugyancsak elodázhatatlanná vált 
– tette hozzá Szakács Jánosné. 

Takarékosság 
mindenekelőtt!

Ismét nehéz 
pénzügyi év elé 
néznek Kardoson, 
ahol a 8 milliós 
költségvetési de-
fi cit miatt olyan 
lépésekre kény-
szerülnek, amely-
re korábban még nem volt példa. 
A településen kevés a vállalkozás, 
ezáltal a helyi adó és az szja-bevé-
tel is. A büdzsé tervezett főösszege 
mindössze 52 millió forint, ami egy 
hasonló lélekszámú községben ál-
talában kétszer ennyi, de Hunyán 
például körülbelül másfélszer ekko-
ra összegből gazdálkodhatnak.

– Sajnos márciustól arra is rá-
kényszerülünk, hogy megszün-
tessük a méltányosságból nyújtott 
ápolási díjakat, ezzel körülbelül 
egymillió forintot tudunk spórol-
ni, de mindez csepp a tengerben 
– mondta el Brlás János polgármes-
ter, aki abban bízik, hogy a belügyi 
keret pályázata megsegíti őket. 

A hivatal akadálymentesítésének önrésze még a tavalyi 
költségvetés terhére lett tervezve

Komoly 
mínuszban
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Civilszféra

Fergeteges hangulat uralkodott a 
Csabacsűd SE jótékonysági bálján, 
február 19-én. A Művelődési Ház-
ban megrendezett esten mintegy 
kétszáz vendég vett részt és járult 
ezzel hozzá a sportegyesület kasz-
szájának gyarapításához. Szilágyi 
Mihály elnök elmondta: a hagyo-
mányos jótékonysági bál bevételét 
a csapatok működtetésére költik. 

A mulatság a Ritmus Sport-
aerobik Klub sportolóinak bemu-
tatójával vette kezdetét: Somogyi 

Zsuzsa tanítványai nagy sikert 
arattak a báli közönség körében. 
A vacsora után a Nosztalgia Team 
együttes kellően megalapozta az 
est további hangulatát, amely ren-
díthetetlenül húzta a talpalávalót. 
Akik épp nem a táncparketten töl-
tötték idejüket, azok a büfé szol-
gáltatásait kihasználva múlathat-
ták az időt, az elmaradhatatlan 
tombolasorsolás után pedig egé-
szen a hajnali órákig tartott a ki-
váló hangulat.

Ropták a táncot hajnaligJól fogyott a bambi és a folyékony kenyér

A vacsorára várva

Sportbál Csabacsűdön

Nincs megelégedve könyvelőjével?
Tanácstalan pénzügyi kérdésekben?

MI MEGOLDÁST KÍNÁLUNK ÖNNEK!

Amennyiben 2011-ben velünk köt megbízási szerződést, 
könyvelési és adózási ügyeinek elvégzésére, úgy az első hónap 
könyvelés díja INGYENES! 
Ha, szándékát még az I. negyedévében jelzi felénk, INGYEN 
elkészítjük vállalkozása Számvitel-politikáját és Pénzkezelési 
szabályzatát, melynek hiányát az adóhatóság szigorúan bünteti. 
Újonnan alakult gazdasági társaságoknak, egyéni 
vállalkozóknak, DÍJMENTESEN vállaljuk az alapítás, engedély 
kiváltás előtti szaktanácsadást. 
VÁLASSZON BENNÜNKET, MI ELINTÉZZÜK ÜGYEIT!
A Kovács és Pataki Könyvelő Kkt. várja minden kedves 
érdeklődő partnerét az alábbi témákban: 
– Mikro-, kis- és középvállalkozások részére könyvelési szolgáltatás; 
– Adótanácsadás; 
– Adóhatóságok előtti képviseletek;
– Bevallások készítése, teljes körű ügyintézés;
– Bérszámfejtés, SZJA bevallások elkészítése;
– Kezdő és működő vállalkozások részére gép, eszköz beszerzési, 
képzési, munkahelyteremtő beruházások támogatására pályázat 
fi gyelés, pályázatírás; 
– Teljes körű ügyintézés a pályázatírástól az elszámolásról, záró 
jelentések elkészítéséig.
További információkért keresse fel irodánkat, vagy látogassa 
meg honlapunkat: http://kovacsespataki.uw.hu
Címünk: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 31. 1/6.
Telefon: (36-20) 539-7723 Hoczné Pataki Edit; 
 (36-30) 965-0940 Kovács Etelka.

Ne feledje! A jó könyvelő aranyat ér!

Tíz egyesület 61 íjásza mérte 
össze tudását az MTTSZ Sza-
badidős és Lövészklub szervezé-
sében megtartott februári Szar-
vasi Körös Íjászverseny keretében. 
A Petőfi  utcai sportcsarnokban 
a szokásoknak megfelelően, 15 
körkörös, 3D-s és ügyességi célt 
helyeztek el a házigazdák, amely-
re 3-3 vesszőt lőttek ki a résztve-
vők, két sorozatban. A nap során 

a békéscsabai Bagdi Ferenc nevé-
hez fűződött a legjobb eredmény 
706 körrel, a hölgyeknél pedig a 
gyermekkorú Vass Bianka célzott 
a legpontosabban, 602 köregy-
ségig jutva. A helyi íjászok közül 
Komár Pál, Szrnka Márk és Ha-
lász Gábor nyújtott átlagon felü-
li teljesítményt: előbbiek jutalma 
két arany-, Halász Gáboré ezüst-
érem lett.  

Ilyen és ehhez hasonló célokra lőnek az íjászok

Íjász seregszemle
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Karitász

Legyél különleges, legyél rendszeres vér-
adó! – ezt a jelmondatot tűzte zászlajá-
ra négy ismert ember. Lola, Novák Péter, 
Bombera Krisztina és Kozmann György 
a társadalmi szerepvállalás egyik leg-
fontosabb és legnemesebb formájára, a 
véradásra hívja fel a fi gyelmet a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat közös kampányában. 

Kozmann György olimpikon kenus, Lola 
énekesnő, Novák Péter kultúrmunkás és 
Bombera Krisztina műsorvezető. Négy ismert 
ember, négy különböző életút, valami még-
is közös bennük. Mindannyian véradók. A 
Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellá-
tó Szolgálat közös televíziós és rádiós kampá-
nyának arcai, mindannyian önkéntes alapon 
vállalták a szereplést, és első szóra jöttek, hogy 
segítsenek. 

– Sajnos, én úgy látom, hogy a fi atalok nem 
igazán adnak vért. A véradás az számunkra 

csak egy icipici tűszúrás, de annak az ember-
nek, aki a másik oldalon van, az életét jelent-
heti. Örülök annak, hogy én jöhettem, remé-
lem, hogy erre is fel tudom hívni a fi gyelmet 
– mondta Lola, aki reméli minél több fi atal 
követi a példáját.

– Amerikában tudósítóként azt tapasztaltam, 

A kampányt saját eszközeikkel a kereskedelmi televíziós csatornák is segítik

Lola a fi atalokat mozgósítja

Ismert emberek buzdítanak véradásra

hogy az önkéntesség az emberek számára telje-
sen természetes, a hétköznapi élet része. Az ön-
kéntes véradás is olyan dolog, amit az emberek 
nem szoktak elmulasztani. Jó lenne, ha ez itt-
hon sem lenne másképp! – vélekedett Bombera 
Krisztina műsorvezető.

2011 az önkéntesség európai éve, így külön 

A Magyar Vöröskereszt 
szarvasi és gyomaend rődi 
területi szervezete által ter-
vezett aktuális véradások. 

Március 25., péntek, 8.00–
12.00: Petőfi  István Általá-
nos Iskola Sportcsarnoka, 

Kon doros, Iskola u. 2/6. Március 31., csütör-
tök, 8.00–9.30: Művelődési Ház, Hunya, Rá-
kóczi u. 28. Április 1., péntek, 8.00–12.00: 

SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3. Április 4., hétfő, 8.00–
11.30: Művelődési Ház, Gyomaendrőd, Kos-
suth u. 9. Április 11., hétfő, 8.00–11.30: Mű-
velődési Ház, Gyomaendrőd, Kossuth u. 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!

Aktuális területi véradások

öröm az idén 130 éves Magyar Vöröskereszt 
számára, hogy ismert emberek – akik maguk is 
véradók – önként vállalták, hogy tehetségüket, 
elért eredményeiket és sikereiket felhasználva 
népszerűsítsék a véradást. 

Legyél különleges, legyél rendszeres véradó!
Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda

Felhívás
A már 2 éve működő „Szar-

vasi Körös Holtágért” kiemelten 
közhasznú alapítvány célul tűz-
te ki a szarvasi Körös holtág ter-
mészeti értékeinek, növény- és 
állatvilágának megóvását, így a 
holtágon fellelhető őshonos ha-
lak állományának növelését.

A szarvasi Körös holtág 
igen kedvelt a horgászok és 
azt itt nyaraló 
turisták köré-
ben, azonban a 
horgászat iránt 
megnövekedett 
érdeklődés, il-
letve a hal iránti 
növekvő keres-
let megkívánja a 
holtág horgásza-
ti funkciójának 
fokozott fejlesz-

tését, elsősorban szakszerű 
haltelepítésekkel. Célunk az, 
hogy szakemberek bevonásá-
val, tudományos eredmények, 
tapasztalatok felhasználásával 
egyrészt gyarapítsuk a halál-
lományt, másrészt megőriz-
zük a halfajok sokszínűségét. 
Az Alapítvány nagy hangsúlyt 
fektet a Körös holtág termé-
szeti értékeinek, növény- és ál-
latvilágának megóvására.

A „Szarvasi Körös Holtágért” 

Alapítvány kiemelten közhasz-
nú tevékenysége révén lehető-
séget biztosít a vízi környezetet, 
a természetet és a horgászatot 
kedvelők és támogatók számá-
ra, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ának felajánlásával 
segítsék az alapítványt céljai 
megvalósításában.

„Szarvasi Körös Holtágért” 
Alapítvány

Adószám: 18394685-1-04

A Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szol-
gáltató Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
40 éves életkor felett a tüdőszűrő vizsgálat 
ingyenes, beutaló nélkül igénybe vehető. Sa-
ját egészségük érdekében várjuk a terüle-
tünkhöz tartozó (Békésszentandrás, Szarvas, 
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, 
Hunya, Gyomaendrőd) 40 év feletti lakoso-
kat a szarvasi Tüdőszűrő Állomáson (Rákóczi 
út 9/1.). Hétfő: 8-18 óráig, keddtől-péntekig 
7.30–12.30 óráig. Tel: (66) 215-321.

40 év felett 
ingyenes tüdőszűrés! 



Körös-szögi Extra 2011. március 11

Természetesen

MÉDIAPARTNERÜNK

A nyolcvanas évek elején még javában ette 
mindenki, ami jólesett. Mígnem 1984. 
március 26-án a TIME magazin a cím-
lapján tényként tálalt egy tudományosan 
nem alátámasztott vélekedést, miszerint a 
magas koleszterinszintért elsősorban a to-
jás és a zsírban dús táplálkozás a felelős. 
A cikk lavinát indított el, és orvosi körök-
ben is hamarosan elterjedt ez a nézet, pe-
dig semmilyen felmérés, vagy komolyabb 
kutatás nem igazolta.

A koleszterinnel megrémisztett és becsapott 
népek azóta is abban a tudatban élnek, hogy a 
zsír és a tojás káros az egészségre, a testükben 
lévő koleszterin pedig mint valami Damoklesz 
kardja lebeg a fejük fölött. Ennek megfelelően 
a világon ma hatalmas mennyiségben gyártják 
a koleszterin- és zsírszegény ételeket, a kolesz-
terincsökkentő gyógyszerek előállítása pedig 
dollármilliárdos üzlet a gyógyszeriparnak. 
A 20. század eleje óta gyártott margarinról 
ekkor terjesztették el, hogy az a mi megmen-
tőnk. A koleszterinnel kapcsolatos általános 
tévismeretet a gyártók hatalmas piacok megte-
remtésére használták ki azzal, hogy a margarin 
sokkal egészségesebb, mint a vaj, mert az nem 
tartalmaz koleszterint. Először is, a koleszterin 
nem egy ártalmas anyag, hanem az anyagcse-
re egyik pillére, amely nélkül emberi élet nem 
létezhet. Másodszor, az ételben előforduló ko-

leszterin nem tud a vérkeringésbe belekerülni, 
mert azt kizárólag a máj szabályozza. Az irónia 
ott van, hogy jóllehet a margarin nem tartal-
maz koleszterint, de ha ez a szervezetbe kerül, 
a máj védekezésképen fel fogja emelni a vér ko-
leszterin tartalmát, tekintve, hogy a margarin 
egy ártalmas vegyi anyag. 

Ahhoz, hogy a mibenlétével tisztába kerül-
jünk, szükséges annak az előállításával megis-
merkedni. A margarint a legolcsóbb olajból ké-
szítik, abból a szappanfőzéshez hasonlóan min-
dent kilúgoznak. Hátra marad egy természet-

ellenes anyag, mely elveszítette az elektromos 
töltését, és Transfetti Acid néven ismeretes. 
Hogy megsűrűsödjön, és ne tudjon megrom-
lani, félig hidrogénezik, majd különböző vegyi 
ízesítők és színesítők hozzáadásával a vajhoz 
hasonlóvá teszik. 

Így készül tehát egy élelmiszernek álcázott 
vegyi termék, ami az alábbi módon árt a szer-
vezetnek. Ahol az elektromos töltés nélküli 
margarin a szervezetbe kerül, ott leállítja az 
anyagcserét, és pangást okoz, így a legkülön-
bözőbb szervi problémák állhatnak elő. Ekkor 
a máj, védekezésképpen felemeli a vér kolesz-
terin tartalmát, hogy azzal a margarin káros 
hatását csökkentse. Mivel a margarinnak nincs 
elektromos töltése, ha az a koszorú-érbe kerül, 
azt az érfal visszalöki, mivel nem tudja felis-
merni és ott helyben, le fog rakódni. A mar-
garin felborítja a superhormonok egyensúlyát, 
ennek következtében a Prostaglandin 2 és a 
Th romboxan 2 kerülnek túlsúlyba. Az előbbi 
érszűkületet, a másik pedig vércsomósodást 
fog előidézni, ami előrehaladott érelmeszese-
dés esetén szívinfarktust okozhat. A margarin 
azonban kémiai rákokozó is lehet, ha az im-
munrendszer le van gyengülve 70% alá. Ezt dr. 
Johanna Budwig Nobel díjas német biokémi-
kus fedezte fel. A margarin tehát nem is any-
nyira szívbarát, mint ahogy azt hirdetik. Sőt, 
kimondottan káros és veszélyes! Ha valaki le-
tesz belőle a földre egy darabkát egy olyan he-
lyiségben, ahol egerek vannak, csodálkozva ta-
pasztalná, hogy azok nem nyúlnak hozzá, mert 
érzékelik, az nem étel

Felejtsük hát el a margarint, még ha az ol-
csóbb is, és fogyasszunk inkább vajat! Ezzel 
tartozunk az egészségüknek.

Dr. Litsek Ákos

Ha teheti, inkább a vajat válassza

A „szívbarát” margarin veszélyei

Szinte minden emberi nyavalyára létezik 
valamilyen gyógyteakeverék. Ezeket megfele-
lő receptúra alapján mi magunk is összeállít-
hatjuk, csak szerezzük be a kívánt keverékhez 
szükséges gyógynövényeket, majd valamilyen 
mérce segítségével adagoljuk az arányoknak 
megfelelő összetételben a füveket egy csavaros 
tetejű üvegbe. Az üveget végül összerázzuk és 
felcímkézzük rá a dátumot, illetve az összete-
vőket. Ahol nincs a mennyiség megjelölve, ott a 
felsorolt gyógynövényeket 1:1 arányban alkal-
mazzuk.

A máj erősítésére és tisztítására 
2 rész máriatövis gyümölcs aprítva, 2 rész 

gyökeres gyermekláncfű, 1 rész csalánlevél, 1 
rész nyírfalevél, 1 rész aranyvessző. 1 teáska-
nálnyi keveréket forrázzunk le 2,5 dl vízzel, le-

fedve hagyjuk állni kb. 15 percig, szűrjük le, és 
máris fogyasztható 

Használat: Naponta 3 alkalommal, 3-4 hé-
ten át. A máj az egyik legfontosabb méregtele-
nítő szerv, ezért ezt a kúrát évente két alkalom-
mal érdemes elvégeznünk.

Alacsony vérnyomás ellen (I.) 
Ürömfű, borsikafű rozmaringlevél, bazsali-

komfű, koriander.
A vese tisztítására 
1 rész csalánvirág, 1 rész nyírfalevél, 1 rész 

fészekvirágzatú gyermekláncfű. 1 púpozott te-
áskanálnyit tegyünk egy csészébe a keverékből, 
forrázzuk le 2,5 dl vízzel, lefedve állni hagyjuk 
10 percig, majd leszűrjük. 

Használat: Naponta 2 alkalommal fogyasz-
szuk, a kúra időtartama 3 hét.                Sz. A.

Gyógyító hatású teakeverékek

A kávé előnyei
A reggel felhörpintett „feketeleves” védelmet 

nyújthat a rák bizonyos típusai ellen. Egy 60 
ezer nőre kiterjedő új vizsgálatban a naponta 
legalább négy csésze kávét fogyasztóknál a leg-
feljebb egy csészével fogyasztókhoz viszonyítva 
25 százalékkal csökkent a méhnyálkahártya-
daganat kockázata. (A betegségre leginkább 
hajlamos csoportban, az elhízott nőknél 46 
százalékkal szorult vissza a kockázat.) A férfi ak 
is hasznot húzhatnak a kávéivásból: egy másik, 
nemrég közölt kutatás azt mutatja, hogy a na-
ponta legalább hat csésze kávét fogyasztóknál 
60 százalékkal csökkent az agresszív prosztata-

daganat kialakulásnak kockázata az egyáltalán 
nem kávézókhoz képest.



2011. március Körös-szögi Extra 12

Sport

Március 12., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarvasi 

Körös ASE–Kecskeméti Spartacus 
és Közösségi Tér, Szarvas, Fő téri 
iskola tornacsarnoka, 10.00.

Labdarúgás. Megyei I: Kondo-
rosi TE–Gyomaendrődi FC, Kon-
doros, 14.30. Megye III: Szarvasi 
FC II.–Kamuti SK, Szarvas, 14.30. 

Röplabda. Március 15. Kupa, 
amatőr megyei forduló, Szarvas, 
Petőfi  utcai sportcsarnok, 9.00. 

Március 13., vasárnap
Labdarúgás. Megye I: Csaba-

csűd SE–Békési FC, Csabacsűd, 
14.30.

Március 20., vasárnap
Labdarúgás. NB III: Szarvasi 

FC–Kecskeméti TE II., Szar vas, 
15.00. Megye I: Gyoma end rődi 
FC–Frühwald-Jamina SE, Gyo ma-
endrőd, 15.00. Megye II: Békés -
szentandrási HMSE–Körös tarcsa 

KSK, Békésszent andrás, 15.00. 
Megye III: Kardos-Örménykút 
KSK–Szarvasi FC II., Kar dos, 
15.00. Szarvasi LSZK–Nagy-
bánhegyesi RSE, Szarvas, 15.00.

Március 23., szerda
Atlétika. Mezei futóverseny, di-

ákolimpia körzeti döntő, Szarvas, 
Erzsébet-ligeti sporttelep, 13.30.

Március 26., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarvasi 

Körös ASE–H-Generál Jászberé-
nyi SE, Szarvas, Fő téri iskola tor-
nacsarnoka, 10.00. 

Labdarúgás. Megyei I: Kondo-
rosi TE–Sarkadi KLE, Kondoros, 
15.00. Megye III: Szarvasi FC II.–
Köte gyáni SE, Szarvas, 14.30. 

Szabadidősport. Olimpiai 5 pró-
ba, gyaloglás, Szarvas, Főtér, 9.00.

Március 27., vasárnap
Röplabda. Fakupa, mix-baj-

nokság, 5. forduló, Szarvas, Petőfi  
utcai sportcsarnok, 9.00.

Április 2., szombat
Labdarúgás. NB III: Szarvasi 

FC–FC Dabas, Szarvas, 16.30. Me-
gye II: Békésszentandrási HMSE–
Vész tői SE, Békésszentandrás, 
16.30. Megye III: Kardos-Örmény-
kút KSK–Nagybánhegyesi RSE, 
Kardos, 16.30. Szarvasi LSZK–
Mezőmegyer SE, Szarvas, 16.30. 

Április 6., szerda
Labdarúgás. NB III: Szarva-

si FC–Tisza Volán SC, Szarvas, 
16.30.

Április 9., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarvasi 

Körös ASE–Szolnoki Honvéd SE, 

Szarvas, Fő téri iskola tornacsarno-
ka, 10.00.

Labdarúgás. Megye I: Kondo-
rosi TE–Békéscsabai MÁV SE, 
Kon do ros, 16.30. Gyomaend rődi 
FC–Méhkeréki SE, Gyomaendrőd, 
16.30. Megye III: Kardos-Ör-
ménykút KSK–Zsadányi SE, Kar-
dos, 16.30. Szarvasi FC II.–Mező-
me gyer SE, Szarvas, 16.30.  

Április 10., vasárnap
Labdarúgás. Megye I: Csaba-

csűd SE–Körösladányi MSK, Csa-
ba csűd, 16.30.

Április 16., szombat
Labdarúgás. NB III: Szarva-

si FC–Hódmezővásárhelyi FC, 
Szarvas, 17.00. Megye II: Békés-
szent  andrási HMSE–Békés-
sám so ni SK, Békésszentand-
rás, 17.00. Megye III: Szarva-
si LSZK–Kardos-Örménykút 
KSK, Szarvas, 17.00.

SPORTMŰSOR

Folytatás az 1. oldalról
Az iskolák számára ezúttal is 

külön létszámarányos versenyt 
hirdettek az esemény központi 
szervezői. A programban résztvevő 
legeredményesebb intézmények a 
tanév értékelése alapján 100, 75 és 
50 ezer forint értékű ajándékcso-
magot vehetnek át megyénként.  
Az iskolák átlagban 50-50 kártyát 
kapnak díjmentesen, 6-6 ponttal 
feltöltve, amit 14 év alatti tanuló-
ik között osztanak szét. A fi atalok 
számára a mini próbáért a közepes, 
a közepesért pedig a nagy próba 
pontjait írják jóvá.

Az EDF-Démász Olimpiai Öt-
próba London 2012 befejező ese-
ménye 2012. július végén a Bala-
ton-átúszás lesz, ahol kisorsolják a 
londoni olimpián résztvevő 8 főt. 
Addig persze sok lehetőség lesz 
a mozgásra. Szarvason március 
26-án a gyalogtúrával kezdődik 
a sorozat. A szervezők a Fő téren 
reggel 8 órától várják majd a pró-
bázókat, ahol 60 perc áll a neve-
zések lejelentésére. A mini túra 
7,5, a közepes 15, a nagy pedig 30 
kilométer hosszú lesz, az útvonal 
a Békésszentandrás felé vezető ke-
rékpárúton halad egészen a Csü-
csök Csárdáig, illetve a leghosz-
szabb etapot választók a Hármas-
Körös körgátját is igénybe veszik a 
túra során.

Az áprilisi folytatásban a futás, 
májusban a kerékpár, augusztus-
ban a távúszás következik, ősszel 
pedig havonta fordított sorrend-
ben jönnek a próbák. Plusz pontot 
lehet szerezni olyan helyi jellegű 
szabadidős versenyeken is, mint a 
Zielbauer András mezei futóver-
seny, a 24 órás úszás, vagy a szil-
veszteri futás.  

–bam–

Olimpiai Ötpróba 
újratöltve

BAJNOKI PROGRAM 
Március 12., szombat, 14.30: Csepel FC–Szarvasi FC
Március 20., vasárnap, 15.00: Szarvasi FC–Kecskeméti TE II.
Március 26., szombat, 15.00: Tököl VSK–Szarvasi FC
Április 2., szombat, 16.30: Szarvasi FC–FC Dabas
Április 6., szerda, 16.30: Szarvasi FC–Tisza Volán SC
Április 9., szombat, 16.30: a Szarvasi FC szabadnapos
Április 16., szombat, 17.00: Szarvasi FC–Hódmezővásárhelyi FC
Április 23., szombat, 17.00: KITE-Szeged–Szarvasi FC
Április 30., szombat, 17.00: Szarvasi FC–Újbuda TC
Május 7., szombat, 17.00: Jánoshidai SE–Szarvasi FC
Május 14., szombat, 17.00: Jászberényi SE–Szarvasi FC
Május 21., szombat, 17.00: Várfürdő-Gyulai TFC–Szarvasi FC
Május 28., szombat, 17.00: Szarvasi FC–Szolnoki MÁV II.
Június 4., szombat, 17.00: Szarvasi FC–Szabadkígyósi SZSC
Június 11., szombat, 17.00: Szolnoki Spartacus FC–Szarvasi FC

Tavaszi labdarúgó rajt az NB
A tél utolsó rúgása miatt egy 
hét csúszással bár, de március 
12-én megkezdődnek a tavaszi 
küzdelmek a különböző szintű 
labdarúgó-bajnokságokban. A 
környező klubokban nem volt 
jelentős személyi mozgás, kö-
zös bennük, hogy igyekeztek 
őszi keretüket együtt tartani.

Az NB III-ban szereplő Szarvasi 
FC csupán egy új labdarúgót iga-
zolt, igaz Bakró Géza érkezése alap-
jában határozhatja meg a csapat ta-
vaszi teljesítményét. 

A megyei I. osztályban érdekelt 
egyesületek közül a Csabacsűd SE-
nél is csupán egy helyen változott 
a keret: a visszavonuló Urbancsok 
Mihály helyét az újra csatasorba álló 
Gulyás Pál „örökölte meg” az öltö-
zőben. A legjelentősebb változások 
Gyomaendrődön történtek, ahon-
nan rutinos kapus és két támadó 
távozott, de az újonnan érkezők 
Werle Tiborral az élen pótolhatják 
a veszteséget. A bajnoki címre is 
esélyes Kondoros mindössze egyet-
len focistát igazolt, igaz az NB II-
es Orosházától érkező Pardi Lász-
ló komoly erősítésnek ígérkezik. A 
megyei második vonalban játszó 
Békésszentandrás gyakorlatilag tel-
jes egészében az őszi keretével veszi 
célba a feljutást, ami optimális eset-
ben nem látszik elérhetetlennek.

Hogy olvasóink és a mérkőzések-
re járók dolgát megkönnyítsük, az 
alábbiakban közzé tesszük az emlí-
tett öt kistérségi csapat adatbankját 
és bajnoki programját. 

Szarvasi FC
Alapítás éve: 1905. Színe: kék-fehér. Elnök: 

Paulik János. Tiszteletbeli elnök: Rejtő József. 
Technikai vezető: Rohony Gábor. Szakmai ta-
nácsadó: Koltai Lajos. Elnökségi tagok: Tóth 
Imre, Koltai Lajos, Klenk József, Lipcsei Imre, 
Bencsik Mihály. Vezetőedző: Somogyi János. 
U19-es edző: Paulik János. U17-es edző: Paulik 
János. U14-es edző: ifj . Somogyi János. U11-es 
edző: Bencsik János.

Honlap: www.szarvasifc.5mp.eu
Érkezett: Bakró Géza Attila (Békéscsaba 1912 

Előre SE).
Távozott: Győri András (Makói FC), Terhes 

Lajos (abbahagyta).
Cél: 11–13. hely.
Költségvetés (önkormányzat/támogatók): 65%, ill. 35%.

Keret. Kapusok: Kiri Mihály (1975), Valastyán Dániel (1991). Vé-
dők: Pákozdi Ferenc (1984), Kugyela Balázs (1980), Enabulele Stanley 
(1974), Petykó Adrián (1987), Csellár Sándor (1988), Kiszel Zoltán 
(1985), Barna László (1991). Középpályások: Bakró Géza Attila (1980), 
Závoda Gábor (1973), Klimaj Zoltán (1976), Erdősi Gyula (1989), Rácz 
Rajmund (1991), Lós István (1993), Demcsák Dániel (1991). Támadók: 
Bány Tamás (1975), Truczka Tamás (1975), ifj . Somogyi János Péter 
(1983), Nagy Roland Márió (1987), Darida Péter (1980).
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Royal Sport megyei I. osztály

B III-ban és a megyei pontvadászatokban

BAJNOKI PROGRAM

Március 13., vasárnap, 14.30: Csabacsűd SE–Békési FC
Március 20., vasárnap, 15.00: Békéscsabai MÁV SE–Csabacsűd SE
Március 27., vasárnap, 16.00: a Csabacsűd SE szabadnapos
Április 2., szombat, 16.30: Füzesgyarmati SK–Csabacsűd SE
Április 10., vasárnap, 16.30: Csabacsűd SE–Körösladányi MSK
Április 16., szombat, 17.00: Mezőhegyesi SE–Csabacsűd SE
Április 24., vasárnap, 17.00: Csabacsűd SE–Mezőberényi FC
Április 30., szombat, 17.00: Sarkadi KLE–Csabacsűd SE
Május 8., vasárnap, 17.00: Csabacsűd SE–OMTK-Rákóczi Vasas SE
Május 14., szombat, 17.00: Szeghalmi FC–Csabacsűd SE
Május 22., vasárnap, 17.00: Csabacsűd SE–Kondorosi TE
Május 28., szombat, 17.00: Frühwald-Jamina SE–Csabacsűd SE 
Június 5., vasárnap, 17.00: Csabacsűd SE–Tótkomlósi TC
Június 11., szombat, 17.00: Gyomaendrődi FC–Csabacsűd SE

Csabacsűd SE
Alapítás éve: 1935. Színe: zöld-fehér. Elnök: Szil-

ágyi Mihály. Elnökhelyettes: Simon György. Szak-
osztályvezető: Juhos Pál. Elnökségi tagok: András 
Attila, Czesznak János. Játékos-edző: Brlázs István 
Gábor. U19-es edző: Kondacs János. 

Honlap: www.csabacsudse.gportal.hu
Érkezett: Gulyás Pál (újra kezdte).
Távozott: Urbancsok Mihály (visszavonult).
Cél: 1–5. hely.
Költségvetés (önkormányzat/támogatók): 50%, ill. 50%.
Keret. Kapusok: Adamik Vilmos Mihály (1976), Nagy Zoltán (1980), 

Petrovics Zsolt (1991). Védők: Brlázs István Gábor (1975), Gombár Attila 
(1978), Sovány Pál (1991), Varga Tamás (1976), Viszkok Csaba (1987), Jansik 
Gábor György (1983), András Attila Xavér (1993). Középpályások: Sajben Gá-
bor (1983), Cseke Tamás (1982), Kondacs János (1975), Filyó Tamás (1990), 
Sonkoly Lajos (1986), Kis Mátyás (1983), Szilágyi Balázs (1988), Szilágyi Dáni-
el (1990), Kerek Mihály (1992). Támadók: Borgulya Tamás (1990), Virág Imre 
(1986), Gulyás Pál (1975), Eczeti Mihály (1992).

Alapítás éve: 1921. Színe: zöld-fehér. Elnök: Gráfi k 
Krisztián. Elnökségi tagok: Bucsi Tamás, Korcsog Ist-
ván, Kunstár János, Tímár Zoltán, Szabó Lajos. Vezető-
edző: Hanyecz János. U19-es edző: Janis János. 

Honlap: www.kondorosite.gportal.hu 
Érkezett: Pardi László (Orosháza FC).
Távozott: Vincze Alex (Nagyszénás SE), Ancsin Péter 

(Mezőberényi FC).
Cél: 1–3. hely.
Költségvetés (önkormányzat/támogatók): 50%, ill. 50%.
Keret. Kapusok: Szabó Péter János (1980), Németh Dániel (1989). Vé-

dők: Benczúr Norbert (1984), Ancsin Attila (1989), Vajgely György (1987), 
Kasik Pál (1985), Kerekes Attila (1983), Mitykó Árpád (1987), Ferenczi Attila 
(1989). Középpályások: Pardi László (1978), Rómer Péter (1988), Medvegy 
György (1983), Kajtár István (1985), Hanyecz Henrik (1988), Szűcs Zoltán 
(1979), Szeverényi Péter (1980), Boér Gábor (1982), Palyusik Gábor (1981). 
Támadók: Boér Zsolt (1979), Mitykó Gábor (1990), Pusztai Zsolt (1975), 
Harangozó Krisztián István (1989), Miklya Miklós Mihály (1987).  

Kondorosi TE

Bajnoki program 
Március 12., szombat, 14.30: Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC
Március 20., vasárnap, 15.00: Méhkeréki SE–Kondorosi TE
Március 26., szombat, 15.00: Kondorosi TE–Sarkadi KLE 
Április 2., szombat, 16.30: Békési FC–Kondorosi TE
Április 9., szombat, 16.30: Kondorosi TE–Békéscsabai MÁV SE 
Április 16., szombat, 17.00: a Kondorosi TE szabadnapos
Április 23., szombat, 17.00: Kondorosi TE–Füzesgyarmati SK
Május 1., vasárnap, 17.00: Tótkomlósi TC–Kondorosi TE 
Május 7., szombat, 17.00: Körösladányi MSK–Kondorosi TE
Május 14., szombat, 17.00: Kondorosi TE–Mezőhegyesi SE
Május 22., vasárnap, 17.00: Csabacsűd SE–Kondorosi TE
Május 28., szombat, 17.00: Kondorosi TE–OMTK-Rákóczi Vasas SE
Június 4., szombat, 17.00: Szeghalmi FC–Kondorosi TE
Június 11., szombat, 17.00: Kondorosi TE–Mezőberényi FC

Bajnoki program
Március 12., szombat, 14.30: Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC
Március 20., vasárnap, 15.00: Gyomaendrődi FC–Frühwald-Jamina SE
Március 26., szombat, 15.00: Tótkomlósi TC–Gyomaendrődi FC
Április 2., szombat, 16.30: Mezőberényi FC–Gyomaendrődi FC
Április 9., szombat, 16.30: Gyomaendrődi FC–Méhkeréki SE
Április 16., szombat, 17.00: Sarkadi KLE–Gyomaendrődi FC
Április 23., szombat, 17.00: Gyomaendrődi FC–Békési FC
Április 30., szombat, 17.00: Gyomaendrődi FC–Szeghalmi FC
Május 7., szombat, 17.00: Békéscsabai MÁV SE–Gyomaendrődi FC
Május 14., szombat, 17.00: a Gyomaendrődi FC szabadnapos
Május 22., vasárnap, 17.00: Füzesgyarmati SK–Gyomaendrődi FC 
Május 28., szombat, 17.00: Gyomaendrődi FC–Körösladány MSK
Június 4., szombat, 17.00: Mezőhegyesi SE–Gyomaendrődi FC
Június 11., szombat, 17.00: Gyomaendrődi FC–Csabacsűd SE

Gyomaendrődi FC
Alapítás éve: 1933. Színe: zöld-fehér. Elnök: Fülöp Zoltán. 

Elnökségi tagok: Hunya Péter, Vaszkó Béla, Fekécs Imre, Bé-
res János, Bóczér Tibor, Magyar Péter. Vezetőedző: Tóth Fe-
renc. U19-es edző: Gál István. 

Honlap: www.gyfc.gportal.hu
Érkezett: Werle Tibor (Békési FC), Smíri Zoltán (újra kezd-

te), Szabó Zoltán (újra kezdte).
Távozott: Kiss Sándor (Körösladányi MSK), Czakó László 

(Dévaványa SE), Ernyes Róbert (Dévaványa SE), Gonda Péter (Mezőtúri AFC).
 Cél: 1–8. hely.
Költségvetés (önkormányzat/támogatók): 60%, ill. 40%.
Keret. Kapusok: Béres Tamás (1991), Szabó Zoltán (1971), Smíri Zoltán 

(1986). Védők: Tanács Zoltán (1976), Mester Levente (1975), Csikós Gábor 
(1976), Pántya Sándor (1982), Mészáros Dávid (1991), Nagy László (1983), 
Csák János (1993). Középpályások: Werle Tibor (1975), Farkasinszki László 
(1982), Toldi Balázs (1981), Karászi László (1973), Kovács Gyula (1977), Ku-
rucz Zsolt (1990), Uhrin Tamás (1985), Kéri Roland (1982), Tóth Csaba (1986). 
Támadók: Lövei Tibor (1989), Bela Tibor (1981), Molnár Tibor (1990), Kővágó 
Zsolt (1976), Csapó Zsolt (1992), Szabó Márkó (1992).

Alapítás éve: 1933. Színe: kék-fehér. Elnök: Bobvos János. 
Tiszteletbeli elnök: Sinka Imre. Technikai vezető: Pisont And-
rás. Elnökségi tagok: Tóth Zoltán, Varga László, Hévizi Ró-
bert, Gazsó János. Vezetőedző: Varga László. U19-es edző: Pet-
rás Endre. 

Honlap: –.
Érkezett: Vereb Róbert (újra kezdte), Bagi László (újra kezd-

te), Kiss Béla (Hódmezővásárhelyi Bercsényi).
Távozott: Fazekas Péter (visszavonult), Panyik Zoltán (Szarvasi FC II.).
Cél: 1–3. hely.
Költségvetés (önkormányzat/támogatók): 15%, ill. 85%.
Keret. Kapusok: Dunai Tamás (1988), Wéber Csaba (1979). Védők: Vereb Ró-

bert (1988), Benke Zsolt (1989), Borgulya János (1988), Gugolya György (1976), 
Kiss Viktor (1988), Melián Csaba (1982), Pisont András (1966), Mochnács Tamás 
(1984), Rusz Zoltán (1989). Középpályások: Csipai Csaba (1983), Bobvos Ferenc 
(1983), Kovács Norbert (1982), Laluska Balázs (1991), Bagi László (1981), Steigler 
Ádám (1986), Rácz Attila (1989), Kiss László (1989), Mochnács Gábor (1988), Kiss 
Béla (1982). Támadók: Sinka Attila (1984), Tóth Attila János (1989), Ugrai Sándor 
(1983), Bobvos Imre (1982). 

Békésszentandrási HMSE

Bajnoki program
Március 12., szombat, 14.30: Mezőkovácsházi TE–Békésszentandrási HMSE
Március 20., vasárnap, 15.00: Békésszentandrási HMSE–Köröstarcsa KSK
Március 26., szombat, 15.00: Medgyesegyháza SE–Békésszentandrási HMSE
Április 2., szombat, 16.30: Békésszentandrási HMSE–Vésztői SE
Április 9., szombat, 16.30: Csorvás SK–Békésszentandrási HMSE
Április 16., szombat, 17.00: Békésszentandrási HMSE–Békéssámsoni SK
Április 23., szombat, 17.00: Dobozi SE–Békésszentandrási HMSE
Április 30., szombat, 17.00: Békésszentandrási HMSE–Nagyszénás SE 
Május 7., szombat, 17.00: Békésszentandrási HMSE–Kétegyháza SE
Május 14., szombat, 17.00: Okány KSK–Békésszentandrási HMSE
Május 21., szombat, 17.00: Békésszentandrási HMSE–Dévaványai SE
Május 28., szombat, 17.00: Csanádapácai EFC–Békésszentandrási HMSE
Június 4., szombat, 17.00: Magyarbánhegyesi FC–Békésszentandrási HMSE
Június 11., szombat, 17.00: Békésszentandrási HMSE–Battonyai TK
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Szabadidő

Stendhal a lázadó író

Receptcsere Tavaszelő a vízpartokon
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem fe-
ledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasznos tippek-
kel próbálunk eredményesebb fogáshoz segíteni a békésszentand-
rási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

Hölg yolva sóink 
változatlan elán-
nal tartják életben 
rovatunkat. Az 
aktuálisan bekül-

dött receptek közül ezúttal egy 
sertésből késült ételt választot-
tunk ki, ami így a disznótoros 
szezon végéhez közelítve nem 
tűnik elérhetetlennek az átlag 
konyhákban. A viszonylag kis 
időráfordítással elkészíthető, 
ízletes ételt Pusztainé Tusjak 
Tünde csabacsűdi olvasónk jó-
voltából oszthatjuk meg. 

Lecsós-gombás szűzérme
Hozzávalók: 1 db szűzpecsenye, 

1 nagyon kis fej hagyma, 0,5 kg 
gomba, 1 üveg lecsó, olaj, só, bors. 

Elkészítés: A hagymát felaprít-
juk, a húst felszeleteljük egy ujj-
nyi vastag szeletekre, mint a rán-
tott húshoz a karajt. Kevés olajon 
a hagymát és a húst megpároljuk. 
Annyi vizet öntünk alá, amennyi 
ellepi, sózzuk, borsozzuk és fedő 
alatt puhára pároljuk. A fedő el-
távolítása után zsírjára sütjük. Fel-
öntjük a lecsóval, kis párolás után 
hozzátesszük a gombát és gyakori 
kevergetés mellett rövid szaftra 
főzzük az ételt úgy, hogy jó sűrű 
legyen.

A tarhonya elkészítése: Fél kilo-
gramm tarhonyát annyi olajban, 
amennyi bevonja, olyan színűre 
pirítjuk, amilyenre szeretnénk. Ha 
megpirult, felöntjük 1 l vízzel és 
kavargatva addig főzzük, amíg a 
vizet teljesen beszívja, és nehezen 
lehet forgatni. Levesszük a tűzről, 
20 percre lefedjük fedővel, majd 
villával lazítsuk fel a tésztát.

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

Márciusban horgászvizeink hő-
mérséklete folyamatosam emel-
kedik, de még lényegesen alacso-
nyabb az ideálisnál, így aki halat 
akar fogni, annak tartani kell ma-
gát a tavaszi horgászat törvényei-
hez. A halak télen sem „alszanak”, 
csupán a hideg víznek köszönhe-
tően az életfunkcióik lelassulnak. 
Ez a gyakorlatban úgy nyilvánul 
meg, hogy jóval kevesebb táplálé-
kot fogyasztanak, és nem tesznek 
meg nagy utat annak megszerzésé-
ért. Éppen ezért elengedhetetlen, 
hogy ismerjük a halak téli vermelő 
helyeit, hiszen a néhány fokos víz-
ben még valószínűleg a téli pihe-
nőhelyeiken tartózkodnak. Ahogy 
a víz napról napra melegebb lesz, 
úgy telik meg élettel a part menti 
víz is. Elegendő néhány napsütéses 
nap és egyetlen halat sem találunk 
a hűvös mederben. 

A koratavaszi keszegezés egyik 
legjobb csalija a szúnyoglárva

Sokan azt vallják, hogy a néhány 
fokos vízben felesleges etetni. Pe-
dig ilyenkor is érdemes némi etető-
anyagot juttatni a vízbe, hiszen egy 
jól összeállított keverékkel könnyen 
felkelthetjük a halak érdeklődé-
sét. Persze fokozottan ügyelni kell 
a mértékre, mert a lelassult halak 
a dermesztő vízben jóval kevesebb 
táplálékot fogyasztanak. Egy hideg 
vízre összeállított jó etetőanyag csá-
bítóan illatozik, és bőségesen tartal-
maz élő anyagot is. Hatását növeli 

a csonti, a giliszta, a pinki, vagy az 
etetőszúnyog. Az etetőanyagok színe 
legyen mindig sötét, hiszen ilyenkor 
még a víz nagyon tiszta, így a világos 
színek könnyen rémisztőnek tűnhet-
nek a halak szemében. 

A parttól távol elhelyezkedő 
halak kifogásához jószolgálatot 
tehet egy match-, vagy feeder, 
esetleg pickerbot. Ezekkel a leg-
több helyen könnyen elérhetjük a 
távoli haltanyákat. Figyelmüket 
pedig magas fehérjetartalmú fala-
tokkal hívhatjuk fel a leginkább. 
Csontkukaccal, szúnyoglárvával, 
pinkivel, gilisztával, csemegeku-
koricával, időnként még főtt ken-
derrel is eredményesek lehetünk. 
Mindig célszerű azonban a terep-
viszonyokhoz igazodva, a lehető 
legvékonyabb zsinórokat (0,14-
0,16 mm) használni. Vegyük fi -
gyelembe, hogy a halak nem any-
nyira erősek, így kevésbé agresz-
szíven küzdenek. A horgok pedig 
legyenek aprók (12-20), vékony 
húsúak, és mindig igazodjanak az 
előke átmérőjéhez.             –vézé–

Tel.: 06/70/421-7245
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 13., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, Gyo-
ma endrőd, Endrődi városrész.
Március 15., kedd
9.00: Történelmi játszóház a Nemzeti Ün-
nep alkalmából, Szarvas, SZÁMK Vajda Pé-
ter Művelődési Központ.
10.00: Nemzeti ünnep, Gyomaendrőd, Hő-
sök tere (Endrőd).
10.00: Hagyományos ételek bemutatója a 
Csabacsűdi Szlovák Kör Egyesület rendezé-
sében, Csabacsűd, Művelődési Ház.
11.00: Városi megemlékezés az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére, 
Szarvas, Kossuth szobor, Centenáriumi Em-
lékmű.
13.30: Nemzeti ünnepünk – községi megem-
lékezés, Kondoros, 1848-as emlékmű.
14.00: Emlékkiállítás az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc évfordulóján, 
Csabacsűd, Községi Könyvtár.
17.00: Községi megemlékezés az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulójára, 
Békésszentandrás, Kossuth Emlékpark.
Március 16., szerda
10.30: Manó muzsika, Békésszentandrás, 
Körös Művelődési Ház.
Március 17., csütörtök
17.00: Egészségünk titkai – Dr. Lenkei Gá-
bor előadása, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter 
Művelődési Központ.
Március 18., péntek
19.00: Éjszakai pingpong és egyéb társasjá-
tékok, Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme. 
Március 19., szombat
12.00: Nyugdíjas Egyesület ebédje, 
Csabacsűd, Művelődési Ház.
Március 22., kedd
10.00: Sivatagi Show, a szegedi Miniszínház 
gyermekelőadása, Gyomaendrőd, Katona Jó-
zsef, Városi Művelődési Központ. 
A szegedi utazó színház gyermekeknek szóló 
előadásain hozzávetőleg egy órás zenés mese-
játékok, melynek a gyerekek nem csak nézői, 
hanem cselekvő részesei is. 
14.00: A Fehér farkas a szegedi Miniszínház 
gyermekelőadása, Gyomaendrőd, Katona Jó-
zsef, Városi Művelődési Központ. 
14.00: „Viharvadászok akcióban” – Mete-
orológiai Világnap, Szarvas, Körös-Maros 
Nemzeti Park Körösvölgyi Látogatóközpontja 
(Anna-liget).
Március 25., péntek
9.00: Kreatív hobbinap, Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ.
19.00: Éjszakai pingpong és egyéb társasjá-
tékok, Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme. 
Március 26., szombat
22.00: Fülbevaló Klub – 3 Generáció kon-
cert, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ Pinceklubja. 
Március 28., hétfő
8.00: Játékos tudomány – interaktív kiállí-
tás, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ.
16.30: Levéltári előadás Békésszentandrás 
történelméről, Békésszentandrás, Körös Mű-
velődési Ház.
Április 1., péntek
10.00: „Természet akcióban”– Máté Bence, 
a BBC Év természetfotósa 2010. győztesének 

A Körös-Maros Nemzeti Park 
Körösvölgyi Látogatóközpontja minden 
hónapban tartogat érdekes programokat

fotókiállítása, Szarvas, Körös-Maros Nemzeti 
Park Körösvölgyi Látogatóközpontja (Anna-li-
get).
19.00: Éjszakai pingpong és egyéb társasjá-
tékok, Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme. 
Április 6., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaendrőd, 
Katona József Városi Művelődési Központ. 
Április 8., péntek
19.00: Éjszakai pingpong és egyéb társasjá-
tékok, Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme. 
Április 9., szombat
10.00: „Ébred a liget” – botanikai túra, Szar-
vas, Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi 
Látogatóközpontja (Anna-liget).
14.00: Húsvéti játszóház, Békésszentand rás, 
Körös Művelődési Ház.
Április 10., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, Gyo-
ma endrőd, Endrődi városrész.
Április 11., hétfő
Költészet Napja, Békésszentandrás, Körös 
Művelődési Ház.
8.00: Költészet Napja, Kondoros, Dérczy Fe-
renc Könyvtár.

Április 14., csütörtök
10.00 és 14.00: Gyermekszínház – Az Ezer-
egyéjszaka csodái (Maszk Bábszínpad), 
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Köz-
pont.
17.00: 50 éves a könyvtár – jubileumi ün-
nepség, Békésszentandrás, Községi Könyvtár.
Április 15., péntek
19.00: Színház – Ki a hunyó? Avagy Bubus 
(vígjáték 2 felvonásban), a Fogi Színháza 
Produkció előadásában, Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ.
19.00: Éjszakai pingpong és egyéb társasjá-
tékok, Gyomaendrőd, Rózsahegyi Kálmán Ál-
talános Iskola tornaterme.
Április 16., szombat
10.00: Ünnepváró húsvét varázsló, Kondo-
ros, Dérczy Ferenc Könyvtár.
16.00: Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú 
Szervezet teadélutánja, Szarvas, Vas- Fém-
ipari Zrt. Étterem.
18.00: Szülők Közössége bálja, Csabacsűd, 
Művelődési Ház.
19.00: Szarvasi Rockbörze döntője, Szarvas, 
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ Pin-
ceklubja. 
Április 17., vasárnap
7.00: Kisállatbörze, Kondoros, Vásártér.
15.00: Babaruha-börze, Békésszentandrás, 
Körös Művelődési Ház.

Természetközeli kikapcsolódás
A Körös-Maros Nemzeti Park 2011-ben is 

szeretettel várja látogatóit több új és számos 
már megszokott, közkedvelt programmal. 
Két látogatóközpont, egy madárvárta, hat 
tanösvény, több kerékpáros útvonal, igényes 
szálláslehetőségek várják a természetet meg-
ismerni kívánó gyermekeket, diákokat, fel-
nőtteket.

Ha érdeklődik a kínálat iránt, de nincs 
konkrét elképzelése, vegye fel velük a kap-
csolatot, és ők segítenek megszervezni egy 
színvonalas konferenciát, egy kalandos osz-
tálykirándulást vagy egy felejthetetlen csa-
ládi hétvégét. A http://kmnp.nemzetipark.
gov.hu honlapon elérhetőségeik mellett 
megtekinthetők a hosszú hétvégékre készí-
tett ajánlataik is! 
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2011. április 15. (péntek), 19 óra, Szarvas, 
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.

Vaszary Gábor: Ki a hunyó? 
Avagy Bubus

(vígjáték két felvonásban), 

a Fogi Színháza Produkció előadásában.
Szereplők: Gáspár – Beleznay Endre; Jo-

lán, a felesége – Ráthonyi Hajni; Klárika, a 
lányuk – Illyés Jenifer Nikolett/Sarkadi Sza-
bó Emese; Mama, Jolán édesanyja – Csala 
Zsuzsa; Pál – Straub Dezső; Olga, a felesége – 
Sáfár Anikó; Kondorka tanár – Harsányi Gá-
bor; Hilda – Jakus Tímea; Lukács – Fogarassy 
András; Kisasszony – Szabó Zsuzsa.

Rendező: Fogarassy András.
A komédia mulatságos bonyodalmának 

okozója egy szerelmeslevél, amit hősünk, 
Gáspár felesége talál meg férjuránál. Ilyenkor 
mi a teendő? Vallani vagy tagadni? Gáspár ez 
utóbbit választja, s hogy lebukását elkerülje, 
egyik legjobb barátját, Bajza Palit kéri meg 
arra, hogy vállalja el helyette a levél címzett-
jének szerepét. Minden rendben is lenne, ha 
váratlanul nem bukkanna fel egy másik ba-
rát, aki szintén alibit igazol Gáspárnak. Ez 
már sok a hitvesnek, és különösen hősünk 
anyósának, aki amolyan házisárkányként 
mindenáron be akarja bizonyítani lányának, 
hogy Gáspár egy alávaló nőcsábász. 

A Vidám Színpadon évekig, több száz elő-
adásban játszották nagy sikerrel a darabot. 
Vaszary Gábor, Az ördög nem alszik és a 
Meztelen lány szerzője, ezzel a bohózatával 
tette fel a koronát korábbi nagy sikereire. 
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Szivárvány

Vidám sarok

Ugye mindenki előtt ismerős szituáció, ami-
kor a szembejövő autóstársunk fénykürttel 
jelez, hogy lassítsunk, mert a közelben traf-
fi pax dolgozik. Az autósok és a sebességmérő 
rendőrök között örökös csata folyik a közuta-
kon, éppen ezért próbál egymás eszén túljárni 

mindkét fél. A közlekedők többsége félre nem 
érthető jelzésekkel kommunikál, a bátrabbak 
pedig még traffi  pax-blokkolót is bevetnek a 30 
ezernél kezdődő nemkívánatos fotók elkerülése 
érdekében. Ezzel szemben a rendőrök a legmo-
dernebb műszerekkel és trükkökkel próbálják 

kiszűrni a renitens sofőröket. Az ütközetben a 
legújabb „aduász” a felvételeken látható tech-
nika lehet a zsaruk kezében, amellyel akár két 
parkoló jármű közül is kényelmesen be lehet 
mérni a gyanútlan autóst. 

–bla– 

„Hadrendbe” állt az autósok legújabb réme

Kovácsné korholja az urát: 
– Nem tudok elmenni sehová, 
mert nincs egy rongyom, amit 
felvehetnék. Egyszerűen szégyel-
lem magam a barátaid előtt. Ha 
meglátnak, szakácsnőnek néznek.
– Az nem probléma – válaszol-
ja Kovács. – Ezen könnyen segít-
hetsz! Hívd meg őket vacsorára, és 
azonnal belátják, hogy nem vagy 
szakácsnő.

*
A rendőr elhatározza, hogy lék-
ből akar horgászni, neki is kezd a 
csákánnyal. Egyszer csak felülről 
megszólal egy égi hang:

– Nincs a jég alatt hal.
De a rendőr csak csákányoz to-

vább, mire a hang másodszor is 
megszólal:

– Mondom, hogy nincs a jég 
alatt hal!

A rendőrt nem érdekli a hang, ő 
csak szorgalmasan csákányoz to-
vább.

– Hidd már el cimbora, hogy a 
jég alatt nincsen hal!

Mire a rendőr:
– Ki vagy te, hogy beleszólsz ne-

kem, én rendőr vagyok!
– Én meg a műjégpálya hangos-

bemondója...
*

A hölgy andalogva hallgatja a 
közönségnek hátat fordító zongo-
raművész játékát. Odahajol a férjé-
hez, és megkérdezi:

– Szerinted is Mozart?
A férfi  megvonja a vállát.
– Fogalmam sincs. Majd meglá-

tod, ha megfordul.
*

Áll a juhász a réten a botjára tá-
maszkodva. Arra megy a többi ju-
hász is, és amikor meglátják, meg-
kérdezik tőle:

– Hát te meg mit csinálsz?
– Gondolkodom.
– És hol a fenében van a nyájad?
– Azon gondolkodom.

A UPC Magyarország Kft. le-
zárta a Fibernet kábeltelevíziós há-
lózatai egyharmadának a megvá-
sárlását. A hálózatok beolvasztását 
és szükséges műszaki fejlesztését 
követően a UPC 2011 áprilisától 
kezdődően veszi át a szolgáltatást 
és indítja el saját kábeltelevíziós, 
internet- és telefonszolgáltatásait 
az ezeken a területeken élő csalá-
dok számára. 

A Fibernet a kistérségben egye-
dül Gyomaendrődön van jelen 
szolgáltatásaival. 

Terjeszkedik a UPC Kicsivel is sokat segíthet
Tavaly a jogosultak 34 százaléka, másfélmillió állampolgár rendelke-

zett adója egy százalékáról. Ha mindenki élt volna a lehetőséggel, akkor 
21,1 milliárd forint támogatáshoz juthattak volna az egyesületek és ala-
pítványok, a ténylegesen beérkezett 9,9 milliárd helyett. Az egyszázalé-
kos támogatási mód a nonprofi t szféra összes bevételének alig 0,7 száza-
lékát teszi ki, szerepe mégis rendkívül fontos. Az adó forintokból sokféle 
közcélt szolgáló érték képződik. Az egy százalék felajánlása nem kerül 
semmibe, de rengeteget segíthet a civil szervezetek munkájában.

A Körös-szögi Extra kiadását végző Forrásgyűjtő Alapítvány életében 
is komoly szerepe van az adózók felajánlásának, amely segítségével a jö-
vőben is biztosítani tudja a lap havi ingyenes kiadását, példányszámának 
növelését. Ha fontosnak tartja, és elnyerte tetszését az újság, arra kérjük, 
ajánlja fel alapítványunknak adója 1%-át.

Támogatása esetén, rendelkező nyilatkozatát az alábbiak szerint töltse ki:
A kedvezményezett adószáma: 18020735-1-04

A kedvezményezett neve: Forrásgyűjtő Alapítvány

Házi készítésű WC-tisztító. 
Némi ecetes vizet (a vízkőoldásra) 
és pár csepp cédrus illóolajat (a jó 
illat kedvéért) keverjünk össze.

Rozsdafolt eltüntetés. Áztas-
suk savanyú tejben vagy citromlé-
ben, dörzsöljük be sóval, tegyük ki 
a napra, és csak ezután mossuk ki.

Szőnyegre ömlött kávé. Azon-
nal itassuk fel, majd nedves rongy-
gyal töröljük fel. A megmaradt 
foltot sós vagy ecetes vízzel dör-

zsöljük tisztára, szükség esetén 
használjunk száraz sampont. Tisz-
ta alkohollal kenjük be, hagyjuk 
félóráig ázni, majd vízzel alaposan 
mossuk ki.

Mosogatás. 5 liter forró vízben 
feloldott egy evőkanálnyi mosószó-
da eltávolítja az edényekről a zsiradé-
kot és az égett foltokat. Az üvegedé-
nyeket ecetes vízzel öblítsük, külön-
ben foltosan száradnak. Alumínium 
edényeket ne mossunk vele!

Fehér ruhák mosása. Egy zacs-
kó sütőport öntsünk a mosószer 
adagolóba és gyönyörűek lesznek 
a ruhák.

Mikrohullámú sütő tisztítá-
sa: 1 dl vizet összekeverünk 1 dl 
ecettel, majd a legnagyobb foko-
zatra állítva 2-3 percre betesszük a 
mikróba. Azt követően csak le kell 
törülni a zsírt, mindent felold, és 
sokáig tiszta marad a belseje.

–sza–

Háztartási tippek tisztításra

A Mozgáskorlátozottak Szarva-
si Egyesülete 2011. február 10-én 
tartotta hagyományos jelmezes 
farsangi ünnepségét. A mókás ta-
gok igyekeztek változatos öltözé-
kekbe bújni, így azután jól meg-
fért egymással a rabló a rendőrrel, 
a tűzoltó az angyalkával és az úri 
dáma a méhésszel. Az összejövete-
len egy másik szokást is felelevení-
tettek az asszonyok, akik korukat 
meghazudtolóan ténykedve, 510 
fánk sütésével házi rekordot dön-
töttek.

Nincs farsang fánk nélkül


