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Újévi fogadalmak

Hogyan valósíthatjuk meg ígéretünket?

A „Szarvasi Fiatalok a Hol-
napért” Egyesület idén har-
madik alkalommal ünnepelte 
együtt karácsonyt a helyi ifjú-
sággal. A Vajda Péter Művelő-
dési Központ jóvoltából a kato-
likus templom mellett felállí-
tott kis betlehem ideális hátte-
ret biztosított a december 21-i 
színvonalas műsorhoz. A gesz-
tenyesütéssel, teázással és kö-
zös énekléssel vegyített han-
gulatos rendezvény sikeréből 
a fiatalok mellett a felnőttek is 
szép számban kivették a ma-
guk részét.  

Részletek a 7. oldalon

Az új év kezdete mindig magá-
ban rejti a megújulás, a válto-
zás lehetőségét, ígéretét. Ezért 
ilyenkor szívesen teszünk foga-
dalmat arra, hogy felhagyunk 
néhány régi és rossz berögző-
désünkkel, egy új, és a fejlődé-
sünket szolgáló szokást alakí-
tunk ki. Ám az újévi bódulat 
elmúltával hamar megfeledke-
zünk róluk. A statisztikák sze-
rint az újévi fogadalmak csak-
nem 80 százaléka megvalósí-
tatlan ígéret marad.

Sokan a körülményekre fogják, 
hogy miért nem tudták megva-
lósítani fogadalmukat, míg má-
soknak kudarcélményt, csalódást 
okoz, ha nem sikerül megtarta-
ni az ígéretüket. A sikertelenség 
egyik oka gyakran az, hogy nem 
a megfelelő ígéreteket választunk. 
Azok a fogadalmak, amelyek mö-
gött nincs komoly akarat, erős 
szándék, szinte az esélytelenek 
nyugalmával indulnak. 

Hogyan te-
gyünk hát úgy 
újévi fogadalmat, 
hogy az lehető-
leg meg is való-
suljon?

Mielőtt újévi ígéretet tennénk, 
nem árt, ha számvetést készítünk 
az elmúlt évről. Gondoljuk át mi 
volt jó, és mi volt rossz, mit ten-
nénk másképp. Ez remek gondo-
latébresztőként szolgálhat az új-
évi fogadalom kiválasztásában, 
mert lehet, hogy eközben talá-
lunk rá egy olyan visszatérő prob-
lémára, amely már régóta meg-
keseríti az életünket, ezért ér-
demes lenne ezen változatni. 
Döntsük el, hogy mit akarunk va-
lójában, és győződjünk meg róla, 

hogy azonosulni tudunk-e vele. 
Ha olyan célt tűzünk ki, amelynek 
megvalósulására égető belső vá-
gyat érzünk, és annak megvalósu-
lásában egy picit is hinni tudunk, 
akkor már félig nyert ügyünk 
van, hiszen megvan a hajtóerő. 
Ahhoz, hogy a fogadalmunk elő-
revivő, a fejlődésünket segítő le-
gyen, lehetőleg pozitív módon fo-
galmazzuk meg azt. Ha úgy gon-
doljuk, hogy érdemes lenne lead-
ni pár kilót, akkor a „nem eszem 
több csokit és süteményt” helyett 
inkább mondjuk azt, hogy „több 
zöldséget és gyümölcsöt fogyasz-
tok”. A legjobb, ha mindjárt le is 
írjuk, és kifüggesztjük egy jól lát-
ható helyre, ez mindig emlékeztet-
ni fog bennünket. Írhatunk akár 
egy listát arról is, hogy miért akar-
juk elérni, megvalósítani ezt a vá-
gyat, milyen pozitív érzelmekkel, 
és haszonnal jár, ha sikerül (újra 
beleférek a kék ruhámba; hordha-
tok feszülős felsőket; bátran kife-
küdhetek a strandra). Ez tovább 
fog lelkesíteni, és ha rossz napjaink 
lesznek, amikor hagynánk a csu-
dába az egészet, akkor vegyük elő 
a listát, és olvassuk el újra.

Sok valóra vált újévi fogadalmat, 
és boldog, új évet kívánok!

B. Liska Anikó

Elment az utolsó 
„Hikari” is

December 13-án életbe léptek a 
2010. évi helyközi közösségi közle-
kedési menetrendek. A bezárt vas-
útvonalakon eddig közlekedhettek 
vonatok. Közéjük tartozott a pár 
kilométernyi hosszúságú Kisszé-
nás–Kondoros szakasz is. 

Írásunk a 4. oldalon

Januári véradások
A Magyar Vöröskereszt szarva-

si területi szervezete által tervezett 
januári véradások. 

Január 11., hétfő, 8.00–12.00, 
Művelődés Ház, Gyomaendrőd, 
Kossuth u. 9. Január 22., péntek, 
8.00–12.00, SZÁMK Vajda Pé-
ter Művelődési Központ, Szarvas, 
Kossuth tér 3. 

Karácsonyvárás gesztenyével, forró teával
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Szabó László festőművész 
Lánglovagok című festményével 
lepte meg a Szarvasi Tűzoltó-pa-
rancsnokságot. Az ajándékkal a 
tűzoltók iránti megbecsülését kí-
vánta kifejezni, a keretezés költ-
ségét pedig egy helyi nyugdíjas, 
Ördögh József vállalta magára. A 
nyilvános átadás jó apropó volt 
arra, hogy az augusztus 15-én 
kinevezett új parancsnok, Bíró 
Zoltán alezredes bemutathassa 
a megújuló vezérkart, Bohák Já-

nos századossal és Kondacs Zsolt 
századossal egyetemben. A vál-
tásra azért volt szükség, mivel a 
korábbi vezetés mindhárom tag-
ja (Montvajszki László parancsok, 
Harencsár László parancsnok-he-
lyettes és tűzoltási-mentési osz-
tályvezető, Medveczki István tűz-
megelőzési osztályvezető) nyug-
állományba vonult. 

Bíró Zoltán a személycserék 
mellett beszélt kellemes dolgaik-
ról és problémáikról is. Előbbieket 

az új laktanya és a korszerű tech-
nikai eszközök jelentik, utóbbit 
pedig a forráselvonás. A jelenlegi 
– országos szinten elrettentő pél-
daként kezelt – laktanyát kiváltan-
dó új épületre a helyi önkormány-
zat több alkalommal is megpróbált 
már forrást szerezni, és mindez 
2009 végére beteljesült. Az új he-
lyük az átalakítási munkálatok vé-
geztével a Csabai úton lévő egyko-
ri MHSZ-épületben lesz, amely-
nek tervei már évekkel ezelőtt el-

készültek. Egy másik nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően 2010-ben 
nyolc köbméteres, új vízszállító 
gépjármű-fecskendőt is kapnak, 
még sem fenékig tejfel a helyzet. 
A hivatásos tűzoltóságoktól jövő-
re 350 millió forintot csoportosít 
át a költségvetés a köztestületi tűz-
oltóságok fejlesztésére, ennek hatá-
sára a többi hivatásos parancsnok-
sághoz hasonlóan nagyon nehéz év 
elé néznek.

B. M.

Új parancsnokság a lánglovagoknál

Másik laktanyát kapnak a szarvasi tűzoltók

Bíró Zoltán vette át az ajándékot Így fog kinézni az új laktanya

Vállalkozói ötleten gondol-
kodsz? Kezdés előtt állsz? Vagy 2 
éven belül alapítottad a vállalko-
zásodat? Jelentkezz most a Körös-
Völgye Alapítványnál ingyenes 
vállalkozói tanácsadásra és ingye-
nes vállalkozói tréningre!

Az alapítvány nyert a KKC-
2007-K kódszámú pályázaton, 
melynek alapvető célja a vállalko-
zóvá válás, a kezdő vállalkozói ak-
tivitás ösztönzése, gazdasági, vál-
lalkozói ismeretek, tananyag kifej-
lesztése, oktatása, tanácsadása ré-
vén; ezáltal a vállalkozói kultúra, 
a vállalkozói lét, imázs erősítse, s 
a versenyképes vállalkozói tudás, 
a legjobb gyakorlatok, PR és kom-
munikációs ismeretek fejlesztése.

Ennek a programnak a lebonyolí-
tásában vehetsz részt, ha jelentkezel! 
A tréningeket kéthavonta tarjuk, 
háromszor 6 órában, ahol sok hasz-
nos információval, tudással leszel 
gazdagabb és sok kérdésre választ 
kapsz a vállalkozói léttel kapcsolat-

ban. A programban való részvétel 
(tanácsadás, tréning, mentorálás) és 
a tananyag ingyenes!

A program keretében többek kö-
zött megismered a vállalkozóvá vá-
lás menetét, marketing és piacku-
tatási ismereteket, pályázatkeresési 
technikákat, üzleti terv írásához a 
fortélyokat is mely elengedhetetle-
nül szükséges a mai magyar vállal-
kozás működésének tervezéséhez. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Jelentkezni és időpontot egyez-
tetni lehet: Rácz Anikónál a 
30/626-6312 mobilszámon, a 
66/44-66-55-ös vonalas számon, 
vagy a web-oldalunkon, a www.
korosvolgye.hu-n.

Sikeres vállalkozó szeretnél lenni?
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TarTalomjegyzék

A Civil Újság 
lelőhelyei

Békésszentandrás: Polgármesteri Hivatal, 
Hősök tere 1.

Csabacsűd: Polgármesteri Hivatal, 
Szabadság u. 41.

Gyomaendrőd: Polgármesteri Hivatal, 
Szabadság tér 1.

Endrődi Művelődési Ház, 
Déryné Blaha Lujza u. 21.

Tourinform Iroda, Erzsébet liget 2.
Hunya: Polgármesteri Hivatal, 

Rákóczi út 19.
Kardos: Polgármesteri Hivatal, 

Gyomai út 24.
Kondoros: Polgármesteri Hivatal, 

Hősök tere 23.
Kondorosiak Baráti Köre, 

Csabai út 32.
Örménykút: Polgármesteri Hivatal,

Dózsa u. 26.
Szarvas: Polgármesteri Hivatal, 

Szabadság út 25-27.
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 

Kossuth tér 3.
Tourinform Iroda

Kossuth tér 3.

Békés Megyei Civil Újság Körös-szögi kiadása. Felelős szerkesztő: Bakulya Mihály • Szerkesztőség: 5540 Szarvas, Szabadság út 36. • Telefon: (30) 938-5523 
Kiadja: Körös-Völgye Alapítvány • Felelős kiadó: Kovács Mátyás • E-mail: civilujsag@korosvolgye.hu • Hirdetésfelvétel: (30) 326-6744

Megjelenik: Békésszentandrás, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas településeken, 1000 példányban, 
minden hónap második hetében.  Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: a hónap utolsó napja.

A lap elolvasható az alábbi weboldalakon: www.bekescivil.hu • www.gyomaendrod.com • www.newjsag.hu
Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
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Hetedik alkalommal is nagy 
sikere volt a Körös-szögi Kis-
térségi Civil Napok elneve-
zésű háromnapos rendez-
vénysorozatnak, amelyet júli-
us 17–19. között bonyolítot-
tak le. Indításként négy kis-
térségi településen szervez-
tek különböző tartalmú ese-
ményeket. A szombati köz-
ponti rendezvények helyszíne 
Békésszentandrás volt, a záró 
napi programot pedig a sport-
kedvelők mozgásigényére he-
gyezték ki. 

A Körös-szögi Kistérségi Civil 
Napok indításaként a kondorosi 
Napsugár Vendéglőben egysze-
rű szalonnasütéssel csatlakoztak 
a rendkívül színes programsoro-
zathoz. A szarvasi Tessedik Mú-
zeumban tárlat nyílt Virágkiál-
lítás az „Élet” jegyében címmel, 
a békésszentandrási Református 
Templomban hangversenyre ke-
rült sor, Gyomaendrődön pedig 
civil fórumot tartottak, amelyen 
a civilek szerepét elemezték a 
Békés megyei muzeális gyűjte-
mények létrehozásában és mű-
ködésében. 

Az igaz nagy durranást min-
den évben a kistérségi civilek ta-
lálkozója jelenti, amelyet – sza-
kítva az eddigi hagyományok-
kal –, idén először nem a Kö-
rös-szögi kistérség székhelyén, 
hanem egy másik településen, 
Békésszentandráson rendez-
tek meg. Jó döntés volt, hiszen 
a szentandrásiak nagyszerű há-
zigazdának bizonyultak. A ki-
váló hangulatnak köszönhe-
tően az egész napos kánikulai 
meleg és a késő délutáni vihar 
sem tántorította el a résztvevő-
ket és az érdeklődőket. A helyi 

szabadstrand és a sportpálya kö-
zött kialakított részen közel 50 
civilszervezet mutatkozott be a 
közönségnek és egymásnak, mi-
vel ilyenkor lehetőség nyílik a 
többi szervezet megismerésére is. 
Mint azt Mihaleczné Kovács Má-
ria irodavezetőtől megtudtuk, 
a kistérség minden települése 
képviseltette magát a rendezvé-
nyen. A délelőtti felvonulás után 
a sporttelep és a strand közelsége 
jó választásnak bizonyult a sát-
rakban folyó sütés-főzéshez és 
vendéglátáshoz, illetve a színpa-
di bemutatkozáshoz.

Mindkét lehetőséggel szép 
számmal éltek a civilek. A he-
lyi tehetségek között Nemcsényi 
Dóra, Patkós Ibolya, Hévizi Ma-
riann és Nyéki Valéria adott szá-
mot zenei, vagy ének tudásáról. A 
szóló fellépők mellett a Moldvai 
Csángó Tábor, a Vértessy Tánc-
együttes, a Békésszentandrási 
Népdalkör, a gyomaendrődi 
Rumba Tánccsoport Egyesü-
let és a szarvasi Babilon Tánc-

sport Egyesület tartott különbö-
ző műfajú és stílusú tánc, ének 
és zenei bemutatót. A nap sztár-
vendége Solymosi Tóni ebédtáj-
ban szórakoztatta a publikumot. 
A gyermekek számára az ugráló 
vár mellett Hevesi Imre és zene-
kara jelentette az esemény fény-
pontját, és persze a sportok ked-
velői sem maradtak műsor nél-
kül a szarvasi aerobikosok, vala-
mint a helyi kick-bokszolók jó-
voltából.

A hagyományoknak meg-
felelően délután díjakat ad-
tak át a szervezők. A „Legci-
vilebb civil” ebben az évben a 
Békésszentandrási Civil Társu-
lás lett, azért a folyamatos és na-
gyon aktív tevékenységért, me-
lyet a településen végeznek, il-
letve azért az áldozatos munká-
ért, amellyel a rendezvény szer-
vezésében részt vettek. Díjat ka-
pott még a Mozgáskorlátozot-
tak Szarvasi Szervezete, amely 
ugyan most először vett részt a 
Civil Napokon, de ezzel a díj-

jal ismerték el a szervezők azt a 
munkát, amit az egyesület vé-
gez tagjai érdekében. A harma-
dik díjat idén a Moldvai Csángó 
Tábor kapta, amely minden civil 
találkozón részt vett, s a kezde-
ti megilletődöttség után, mára 
komoly együttessé nőtte ki ma-
gát. A nap különdíját a szarva-
si Aranykor Nyugdíjas Egyesü-
let érdemelte ki, amely korábban 
már volt díjazva, de ebben az év-
ben is nagy létszámban képvi-
seltette magát és színvonalasan 
mutatkozott be.

A programokat a délutáni vi-
har sem zavarta meg, éjjel háro-
mig tartott a civilek mulatsága, 
s akinek ez sem volt elég, az va-
sárnap kerékpártúrán vehetett 
részt Szarvas Város Baráti Köre, 
a Nagycsaládosok Egyesülete, a 
Békésszentandrási Baráti Szö-
vetség, valamint az MTTSZ 
szervezésében.

Petneházi Andrea

(Képösszeállítás a 4-5. oldalon.)

A piactérről indult a zenés-táncos felvonulás. A menet élén a Kondorosi Mazsorett Csoport és a 
Szarvasi Hagyományőrző Fúvószenekar haladt

VII. Körös-szögI KIstérségI CIVIl NapoK

Dacoltak a kánikulával és a viharral

médiaparTnerünk
KEMÉNY T ZIFA ÁRUSÍTÁS 

Érdekl dni, megrendelni

a nap bármely szakában!

Telefon: 06-20/263-2419

KEMÉNY TŰZIFA 
ÁRUSÍTÁS

Érdeklődni, megrendelni
a nap bármely szakában!

Így ünnepek után is ötletes 
és aktuális ajándék lehet az a 
kiadvány, amit sajtónyilvános-
ság előtt, december elején mu-
tattak be a szerzők a szarva-
si Polgármesteri Hivatalban. 
A Ki kicsoda? Szarvas 2000–
2010 című kötet, az első al-
kalommal 2000-ben kiadott 
adattár frissített változata, 
amely dr. Kutas Ferenc felelős 
szerkesztő ambicionálásával és 
koordinálása mellett került új-
ból kiadásra.

A könyv alaposan túllépte 
mind az „elődje”, mind a saját 
kalkulált méreteit. Az előre el-
tervezett 300 oldal és 600 szó-
cikk a valóságban 380 oldalra és 830 szócikk-
re duzadt. A gigantikus gyűjtőmunkát az aláb-
bi „bontásban” végezték a szerzők: Petneházi 
Andrea és Szimacsek Rita (képviselők, köztiszt-
viselők, vállalkozások), K. Szarka Judit (egész-

ségügy), Paraszt Attiláné (mű-
vészeti alapiskola, civil szerve-
zetek), dr. Reszkető Péter (fel-
sőoktatás, képzőművészet), dr. 
Marjai Gyula (felsőoktatás, ku-
tatás), dr. Molitorisz Pál (Pan-
teon), dr. Havrán Ákos (jogá-
szok, politikai és érdekvédelmi 
szervezetek), Bakulya Mihály 
és Nyári Mihály (sport). A bo-
rítók és a reklámoldalak Aszó-
di Antal kreativitását dicsérik, 
a nyomdai munkálatok, illetve 
annak előkészítése a Digitális 
Kalamáris tulajdonosa, Tatai 
László nevéhez fűződik.

A Ki kicsoda? Szarvas 2000–
2010 című kötet 4500 Ft-os 

áron megvásárolható Szarvason a könyvesbolt-
okban, a Városi Könyvtárban, a Tessedik Sámu-
el Múzeumban, a DEBI ABC-ben, valamint a 
Polgármesteri Hivatal portáján. 

B. L. A.

A szerzői team. Hátsó sor (balról): Babák Mihály polgármester, K. Szarka Judit, 
Petneházi Andrea, dr. Molitorisz Pál, Nyári Mihály. Elöl: Bakulya Mihály, Szimacsek 

Rita, dr. Kutas Ferenc, dr. Reszkető Péter, Paraszt Attiláné, dr. Havrán Ákos. A 
képről hiányzik dr. Marjai Gyula
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vasÚT nélkül maradTak

Elment az utolsó „Hikari” is
December 13-án életbe léptek a 

2010. évi helyközi közösségi közle-
kedési menetrendek. A halálra ítélt 
vasútvonalakon eddig közleked-
hettek vonatok. A bezárt vonalak 
közé tartozott a pár kilométernyi 
hosszúságú Kisszénás–Kondoros 
szakasz, ahol 2003-tól kizárólag 
utas szállítás folyt. A „Hikarinak” 
becézett utolsó járatot a helyiek fe-
kete zászlóval búcsúztatták, emlé-
kére pedig égő gyertyákat helyez-
tek a forgalmi iroda bejárata elé. 

A vonal megszüntetése már fel-
merült 2006-ban és 2007-ben is. 
Legutóbb 2008. május 31-ével ter-
vezték a bezárását, de a miniszté-
rium addig mindannyiszor vissza-
vonta a rendeletet. Most nem ez 
történt. Mindenfajta kommentár 
helyett két átutazó véleményét kö-
zölnénk búcsú gyanánt, hiszen va-
lahol mindkettőben van igazság.

„Élmény volt itt novemberben az 

Ez az idilli állapot immár a múlté, a jelent az enyészet jelenti 

a néhány perc, átszállni Kondoros 
felől! Széles puszta, távoli fények, 
horizonton még a naplemente nyo-
mai. Az Alföld békés nyugalma. 
Vasúttal és állomással; a tájba illő 

lehetőség a távolságok leküzdésé-
re, a bárhová el lehet jutni érzése 
a puszta közepén” – írja az egyik 
fórumon kisszénási úti élményei-
ről Stefáni Tünde. Egy másik utas, 
Bodroghelyi Ábel ugyanitt így em-
lékszik vissza a „hely szellemére”:

„Egyszer elmentem vonatozni 
Kondoros felé, csak mert arra még 
nem voltam. Rajtam kívül utas 
nem volt a vonaton...”       B. L. A.

Se teher, se személy…

Az utolsó menetrend

Mihaszna talpfa

A rakodóhelyen valamikor hemzsegtek a teherautók.
Ma a 44-es főúton teszik ugyanezt

Mindkét irányból behajtani tilos!
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Elöljáróban Frankó Zsuzsa tit-
kár tartott gazdasági beszámolót. 
A tájékoztatóból kiderült, hogy az 
egyesület működése 2009-ben za-
vartalanul folyt, amiben része volt 
több eredményes pályázatnak. A 
beszámoló a pontos számadatok 
mellett részletesen tartalmazta a 
2010. évi tervet és tényeket is.

A folytatásban Závoda Ferenc 
elnök értékelte a mögöttünk ha-
gyott év legjelentősebb tevékeny-
ségeit. Az egyesületről tudni kell, 
hogy nem a napi politikát helyezi 
előtérbe, hanem a város hagyomá-
nyait és néprajzi kincseit viszi el a 

világba. Ennek megfelelően kizá-
rólag gasztronómiai eseményeket 
szervez, illetve azokon vesz részt. 
2009-ben sikerrel bonyolította le 
hagyományos nagy rendezvénye-
it, a Kárpát-medencei Nemze-
ti Találkozót, valamint a szarvasi 
idénynyitó disznótort, amelyen 24 
csapat készített és kóstoltatott éte-
leket, a helyiek élénk érdeklődé-
se mellett. Az Aratónapon Szent-
egyháza testvérváros volt a dísz-
vendég. Bizonyos mértékig ez is 
elősegítette azt az együttműködé-
si megállapodást, amelyet megkö-
töttek a Szentegyházi Huszáregye-

számveTés

Hagyományőrzők Ezüstszőlőben

Závoda Ferenc elnök és Frankó Zsuzsa titkár értékelt

Ekkor még csak készült a kibővített Közösségi Ház

December derekán vacsorával egybekötött, hangulatos évzá-
ró összejövetelt tartott a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző 
Egyesület, amelynek különös apropót adott, hogy a tagság ez-
úttal vehette birtokba a szervezet kezelésében lévő, kibővített 
ezüstszőlői Közösségi Házat.

sülettel. A vendégek maradandó 
ajándékul barátság emlékoszlopot 
adományoztak, amit fel is avat-
tak Ezüstszőlőben. Nem ez volt az 
egyetlen szerződés, ami 2009-hez 
kötődött: a vajdasági Szaján ha-
sonló megállapodást írtak alá Mé-
száros Istvánnal, a Szajániak Klub-
ja vezetőjével.

Az elnök beszámolójában szám-
ba vette azokat a rendezvénye-
ket is, amelyeken részt vettek az 
év során. Az egyesület olyan he-
lyi eseményeken képviseltette ma-
gát, mint a Civilnap, vagy a Szil-
vanap. A megyében Szabadkígyó-
son és Gádoroson jártak tagjaik 
különböző nagy népi összejövete-
leken, és feltűntek a békéscsabai 
Jarmokon, illetve a csanádapácai 
Kakasfesztiválon, sőt utóbbin díjat 
is nyertek. A határon túl Nagysza-
lonta, Nyitra és Kikinda volt célál-
lomás, minden esetben gasztronó-
miai indíttatással. Ezeken az ese-
ményeken várhatóan 2010-ben is 
ott lesznek, saját jelentős rendezvé-

nyeiket pedig a korábbiakhoz ha-
sonló színvonalon szeretnék meg-
tartani. Az Aratónap kapcsán bi-
zonyossá vált, hogy idén a kunok 
lesznek a díszvendégek.

Závoda Ferenc végezetül egy 
örömteli hírről is beszámolt: az egye-
sület a szlovák tradíciók gasztronó-
miája ápolásáért Békés Megye Ki-
sebbségi Díjra terjesztette fel Gomb-
kötő Sándornét, amit meg is ítéltek az 
egyik legaktívabb tagjuk számára.

A hivatalos program zárásaként 
Liska Mihály elnökhelyettes némi 
aggodalommal fejtette ki, hogy 
bár komoly feladatokat vállaltak 
magukra, a tagság ennek ellené-
re folyamatosan öregszik. Ugyan 
sok a fiatal pártoló, többségük 
azonban nem tag, pedig ponto-
san ők azok, akik tovább vihetnék 
az egyesület által képviselt értéke-
ket, éppen ezért jó szívvel vennék, 
ha agilis hagyományápoló fiatalok 
csatlakoznának a szervezethez, il-
letve annak programjaihoz.

Bakulya Mihály

A térség országgyűlési képviselői is 
megtisztelték részvételükkel a Szarva-
si Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
hagyományos évbúcsúztató ebédjét, 
amelyet december 19-én tartottak a 
Vasipari Étteremben. Az ízletes birka-
pörkölt elfogyasztása előtt Lázár Lajos 
elnök értékelte az elmúlt év főbb ese-
ményeit, és kitért a 2010-es tervekre 
is, amelynek különös apropót ad, hogy 
tavasszal lesz 20 esztendős az egyesü-
let. A jubileum megünneplését a nő-
nappal együtt ejtik meg, de nem ma-
rad el a megszokott teadélután, a férfi 
nap, az augusztusi közös ebéd, az idő-
sek napi őszi rendezvény sem. Május-
tól pedig beindulnak az autóbuszos 
fürdőtúrák, amikor is minden hónap-
ban más környező településre látogat-
hatnak el az érdeklődő tagjaik.

20 éves a Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület
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A Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesülete 2009. december 12-én 
délelőtt a Művelődési Központban 
tartotta meg karácsonyi ünnepsé-
gét. Az egyesület tagjait, valamint 
a meghívott vendégeket Gombárné 
Bata Mária elnök 
asszony nagyon ben-
sőséges köszöntővel 
üdvözölte.

Az ünnepi han-
gulatot színvonalas 
műsor emelte. Fel-
léptek a „Sköcök”, 
akik a Tessedik tánc-
együttes utánpót-
lás csapatát képviselték, a Szarva-
si Táncsport Egyesület táncosai, 
valamint a Chován Kálmán Mű-
vészeti Alapiskola tangóharmoni-
kásai Iváncsó József tanár úr veze-
tésével. Igazán megható volt a kis 

Szabó-Mravik Szabolcs, aki na-
gyon kedves énekszólóval köszön-
tötte a jelenlévőket, Szarvas Város 
Kamarakórusa a Csendes éj című 
dallal végképp beköltöztette a ka-
rácsonyt a színházterembe, illetve 
az emberek szívébe.

Mint azt Béleczkiné Valkó Ildi-
kó lapunknak elmondta, a színes 
műsor a fellépők ajándéka volt, 
amit az egyesület igyekezett meg-
vendégeléssel megköszönni. Raj-
tuk kívül mintegy 30 vállalkozó, 
magánember és cégvezető járult 
hozzá az ünnepség megvalósításá-
hoz, illetve az azt lezáró tombola-
sorsolás lebonyolításához. Önzet-
len segítségüket ezúton köszöni az 
egyesület.

A Mozgáskorlátozottak Békés-
szentandrási Egyesülete a szarvasi 
szervezettel azonos napon bonyolí-
totta le karácsonyi megemlékezését 

Az ünnepre a színfalak mögött is nagy volt a készülődés 
Szarvason

A Táncsport Egyesület táncosai és a tombolanyeremények is 
tetszést arattak

A Hunyadi iskola diákjait vastapssal ünnepelték műsoruk 
zárását követően 

Békésszentandráson zsúfolásig megtelt a Körös Művelődési Ház

volT miT Tenniük a fa alá

Mozgáskorlátozottak karácsonya
a Körös Művelődés Házban, ahol 
több mint 160 tag részvételével 
tartották meg az ünnepi műsort. A 
különböző kulturális programok 
során fellépett a Hunyadi János 
Általános Iskola néhány diákja, a 

Szentandrási Dalkör 
és a Csorvási Hagyo-
mányőrző Énekkar. 
Az esemény során 
meggyújtásra kerül-
tek az adventi gyer-
tyák is. 

A rendezvény vé-
gén megvendégelték 
a résztvevőket, majd 

egy kis karácsonyi csomagot osz-
tottak ki a jelenlévőknek. A rá-
szorulók, időskorúak, valamint az 
ágyhoz kötöttek részére is készül-
tek ajándékok, amit még az ünne-
pek előtt eljuttattak számukra.
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A „Szarvasi Fiatalok a Holnapért” Egyesület 
idén harmadik alkalommal ünnepelte együtt 
karácsonyt a helyi ifjúsággal. A Vajda Péter 
Művelődési Központ jóvoltából a katolikus 
templom mellett felállított kis betlehem ideális 
hátteret biztosított a december 21-i színvonalas 
műsorhoz. A gesztenyesütéssel, teázással és kö-
zös énekléssel vegyített hangulatos rendezvény 
sikeréből a fiatalok mellett a felnőttek is szép 
számban kivették a maguk részét.  

A programot Valkovszki Noémi megha-
tó éneke nyitotta, azt követően Jónás Jánosné 
elnökasszony köszöntötte a megjelenteket. A 
farkasordító hidegben szívet melengető mű-
sort adtak a SZIE Gyakorló Óvoda Szamóca 
csoportjának tagjai, valamint a Gyakorló Ál-
talános Iskola negyedik osztályos tanulói. Az 
SZVKKI Székely Mihály Szakképző Intézmé-
nye tanulói modern dalcsokrot adtak elő, a Fő 
téri tagiskola kisebb csoportja és a Magyar-An-
gol Két Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános 
Iskola gyermekei pedig szavaltak és énekeltek a 
zimankó ellenére hűen kitartó közönségnek. 

példaérTékű hagyományápolás

Karácsonyvárás gesztenyével, forró teával

A gyerekek a hideg ellenére is kitartottak

A legkisebbek aratták a legnagyobb sikert

Jónásné Kriszti a szervezésből, Kiss 
Szilvia, a Székely énektanára, a műsor 

lebonyolításából vette ki a részét Érdeklődőből sem volt hiány

A hangulatot tovább fokozta a helyszínen 
frissen sütött gesztenye, a bejgli, a forró tea, il-
letve a felnőttekre is gondolva a forralt bor.

– Az egyesület nevében ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a résztvevő oktatási intéz-
ményeknek, akik időt és fáradságot nem sajnál-
va évről évre emelik városi ünnep programjá-
nak színvonalát. Ugyancsak köszönetünket fe-
jezzük ki Babák Mihálynénak, a Gyermekélel-
mezési Kht. vezetőjének és a Vajda Péter Mű-
velődési Központ dolgozóinak, akikre minden 
évben számíthatunk. Szeretettel köszöntjük a 
frissen mellénk álló civil szervezeteket, az Em-
beröltő Alapítványt, valamint a Nagycsalá-
dosok Egyesületét. Reméljük, jövőre ugyan-
így találkozhatunk – fejezte ki reményét Jó-
nás Jánosné, a „Szarvasi Fiatalok a Holnapért” 
Egyesület elnöke.

B. L. A.
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Szarvas Város Baráti Köre, Szar-
vasért Alapítvány és a Mozgáskor-
látozottak Szarvasi Egyesülete de-
cember 11–13. között jótékonysági 
vásárt rendezett a Vajda Péter Mű-
velődési Központ előcsarnokában. 
A szervezők olyan karácsonyi aján-
dékokat vártak az adományozóktól, 

amiket maguk is szívesen láttak vol-
na saját karácsonyfájuk alatt. A fel-
ajánlásokban tanulóik által készített 
praktikus faipari termékekkel élen 
járt a Székely Mihály Szakképző Is-
kola, az esemény sikeréből azonban 
aktívan kivették részüket a Szarvasi 
Kézműves Egyesület tagjai is. 

ünnepi körkép

Jótékony célú vásár December 23-án első alka-
lommal tartották meg Gyoma-
endrődön a Mindenki Karácso-
nya névre keresztelt rendezvényt, 
amelynek keretében a Dreher Sö-
röző és Étterem munkatársai Tí-
már Attila olimpikon szakácsmes-
ter irányításával 140 kilogramm 
marhahúsból főztek 2000 adag 
gulyást. Míg a Katona József Mű-
velődési Központ udvarán az ételt 
készítették, illetve kiosztották, 
addig a színpadon egymást követ-

ték a fellépők. Szerepeltek a Szent 
Gellért Katolikus Általános Isko-
la diákjai, délután pedig Kiss Ale-
xandra, a Komédiás Kör örökös 
tagja is fellépett. 

Mint az esemény szervezője, Tí-
már Jánosné elmondta, az önkor-
mányzat idegenforgalmi alapjából 
nyert támogatással, valamint helyi 
és vidéki vállalkozók segítségével 
megrendezett jótékony célú kezde-
ményezést szeretnék rendszeressé 
tenni a jövőben.

December 5-én gyermekek, szü-
lők és nagyszülők vették birtokuk-
ba a gyomaendrődi Katona József 
Művelődési Központot, ahol kéz-
műves délután keretében készít-
hettek karácsonyi díszeket kuko-
ricacsuhéból és papírból, süthet-

tek mézeskalácsot és sodorhattak 
ajándékkötöző zsinórt. Délután 4 
órától a Suttyomba zenekar is be-
kapcsolódott a programba, válto-
zatos muzsikájukra akár néptánc-
ban is próbára tehették magukat a 
vendégek. 

Mindenki Karácsonya

1100 literes üstben főtt a gulyás

Adventi kézműves délután

Kínálatból és vásárlóból sem volt hiány
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médiaparTnerünk

mozaik

Megnyílt a kondorosi Tájház
December 21-én újra megnyitot-

ta kapuit a kondorosi Tájház, amely 
a helyi közösségi élet centruma le-
het. Az épület felújítására és bőví-
tésére több mint 50 millió forintot 
fordított a tulajdonos békéscsabai 
Varius Alapítvány, ebből az összeg-
ből valamivel több, mint 45 milliót 
pályázaton nyert. Gyaraki Henriette 
elnök az átadási ünnepségen hang-
súlyozta: nem öncélú beruházásról 
van szó, ezt a közösségi színteret a 
kondorosi civileknek, iskolások-
nak, óvodásoknak, nyugdíjasoknak 
alakították ki. 

Az Ady utca 12. szám alatt fel-
lelhető tájház átadására a Legen-
dák Földje Alapítvány által rende-
zett „Békés megyei legendák” című 
kiállítás megnyitásával került sor, 
amelyen tíz művész munkái mesél-
nek a megyéhez fűződő legendák-
ról. Paluska Zoltán, az alapítvány 
alapítója elmondta: a közeljövőben 
még több békési művészt kérnek 
fel, hogy csatlakozzanak ehhez a 
kezdeményezéshez, s amennyiben 
nagyobb anyag gyűlik össze, azt 
vándorkiállításon mutatják majd 
be a békési településeken. 

A kondorosi civilek közösségi színtere lehet

Megszépült, szélesebb lett

Rekord gyorsasággal épült át

December közepétől újra lehet 
közlekedni a Hármas-Körös átépí-
tett endrődi hídján, amely a 46-os 
számú főút forgalmát vezeti át Me-
zőtúr és Gyomaendrőd között. Míg 
a régi átkelő pályaszélessége 6,5 mé-
ter volt és két, 65 centiméter széles 
kezelőjárdával rendelkezett, addig az 
új 8,5 méter pályaszélességgel, illetve 

kétoldali egynyomú kerékpárúttal 
épült, így a teljes szélessége immár 
13,2 méter. A híd felszerkezetének 
bontását 2009 júniusában kezdte 
meg a kiviteli tervek elkészítését és 
a híd teljes átépítését végző SK-2008 
Konzorcium, a forgalomba helye-
zéssel azonban még nem került pont 
az átépítés végére.

Az Arborétum télen
A téli hónapok során is tartal-

mas időtöltés lehet felkeresni a 
szarvasi Arborétumot, amely reg-
gel 8 órától sötétedésig minden 
nap látogatható. A kert sajátossá-
ga, hogy csodálatos növényállomá-
nya révén minden évszakban más 
és más arcát mutatja, vagyis min-

dig tud újat mutatni. A terület be-
járását tájékoztató táblák, illetve 
az évszakokra megszerkesztett kí-
sérőfüzetek grafikus térképei segí-
tik. Mozgássérültek számára kere-
kes kocsival folyamatosan járható 
útvonal a park központi részén van 
kialakítva.

Ugye mi lóbarátok vagyunk!
A képen látható fiatalok a lótar-

tó- és tenyésztő szakmát sajátítják 
el a gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolában. Szintén kö-
zös bennük, hogy november dere-
kától három hetet franciaországi 
szakmai gyakorlaton tölthettek a 
Dél-Alföld Európai Unió többcélú 
közhasznú Egyesület Leonardo da 
Vinci Mobilitási programja kere-
tében. A Pompadour- i Ménesben, 
illetve más lovas vállalkozóknál el-
töltött idő alatt a diákok együtt lo-
vagolhattak hasonló képzésben ré-
szesülő francia társaikkal, új isme-
reteket szerezhettek, tökéletesít-
hették szakmai és nyelvi tudásu-
kat. A visszaút során tranzitszállá-
suk Párizsban volt, ahol lehetőség 
adódott a főváros legjelesebb ne-
vezetességeinek megismerésére. A 
program részeként idén francia di-
ákok is eljutnak Magyarországra.
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A Szarvasi Krónika első száma 
1988-ban jelent meg, városi fo-
lyóiratként elsőnek az ország-
ban. Alapító szerkesztője, dr. 
Tóth Lajos művelődéstörténeti 
és közművelődési folyóiratként 
jegyeztette be. Kiadásához a 
pénzt hihetetlen szívóssággal 
szerezte meg: a város üzemeitől 
és intézményeitől kapott támo-
gatást. Váratlan halála komoly 
gondot jelentett. Még két szá-
mot tudtak megjelentetni utó-
dai a hagyatékból, ezt követő-
en a pénz is, a cikkanyag is fo-
gyóban volt. 

A Szarvasi Krónika Alapítvány 
úgy keletkezett, ahogy az kis ha-
zánkban gyakran előfordul: az ala-
pítók sem tudták pontosan, mire 
jó, hogy kell csinálni, és mi lesz be-
lőle. Egy cél volt világos, valamit 
tenni kell, hogy az alig hároméves 
Szarvasi Krónika folyóirat (peri-
odika) megjelentetésének anyagi 
hátterét megteremtsék. Az egyik 
szerkesztőségi tag, Stafira Sándor, 
az egykori Dózsa Tsz egykori elnö-
ke javasolta létrehozását. Hogy ez 
mi módon hozhat pénzt, akkori-
ban igazából senki sem tudta. Az 
első alapító okiratot a tsz egykori 
jogásza fogalmazta meg, aki maga 
is gyakorlatlan volt ebben a mun-
kában. Végül, többszöri kísérlet 
után, 1992. április 10-én az alapít-
ványt bejegyezték. Névleges alapí-
tója a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ, 
a Szarvasi Vas-Fémipari Ktsz és a 
Brunszvik Teréz Óvóképző Főis-
kola volt. 

Az alapítvány működése
A bejegyzés után hamarosan 

kiderült, hogy az alapítvány mű-
ködtethető. Nevére lehetett bank-
számlát nyitni, erre fizethetik be 
a támogatók a támogatásra szánt 
összeget (bankszámlaszáma: 

Az első címlap és a legutóbbi

fókuszban a közművelődés

A Szarvasi Krónika Alapítvány

a kiskönyvTár sorozaT eddigi köTeTei

1. Hartay Csaba: Vakuljon meg az árnyék (Versek)
2. Kutas Ferenc: Emberközelben (Publicisztika)
3. Főzőcske (A Cervinus Rádió szakácskönyve)
4. Placskó István: Templomi beszéd (Hasonmás kiadás)
5. Demján Sándor: Szarvas első templomai és lelkészei
6. Dr. Tamási Mátyásné: Muzsikáló fohászok (Önéletrajzi írás)
7. Dr. Kutas Ferenc: Fejezetek Vajda Péter életéből, munkásságából 
8. Ki kicsoda? Szarvas 1990–2000 (Szerk.: Dr. Kutas Ferenc)
9. Dr. Lovász György: Fejezetek Szarvas kulturális életéből
10. Blaskó Mihály: A gyönyörű novemberek (Versek)
11. Máté József: Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza
12. Zsáky (Album, szerk.: Merkel Emma)
13. Forradalom és megtorlás Szarvason (Szerk.: Dr. Kutas Ferenc)
14. Ki kicsoda? Szarvas, 2000–2010 (Szerk.: Dr. Kutas Ferenc)

53900014-13000622), de ide fut-
nak be az adózók által felajánlott 1 
százalékok (adószáma: 18370834-
1-04) is. Az alapítvány emellett ki-
írt pályázati összegekre pályázhat 
céljainak megvalósítására. 

Az alapító okiratot – az adatok 
és a rendelkezések változása miatt 
– többször is módosítani kellett. 
Az utolsó módosítás szerint (2005) 
a Szarvasi Krónika Alapítvány köz-
hasznú alapítványként működik. 
Az alapítók az eredeti alapítók jog-
utódai.  Öttagú kuratórium hozza 
a döntéseket. Jelenlegi tagjai: dr. 
Demeter László elnök, Földesi Zol-
tán kulturális szakértő, Kiszely Mi-
hály gazdasági szakértő, dr. Kutas 
Ferenc ügyvezető, Tusjak Lászlóné 
adminisztrációs szakértő.

Az Alapítvány Alapító okirat-
ban megfogalmazott feladata: 
Szarvas város és környéke történe-
ti, közművelődés-történeti múltjá-
nak, jelenkori eseményeinek kuta-
tása, anyagi támogatás nyújtása e 
kutatási eredmények publikálására 
és terjesztésére; erkölcsi, szervezé-
si, anyagi és technikai támogatás 
nyújtása a helyi szépirodalmi és 

helytörténeti kiadványok megje-
lentetésére és terjesztésére. 

Az eredmények
Létrehozásának gyakorlati célja 

a Szarvasi Krónika fenntartása és 
megjelentetése volt. E feladatának 
eleget tett és tesz: 2010-ben jelenik 
meg a Szarvasi Krónika 24. száma. 
Időközben, miután a helyzete sta-
bilizálódott, felvállalta a helyi al-
kotók írásainak kiadását. 1988-
ban jelent meg a Szarvasi Krónika 
Kiskönyvtára sorozat első darab-
ja, 2009 decemberében pedig a 14. 
kötete. Az első, szerény kivitelű, 
váltakozó színvonalú, vegyes tar-
talmú kötetek után – külsejében és 
tartalmában egyaránt – egyre igé-
nyesebb könyvek jelentek meg. 

 A Szarvasi Krónika szerkesztői 
négy alkalommal szerveztek hely-
történeti vetélkedőt az általános is-
kolák nyolcadikos tanulói számá-
ra. A csapatversenyek során a Szar-
vasi Krónika cikkeire támaszkodva 
kellett játékos formában bizonyí-
tani, hogy ismerik városunk törté-
nelmének legfontosabb eseménye-
it, legismertebb személyiségeit. 

Az események közül kiemelked-
tek a jubileumi rendezvények és a 
könyvbemutatók. A nyilvánosság 
előtt ünnepelték a 10. szám megjele-
nését, a Szarvasi Krónika fennállásá-
nak 20. évfordulóját. Ünnepélyes ke-
retek között mutatták be a Ki kicso-
da? Szarvas, 1990–2000; a Zsáky; 
A forradalom és megtorlás Szarva-
son, valamint a Ki kicsoda? Szarvas, 
2000–2010 című köteteket. 

Az alapítvány pénzügyi helyze-
te stabil, a Szarvasi Krónika meg-
jelentetése – noha a 300 példány-
ban megjelenő periodika kiadása 
veszteséges – hosszú távon bizto-
sítható. 

Dr. Kutas Ferenc
a kuratórium ügyvivője

A békési Petró József nyerte 
Békésszentandrás nyílt rapid sakk-
bajnokságát, amelyet december 19-
én első alkalommal rendezett meg 
a Hunyadi SE sakkszakosztálya. A 
48 tagú mezőny 9 fordulós, 15 per-
ces partik keretében döntötte el a 
bajnoki cím sorsát. A házigazdák 
a 6 kezdő gyermekre gondolva, 
egy 5 fordulós mini viadalt is tar-
tottak, amelyet a szarvasi Oroszki 
Norbert nyert meg.

Végeredmény: 1. Petró Jó-
zsef (Békés) 8 pont, 2.  Hegyesi 
Zoltán (Békés) 8, 3. Zalai Mi-
hály (Orosháza) 6, 4. Mónus Zol-
tán (Orosháza) 6, 5. Flack Zol-
tán (Dévaványa) 6, 6. Kiss Balázs 
(Orosháza) 6, … 10. Csipai Leven-
te (Békésszentandrás) 5,5.

Különdíjasok. Legjobb nem dí-
jas ifjúsági sakkozó: Oláh Béla (Bé-
kés); 14 év alatti: Varga Tamás (Bé-
kés); Szenior: Deák Zoltán és Brhlik 
György; Békésszentandrási: Csipai 
Levente; Női versenyző: Korbely 
Györgyné (Békésszentandrás) 4 
ponttal.

sporTmix

Szilveszteri 
jótékony futás

Felajánlásokból, illetve a 200 
forintos nevezési díjakból össze-
sen 118 ezer forint bevétel folyt be 
a Kondorosi Női Kézilabda Klub 
által szervezett jótékony célú szil-
veszteri futáson.  A szervezők a tel-
jes bevételt a 4 éves Janurik Gyuri-
ka gyógykezelésére ajánlották fel.

Az óév utolsó kondorosi sport-
rendezvényén a sportcsarnok elől 
228 fős mezőny vágott neki a 2010 
méteres távnak. A leggyorsabban 
Szvitan Attila ért célba, megelőz-
ve Sznyida Róbertet és Szász Antalt. 
A hölgyeknél Trnyik Alexandra bi-
zonyult a legjobbnak, Bagi Lilla és 
Sznyida Réka előtt. A legidősebb 
futó a 65 esztendős Kasnyik András 
volt, a legfiatalabb résztvevőnek 
pedig a 8 hónapos Varga Bendegúz 
bizonyult, aki korának megfelelő-
en babakocsiban tette meg a távot, 
szülei kíséretében. 

Békési siker
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A Gyermekélelmezési Szolgáltató Kht. Rá-
kóczi úti Éttermében tartotta meg vacsorával 
egybekötött, hagyományos évzáró ünnepségét 
a Magyar Vöröskereszt szarvasi területi szer-
vezete. A december 11-i rendezvény keretén 
belül mondtak köszönetet az önkéntes több-
szörös véradóknak, áldozatos munkájukért. A 
megjelenteket verssel és rövid táncos műsorral 
fogadták, majd Gyurcsik Pálné területi elnök, 
Pljesovszki Ágnes területi vezető és Besenczy Zol-
tán alpolgármester köszöntötte őket.

November 27-én tartják a Véradók Nap-
ját, melynek megünneplését egy magyar vér-
adó kezdeményezte. Ezen a napon jutalmazzák 
meg azokat az önkénteseket, akik már elértek 
valamilyen kerek véradási számot. Szarvason és 
környékén szerencsére sok segítő szándékú sze-
mély van, közülük jónéhányan évente többször 
is adnak vért, ezzel együtt fontos lenne, hogy 
bővüljön a számuk, leginkább fiatalokkal, mert 
vérre mindig szükség van és lesz is.

– Az idei évben is hűek maradtunk önma-
gunkhoz, hiszen száz százalék feletti volt a tel-
jesítés a megjelent donorok tekintetében. Köszö-
net érte az önzetlen véradóknak, akik akár há-
rom ember életét is megmenthetik egyetlen vér-
adásukkal. Azt hiszem ez a jelképes kis ajándék, 
amellyel kedveskedünk nekik, ki sem fejezheti 

ünnep és elismerés

A többszörös véradókat köszöntötték

Gyurcsik Pálné köszöntötte a résztvevőket

Csekélység az önzetlenségért cserébe
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Januári véradások
A Magyar Vöröskereszt szar-
vasi területi szervezete terve-
zett januári véradásai. Január 
11., hétfő, 8.00–12.00, Mű-
velődés Ház, Gyomaendrőd, 

Kossuth u. 9. Január 22., péntek, 8.00–
12.00, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 
Központ, Szarvas, Kossuth tér 3. 

Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül 
vigyék magukkal TAJ kártyájukat, személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a 
véradó értesítőt, ezen felül minden véradás 
előtt feltétlenül étkezzenek!

Második alkalommal is Szarvas adott otthont 
az Országos Szlovák Önkormányzat és a Vertigo 
Szlovák Színház szervezésében megvalósított 
Szlovák Műkedvelő Színházak Nemzetközi Ta-
lálkozójának. Az „Együtt a színpadon (és azon 
kívül is)” címmel meghirdetett program kereté-
ben 8 csoport mutatta meg magát a színpadon, 
társulatonként más-más létszámmal. 

A legnépesebb küldöttséggel a vajdasági 
Pivnicából érkeztek résztvevők, a legkisebb lét-
számmal pedig a 4 tagú „Bratislavská Káva” 
képviseltette magát. Utóbbiak – a sors finto-
raként – a szervező Vertigo helyét vették át, 
akik főszereplőjük megbetegedése miatt voltak 
kénytelenek távol maradni. Bár a pozsonyiak 

amaTőr színházak Találkozója

Száznál is többen együtt a színpadon
elkövették azt az illetlenséget, hogy előadásuk 
után hazamentek, és nem nézték meg a többie-
ket, ettől eltekintve a rendezvény elérte a célját. 
A résztvevők kiértékelhették miként játszanak 
más társulatok, közelebbről is megismerked-
hettek egymással és akár egy jövőbeni közös 
fellépés kapcsolatait is kialakíthatták Onodi 
Daniela vezetésével. 

A találkozó résztvevői: Stará Pazova (Vajda-
ság, 19 fő), Pivnica (Vajdaság, 24), Partizánske 
(Felvidék, 16), Losonc (Felvidék, 16), 
Bratislavská Káva (Felvidék, 4), Nagylak (Er-
dély, 12), Cervinus Teátrum (Szarvas, 2), Szar-
vasi Szlovák Iskola Színjátszó csoportja.

B. L. A.

azt a mérhetetlen hálát, amivel beteg embertár-
saink gondolnak rájuk a gyógyulás reményében 
– emelte ki köszöntőjében Gyurcsik Pálné.

Ha figyelembe vesszük, hogy évente három, 
esetleg négy alkalommal adhatnak vért azok, 

akik egy orvosi kivizsgálás után arra alkalmas-
sá válnak, nem nehéz kiszámolni, hány embe-
ren is segíthetnek a legelszántabb és legönzet-
lenebb donorok. A támogatók jóvoltából ezen 
az estén színvonalas megvendégelésben volt ré-
szük, ami előtt átvehették többszörös véradás-
ért járó elismerő okleveleiket. Területi szinten 
105 fő 10-40-szeres, valamint 21 fő 50-90-sze-
res véradót köszöntöttek.

Isten tartsa meg szokásukat!                B. M.
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Tanuljunk pályázni

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (V.)
Ahogy azt sorozatunk legutóbbi részében 
már említettük, akad néhány olyan do-
log, amiről eddig nem esett szó. A követ-
kezőkben néhány, a gyakorlatból átvett 
hasznos tanácsot írunk le, majd bemuta-
tunk egy olyan oktatóanyagot, ami sok-
kal mélyebben mutatja be a pályázatírás 
és a projekt megvalósítás módszereit.

Szeretnék találni egy kiírást
Korábban már szó volt róla, hogy vajon a 

pályázat vagy maga a projekt szülessen meg 
előbb. Akkor azt mondtuk, hogy létezik egy 
olyan szemlélet is, hogy ha megjelenik egy pá-
lyázat, akkor „legyártunk” hozzá egy projek-
tet. Ez egyrészt oda vezethet, hogy szinte min-
dig lehet pályázatot beadni, másrészt viszont 
számos „veszélyt” is hordoz magában: többek 
között elvonja az erőforrásokat, nem biztos, 
hogy sikeres pályázat esetén meg tudja valósí-
tani, vagy szüksége van az adott projektre. Jó-
val célravezetőbb lehet, ha átgondolja azt, hogy 
milyen projekt(ek)re van szüksége a szervezet-
nek és ötlet szinten kidolgozza azokat. Ezeket 
a projektötleteket pedig jóval könnyebb pro-
jekt tervvé formálni akkor, ha megjelenik hoz-
zá egy pályázati kiírás. A probléma ebben az 
esetben az, hogy amikor éppen szüksége van a 
projekt megvalósítására, akkor általában nincs 
megfelelő pályázati kiírás. 

De vajon várható-e az ötletre pályázat? És 
ha igen, akkor mikor? Honnan szerezhet tudo-
mást róla? Ahhoz, hogy ön időben értesüljön 
a pályázati kiírásokról ismernie kell a pályáza-
ti rendszereket, ismernie kell, hogy mikor és 
milyen pályázatok jelenhetnek meg. Most er-
ről lesz szó, bár azt nem ígérhetjük meg, hogy 
az anyag hatására folyamatosan naprakész lesz 
a pályázati információk terén. Senki sem az, 
nem is lehet, mivel a mai információ dömping-
ben a pályázatok megtalálása is komoly kuta-
tómunkát és odafigyelést igényel. Csak és ki-
zárólag önön múlik, hogy a leírt infók alapján 
mennyire fogja elsajátítani és kamatoztatni a 
rendszer logikáját, egyáltalán mit kezd az át-
adott információkkal: dacosan eldobja őket, 
vagy pedig megpróbál építkezni belőlük.

Civil szervezetek lehetőségei
Ha egy civil szervezet számára szeretne pá-

lyázaton pénzt nyerni, akkor először is ismer-
nie kell azt, hogy azzal kapcsolatosan milyen 
pályázatok várhatók. A civilek erősítését cé-
lozza a Nemzeti Civil Alapprogram, ami min-
den évben több pályázati kiírást tesz köz-
zé. Érdemes tehát néha figyelnie a honlapju-
kat (www.nca.hu), hogy van-e megfelelő pá-
lyázat. Jó hír, hogy szinte minden társadalmi 
szervezet részére van lehetőség évente legalább 
egy pályázat benyújtására. Persze ha közhasz-
nú vagy kiemelten közhasznú a szervezet, ak-
kor jóval több alkalommal indulhat. A rossz 
hír ebben az esetben az, hogy a számos beér-
kező pályázat miatt szinte sosem lehet elnyer-
ni a teljes megpályázott összeget, kivéve ab-
ban az esetben, ha a pályázati kiírásban kife-

jezetten az szerepel, hogy csak a megpályázott 
összeg 100 %-a támogatható. Ebben az eset-
ben viszont rendkívül kevés a nyertes pályázat. 
Ezen kívül fontos, hogy ismerje meg azokat 
a további szervezeteket, alapítványokat eset-
leg állami szerveket, amik az ön által képvi-
selt szervezet céljainak megfelelő pályázato-
kat írhat ki. Ez nem megy egyik napról a má-
sikra, sok-sok információt kell begyűjteni.  
Például egy sportegyesület részére sport közala-
pítványok írnak ki pályázatokat, akkor fel kell 
kutatni ezen közalapítványok elérhetőségét, 
esetlegesen rendszeresen figyelni kell a webol-
dalukon megjelenő pályázatokat. A kulturá-
lis céllal működő társadalmi szervezeteknek a 
Nemzeti Kulturális Alap ír ki pályázatokat, de 
sokszor jelennek meg pályázatok minisztériu-
mi szinten is, ezért olykor nem árt rápillantani 
a minisztériumok honlapjára is. Ezeken túlme-
nően megyei önkormányzatok egyéb költség-
vetési szervek is jelentetnek meg pályázatokat.

Önkormányzatok és vállalkozások
Ha a civil szervezeteknek számos szerteága-

zó forrásból kell begyűjtenie a lehetőséget arra 
vonatkozóan, hogy milyen pályázatok láttak, 
láthatnak napvilágot, akkor ez az önkormány-
zatokra sokszorosan érvényes. Ők azok ugyan-
is, akiknek a legtöbb lehetőségük van pályázni, 
akiknek számára a legtöbb pályázat kiíródik. 
Legyen szó kötelező feladatokról, településfej-
lesztésről, oktatásról, sportról. Sokféle területet 
kell megismerniük, sok helyről kell az informá-
ciót összeszedniük. Akár a már korábban em-
lített hazai forrásokon alapuló pályázati rend-
szerek (alapítványok, minisztériumok egyéb 
költségvetési szervezetek), akár pedig az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) opera-
tív programjaiból, de akár az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alapjaiból is 
vissza nem térítendő forrásokat szerezhetnek.  
A hazai vállalkozásoknak – itt elsősorban a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra gondo-
lunk, vagy ahogy a hétköznapi szóbeszéd-
ben emlegetjük a KKV-knak – a forrásszer-
zési lehetőségei is elsősorban minisztériu-
mok, de leginkább európai uniós források 
keretében nyílik lehetőség (visszatérítendő 
és vissza nem térítendő forrásokra egyaránt).  
Hogy pontosan mikor is jelennek meg a pá-
lyázatok, azt nem lehet előre megmondani, 
de mindhárom szféráról egyaránt elmondha-
tó: folyamatosan figyelni kell az ismert célte-
rületet, meg kell ismerni azokat a szerveze-
teket, programokat, ahonnan várhatók a ki-
írások. Ez bizony időigényes dolog, és ha ön-
nek erre nincs kellő ideje, akkor igénybe ve-
het pályázatfigyelő szolgáltatást. Ma már 
több cég vállal ilyet, körül tud nézni a piacon. 
Ha pedig rátalált a pályázati kiírásra, akkor 
az is fontos, hogy gyorsan cselekedjen, mert a 
pályázatok beadási határideje nem tart örök-
ké: nem lehet pontos számot mondani, de át-
lagban a pályázat kiírását (megjelenését) kö-
vetően 4–6 héten belül lezárul a beadási le-
hetőség.

Tóth Róbert

2010. január 15–17.

Hogyan szervezzünk és 
működtessünk civil szervezetet?
Civil szervezetek alakulása, gazdálkodása, 

szervezeti működésük, a menedzsment munka,  
szakmai tevékenység, partnerség, a forráste-
remtés lehetőségei, stratégiakészítés, jó példák 
és tanulságos esetek megismerése.

Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos.
Helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-

Kunbábony.
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA (szállással, 

ellátással).
Jelentkezés: http://civilkollegium.google-

groups.com/web/jellap_CKA_kepzesekre.doc

Év eleji 
kurzuskínálat

 
2010. február 5–7.

Civil és nonprofit alapismeretek
– Civil társadalom és civil kurázsi.
– Stratégia, jövőkép és cselekvési terv.
– Helyi közösségbe való beágyazódás előse-

gítésének eszközei.
– Szervezet „revitalizáció”, önkéntes mun-

ka lehetőségei és bevonása a szervezet életébe, 
a motiválás technikái.

– Menedzsment, vezetői készségek fejlesztése.
– Projekttervezés és megvalósítás.
Időtartam: 24 óra/3 nap, bentlakásos.
Helyszín: Civil Kollégium – Kunszentmiklós-

Kunbábony.
Részvételi díj: 9 600 Ft + ÁFA (szállással, 

ellátással).
Jelentkezés: http://civilkollegium.google-

groups.com/web/jellap_CKA_kepzesekre.doc

A jelentkezési lapokat a civilkollegium@
indamail.hu címre, Kaszás Veronikának kérik 
visszaküldeni. Bővebb információ kérhető a 
matev@kkapcsolat.hu címen, a 06 1 201 5728-
as telefonszámon, illetve további részletek (kép-
zésekről, a helyszínről) a www.civilkollegium.hu 
oldalon!

Szeretettel várják önöket év eleji képzéseikre:
A Civil Kollégium Alapítvány munkatársai 

és tanárai
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A települést legelőször egy 1297-
ből származó oklevél említi egy 
határbejárás alkalmával. Birtok-
elidegenítések miatt nem egyszer 

András-kereszt, az újkori 
jelkép  

A szőnyegszövésnek lassan évszázados hagyományai vannak A duzzasztómű és hajózsilip 1936 és 1942 között épült

Gödény-halom a legnagyobb magyarországi kunhalom, 
amelyet temetkezőhelyként és őrhalom gyanánt használtak

oTThonunk

Békés megye nyugati kapuja,         
a Körösök ölelésében

Békés megye nyugati kapujaként ismert 
nagyközség a Körös folyó holtágának 
partján fekszik, a 44-es főút szeli ketté. A 
település és környéke már évezredek óta 
lakott hely. Régészeti nyomok és történet-
írók utalásai bizonyítják, hogy a Körösök 
vidéke a tatárjárást megelőző korban már 
lakott volt. 

a tényleges birtokos mellőzve lett. 
Az 1320-as évek végén az Uzvásáry 
család nyerte el királyi adomány-
ként e területet, melyet 1330. áp-
rilis 18-án iktattak tulajdonába, 
mint önálló falubirtokot. A kö-
zépkori oklevelek szerint az akkor 
Zenthandreas néven ismert birto-
kot Zsigmond király (1387–1437) 
adományozta uralkodásának utol-
só éveiben Hunyadi Jánosnak. Eb-
ben az időben uradalmi központtá 
vált és jelentős kiváltságokkal lett 
felruházva. Mátyás király a koro-
na tartozékainak tartotta és mező-
városi címet adományozott. 1484-
ben Mátyás fiának, Corvin János-
nak adományozta az uradalmat, 
aki 1494-ben egy vélt segítségért, 
vagy támogatásért Dánfy And-
rásnak engedte át, mely később 
Dánfy Márton tulajdonába került, 
aki erőszakos foglalásaival tovább 
növelte birtokát. 1508-ban be-
következett halálával az egységes 
igazgatás alatt lévő uradalom négy 
részre esett szét. 1520 körül Túr-
Szentandrás, majd később Körös-

Szerntandrás volt a település neve. 
1596-ban a tatár segélycsapatok 
megsemmisítették. Az 1600-as 
évek közepére ismét lakottá vált, 

de a századvégi pestisjárvány kö-
vetkeztében elnéptelenedett. 1719-
ben történt meg az újratelepítés, 
amikor is Kabáról érkeztek telepe-
sek. Vértessy Mihály községi bíró 
vezetésével innen indult a XVIII. 
század legnagyobb parasztfelkelé-
se, amely egyben az utolsó kuruc-
lázadás is volt.

A Békésszentandrás nevet 1895-
ben kapta. Az I. világháború vé-
gén az Erdélyből idemenekült 
Farkas János és felesége honosí-
totta meg a szőnyegszövést, s az ő 

hagyományaikból született a vi-
lágszerte ismert szentandrási per-
zsaszőnyeg. A Körösök szabályo-
zásakor a község távolabb került 
az élő folyótól. 1942-ben Hor-
thy Miklós kormányzó felavatta 
határában az akkori Magyaror-
szág legnagyobb duzzasztóművét, 
mely páratlan látvánnyal fogadja 
a turistákat. A környék számos le-
hetőséget nyújt az aktív turizmus 
– horgászat, vízi sport, kerékpáro-
zás, gyalogtúrázás – kedvelőinek. 
Az 1970-ben nagyközségi rangra 
emelt település kiemelt rendez-
vényei a Hunyadi Mátyás Kajak-
Kenu Klub által nyaranta meg-
rendezésre kerülő, országos hír-
névre szert tevő Simon Fiala Ti-
bor-emlékverseny, a BIKE-napok, 
valamint az András Napi Búcsú, 
amely a rendszerváltás óta a nagy-
község napját is jelenti.

A 2001. évi népszámlálás ada-
tai szerint Békésszentandrás a 
kistérség egyetlen katolikus több-
ségű (57 százalékos számarányú) 
települése.
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TeszT

A legtöbb ember azt hiszi, a stressz magától elmúlik. Sajnos nem így 
van, nekünk is tennünk kell érte. Igazán hatékonyan ugyanis csak az ké-
pes relaxálni, aki tudja, milyen pihenési technika a leginkább neki való. 
Kíváncsi vagy rá, hozzád melyik áll a legközelebb? Teszteld!

1. Mit tennél, ha lenne egy szabad napod? 
a) Egyedül maradnék. 
b) Csak feküdnék az ágyban, és végre kipihenném magam. 
c) Végre összejönnék a barátaimmal. 
2. Milyen érzés kerít hatalmába, ha feszültek az idegeid? 
a) Alig kapok levegőt. 
b) Ég a gyomrom. 
c) Jéghideg lesz kezem-lábam. 
3. Szerinted hogyan jellemeznének barátaid? 
a) Együttérző. 
b) Dinamikus. 
c) Makacs.
4. Mit értékelsz igazán? 
a) Ha kellemes a környezet. 
b) Ha gyorsan telik az idő. 
c) Ha mindent meg tudok beszélni a többiekkel. 
5. Mit tennél egy fárasztó nap után? 
a) Elmennék szórakozni. 
b) Beszélgetnék egy jót. 
c) Gyertyafény mellett zenét hallgatnék. 
6. Mit tartasz a legnagyobb erényednek? 
a) Már reggel jó hangulatban ébredek. 
b) Nem lehet olyan könnyen kihozni a sodromból. 
c) Minden újdonság érdekel. 
7. A következők közül mi zavar leginkább? 
a) Ha semmi sem megy simán. 
b) Ha semmi sem történik. 
c) Ha senki nem vesz komolyan. 
8. Melyik kifejezést használod a legtöbbször? 
a) Értem. 
b) Csodás! 
c) Még fel kell fognom! 
9. Melyik italtól lazulsz el leginkább? 
a) Egy pohár vörösbortól. 
b) Egy jó meleg kakaótól. 
c) Zöld teától. 

Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:  
1. a=2; b=1; c=3 2. a=3; b=2; c=1 3. a=2; b=3; c=1
4. a=2; b=1; c=1 5. a=1; b=2; c=3 6. a=1; b=2; c=3
7. a=3; b=2; c=1 8. a=2; b=3; c=1 9. a=3; b=1; c=2;

Az érzékeny. Nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnsz, de sokszor 
rosszul döntesz. Nehezen mondasz nemet, és emiatt gyakran vagy kime-
rült. Lelki egyensúlyod a finom illatok, gyengéd érintések teremtik meg. 
Számodra a legjobb, ha gyakran teszel gondűző sétákat. Menj a termé-
szetbe, ahol megtalálod a harmóniát és az egyensúlyt. Ez segít feloldani 
a testi-lelki korlátokat. Kényeztesd magad masszázzsal, és néha gyújts 
meg esténként egy-egy füstölőt. (9-16) 

A tökéletes. Mindent, amit elvállalsz, tökéletesen végre tudod hajtani. 
Igaz elvárásaid túl nagyok, még magaddal szemben is. Ez nyugtalanít 
és hamar eljutsz arra a pontra, amikor már túlterheled az idegrendszere-
det. Teljes testi-lelki kikapcsolódásra van szükséged ahhoz, hogy ismét 
energiával töltődj fel. Lazíts, lazíts és lazíts! Neked ez jelenti az igazi pi-
henést. (17-21)

Az aktív. Gratulálunk! A stressz nem dönt le a lábadról. Inkább abba 
betegednél bele, ha nem lenne mit csinálni. A legjobb, ha fölös energi-
ádat mozgással vezeted le. Számodra a legajánlottabb pihenési techni-
kák az ugrálókötelezés és az úszás. Ezekkel a sportfajtákkal tudsz a leg-
inkább ellazulni, és levezetni a mindennapi gondok miatt felgyülemlett 
stresszt. (22-27)

Milyen pihenés való neked?

Lemerült a mobiltelefonod akkumulátora? 
Minden mobilnak van tartalék töltés az akkujában, amely a *3370# 

megnyomására önmagától aktivizálódik, így 50 % póttöltést nyújtva. 
Amikor újra töltöd a telefonodat, automatikusan ez is feltöltődik, így a 
következő alkalomra is lesz tartalékod. 

A kocsiban hagytad a kulcsokat és távol vagy a lakástól, ahol a 
pótkulcsot tartod? 

Nos, az a megoldás, hogy hívd fel a lakást, és valaki tartsa közel a te-
lefonhoz a távirányítós pótkulcsot. Neked kb. 20 centiméterre kell tar-
tanod a mobilodat a kocsiajtótól. Amikor otthon megnyomják a táv-
irányítót. Megnyílnak az autó ajtói! A csomagtér ajtajával is működik. 
Tégy egy próbát! 

Mit tegyél, ha ellopták a mobilodat? 
Meg kell tudnod a készüléked sorozatszámát. Ehhez üsd be: *#06# 

HÍVÁS NÉLKÜL és minden más nélkül, és a kijelzőn megjelenik egy 
kód. Ez az egyedi kód az egész világon a te készüléked sorozatszáma. 
Jegyezd fel és tartsd biztonságos helyen. Ha ellopják a telefonodat, ér-
tesítsd a társaságod operátorát, és add meg neki ezt a kódot. Ez lehe-
tővé teszi, hogy teljesen blokkolják a telefont, még ha a tolvaj kicseréli 
is benne a SIM kártyát. Valószínűleg nem kapod vissza a telefonodat, 
de legalább biztos lehetsz benne, hogy aki ellopta, sohasem fogja tud-
ni használni. 

Ebben az a legfontosabb, hogy ha mindenki ismerné ezt a trükköt, ér-
telmetlen volna mobilt lopni. Ezért hát küldd tovább ismerőseidnek, és 
ne felejtsd el felírni és biztos helyre tenni a sorozatszámodat. 

S. O. S.
A segélyhívó szám az egész világon 112. Ez akkor is hívható, ha a tele-

fon billentyűi le vannak zárva. Próbáld ki!

amiről nem is Tudsz

Mire képes a mobilod?

Színezd ki Arielt!
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Körös-szögi  programajánló
Galamb és prémesállat kiállítás
Január 9–10., szombat-vasárnap, 8 óra, 

Gyomaendrőd, Varga Lajos Sportcsarnok
Gyomaendrődi Galamb- és Kisállattenyész-

tők Egyesülete V243, Knapcsek Lajos, tel.: 
(30) 953-1355

I. Szarvasi Kézilabdatorna
Január 9–10., szombat-vasárnap, 8.15 óra, 

Szarvas, Vajda Péter Gimnázium Sportcsarnok
Szarvasi Női Kézilabda Klub, Kasik Gabriel-

la, tel.: (70) 575-1999
Országos állat- és kirakodóvásár
Január 10., vasárnap, 6 óra, Gyomaendrőd 

(Endrődi rész)
Fakupa, Nyílt mix-röplabdabajnokság, 3. 

forduló
Január 10., vasárnap, 9 óra, Szarvas, Petőfi 

utcai sportcsarnok
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-

bolcs, tel.: (30) 627-8548
Emlékezzünk együtt a doni hősökre!
Január 12., kedd, 14 óra, Békésszentandrás, 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Szarvastól Tokajig told a Májkot
Január 15., péntek, 21 óra, Szarvas, Zebra klub

Fülbevaló Klub – Repeta koncert
Január 16., szombat, 21 óra, Szarvas, Vajda 

Péter Művelődési Központ, pinceklub
TÉL-FÉNY fotókiállítás megnyitója
Január 22., péntek, 14 óra, Békésszentandrás, 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Galamb és prémesállat kiállítás
Január 23–24., szombat-vasárnap, 8 óra, 

Szarvas, Petőfi utcai sportcsarnok
Szarvasi Galamb- és Kisállattenyésztők Egye-

sülete V062, Kondacs György, tel.: (30) 664-8045
Rádiómulató – Kikindai Vidám Fiúk
Január 23., szombat, 19 óra, Szarvas, Vasi-

pari Étterem
Vállalkozók bálja
Január 30., szombat, 18 óra, Békésszentand-

rás, Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Állandó kiállítások
Kunkovács László fotókiállítása; Gyoma-

endrőd, Endrődi Tájház, Sugár u. 20. 
Látogatás bejelentése: Katona József Műve-

lődési Központ, tel.: (66) 283-524.
Tessedik városa hajdan és ma – Domán Imre 

néprajzi gyűjteménye; Szarvas, Tessedik Múze-
um, Vajda P. u. 1. 

népszava

Jeles napok
Január
Az év első hónapját a 

csillagászati év megfele-
lő hónapneve után egy-
kor Vízöntő havának is 
nevezték. A csillagásza-
ti hónapok a napév for-
dulópontjaihoz igazod-
va a naptári hónapok 
utolsó dekádjában kezdődnek: a tulajdonkép-
peni Vízöntő hava január 21-én vagy 22-én. 

Január 1. 
A Béke világnapját VI. Pál pápa kezdemé-

nyezésére ünnepeljük minden év első napján 
1968 óta. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az 
előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy 
békében éljünk önmagunkkal, minden ember-
rel és mindennel az egész világon.

Január 6. 
Vízkereszt napja. A karácsonyi ünnepkör zá-

rónapja, ezután veszi kezdetét a farsangi idő-
szak. Háromkirályok napjának is nevezik, és a 
karácsonyfát is ezen a napon bontjuk le. A far-
sang hossza évről-évre változik, mivel zárónap-
ja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől 
a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezde-
téig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a ta-
vaszvárás igen változatos képet mutató ünne-
peiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, 
a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az 
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás idő-
szaka. Latin nyelvterületen a „carneval” szó a 
farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. 

Január 22. 
Vince napja, a bortermelő vidékeken fontos 

nap. Ekkor metszették a vincevesszőt, amit a 
meleg szobában hajtattak, ebből az adott évi 
termés mennyiségére következtettek. Azt tar-
tották, ha ezen a napon jó idő van, jó lesz a 
szőlőtermés is. A Magyar Kultúra Napját 1989 
óta szintén január 22-én ünnepeljük, hiszen 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a 
Himnusz megírását.

Január 26. 
Nemzetközi Vámnap. A magyar kormány 

1992-ben hozott rendeletet e nap hivatalos 
megtartásáról, így 1993 óta Magyarországon is 
ünnepeljük.

fürdők

Gyomaendrődi Liget 
Gyógyfürdő és Kemping
Nyitva tartás: 9.00–20.00 
(minden nap)
Napijegy árak: felnőtt 1000 Ft.-; 
diák, nyugdíjas 750 Ft.-; 
3–6 éveseknek 400 Ft.- 

Szarvasi Gyógyfürdő
Nyitva tartás: 10.00–20.00 
(minden nap)
Napijegy árak: felnőtt 910 Ft.-; 
nyugdíjas 580 Ft.-; diák 
(igazolvánnyal) 430 Ft.-, 
6 éves korig ingyenes 

Kondoroson a helyi lakosság összefogásával pár év alatt teljesen megújult a település 
centruma. A csárda környéke, a burkolat és a díszkút révén alaposan megszépült, 

legfeljebb a villanypózna erdő ront az esztétikai összhatáson 

főuTcák, főTerek

Kondoros átépült, megszépült
„A városépítés antik és nemes mesterségében 

mindig kitüntetett figyelemmel illették a tereket, 
hiszen ezek építészeti, művészeti, urbanisztikai, 
társadalmi értékei szimbolikus tartalmakkal is te-
lítődtek. A terek városaink büszkeségei, amelyek-
ben a civil és a spirituális lendület összegződik... 
Mert a tér egy olyan terület, amely egyrészt a tér-
falakat alkotó épületek előteréül szolgál, másrészt 
egy közösség kulturális önazonosságának szim-
bóluma is” – így összegzik az olaszok többek kö-
zött a maguk csodálatos tereinek lényegét.

Nálunk a főutcák és főterek egy település fő 
ütőerei és talán minősítői is. Szervezik és kifeje-

zik az adott településhez tartozó közösség életét. 
Nemcsak kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató 
intézményeket fogadnak be, hanem a találkozá-
sok és ünnepek helyszínei is, turisztikai vonzerőt 
jelentő látványosságok, értékhordozó helyek. 
Minél sokrétűbbek, annál élőbbek, vonzóbbak. 
Szerencsére mindezt szűkebb pátriánkban is fel-
ismerték, és az utóbbi években a legtöbb telepü-
lésen sok munkát, fáradtságot, pénzt fektettek 
annak érdekében, hogy javítsanak az adott he-
lyiség esztétikai képén. Most induló sorozatunk-
ban a kistérség jelentősebb településeinek „szívé-
ből” adunk „kör-kórképet”. 
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Zöldség kavalkád

hirdeTési Tarifák
Békés Megyei Civil Újság Körös-szögi ki-

adása hirdetési árai:
1/1 old. színes (190 mm x 277 mm):
  60.000 Ft+ÁFA
1/1 old. fekete-fehér (190 mm x 277 mm):
 40.000 Ft+ÁFA
1/2 old. sz: 30.000 Ft+ÁFA
1/2 old. f-f: 20.000 Ft+ÁFA 
1/4 old. sz: 15.000 Ft+ÁFA
1/4 old. f-f: 10.000 Ft+ÁFA
A címoldali és hátsó oldali színes felár: +30%

– Biztos vagy benne, hogy ez minden, amit karácsonyra akarsz Garfield? (1. kép)
– Ez dekoráció, nem édesség, felfogtad? (5. kép)

médiaparTnerünk

Ilyenkor, a nagy karácsonyi étel- és a szilveszte-
ri alkoholfogyasztások után mindannyiunknak 
szüksége van egy kis pihenésre és erősödésre. 
Hiszen a nehéz téli ételek megerőltetik a gyom-
rot, a beleket, az átivott éjszakák pedig legyen-
gítik a szervezetet. Úgyhogy regenerálódjunk 
finom, könnyű ételekkel!

Hozzávalók a töltelékhez: 2 nagy fej hagy-
ma, 1 padlizsán, 2 szál sárgarépa, 2 kaliforniai 
paprika, 1 csokor petrezselyem, olívaolaj, bal-
zsamecet, só, bors, kakukkfű.

Elkészítés: Alapul fél csomag mirelit vajas 
leveles tésztát használjunk. A paprikát gázlán-
gon minden oldalán megsütjük, majd műanyag 
dobozba tesszük fél órára, hogy a saját gőzé-
ben megpuhuljon a héja, és könnyen lehúzha-
tó legyen. A padlizsánt felszeleteljük, besózuk 
és hagyjuk fél órát állni, majd kinyomkodjuk 

a levét. Közben karikákra vágjuk a hagymát, 
megfonnyasztjuk az olajon, és belereszeljük a 
sárgarépát is. Pár percig kavargatjuk, közben 
felcsíkozzuk a megpucolt kaliforniai paprikát, 
és a padlizsánnal együtt a serpenyőbe dobjuk. 
Öntünk rá még egy kis olívaolajat, pár kanál-
nyi balzsamecetet, és addig kevergetjük, amíg a 
padlizsán krémesre fő. Végül beleszórjuk a pet-
rezselymet és a kakukkfüvet is. A ragúval meg-
töltjük a pitét, és 220 fokra előmelegített sütő-
ben 30 perc alatt megsütjük. Jó étvágyat!

Nyegle ifjú felszól a buszsofőrnek:
– Mikor indul ez a szemétláda?
Mire a sofőr egykedvűen:
– Amikor megtelik szeméttel...

*
A tömött autóbuszon csinos nő furakszik az 

ajtó felé, útközben azonban útjába kerül egy fi-
atalember.

– Leszáll, uram? – kérdi a nő.
A fiatalember megfordul, alaposan végigméri 

a hölgyet, és megkérdezi:
– Leszálljak, asszonyom?

*
Egy fiatal csaj felszáll a buszra. Felszólít 

egy öreg urat, hogy adja át a helyét, mire az 
öreg úr:

– Miért adnám át a helyem?
– Azért, mert terhes vagyok.
– Igen? Nem látszik. Mióta?
– Két órája, de úgy elfáradtam.

*
A tömött pesti buszon két barátnő be-

szélget:
– Képzeld, lehet, hogy gyerekem lesz!
– Hát ez nagyszerű, és kitől?
– Nem tudom, nem tudok hátrafordulni.

*
A zsúfolt buszon hepciás kis öreglány beszól 

az ajtóban ácsorgó úrnak:
– Menjen már innen azzal a hordó hasával!
– Hö-hö. Hordó has... Csak látná a csapját 

angyalom! – hangzik a válasz.

*
Csúcsforgalomban a buszra nehezen férnek 

fel az utasok.
– Menjenek már beljebb, annyi hely van ott, 

hogy sakkozni lehetne!
– Jöjjön csak jóember! Úgyis hiányzik egy 

sötét paraszt.

viccek

Buszos sztorik

Tüntessük el a ragasztómaradványokat
A ragasztók nem túl szép maradványai a 

lakkozott felületekről könnyen eltávolíthatók 
margarinnal.

Burgonya-csillogás a nemesfémeknek
Aki nemesfémeket (edényeket, mosoga-

tót) szeretne kifényesíteni, elég, ha a felülete-
ket egy fél nyers krumplival bedörzsöli. Utá-
na már csak egy puha kendővel kell áttörölni. 
És kész is.

Teregetés
Házi körülmények között a ruhákat leg-

jobb természetes légáramlattal, kifeszített kö-
télen szárítani. Fontos, hogy a ruha száradása 
ne tartson sokáig. Néhány ruhafajta speciális 
teregetést igényel. A férfiinget, blúzokat a két 
ujjánál fogva (vagy vállfán) akasszuk fel, a pár-

nahuzatokat sarkuknál fogva gomboljuk rá a 
kötélre.

Tea trágyázáshoz
Tudta ön, hogy a használt teafilter kiváló trá-

gya a cserepes növények számára? Egyszerűen 
csak tegyük a vízzel töltött öntözőkannába és 
hagyjuk ázni.

Dohányszag szagtalanítása
A cigarettafüst hatásos ellenszere az ecetes 

vagy vizes szivacs. Ott, ahol a vendégek do-
hányoznak, a szekrény vagy magasabb tár-
gyak tetején ecettel vagy vízzel átitatott szi-
vacsot helyezzünk el. A szivacs magába szív-
ja a füstöt. A hamutálcában sohase hagyjunk 
hamut és cigarettavéget, mert a szagtalanítás 
eredménytelen lesz. A hamutartót ecetes víz-
zel mossuk ki.

Tippek és trükkök a háztartásban


