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A kondorosi Szlovák Önkor-
mányzat és Szlovák Klub január 
elején adománygyűjtést szervezett 
egy bajba jutott nagysallói család 
megsegítésére. A szlovákiai testvér-
településen élő házaspár két lánya 
és a nagymama december 23-án 
furcsa szagokra és felcsapó lángok-
ra lett fi gyelmes. A gyorsan terjedő 

tűz elől még sikerült kimenekülni-
ük, de a ház nagy része kiégett és 
használhatatlan lett. A hazaérő szü-
lők sem tudtak már semmit tenni, 
könnyes szemekkel nézték, hogyan 
válik mindenük a tűz martalékává. 

A zárlatos karácsonyfa izzó okoz-
ta szomorú karácsonyi tűzeset híre 
Kondorosra is eljutott, ahol a helyi 

szlovákság azonnal a család segít-
ségére sietett. Adománygyűjtésük 
eredménnyel járt: Sonkoly Mihály és 
felesége január 16-án egy roskadá-
sig megrakott kisteherautóval szál-
lította el a 33 család által összegyűj-
tött ruhákat, élelmiszert, használati 
tárgyakat és 160 ezer forintot, ame-
lyet Marián Kotora polgármester je-

lenlétében adtak át a családnak. A 
gyűjtés tovább folytatódik, hama-
rosan szőnyegekkel, bútorokkal és 
további háztartási berendezésekkel 
indul újra kisteherautó. Felajánlá-
sokkal kapcsolatos információért 
Krajcsovicz Andrásnét lehet keresni 
a (+36-30) 687-5702-es telefonszá-
mon.    Hricz Elvira

A kiégett nagysallói ház Indulás előtt a tele pakolt autó

PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁS

Kondorosi adományok a testvértelepülésre

Januártól a jöve-
déki adó emelése 
történelmi csúcs-
ra jutatta a hazai 
üzemanyagárakat, 
ezzel párhuzamosan azonnal be-
indult a benzinturizmus. Mivel 
magyarországi benzinárak az ösz-
szes környező ország árait messze 
meghaladják, így a határ mentiek-
nek jócskán megéri átjárni tankol-
ni, még ha az útiköltséget is fi gye-
lembe vesszük. 

Írásunk a 11. oldalon

BENZINTURIZMUS

Ukrajna 
kánaán...

Január 23-án, szombaton este 
adták át az idei Bárka-díjakat Bé-
késcsabán, a Jókai Színház Víg-
adó-termében. Az irodalmi fo-
lyóirat Kiss György szobrász- és 
éremművész által készített bronz 
kisplasztikával és pénzjutalom-
mal járó díját idén Iancu Laura 
csángó magyar költő, Csehy Zol-
tán szlovákiai magyar költő, kriti-
kus, és Hartay Csaba szarvasi köl-
tő vehette át.

Hartay versei, írásai folyamato-
san megjelennek országos napilap-
okban, irodalmi folyóiratokban, 
rendszeresen publikál a szarvasi 
Newjság.hu-n is, blogját pedig a 
Beol.hu-n vezeti.

Hartay Csaba is „Bárkába szállt”

Az idei díjazottak: Csehy Zoltán, Iancu Laura és Hartay Csaba
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Gyomaendrődön már az 1990-
es évek közepén felismerték, hogy 
a turizmusnak fontos szerepet kell 
kapnia a település életében, ezért 
a város 1997 januárjában megnyi-
totta a Tourinform irodát, amely 
a város fogadószobája. Tevékeny-
ségét jelenleg a Liget Fürdő szom-
szédságában, önálló irodában, 
színvonalas körülmények között 
végzi. Hogy pontosan mivel is fog-
lalkozik, azt Varga Zsófi a irodave-
zető foglalta össze lapunknak. 

– A Tourinform iroda egyfajta 
bemutatóterem, amely a telepü-
lés kirakata, ahol a vendég a térsé-
gi és nemzeti turisztikai kínálattal 
egyaránt találkozik. Fő feladatunk 
a turisták naprakész tájékoztatása 
a környék turisztikai látnivalóiról, 
programjairól, szolgáltatásairól. 
Munkánk során szoros kapcsolatot 
tartunk fenn a térség turizmusban 
érdekelt vállalkozásaival, szerve-
zeteivel, intézményeivel és a háló-
zat többi irodájával, elősegítve ez-
zel a térség fejlődését szolgáló ide-
genforgalmi bevételek növelését. A 
turistainformáción kívül további 
ügyfélszolgálati tevékenységeket is 
elláttunk.

– Megtenné, hogy ismerteti a 
leg fontosabbakat!

– Alapfeladataink között szere-
pel a rendszeres adatgyűjtés a Ma-
gyar Turizmus ZRt. adatbankja 
számára. Az irodák által begyűj-
tött információkból álló online 
turisztikai információs rendszer 
alapját 14 témakörben, több mint 
25000 turisztikai objektum tel-
jes körű adata képezi. E mellett a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. 
szerződéses partnereként üdülé-
si csekkel kapcsolatos teendőket 
is folytattunk. Segítjük a pályá-
zókat: felvállaltuk, hogy kérelmü-
ket összefogva, csoportos igény-
lésként küldjük el a szolgálathoz. 
Ennek előnye, hogy azonnal elbí-
rálásra kerül, valamint nagyobb a 
sikeres pályázatok száma. Ugyan-
csak részt vettünk a Gyomaendrőd 
Vendég Kártya előkészületeiben és 
ügyintézési feladataiban. 

– Információink szerint folya-
matosan bővülnek a szakmai fel-
adataik…

Elegáns külső

Otthonos belső
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A TURISTÁK TÁMASZAI

Gyomaendrőd fogadószobája

– Gyomaendrőd városával egye-
temben nagy hangsúlyt fektetünk 
az idelátogatók tájékoztatására. Az 
idegenforgalmi arculatnak meg-
felelő kiadványcsalád készítését 
kezdtük meg, mely folyamato-
san bővül. A kiadványokra mind 
nagyobb szükség van, mivel a 
Tourinformban egyre több vendég 
fordul meg és az iroda is évről-évre 
több kitelepülésen jelenik meg.

– A kitelepüléseken kiállításo-
kat és vásárokat kell érteni?

– A Tourinform-irodák nagy szá-

zaléka, így a mienk is foglalkozik a 
területi turisztikai marketing gya-
korlati megvalósításával a fenntartó 
által meghatározott követelmények 
szerint. A komplex turisztikai mar-
ketingtevékenységet végező iro-
dák bel- és külföldi kiállításokon, 
jelentősebb rendezvényeken, ese-
ményeken képviselik területüket, 
amelyre ismertető kiadványokat, 
eseménynaptárakat, programfüze-
teket, szállásjegyzéket állítanak ösz-
sze és adnak ki. Tavaly februárban 
az Utazás Kiállításon, márciusban a 
Fegyver-, Horgász-, Vadászkiállítá-
son vettünk részt Budapesten. Má-
jus derekán a „pláza road-show” ke-
retében, a békéscsabai Tourinform 
irodával együtt népszerűsítettük a 
megyét és városunkat Vas- és Győr-

Moson-Sopron megyében. A két 
nap alatt a Szombathelyi Family 
Centerbe és a Győri Plázába tele-

pültünk ki önálló pulttal és népsze-
rűsítő szóróanyagokkal. Május vé-
gén szintén jelen voltunk a Hősök 
terén megrendezett második Nem-
zeti Vágtán, ahol a Haszon Maga-
zin és Gyomaendrőd közös sátrá-
ban képviseltük a várost. A „pláza 
road-show” kivételével minden ese-
ményen ott leszünk idén is. 

– Az ágazatot mennyire viselte 
meg a válság?

– Az iroda látogatottsága két 
év alatt csaknem megháromszo-
rozódott. Kiemelkedően meg-
nőtt az online kapcsolatok száma, 
a személyes érdeklődés mellett a 
legtöbb megkeresést e-mailben 
kaptuk. Azt tapasztaljuk, hogy 
a válság ellenére jönnek turisták 
Gyomaendrődre, viszont csök-
kent a szálláskeresők száma. In-
kább egynapos itt tartózkodásra 
vállalkoznak a látogatók, megspó-
rolván így a szállásköltséget.

– A helyi turisztikai rendezvé-
nyek lebonyolításában mekkora 
szerepük van?

– A májusi, tizenegyedik alka-
lommal megrendezett Nemzetközi 
Sajt- és Túrófesztivált mi szervez-
tük a szakkiállítással együtt. A két 
nap során több ezer látogató volt a 
helyszínen, ezért sikeresnek érez-
zük a program lebonyolítását, rá-
adásul a szakkiállítók is elégedet-
tek voltak a szervezéssel. A sike-
res lebonyolításhoz segítséget kap-
tunk a Bethlen iskola dolgozóitól 
és diákjaitól. Ugyanez vonatkozik 
az Augusztus 20-i Sokadalomra 
és a másnapi Nemzetközi Halfőző 
Versenyre, amelyre ÚMPV-s pá-
lyázaton félmillió forintos támo-
gatást nyertünk. További bevétel-
ként mindkét eseményhez sikerült 
szponzorokat megnyernünk az ön-
kormányzati dotálás mellé. Tavaly 
kevés szerepünk volt a Tour De 
Hongrie biciklis körverseny lebo-
nyolításában, viszont segítettük a 
zsonglőrtalálkozót, amelynek elő-
készítő munkáiból vettük ki a ré-
szünket. 

– Ezeket a rendezvényeket 
idén is megtartják?

– Természetesen. Már a nyári 
szezon végén elkezdtük a 2010-es 
rendezvények időpontjának kitű-
zését, azok előkészületeit. Októ-
ber elején összehívtuk a helyi vál-
lalkozókat és az idegenforgalom-
ban érdekelt szolgáltatókat, beszá-
moltunk munkánkról és terveink-
ről. Megvitattuk a Gyomaendrőd 
Vendég Kártya eredményeit: a ke-
vés érdeklődés miatt ezt a lehetősé-
get jövőre nem folytatjuk, a megye 
többi Tourinform irodájával kö-
zösen szeretnénk kiadni egy egész 
megyét átfogó turisztikai kedvez-
mény kártyát. Januártól egyéb-
ként az irodát összevonták a Ka-
tona József Művelődési Központ, 
Endrődi Tájház és Helytörténeti 
Gyűjteménnyel. Az intézmény ve-
zetője dr. Szonda István, de mi he-
lyileg változatlanul a Liget Fürdő 
bejáratánál vagyunk megtalálha-
tók, és a feladataink is változatla-
nok maradtak. 

Bakulya Mihály

A turisták biztonságérzetét erősítő szolgáltatás, ha egy új, szá-
mukra idegen környezetben megfelelő, hiteles információhoz 
juthatnak. Magyarországon ezt a feladatot 25 éve a Tourinform 
szolgálat látja el, amely mára 150 irodából álló országos háló-
zattá fejlődött.
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Tizedik éve bevált gyakorlat Békésszentand-
ráson, hogy fotókiállítással ünneplik meg a Magyar 
Kultúra Napját. A hagyományos Tél-Fény tárla-
ton szentandrási amatőr fotósok helyi, vagy éppen 
más témájú képeit mutatják be a Körös Művelő-
dési Házban. A január 22-i megnyitón Bődi Má-
ria rendező mondott beszédet, amelyben megkö-
szönte valamennyi közreműködő segítségét, majd 
emléklapot osztottak az alkotóknak és a jubileumi 
fotótortából is jutott minden jelenlévő számára egy 
szelet. Az elmúlt évtized legemlékezetesebb kiállí-
tásait videomagnóról újból megtekinthették a láto-
gatók, így lehetőségük nyílt arra, hogy összehason-
líthassák a régebbi tárlatokat a mostanival.

– A Tél-Fény mára több, mint egy tárlat, én azt 
mondanám ennyi idő után, hogy egyfajta kötő-
dés is Szentandráshoz. Idén 30 alkotó 198 fotója 
tekinthető meg a Könyvtár Galériájában február 

végéig. A kiállítás sikerének titka pontosan a nyi-
tottságában rejlik. Mindenkit befogadunk, nincs 
kötött téma és ez a tarkaság nem vezet a színvonal 
romlásához. Éppen ellenkezőleg: évről-évre javul 
a képek minősége, a méretek is fokozatosan nő-
nek. A szóló fotók mellett a tematikus képsorok-
nak is helye van a tárlaton. Idén a Gondozó Ház 
idős lakóinak kezéről készült képeket láthatjuk 
versekkel kiegészítve. Egzotikus tájak távoli vilá-
gát hozza kissé közelebb a Vietnám, Kambodzsa, 
Jordánia és Izrael életét bemutató képsor, míg a 
trianoni évfordulóra az elszakított vidékeken ké-
szült felvételekkel emlékezünk. Gyönyörű tájké-
pek, nagyszerű pillanatképek és néhány zsáner-
kép teszi feledhetetlenné a jubileumi tárlatot – fo-
galmazta meg a kiállítás lényegét Bődi Mária, aki 
azt is hozzátette, hogy jövőre is lesz Tél-Fény, hi-
szen a hagyománynak folytatódnia kell.

B
 &

 B
 FO

TÓ

Bődi Mária szervező nyitotta meg az eseményt

TÉL-FÉNY FOTÓKIÁLLÍTÁS

Tortával ünnepelt jubileum

Meghívó
A Békés Megye Falusi Turizmusáért 

Egyesület értesíti tagjait, hogy február 18-
án (csütörtök), 15 órai kezdettel fórumot 
szervez a szarvasi Vajda Péter Művelődé-
si Központban (Kossuth tér 3.). A téma az 
adózási szabályok megváltozása lesz. A fó-
rum meghívott előadója az APEH képvi-
seletében Kopján-Kiss Károly, akihez előze-
tesen Maczkó Dóra által lehet eljuttatni az 
adózással kapcsolatos kérdéseket. 
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Mint azt Knapcsek Lajos elnöktől 
megtudtuk, 240 tenyésztő, 1237 
kedvencével volt jelen, ami szí-
nültig megtöltötte a sportcsarnok 
küzdőterét. A nagy érdeklődés be-
tudható a gondos szervezésnek és 
a környező egyesületek „mozgósí-
tásának”. Különösen a túrkeveiek 
és a kondorosiak voltak aktívak, de 
érkeztek tenyésztők az ország szá-
mos más pontjáról is.

– Egyesületünknek jelenleg har-
minchétfős a taglétszáma, de szép 
számmal akadnak pártolóink is, 
akikre ugyancsak számíthatunk 
ilyen volumenű rendezvényeken. 
Tőlük és támogatóinktól rengeteg 
segítséget kapunk minden évben – 
mondta elöljáróban Knapcsek La-
jos, aki a galambtenyésztés helyi 

múltját is összefoglalta.
– Gyomán az ötvenes évek ele-

jén indult meg szervezett formá-
ban, néhány év múlva kettévált a 
röptető postagalamb és a kiállí-
tási galambtenyésztés, sőt később 
Endrődön is szerveződött egy „tár-
saság”. A két település egyesítésé-
nek évében, 1982-ben összevonták 
a három egyesületet, azóta min-
den évben rendezünk kiállításo-
kat. Eleinte az egyesület otthoná-
ul szolgáló Közösségi Házban, ké-
sőbb a növekvő galamb és kisállat 
létszám végett a sportcsarnokban 
került sor a rendezvényekre. A tag-
ság időközben fokozatosan fejlesz-
tette eszközállományát, a rendez-
vényeinkre pedig mindig jól kép-
zett bírálókat igyekeztünk meg-

A sportcsarnokot zsúfolásig megtöltötték kedvenceikkel a tenyésztők

Munkában a bíráló

Óriás kosorrú bak Szakáll nélküli selyemtyúk Galambból volt a legtöbb 

KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS GYOMAENDRŐDÖN

Galambok, nyulak és díszbaromfi k hada

King, Strasszer, Amerikai óriásposta, és még sorolhatnánk azo-
kat a galambfajtákat, amelyeket január 9–10. között bárki meg-
szemlélhetett a gyomaendrődi Varga Lajos Sportcsarnokban ren-
dezett országos kiállításon. A V-243 Gyomaendrődi Egyesület ál-
tal szervezett eseményt nyulak és díszbaromfi k színesítették, sőt 
néhány ritka szép kismadarat is megcsodálhattak a látogatók.

hívni, akik a legkiválóbb egyede-
ket kiválasztják.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy 
a januári időzítés sem a véletlen 
műve, hiszen a galambok tollaza-
ta a téli hideg hatására ilyenkor a 

legtökéletesebb. S, hogy valakit mi 
visz rá, hogy ezt a sportot válassza, 
arra az elnök a következőket vála-
szolta. 

– Az ember többnyire hobbiból 
kezdi, aztán életformájává válik. 
Amikor nekiláttam, nem gondol-
tam volna, hogy egyszer majd nem 
tudok meglenni nélküle. Nem ál-
lítom, hogy olcsó passzió lenne, 
mert egy-egy kiállításon való rész-
vétel elég drága mulattság, meg hát 
a takarmányt sem adják ingyen, de 
a horgászat, vagy a vadászat sem 
fi lléres dolog manapság… 

Már pedig ennek a sportnak ép-
pen a kiállítások adják a sava-bor-
sát, amellyel ráadásul mindenki jól 
jár. A győztesek serleget és okleve-
let kapnak, a tenyésztők megmu-
tathatják munkájuk eredményét, 
a látogatók pedig igazán csodá-
latos állatokban gyönyörködhet-
nek. Ahogy Knapcsek Lajos ösz-
szegzéséből kiderült, így történt ez 
Gyomaendrődön is.

– Többekkel egyeztetve, nyugod-
tan kijelenthetem, hogy jól sikerült 
rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött. A látogatók részéről meg-
felelő érdeklődés mutatkozott, a te-

nyésztők elégedettek voltak az elhe-
lyezéssel és az itteni körülményekkel, 
ezért semmi nem indokolja, hogy jö-
vőre ne legyen folytatás – tette hozzá 
végezetül az elnök.

Bakulya Mihály
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Kardos községben 1989-ben 
alakult meg a sportkör, melynek 
fő sportága a labdarúgás volt. 
A klub néhány évi szünetelteté-
se után, 1998-ban kezdete el újra 
működését Kardos-Örménykút 
Községi Sport Klub néven. Az 
egyesület fő támogatója Kardos és 
Örménykút község önkormány-
zata, de mivel a települések állan-
dó forráshiánnyal küzdenek, így 
az egyesület eredményes műkö-
déséhez elengedhetetlenül szük-
séges egyéb szponzorok, magán-
személyek, vállalkozók felajánlá-
sa, támogatása. A vezetés pályá-
zat útján is igyekszik támogatást 
szerezeni, hogy évről-évre bizto-
sítsa a működéséhez és a fejleszté-
séhez szükséges forrásokat. Ilyen 
sikeres kérelem volt 2009 májusá-
ban a Békés Megyei Önkormány-
zathoz benyújtott civilszervezetek 
fejlesztésére kiírt pályázat. Ezen a 
sportkör ősszel 600 ezer forintos 
támogatást nyert a sport és sza-
badidő hasznos, tartalmas eltöl-
téséhez, valamint az egészséges 
életmód kilalkításához alkalmas 
sporteszközök, illetve internet el-
érésére is alaklmas számítógép 
beszerzésére. A kondi, valamint  
fi tnesz és egyéb szórakoztató esz-
közöket a volt iskola (faház) épü-
letében helyezték el, ahol a spor-
tolásra megfelelő termek, öltözők 
és zuhanyzók is rendelkezésre áll-
nak. 

Egy Mobilitás pályázat révén 
már korábban kialakították az is-
kolai és szabadidő központot, de 

Zenére minden könnyebben 
megy

A legmodernebb felszereléseket sikerült beszerezni

A kondigépek szomszédságában a csocsó is menő

A KARDOSIAK RÉGI VÁGYA TELJESÜLT

Egy-kettőre népszerű lett a szabadidőklub

sporteszközök hiányában egészen 
eddig nem volt megfelelően ki-
használva. Az épület megnyitásá-
val a sportot szerető helyiek régi 
vágya teljesült. A kialakított hely-
ségeket a helyi önkormányzat té-
rítésmentesen biztosítja, a korsze-
rű mobil számítógép pedig a Pol-
gármesteri Hivatalba került, ahol 
a sportkör adminisztrációs felada-
tait is végzi, illetve az internet hoz-
záférés biztosított. Az új sportesz-
közöket az egyesület által megbí-
zott személyek társadalmi munká-
ban felügyelik, így a fi ataloktól a 
nyugdíjasokig, a hét minden nap-
ján bárki szabadon használhatja 

azokat. A gyermekek szórakozta-
tására pingpong- és csocsóasztal 
is rendelkezésre áll, utóbbit szin-
tén most vásárolták és népszerű-
sége vetekszik az erőgépekével.

B. M.
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Miskolc-Tapolca bejáratánál, a főút mel-
lett található a Casablanca Panzió és Ká-
vézó, amely ingyenes parkolóval, 2 db 
különágyas, 7 db franciaágyas szobával, 
valamint 1 db apartman (lakosztály) zu-
hanykabinos fürdőszobával, minibárral, te-
lefonnal és kábeltelevízióval áll a vendégek 
rendelkezésére. A pótágyazható szobáknak 
köszönhetően 30 fő részére tud kényelmes 
szállást biztosítani.

A földszinten kialakított reggeliző-helyi-
ség a szálláshoz elengedhetetlen szolgálta-
tást nyújtja, egyéb napszakokban pedig sö-
rözőként működik. Az otthonosan és ízlé-
sesen berendezett Kávézó nyugodt és meg-
hitt beszélgetéseknek adhat otthont. A „Ca-
sablanca-terasz” a gondtalan időtöltés szín-
helye, családok, baráti társaságok, üzletem-
berek kedvelt esti pihenője.

A panzió 500 méterre található a Bar-
langfürdőtől.

Bővebb információ, 
szobaárak, elérhetőség: 
3519 Miskolc-Tapolca, 
Miskolctapolcai út 43.

Telefon/Fax: +36 46/505-545, 
+36 46/505-546

Honlap: www.casablancapanzio.hu
E-mail: casablanca.panzio@chello.hu

A kondorosi Osgyán András is osztja ezt a 
véleményt, aki jószágtartással foglalkozik. Az 
évente felhizlalt és eladott sertések hozzávetőle-
gesen annyit hoznak a konyhára, hogy minden 
negyedik disznó felnevelése, illetve a feldolgo-
zás ingyen van. Kérésünkre a vállalkozó gyors 
számítást végzett, mibe is kerül egy 150 kilós 
hízó feldolgozása. Karácsony előtt 400 forin-
tot kértek az élő sertés kilójáért, így a hizlaló 
markát 60 ezer forint ütötte. Hogy mit lehet 
egy hagyományos jószágból kinyerni levágás 
után, azt csak megbecsülni lehet. Attól függ 
milyen az állat fajtája, mivel és hogyan etették.
Osgyán András azt mondja, hogy az állat sú-
lyának bő kétharmada hasznosulhat, azaz 
nagyjából esetünkben 100 kilónyi hús, illetve 
zsír, szalonna az, ami feldolgozható. Sok helyen 

Házi vágás esetén a füstre is
sok fi nomság kerül

HENTESTŐL VAGY HÁZILAG?

Megéri-e otthon disznótorozni?
Az otthon készített hurka, kolbász, sajt, májas íze össze sem hasonlítható a boltiéval. 
Nagyon sok család ezért vág disznót a hideg idő beköszöntével. Disznóvágáskor össze-
jönnek a rokonok hajnalban, a munka pedig gyorsan megvan délutánra, s így akár 50 
százalékkal olcsóbb lehet minden készítmény, mintha a boltban venné meg az ember. 

HÍZÓ, FELDOLGOZÁS UTÁN

termék súly (kg) becsült ár (Ft)
sonka 10–15 16–20 000
sütnivaló hús 10–12 10–15 000
kolbász 35–40 50–60 000
hurka 6–8 8–10 000
töltött káposzta 4–5 5–6 000
tepertő 6–8 5–6 000
sajt 4 4 000
zsír 15–17 8–9 000
májas 4 4 000

tes munkabére 5000 forint körül alakul. A pénz 
mellett a háziak megreggeliztetik, megebédelte-
tik a mestert, s búcsúzáskor kóstolót is adnak 
neki. Azaz a böllér 10 ezer forintnyi értéket kap 
pénzben és természetben. A keze alá segítenek 
a háziak, a rokonok, akik ellátása és a kóstolók 
szintén komoly értéket képviselnek. (Igaz a kö-
vetkező disznóvágásnál mindezt visszaadják.)

A feldolgozás után 120–140 ezer forintnyi 
értékkel rendelkezik a család. Ha a költsége-
ket ideszámítjuk, 90–110 ezer forint közé tehe-
tő az a disznóvágás után fagyasztóba, füstölő-
be, spájzba kerülő érték, vagyis egyértelműen 
megéri otthon hízót vágni.

B. L. A.

MÉDIAPARTNERÜNK

két sonkát hagynak füstölésre, egy kisebbet és 
egy nagyobbat. A feldolgozás elképzelhetetlen 
az egyénileg fűszerezett kolbász, hurka, töl-
tött káposzta, a frissen igen fi nom aranyszí-
nűre sütött tepertő, illetve sütnivaló hús nél-

kül. Ahány ház annyi szokás. A mai napig a 
legtöbb családban készítenek jóféle májast, 
disznósajtot, sőt esetenként még pörköltet is.
Táblázatunkban az adatok csak tájékoztató 
jellegűek. Ha valaki elmegy valamelyik hiper-
marketbe, egy-egy akció után olcsóbban sze-
rezheti be a termékeket. Igaz, azok íze, vagy 
a minősége meg sem közelíti a házi készítmé-
nyekét. 

A táblázatban nem tüntettük fel a kiadáso-
kat. A feldolgozás során a pörzsölésre, melegí-
tésre felhasznált gáz, a fűszerek, az előre vásá-
rolt tisztított bél értékére, illetve a pálinka, sör, 
bor, üdítők költségeire 20 ezer forintot számol-
tunk. Az egyre inkább gyakoribb fogadott hen-
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A program „hivatalos” részében 
Lovász György (5. dan) elnök kö-
szönte meg a jelenlévők áldozatos 
segítségét, akik nélkül a klub nem 
zárhatott volna kimagaslóan sike-
res évet. A vezető szakmai értéke-
lése során számba vette a legjelen-
tősebb külföldi és hazai versenye-
ket, illetve az ott elért eredménye-
ket. Közülük is kiemelkedett Melis 
Erik bronzérme és Lovász Gergely 
ötödik helye az SKI anyaszervezet 
athéni világbajnokságán, amelyet 
63 nemzet képviselői között értek 
el. Egy másik shotokan világszö-
vetség, az SKDUN egri világese-
ményén (erre 45 ország karatézói 
neveztek) Melis Erik és Laurinecz 
Zsolt aranyérmet nyert. Brachna 
Bence a Magyar Karate Szakszö-
vetség nagyválogatottjának tagja-
ként több nemzetközi tornán ered-
ményesen szerepelve kvalifi kálta 
magát a marokkói vébére. Melis 
Vivien a magyar bajnokságon lett 
bronzérmes, Borzi Balázs az újvi-
déki Duna Kupán állhatott a do-
bogó tetejére, a jó szezont pedig 
a szombathelyi SKI országos baj-
noksággal fejezte be az egyesület, 
ahol valóságos éremeső hullott ver-
senyzőire, miután Brachna Bence, 

Laurinecz István, a Lau-Federn Kft. tulajdonosa veszi át oklevelét

Sikerkovácsok és mestereik

FO
TÓ

K
: B

A
B

Á
K

 ZO
LTÁ

N
/N

EW
JSÁ

G

KARATÉS ÉVZÁRÓ

Ünnepeltek a szarvasi harcművészek
Közel 30 éves fennállása legeredményesebb évét zárta 2009-ben 
a Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület, amelynek ve-
zetői január derekán vacsorával egybekötött házi ünnep kereté-
ben elevenítették fel az elmúlt esztendő legfontosabb momen-
tumait. Az összejövetelről természetesen nem hiányoztak a szü-
lők, és a támogatók sem, az önkormányzat részéről pedig Giricz 
Katalin sportbizottsági elnök tett eleget a meghívásnak. 

LEXIKON
A karate: Okinawából és Ja-

pánból származó küzdőművé-
szet. Ütések, rúgások és azok 
elhárítására szolgáló védések 
rendszere.

Öt fő eleme: Jellem, tiszte-
let, szorgalom, önuralom, aka-
raterő.

Célja: A gyakorlatok tökéle-
tesítése és a jellem fejlesztése.

A Shotokan: A világon a leg-
elterjedtebb karate stílus. Az 
elnevezés modern megterem-
tője, Funakoshi mester 1936-
ban, Tokióban megnyitott első 
dojo-jára utal, amelynek ez volt 
a neve. 

Jelképek: Shotokan: a fel-
kelő nap és a tigris; Fudokan: 
a sas.

Övfokozat: Jutalom az el-
végzett munkáért, serkentés a 
további munkára. A technikai 
és szellemi szint jelölése.

A magyarországi fő stí-
lusok: JKA Shotokan, SKI 
Shotokan, Fudokan, Sankukai, 
Hayashi-ha Shito-ryu, Isshimi 
Shito-ryu, Goju-ryu, Goju-kai, 
Kushi-do, Wado-ryu, Wado 
kai, Kyokushinkai

A karate mozgások fő cso-
portjai: Kihon - alapiskola; 
Kata - formagyakorlat; Kumite 
- küzdelem; Tameshiwari - tö-
réstechnika.

A technikák fő csoportjai: 
Ütések, védések, csapások, söp-
rések, rúgások, esések, állások.

Laurinecz Zsolt, Lovász Gergely, 
Melis Erik, Melis Vivien és Seres 
László is győzött kategóriájában, 
Poljoka Kristófot, Sallai Mártont és 
Csasztvan Ákost pedig éppen klub-
társa akadályozta meg ebben. 

Lovász György beszámolójában 
említést tett még a két nagyszerű 
hangulatú házi versenyről, az öv-
vizsgákról, valamint a Yutaka Koike 
5. danos japán mester által megtar-
tott szarvasi edzésről, amelyen va-
lamennyi környező klub komoly 
létszámmal képviseltette magát. 
Yutaka immár a harmadik magas 
fokon képzett távol-keleti harcmű-
vész volt, aki a Szarvasi Harcmű-
vész és Küzdősport Egyesület veze-
tőjének invitálására érkezett a Kö-
rös-parti városba, hogy átadja tech-
nikáit a helyi sportolóknak. 

Az egyesület egyébiránt négy 
helyszínen (Művelődési Ház, Főté-
ri, Szlovák és a csabacsűdi Trefort 
iskola) működik, közel 70 fős tag-
létszámmal, a versenyzők felké-
szítését Lovász György mellett 
Ruzsinszki György és Lipták Tibor 
edző végzi. Ők együttesen az ízle-
tesen elkészített marhapörkölt el-
fogyasztása előtt közösen köszön-
ték meg a sportolók egész éves ál-

dozatos munkáját, a támogatókat 
pedig elismerő oklevélben részesí-
tették hálájuk jeléül.

A Szarvasi Harcművész Egye-
sület idén is várja a jelentkezőket 
gyermek, ifj úsági és felnőtt cso-
portjaiba. Akik kedvet éreznek a 
karate technikáinak elsajátításá-
hoz, önvédelmi technikák tanulá-
sához, vagy akár a versenyzéshez, 
azok hétfői napokon 18 órától je-
lentkezhetnek a Vajda Péter Műve-
lődési Központban.

A klub legfőbb támogatói: 
Lau-Federn Kft., Aranyszar-
vas Apartmanház, Kató-Fotó 
Optika, Békés Megyei Vízmű-
vek, Worktrans Kft., Szarva-
si Mozzarella Kft., Vas-Fémipari 
Zrt., Szarvas és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Kenzo Kft., Hot-ball 
Squash Club és Szarvas Város Ön-
kormányzata.

Bakulya Mihály
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A Don-kanyar áldozataira emlékeztek

MOZAIK

Szakosztályba tömörülve

A főhadiszállás a Körös Művelődési Házban van 

Javában zajlanak a küzdelmek a 
sakkozók Körös-kupáért zajló me-
gyei csapatbajnokságában. A pont-
vadászatban 8 klub vesz részt, köz-
te a békésszentandrási szakosztály, 
amely a Hunyadi Mátyás SE-n be-
lül alakult meg 2008-ban. 

Mint azt Nemcsényi Zsolt szak-
osztályelnöktől megtudtuk, sakk-
élet korábban is folyt a telepü-
lésen, de szervezett formában 
mindössze a helyi egyéni bajnok-
ságot tudták lebonyolítani éven-
te. Néhány rutinos sakkozó felve-
tésére döntöttek úgy, hogy szak-
osztályba tömörülve, komolyabb 
munkába kezdenek. Ezt követő-

en neveztek be a megyei csapat-
bajnokságba, ahol az első évben a 
középmezőnyben végeztek és je-
lenleg is hasonló játékerőt képvi-
selnek. Decemberben nagy siker-
rel bonyolították le az első alka-
lommal kiírt nyílt rapid bajnok-
ságot, amit rendszeressé szeretné-
nek tenni, és amelyről már mi is 
beszámoltunk a Civil Újságban. 
További céljuk, hogy minél több 
helyi fi atallal megszerettessék ezt 
a sportot. Ennek érdekében fel-
vették a kapcsolatot a helyi iskolá-
val, és rendszeres foglalkozásokat 
szeretnének tartani az érdeklődő 
gyermekek számára.

ÉRTESÍTÉS
A Mozgáskorlátozottak Bé-

kés Megyei Egyesület gyoma-
end rődi csoportja vezetősége 
értesíti tagjait, hogy 2010-ben 
az alábbi rend szerint tarja fo-
gadóóráit. 

A gyomai városrészben: 
minden kedden 14–16 óra 
között, a Mirhóháti úti idő-
sek napközijében.

Az endrődi városrészben: 
minden szerdán 14–17 óra 
között a Rózsakert Idősek 
klubjában, az Endrődi úti be-
járat felől.

Sürgős esetben hívható 
Csőke János csoportvezető a 
(+36-70) 943-5614-es mobil-
telefonszámon.

Irodát kaptak a polgárőrök
Otthonra lelt a Gyomaendrődi 

Polgárőr Egyesület, így a jövőben 
elhárul az a probléma, hogy nincs 
olyan állandó helyük, ahol meg-
beszélhetnék mindennapi felada-
taikat, vagy vendégül láthatnák 
az új jelentkezőket. A szervezet 
segítségére az önkormányzat sie-
tett, amely a polgármesteri hiva-
tal udvari épületében bocsátott 
rendelkezésre egy a körjegyző-
vel, illetve a kerületi állatorvos-
sal közös használatú irodát. A 
helyiség talán megoldást jelent-
het arra is, hogy az egyesület tag-
létszáma elmozduljon a mostani 
34 főről, ami a település lélekszá-
mához viszonyítva meglehetősen 
alacsony. A megfelelő létszám el-

engedhetetlenül szükséges ah-
hoz, hogy a helyi szervezet zavar-
talanul elláthassa társadalmi te-
vékenységét, ami a közbiztonság, 
a bűnmegelőzés és a környezet-
védelem szempontjából rendkí-
vül fontos. A polgárőrségnél nem 
számít a végzettség, feltétel a 18. 
életév betöltése és előny a jogo-
sítvány. 

„Csabacsűd érdeke, hogy törté-
nete, emlékei megőrződjenek!” – 
vallják ezt annak a lelkes kis cso-
portnak a tagjai, akik Helytörté-
neti Klubot hoztak létre. Már ré-
gebben felmerült a községben egy 
olyan önkéntesen szerveződő klub 
létrehozására, amely összefogná 
azokat a helybelieket, akik szíve-
sen vállalkoznának helyismereti, 
helytörténeti kutató munkára. Az 
érdeklődők január derekán tartot-
ták az alakuló ülést a könyvtárban, 
de továbbra is szeretettel látnak 
bárkit, akit érdekel a téma. Várják 
azokat is, akik információkkal, do-
kumentumokkal, fotókkal rendel-
keznek Csabacsűd múltjáról. Je-
lentkezni és informálódni szemé-
lyesen a könyvtárban lehet, vagy 
az alábbi telefonszámokon Szenczi 
Jánosnál: (+35-66) 536-423; (+36-
30) 295-9948. 

Gyári források megerősítették, 
hogy nyár végén kezdik forgalmaz-
ni Európában a Suzuki Swift új ge-
nerációját. A hivatalos megfogal-
mazás szerint „az új modell forma-
világa a jelenlegi továbbfejlesztése 
lesz, mérete nő ugyan, de arányai-
ban hasonló marad.” A cég számá-
ra rendkívül fontos az új generáció, 
hiszen Európa több országában is a 
kínálat legnépszerűbb modelljének 
számít. A teljesen új alapokra épü-
lő autóban frissülnek a benzinmo-
torok, amelyek között akár turbós 
blokk is felbukkanhat. Nincs hír 
a dízelekről, tény viszont, hogy a 
Volkswagen nemrég szerzett húsz-
százalékos tulajdonrészt a japán 
gyárban. Ez alapján elképzelhető, 
hogy az új Swift német eredetű dí-
zelmotorokat kap.

A kondorosi megemlékezés pillanatai

A kondorosi Világháborús Hő-
sök Emlékművénél január 12-én 
gyertyagyújtással emlékeztek meg 
a Magyar Hadsereg Don-kanyar-
ban elesett áldozatairól. Immár 
67 éve múlt, hogy II. világhábo-
rú keleti frontján nagy erejű táma-
dás érte a Don-kanyarban védelmi 
állásokat elfoglalt, közel 200 ezer 
fős 2. magyar hadsereg egysége-
it. Sokáig csak annyit írtak a tör-
ténelemkönyvek, hogy a Don-ka-
nyarban elpusztult szinte a teljes 2. 
magyar hadsereg. A rosszul felsze-
relt, az orosz télre fel nem készült 
magyar katonák hatalmas túlerő-
vel álltak szemben. Mintegy 140 
000 ember pusztult el az ellenséges 
tűzben és az ennél is veszélyesebb 
orosz ítéletidőben. Áldozatok vol-
tak ők, de hős áldozatok!

Szép számú érdeklődő láto-
gatott január 12-én a Hősök 
szobrához Békésszentandráson 
is, a Doni katasztrófa évfordu-

lóján. A Békéssy János Hely-
történeti és Hagyományőrző 
Egyesület által szervezett meg-
emlékezésen Hévizi Róbert el-
nök tartott emlékbeszédet, ezt 

követően koszorút helyezett el 
több civil szervezet képviselő-
je, majd gyertyák és mécsesek 
gyújtásával tisztelegtek a jelen-
lévők az áldozatok emléke előtt.

Helytörténészek 
Csabacsűdön

Új Swift a láthatáron



Békés Megyei Civil Újság2010. február 9

Pályázati forrásból és a mel-
lérendelt önerőből, csak-
nem 82 millió forintos ráfor-
dítással korszerűsítették a 
gyomaendrődi Körös Szálloda 
és Éttermet. 

A Szabadság téri vendéglátóhe-
lyet építésének 100. évfordulója 
és a felújítása befejezése alkalmá-
ból rendezett ünnepség keretében 
avatták fel január 15-én. 

A helyiek által ma is Hollernek 
nevezett hotelben mind a 11 szo-
bához külön fürdőszobát építettek, 
kicserélték a nyílászárókat, korsze-
rűsítették a fűtést, a légtechnikai 
berendezéseket, a villamos háló-
zatot. A szállodai szobák és a fo-
lyosó padlózatára új szőnyegpadló, 
illetve parkettaburkolat került, a 
szobákat új bútorokkal rendezték 
be. Sokat áldoztak a földszinti ét-
terem rendbehozatalára is, az ud-
varban pedig zárt parkolót alakí-

MOZAIK

Megújult a 100 éves Holler

A szobák komfortosabbak, otthonosabbak lettek

Új pályázatok a 
KKV szektornak

A Regionális Operatív Prog-
ramokban (ROP) 2010 elején 
újabb telephely-fejlesztési pályá-
zat jelent meg, amelyre 10 mil-
liárd forintot különítettek el. A 
2010-es regionális pályázati ki-
írások mellett a rehabilitáció-
val foglalkozó intézményeknek 
is januárban jelent meg pályá-
zat. Újdonság a turisztikai pá-
lyázatok között a vállalkozások-
nak szóló kisösszegű támogatás, 
emellett a település rehabilitáció 
keretében a lelakott városrészek 
megújítására is lehet támogatást 
igényelni. Folytatódik az önkor-
mányzatok számára a belterüle-
ti utakra, kerékpárutakra szóló 
pályázat. Emellett 100 milliárd 
forintnyi, a tevékenység bővíté-
sét támogató forgóeszközhitel 
áll új feltételekkel a vállalkozá-
sok rendelkezésre úgy, hogy a 
termelő és szolgáltató szektor 
mellett már a kereskedelem sze-
replői, köztük a gépjármű már-
kakereskedők is igénybe vehetik 
a forrást. A kezdő vállalkozások 
és a hitellel korábban nem ren-
delkező vállalkozások, pedig te-
vékenységbővítés nélkül is hoz-
zájuthatnak a hitelhez.

tottak ki. A családi vállalkozásban 
üzemeltetett Körös Szálloda és Ét-
terem a tavaly tavasszal kialakított 
új pizzériával, galériával és az étte-

rem alatti pincerészben létrehozott 
borozóval együtt immár XXI. szá-
zadi követelmények között fogad-
hat vendéget.                        G. K.

KEMÉNY TŰZIFA ÁRUSÍTÁS
 Érdeklődni, megrendelni 
 a nap bármely szakában!    
Telefon: 
06-20/263-2419

A Kondorosiak Baráti Köre Közhasznú Alapítvány karácsony előtt „Le-
gyen karácsonyfája mindenkinek” elnevezéssel fenyőfa-adományozási ak-
ciót tartott. Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esély-
egyenlőségi Osztálya által támogatott projekt keretében összesen 50 000 
forint értékben vásárolt az Alapítvány fenyőfákat, amelyet a Védőnői Szol-
gálat által javasolt 25 rászoruló kisgyermekes család részére juttattak el.

A kondorosi szlovákok hírei
A kondorosi Szlovák Klub évi rendes alakuló ülésére idén január 8-án 

került sor, ahol elfogadásra került az előző év programjairól és a költségve-
tésről szóló beszámoló, illetve az idei évi program- és költségtervezete. Hír 
még, hogy a klub és a Szlovák Önkormányzat szervezésében 2010. febru-
ár 20-án hagyományőrző disznótort tartanak a Napsugár Vendéglő udva-
rán. A feldolgozásra kerülő sertést támogatói felajánlásként kapják.

Karácsonyfa-adományozás

Február 13-án Kondoroson a  Napsugárban, svédasztalos vacsorával.
Zenél a Silver zenekar!

Érdeklődni a helyszínen, vagy a 06/30-299-6898 vagy a
 06/20-981-0701 (Takszöv. Pannon Team) telefonszámon lehet.

Valentin-napi bál
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A Békésszentandrási Kézműve-
sek Egyesületénél meglehetősen 
mozgalmasan alakultak a 2009-
es év utolsó napjai. Az esemény-
dömping a hagyományos karácso-
nyi kézműves kiállítással kezdő-
dött, amelyet a Szent András-napi 
ünnepséget követően tekinthettek 
meg a látogatók. A tárlat az egye-
sület tagjainak munkáit mutatta 
be a könyvtár aulájában. Ezt köve-
tően december során két alkalom-
mal tartottak játszóházi foglalko-
zást gyermekek, szülők és nagy-
szülők részvételével. 

– Ezeken a foglalkozásokon 
nemcsak népi kézműves tevékeny-
ségekkel ismerkedhettek a jelenlé-
vők, hanem kipróbálhatták a fes-
tészetet, sőt készíthettek gipszből 
karácsonyi díszeket, mécses tartót, 
és az alkotásokat mindenki hazavi-

hette – számolt be lapunknak Sza-
bó Edit elnök, aki azt is fontosnak 
tartotta elmondani, hogy az ese-
mények költségeit a Békés Megyei 
Önkormányzat civil szervezetek 
számára kiírt pályázati forrásból 
teremtették meg.

– A játszóházunkat színesítet-
te a Vértessy Tánc-Sport Egyesü-
let táncosainak bemutatója, akik a 
neves nap alkalmából Mikulásnak 
öltöztek. Köszönjük nekik a fellé-
pést és a bemutatót, miként hálán-
kat fejezzük ki a családsegítőknek 
is, hogy részt vettek rendezvénye-
inken, illetve segítségünkre vol-
tak a kopogtató készítésénél. Re-
ményeink szerint, akik részt vettek 
programjainkon, jól érezték ma-
gukat és a jövőben is megtisztel-
nek bennünket – tette hozzá az el-
nök asszony.

JÁTSZÓHÁZAK PÁLYÁZATBÓL

Mozgalmas téli délutánok

Gipszdíszek festése

Gyertyaöntés

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai jelképesen Mikulás egyenruhát öltöttek

Gyerekek és felnőttek együtt kézimunkáztak

Adventi koszorúk is készültek
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Őszi átadása óta a hunyaiak 
kedvelt közösségi tere lett a sport-
pályánál található Ifj úsági Klub, 
ami immár nem teljesen találó 
elnevezés, hiszen a fi atalok mel-
lett a középkorúak is előszeretet-
tel látogatják. 

Mint azt a klub vezetőjétől, 
Hegedűs Rolandtól megtudtuk, 
a ház egykor a nyári if júsági 
építőtáborok résztvevőinek el-
helyezésére szolgált, de miu-
tán megszűnt a táboroztatás, 
kihasználatlanul maradt. Volt 
hozzá egy régi, meglehetősen 
rossz állapotú épület is, amit 
konditeremnek használtak, 
amíg a f iatalok körében fel nem 
merült egy kulturáltabb közös-
ségi tér kialakítására. Ötletü-
ket és elképzeléseiket az önkor-
mányzat karolta fel, amely köz-
munkával önerőből 2009 őszére 
felújította és berendezte a klu-

KÖZÖSSÉGI ÉLET HUNYÁN

Ifj úsági Klub, amely mindenkié

Sok féle szabadidős tevékenységre van itt lehetőség

A klub egyéb közösségi rendezvények befogadására is alkalmas

ső épületrész eszközeit önkor-
mányzati támogatással tudtuk 
beszerezni. A súlyzókészlet és a 
kondigépek használatáért jelké-
pes összeget szedünk, amit állag-
megóvásra fordítunk. Díjmentes 
a pingpongasztal és a számító-
gép használata, de televíziózni is 
lehet, ha valakinek éppen ehhez 
van kedve. 

A klub egyéb szabadidős tevé-
kenységeknek is otthont biztosít. 
Itt gyakorol például a falu egyet-
len zenekara, és rendszeresen itt 
tartják összejöveteleiket a helyi 
íjászkör tagjai.

– Öröm számunkra, hogy a fi -
atalok mellett a középkorosztály 
is megtalálja számításait nálunk, 
akár szabadidős, akár szórakozá-
si szándékkel keresi fel a házat. A 
programok tárháza meglehetősen 
széles skálán mozog, amit jól pél-
dáz, hogy a rendkívül jól sikerült 
szilveszteri összejövetel hatására 
kifejezett igény merült fel hason-
ló bulik szervezésére – tette hoz-
zá a klub vezetője.

B. M.

Persze nézni kell azt is, meny-
nyit fogyaszt az autó addig, amíg 
odaér az ember. Számítások sze-
rint viszont ha feléért-harmadáért 
tudja megtölteni az autótulajdo-
nos a kocsi tankját ahhoz képest, 
mint amennyit a hazai kutaknál 
kellene fi zetnie, akkor valószínű-
leg még az oda- és visszaút költ-
ségeit beszámolva is bőven jól jár 
a határon túli benzinnel. Az per-
sze változó, hogy a határon innen 
mekkora távolságról érdemes el-
indulni, hisz az árkülönbség vál-
tozó, de jól mutatja a helyzetet, 

hogy Ukrajnába még Debrecen-
ből is járnak tankolni, pedig több 
mint száz kilométert kell hozzá 
autózni.

Ukrajnában a 95-ös benzin 
146,5 forinttal olcsóbban vásárol-
ható meg, igaz, Ausztriában is ke-
vesebbet kell fi zetni érte 12,5 fo-
rinttal literenként. A közeli Ro-
mániában ugyancsak lényegesen 
kedvezőbbek az üzemanyagárak, 
mint idehaza. Pár évvel ezelőtt 
még bevett gyakorlat volt, hogy 
néhányan „áthozták” az ottani 
benzint, így téve szert többlet-

HATÁRMENTI BENZINBIZNISZ

Ukrajna kánán, de Románia se rossz
Januártól a jövedéki adó emelése történel-
mi csúcsra jutatta a hazai üzemanyagára-
kat, ezzel párhuzamosan azonnal beindult 
a benzinturizmus. Mivel magyarországi 
benzinárak az összes környező ország árait 
messze meghaladják, így a határ mentiek-
nek jócskán megéri átjárni tankolni, még 
ha az útiköltséget is fi gyelembe vesszük. 

jövedelemre, ma viszont ez már 
nem divat, hisz bárkinek megéri 
saját magának átautózni a hatá-
ron túlra tankolni, az 50-60 fo-
rintos árkülönbség mindent meg-
magyaráz. A rendszeresen átjárók 
akár egyetlen tankolással 3-4 fo-
rint megtakarítást tudnak elérni, 
hogy az ukrán határ közelében la-
kókat ne is említsük.

Ha valaki veszi a fáradtságot 
és úgy dönt, odaát tankol, ügyel-
jen arra, hogy kizárólag a jármű-
ve rendszeresített üzemanyagtar-
tályában található mennyiséget 
hozhat be. Azon felül – ha számla, 
vagy nyugta van róla – plusz tíz 
liter benzint lehet nála kannába. 
Aki a „naftát” leszívja, vagy kan-
nájából más tárolóeszközbe tölti 
át, az jogsértést követ el! Már pe-
dig a Vám- és Pénzügyőrség mun-
katársai az üzemanyag behozatal-
ára és birtoklására  vonatkozó elő-

írásokat fokozottan ellenőrzik.
A benzinturizmus egyébiránt 

óriási bevételkiesést eredményez 
az államnak, mivel a benzin árá-
ba beépített adó is a külföldi kasz-
szákba vándorol. Igaz, a jövedéki 
adó és az ÁFA nálunk a legmaga-
sabb, ez okozza a túl magas ben-
zinárat is. Ám az évente mintegy 
harmincmilliárd forintos bevétel-
kiesés (húszmilliárd jövedéki adó, 
tízmilliárd ÁFA) az úthálózat ja-
vításától és fejlesztésétől veszi el a 
pénzt, és a környezeti károk hely-
reállítására sem sok marad.

Mi magyarok már csak ilyenek 
vagyunk…

B. M.

bot, a régi rozzant épületrészt 
pedig lebontotta.

– Az átadást követően a helyi 
emberek egy-kettőre birtokukba 

vették és hamar megkedvelték 
a házat – emlékezett vissza He-
gedűs Roland. – A konditerem 
berendezéseit, valamint a fel-
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (VI.)
Ahogy azt sorozatunk legutóbbi részében 

már említettük, akad néhány olyan dolog, 
amiről a korábbiakban nem esett szó. Kétség-
telen hogy az elkövetkező években a legtöbb 
hír a pályázatok világában az EU-s pályáza-
tok körül lesz. De vajon hogyan is épül fel ez a 
rendszer? Erről lesz most szó.

Fejlesztési tervtől a pályázati 
kiírásokig...

Az Európai Uniós költségevetési periódus hét 
évre szól, ami jelenleg a 2007–2013 közötti idő-
szakot öleli fel. Ez a közös büdzsé a tagállamok 
vám- és adóbevételeinek egy részéből áll össze. 
Ennek a költségvetésnek hozzávetőleg kétötödét 
fordítja az Európai Unió az elmaradott, hátrá-
nyos helyzetű térségek felzárkóztatására. Ebből 
Magyarország része a 2007–2013-as periódusban 
mintegy 22,6 milliárd euró (amin felül még to-
vábbi összegeket is kapunk a mezőgazdaság tá-
mogatására és vidékfejlesztésre). Ezekhez a forrá-
sokhoz azonban nem jutunk hozzá automatiku-
san. Ahhoz, hogy egy tagállamnak ezen forráso-
kat lehetősége legyen lehívni, el kellett készítenie 
a 2013-ig érvényes nemzeti fejlesztési tervét. Ezt 
a hét évre szóló nemzeti fejlesztési tervet hívják 
Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT).
Míg az ÚMFT fő stratégiai célokról szól, az egyes 
ágazatok és régiók fejlesztési céljait és irányait az 
úgynevezett operatív programok tartalmazzák. 
Magyarországon az elkövetkező években 7 regi-
onális és 8 ágazati program lesz, amelyet hazánk-
nak az Európai Bizottsággal kell, illetve kellett el-
fogadtatnia. Mivel azonban hét év nagy idő, ezért 
az operatív programokon belül két évre szóló ak-
ciótervekben rögzítik az egyes ágazatok fejlesz-
téseit. Ezek tartalmazzák, hogy az adott opera-
tív program céljaihoz illeszkedve az elkövetkező 
két éves időszakban milyen célokra és mely terü-
leten írnak ki konkrét pályázatokat, továbbá mi-
lyen nagyobb központi fejlesztéseket, konkrét be-
ruházásokat valósítanak meg nem pályázati úton 
az uniós forrásokból. A kiemelt projektek több-
nyire országos vagy regionális jelentőségűek, és 
többnyire jelentős összegű beruházások. Ilyen be-
ruházások támogatására kizárólag a regionális fej-
lesztési tanácsok, miniszteri jóváhagyással a szak-
tárcák, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
tehet javaslatot.

Mi történik, ha nyertem
Felemelő érzés „Örömmel tájékoztatjuk, az Ön 

pályázata nyert” tartalmú levelet kapni a pályá-
zatot kezelő szervektől,  ilyenkor joggal érezzük, 
hogy beérett a munkánk gyümölcse. Igen ám, de 
ez csak részben igaz, hisz lehetséges, hogy a mun-
ka „igazi” része ezután kezdődik, és bizony itt is 
vannak buktatók. 

Itt van mindjárt az első, mégpedig a támogatá-
si szerződés megkötése… Sokan azt hiszik, hogy 
ez csak egy formaság, alá kell írni egy szerződést, 
vissza kell postázni és már kész is. Ám ez azért 
nem ilyen egyszerű. A támogatási szerződés meg-
kötése sok esetben fejtörést okoz, utánajárást igé-
nyel, hisz lehetséges, hogy módosítani kell magát 
az eredeti pályázatban beadott költségvetést (ha 
kevesebb pénzt nyert, mint amire pályázott), szá-
mos dokumentumot kell beszerezni (hatósági iga-
zolások, cégkivonat, bírósági igazolások, stb.).

Lényeges, hogy semmit se hagyjon az utolsó 
pillanatra, mert ennek súlyos következménye le-
het: ha az előírt határidőre nem teljesíti a szerző-
dés megkötéséhez szükséges feltételeket, akkor 

a támogatási döntés érvényét veszti. A támoga-
tási szerződés az aláírást követően kvázi „szent-
írásként” működik. Amennyiben ugyanis nem a 
szerződésnek megfelelően jár el a pályázó, a támo-
gató jogosult a támogatás felfüggesztésére, csök-
kentésére, visszavonására, a már kifi zetett össze-
gek teljes vagy részleges visszafi zetésének kezde-
ményezésére

Ha megkötötte a támogatási 
szerződést…

Ha egy sikeres pályázatot követően megkötöt-
te a támogatási szerződést, még ne dőljön hátra, 
ezt követi ugyanis a megvalósítás, ami egy jelen-
tős, ámde annál izgalmasabb, érdekesebb munka 
kezdetét jelenti. Ma már a támogató szervezetek 
„nem felejtenek”: szigorúan számon fogják öntől 
kérni, hogy megvalósította-e a pályázatban leírta-
kat, mert ha nem, akkor súlyos szankciókra szá-
míthat (ilyen lehet a támogatás visszafi zettetése, 
súlyosabb esetben bizonyos időre ki is zárhatják a 
pályázati rendszerből).

Alapvetően kétféle módon biztosítja a támoga-
tó szerv az elnyert támogatást. Az előfi nanszíro-
zásos forma azt jelenti, hogy a támogató szerve-
zet a támogatás szerződés aláírását követően – egy 
vagy több részletben – folyósítja a bankszámlára a 
támogatás összegét. A támogatás felhasználásával 
utólag kell elszámolni a közreműködő szervezet 
felé. Ebben az esetben tehát még a projekt megva-
lósítása előtt hozzájut az elnyert összeghez.

Valamivel kedvezőtlenebb mód az utófi nanszí-
rozásos forma (az EU-s pályázatok ilyenek), amely 
a támogatási összeget mindig utólag, a projekt 
előrehaladásának arányában folyósítja, a projekt 
egyes szakaszainak megvalósulását és a megvaló-
sulás ellenértéknek kifi zetését igazoló dokumentu-
mok alapján. Ebben az esetben tehát csak a projekt 
előrehaladásával párhuzamosan lehet hozzájutni a 
pénzekhez úgy, hogy a nyertes pályázónak egyéb 
forrásokból előbb meg kell fi nanszírozni a projek-
tet. Az utófi nanszírozásos pályázati konstrukciók 
tehát drágítják a projektet azzal, hogy az előreha-
ladást először meg kell fi nanszírozni. Bizonyos tá-
mogatási konstrukciók lehetőséget adhatnak tá-
mogatási előleg igénylésére is, meghatározott felté-
telek (biztosítékok) nyújtása esetén. Erről minden 
esetben a pályázati útmutató rendelkezik.

Utófi nanszírozás esetén tehát önnek dokumen-
tumokkal és beszámolókkal kell igazolnia a pro-
jekt előrehaladását, azaz pénzügyi és szakmai be-
számolót kell készítenie, illetve eljuttatnia a köz-
reműködő szervezethez. A közreműködős szerve-
zet ellenőrzi, hogy a beadott beszámoló megfelel-
e a pályázatban leírt feltételeknek és ennek meg-
felelően elfogadja, elutasítja vagy pedig hiánypót-
lást ír elő. Ez utóbbival sem árt vigyázni, mert ál-
talában egy beszámoló keretében egy, maximum 
kettő hiánypótlás lehetséges, ha pedig mindegyik 
elutasításra kerül, akkor az a támogatási szerző-
dés felmondását jelenti. Sok esetben a támogatók 
helyszíni ellenőrzést is elrendelnek, aminek a cél-
ja az, hogy biztosítsa a támogatások felhasználá-
sának szabályszerűségét. Az ellenőrzés keretében 
a projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentu-
mot önnek, mint kedvezményezettnek elkülönít-
ve kell nyilvántartania és azt az ellenőrzés részére 
rendelkezésre bocsátania.

Végül egy jótanács: ha a projektdokumentá-
ció rendezettségére odafi gyel, abban az esetben 
lényegesen megkönnyíti a helyszíni ellenőrzés le-
folytatását és ez mindkét félnek előnyös.

Tóth Róbert

Megjelentek a Nemzeti Civil Alapprogram 
(NCA) első idei pályázatai, melyekre összesen 
4,4 milliárd forint erejéig jelentkezhetnek a ci-
vil szervezetek. A most meghirdetett pályáza-
tok alapján működési költségekre 4 milliárd 11 
millió, szakmai programok támogatására 367 
és félmillió forint értékben pályázhatnak a ci-
vil szervezetek az NCA keretében. A civilek tá-
mogatására szánt, összesen hétmilliárdos ke-
retből 8 százalék az NCA működését szolgál-
ja, a fennmaradó 6 milliárd 440 millió forint 
költségvetési forrás mintegy 70 százaléka került 
meghirdetésre január elején. 

Az elmúlt hat évben még sosem jelentek meg 
ilyen hamar a pályázatok, de ennek nincs poli-
tikai tartalma. Nagy Ádám, az NCA tanácsá-
nak elnöke szerint csupán arról van szó, hogy 
a pályázati eljárás a fellebbezésekkel együtt fél 
évig is eltarthat, tehát ahhoz, hogy júniusban 
pénzhez jussanak a civilek, január elején meg 
kell hirdetni a pályázatot.

*
A dél-alföldi regionális kollégium közzé tette 

2010. évi pályázati kiírását a civil szervezetek 
működésének támogatására (NCA-DA-10), 
amelyre március 22-ig lehet kérelmet benyúj-
tani. A pályázati kiírás és a pályázati útmuta-
tó elektronikus úton letölthető a www.nca.hu 
honlapról, illetve az ESZA Nonprofi t Kft. ké-
rés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő 
civil szervezetek számára.

A pályázat beadási módja vegyes (elektro-
nikus és papíralapú). A papíralapú pályázatot 
és mellékleteit a pályázati kiírásban meghatá-
rozott példányszámban szükséges elkészíteni, 
egymástól külön rendezett és lefűzött példá-
nyokban, zárt borítékban vagy csomagban kell 
benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” fel-
irattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adat-
lapokat kell elhelyezni. A mellékleteken kérik 
feltüntetni a pályázó szervezet nevét. A Re-
gisztrációs Nyilatkozatot és a pályázatot együt-
tesen is be lehet nyújtani a kezelőszervezethez.

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs 
Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell bekül-
deni: ESZA Nonprofi t Kft. Hazai Program-
igazgatósága, 1590 Budapest, Pf.:102.

Kéretik a borítékon feltüntetni a pályázati 
kategória kódját, ami a dél-alföldi régióhoz tar-
tozó szervezetek esetében NCA-DA-10!

A pályázattal kapcsolatban további infor-
mációkat az (1) 273-4250 telefonszámon, a 06 
(80) 204-453 zöld számon, valamint az info@
nca.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók.

A működési pályázatnál jóval kevesebb idő 
áll rendelkezésükre azon szervezeteknek, ame-
lyek a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Eu-
rópai Integráció Kollégiuma által kiírt NCA-
NK-10-C kódszámú forrásra szeretnének kérel-
met benyújtani. A Kárpát-medencében megva-
lósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar 
együttműködés, határmenti és határokon át-
nyúló civil kapcsolatok támogatására február 
11-ig lehet pályázni. A kérelem beadási módja 
elektronikus, a kiírás és az útmutató letölthető 
a www.nca.hu honlapról.

Pályázatok civileknek
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Hajdan a kereskedőket és a 
tengerészeket vonzotta legin-
kább Dubai, manapság a kí-
váncsi turisták paradicsoma. 
Húsz éve jószerivel semmi nem 
volt a helyén csak egy kihalt 
sivatag, most meg a világ leg-
fényűzőbb városának számít. 
A kőolajnak köszönhetően lu-
xusvillák, fényűző szállodák, 
bevásárlóközpontok épültek 
fel alig pár hónap alatt. 

Pedig az itteni emberek nem 
igazán ismerik a munka fogalmát. 
Minden 18. életévét betöltött em-
ber havonta kap egy „kis összeget” 
csak azért, mert az Egyesült Arab 

FEKETE ARANYBÓL PARADICSOM

Egy darabka Dubai Kondoroson

Sokakat érdekelt az élménybeszámoló

Hajdan és ma. Talán ez a kép fejezi ki legjobban, hogy Dubai 
röpke pár év alatt mivé lett

A világ első hétcsillagos 
szállodáját is a tengerre építették

Az idén átadott Kalifa-torony 

Emírségek állampolgárának szüle-
tett. Az ország lakosságának nagy 
részét külföldi vendégmunkások 
teszik ki. Másfél éven át közéjük 
tartozott a kondorosi Sutyinszki 
István is, aki a Dérczy Ferenc 
Könyvtár újévi első rendezvénye-
ként, január 2-án nagysikerű él-
ménybeszámolót tartott a kinti 
emlékeiről, élményeiről.

Dubai a tradicionális arab világ 
és a modern, fényűző Nyugat cso-
dás keveréke. Az Emirátusokat al-
kotó 7 emírség közül a két legjelen-
tősebb Dubai és Abu Dhabi, mely 
utóbbi az emír székhelye és az olaj-
kitermelés központja. Természeti 
szépségeik és arab hagyománya-
ik az Ezeregyéjszaka meséit keltik 
életre. A városban található többek 
között a „vitorlás alakú” Burdzs al-
Arab hotel, ami a világ első hétcsil-
lagos szállodája volt (azóta van már 
egy másik is – a szerk.). Ugyancsak 
itt adták át január 4-én a Kalifa-
tornyot, ami a maga 828 méterével 
a Föld legmagasabb épületévé vált. 

Az új, 2 km²-es belvárosi negyed 
építésére szánt 20 milliárd dollár-
ból több mint 4 milliárd jutott a 
monumentális épületre. Az építke-
zés 2004. szeptember 21-én kezdő-
dött el és az eredeti elképzelésnél 
valamivel később került sor az át-
adásra, mivel a tervekhez képest a 
burkolatokat sokkal modernebb és 
fényűzőbb anyagokra cserélték.

Ezen felül a tengerbe építenek 2 
pálmafa és 1 föld alakú mestersé-
ges szigetcsoportot is, amely az űr-
ből is látható. A beruházások vo-
lumenéről sokat elárul, hogy a vi-
lág összes toronydarujának 20%-a 
ezen a helyen található.

A 700 ezer lakosú várost alig száz 
évvel ezelőtt csupán beduin törzsek 
és a gyöngyhalászok lakták, mára 
igazi gyöngyszemmé vált a végtelen 
sivatag szélén: egzotikus környe-
zet, kristálytiszta tenger, pálmák-

kal övezett tengerpartok, buja-zöld 
oázisok, végtelenbe nyúló felhőkar-
colók, pezsgő életű bazárok vará-
zsolják el az idelátogatókat. Dubai 
jelmondata: „Mindent egy helyen!” 
Arról híres, hogy ha valamit elter-
veznek, azt meg is valósítják.

A turisták számára kellemes 
programot jelenthet egy esti város-
nézés, ahol sétahajóról csodálhat-
ják Dubai fényeit vagy bebaran-
golhatják a város híres fűszer- és 
arany negyedét a különböző por-
tékákra alkudozva! Felfedezhetik 
Abu Dhabi csillogó üvegpalotáit, 
a merészebbek pedig vállalkozhat-
nak sivatagi száguldásra! Az ide-
látogatóknak érdemes ékszereket 
vásárolni, mivel az arany itt a leg-
olcsóbb a világon. Leginkább az 
őszi, téli, kora tavaszi hónapokban 
éri meg felkeresni, akkor még elvi-
selhetőnek mondható az időjárás.
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TESZT

Ellenálló az immunrendszered?
Az infl uenzajárvány idején aktuális lehet megtudnod milyen a szerve-

zeted védekezőképessége? Hatékonyan veszi fel a harcot a betegségek és 
kórokozók ellen? Teszteld!

1. Jól alszol? Frissnek érzed magad reggelente? 
a) Igen, mindig. Kivéve a bulizós esték utáni reggelt…
b) Általában igen.
c) Szinte soha.

2. Dohányzol?
a) Nem.
b) Igen.
c) Néha elszívok egy-két szálat…

3. Milyen gyakran szenvedsz gombásodástól, herpesztől vagy hó-
lyaghuruttól? 

a) Gyakran.
b) Ritkán.
c) Soha.

4. Boldog vagy? Elégedett vagy az életeddel?
a) Igen, teljes mértékben.
b) Néha igen, néha nem.
c) Soha. Örök elégedetlen vagyok…

5. Hogyan táplálkozol?
a) Magam főzök és sok gyümölcsöt, zöldséget fogyasztok.
b) Menzán eszem, de próbálok odafi gyelni. Néha bűnözök kicsit.
c) Előre elkészített vagy gyorséttermi ételt eszek.

6. Szedsz gyógyszereket?
a) Igen. Szinte minden nap…
b) Nem. Természetes úton próbálom magam kikúrálni…
c) Ritkán, amikor már nagyon fáj…

7. Rendszeresen sportolsz?
a) Igen. Hetente ötször.
b) Egyáltalán nem sportolok…
c) Alkalomadtán, barátaim unszolására…

8. Hogyan működik az emésztésed? 
a) Minden a legnagyobb rendben.
b) Néha hasmenés, puff adás vagy székrekedés kínoz.
c) Emésztéssegítő gyógyszereken élek…

9. Milyen gyorsan lábalsz ki egy betegségből?
a) Azonnal.
b) Csak nagyon lassan.
c) Gyógyulgatok.

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

Sajnos ellenálló képességed a normális érték alatt van, így nem árt, 
ha teljes erőbedobással megkezded felépítését. Ha évente több, mint 
4-5 alkalommal vagy beteg, első lépésben küszöböld ki az összes, im-
munrendszert romboló tényezőt (stressz, nikotin, gyulladási gócok). Le-
het, hogy speciális kúrára lesz szükséged, amely segít újra felépíteni a 
védekezőrendszert. Ebben immunológus vagy természetgyógyász lehet 
segítségedre. (9-15)

Jó úton jársz, de még mindig nem az igazi... Szerencsére nincs szük-
séged se injekciókúrára, se természetgyógyászra, sőt a tablettákat is elfe-
lejtheted - persze csak akkor, ha tudatos étkezéssel elegendő vitamint és 
ásványi anyagot juttatsz a szervezetedbe. Ezen kívül járj el hetente leg-
alább egyszer szaunába és ha bírod, reggelente zuhanyozz hideg vízzel 
vagy próbáld ki és ismerd meg a váltó, hideg-meleg vizes zuhany jóté-
kony hatását... (16-21) 

Szervezeted védelmi rendszere kitűnően működik, idejét sem tudod 
már, mikor voltál utoljára megfázva... Arra azonban fi gyelj, hogy ez így 
is maradjon. Pihenj, sportolj, étkezz egészségesen. És maradj továbbra is 
ilyen boldog és kiegyensúlyozott... (22-27)

A SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2009/2010-es évadjának 
bérletes előadása. Az előadásra jegyek is válthatók. I. helyár: 2.000,- Ft; 
II. helyár: 1.800,- Ft. (A szereposztás változhat.) További információ:  
(66) 311-464; www.vpmk.hu;  kozhaz@szarvasnet.hu

2010. február 17. (szerda), 19 óra
Maurice Hennequin-Pierre Veber-Nádas Gábor

ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték

Szereplők:
Dupont, kerületi bíró: Straub Dezső

Dupont asszony, a feleség: Rátonyi Hajni
Zezé: Fésűs Nelly/Agócs Judit

Paulette lánya: Fogarassy Bernadett
Lisa: Oszter Alexandra

Treveine, Paulette férje: Gergely Róbert
Baule, a tartalék vőlegény: Beleznay Endre

Couzan, keresztapa: Benkóczy Zoltán

Van önnek valami elvámolnivalója? – cseng a 
fülünkben még mindig néhány régi kabaréjelenet 
mottója. Nem véletlenül, mivel ez az a fergeteges 
vígjáték, amely alapjául szolgált ezen viccnek. A 
történet Franciaországban játszódik, és egy rém 
egyszerű, mégis komikus alaphelyzetet vázol. Az 
ifj ú házasok elindulnak nászútra, és a vonaton, 
pont mielőtt egymásba mélyülhetnének, belép a 
vámos, és megkérdezi: „Van valami elvámolniva-

lója?”. És ezután soha többé nem sikerül az, ami a férj kötelessége lenne, 
mert a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalék vőle-
gény is, meg Zezé, a festőnek álcázott kéjnő...

Rendező: Straub Dezső

SZÍNHÁZ

Vígjáték, parádés szereposztásban

A Magyar Vöröskereszt szarvasi területi szervezete által tervezett februá-
ri véradások. Február 15., hétfő, 8.00–12.00, Vajda Péter Művelődési Köz-
pont, Szarvas, Kossuth tér 3. Február 19., péntek, 8.00–11.30, KOMÉP 
Városgazdálkodási Kft., Szarvas, Ipartelep u. 2. Február 22., hétfő, 8.00–

11.00, Endrődi Közösségi Ház, Gyomaendrőd, 
Blaha Lujza u. 21. Február 23., kedd, 8.00–
12.00, Körös Művelődési Ház és Könyvtár, 
Békésszentandrás, István király u. 16.

Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül vi-
gyék magukkal TAJ kártyájukat, személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a vér-
adó értesítőt, ezen felül minden véradás előtt 
feltétlenül étkezzenek!

Februári véradások

Rosszkor, rossz helyen
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Körös-szögi  programajánló

NÉPSZAVA

Jeles napok

Szarvas a Hármas-Körös Kákafoki-holtágá-
nak partján fekszik, a település azonban vize 
mellett az erdős területeire is joggal lehet büsz-
ke. Az itt élőkben mindig megvolt a természet 
szeretete. A helyiek sokat tettek annak érdeké-
ben, hogy lakóhelyüket az ide látogatók ne ska-
tulyázhassák be a tipikus alföldi „porfészkek” 

közé. A méltán világhírű Pepikert, az Erzsébet-
liget és a megye legöregebb fáit rejtő Anna-li-
get mellett több parkot is telepítettek a lakott 
városrészeken belül. Közéjük tartozik és talán 
a legszebb közülük a főtéren kialakított zöld-
övezet, amely a Ceres-kúttal igazán festői képet 
nyújt a környező épületek ölelésében.

FŐUTCÁK, FŐTEREK

Szarvas szíve és büszkesége

Mozgáskorlátozottak Farsangja 
2010. február 6., szombat, 15 óra, Békésszent-

andrás, Körös Művelődési Ház és Könyvtár, 
István király u. 16.

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egye-
sülete, Tóth Mihályné. ℡ (+36-20) 561-9442.

Fakupa, Nyílt mix-röplabdabajnokság, 4. 
forduló

2010. február 7., vasárnap, 9 óra, Szarvas, 
Petőfi  utcai sportcsarnok.

Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-
bolcs. ℡ (+36-30) 627-8548.

Aranykor Nyugdíjas Egyesület beszámo-
ló taggyűlése

2010. február 11., csütörtök, 15 óra, Szar-
vas, Gyermekélelmezési Szolgáltató Kht., Rá-
kóczi út 3.

Országos állat- és kirakodóvásár
2010. február 14., vasárnap, 6 óra, 

Gyomaendrőd (Endrődi rész).
Színház: Elvámolt nászéjszaka
2010. február 17., szerda, 19 óra, Szarvas, Vaj-

da Péter Művelődési Központ, Kossuth tér 3. ℡ 
(+36-66) 311-181.

Farsang a Borostyán Idősek Otthonában
2010. február 19., péntek, 14 óra, Szarvas, 

Bethlen G. u. 27.
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak Já-

nos. ℡ (+36-30) 410-6200.
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
2010. február 25., csütörtök, 16 óra, 

Békésszentandrás, Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár, István király u. 16. 

Békéssy János Helytörténeti és Hagyomány-
őrző Egyesület, Hévizi Róbert. ℡ (+36-20) 
323-8787.

Állandó kiállítások
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjte-

mény
Városi Képtár, Gyomaendrőd, Kossuth út 

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

Látogatás bejelentése: Katona József Művelő-
dési Központ. ℡ (+36-66) 283-524.

Kner Nyomdaipari Múzeum
Gyomaendrőd, Kner Nyomda, Kossuth út 

16. Információk: ℡ (+36-66) 581-640.
Tessedik városa hajdan és ma – Domán 

Imre néprajzi gyűjteménye
Szarvas, Tessedik Múzeum, Vajda P. u. 1. In-

formációk: ℡ (+36-66) 216-608.
Ruzicskay Gyűjtemény
Szarvas, Ruzicskay Alkotóház, Erzsébet-li-

get. Információk: ℡ (+36-66) 312-042.

Február
Február az év második hónapja a Gergely-

naptárban, szabályos években 28, szökőévek-
ben pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a 
történelemben február 30-a. A népi kalendári-
umban böjt előhava (vagy másképpen böjtelő 
hava) néven szerepel. Hagyományosan február-
ra esik a farsang időszakán belül a legtöbb bál, 
mulatság, lakoma.

Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A 

templomokban ezen a napon szentelik a gyer-
tyát, melynek a keresztény ember életében, ün-
nepekhez kötődő szokásaiban kiemelt szerepe 
van. Ismert időjárásjóslás kötődik ehhez a nap-
hoz. Ha süt a nap, a medve előjőve barlangjából 
meglátja az árnyékát, ezért visszamegy, és még 
hosszú lesz a tél. Ha viszont rossz idő van, nem 
tart már sokáig a hideg. 

Február 3.
Szent Balázs püspök napja. Balázs a torok-

betegségek ellen védő szent, a legenda szerint 
megmentett egy halszálkát nyelt fi út. Szokás-
ban volt az iskolás korú gyermekek balázsjárása 
is. Ez a Gergely-naphoz hasonló adománygyűj-
tő szokás, amikor a maskarába öltözött gyere-
kek köszöntik a háziakat, azok pedig a tanító-
nak adományokat küldenek.

Február 14.
A szeretet és a szerelmesek napja, azaz a Va-

lentin nap. Szent Valentin emlékére nevenapján 
világszerte megajándékozzák szeretteiket az 
emberek a szerelmesek napján. Ilyenkor az an-
golszász hagyományok szerint illik egymást 
kedves üdvözlettel, aprócska ajándékkal meg-
lepni.

Február 19.
Zsuzsanna ótestamentumi nőalak napja. A 

gyönyörű asszonyt fürdés közben a vének meg-
lesték, majd házasságtörés hamis vádjával illet-
ték. Zsuzsanna azonban tisztázta magát és a vé-
neket elítélték. Ehhez a naphoz is kötődik idő-
járási megfi gyelés. Állítólag ekkor szólal meg 
a pacsirta, melynek éneke a tavasz közeledté-
re utal. 

Február 24.
Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg az idő, 

Mátyás feltöri a jeget, ha viszont nem talál, ak-
kor csinál. Azaz hirtelen időjárás változást vár-
tak ettől a naptól. 
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Áfonyás, kókuszos szívekszívek

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%

VICCEK

Székely szféra
Romantikus és egyedi ötlet kedvesünket Va-

lentin nap alkalmából fi nom édességgel meg-
lepni. Mitől lesz „valentinos” egy sütemény 
vagy desszert? Leginkább attól, hogy kedve-
sünk szereti, ízleni fog neki, esetleg kifejezetten 
a kedvence, nem mellékesen jellegzetes megje-
lenésű. Ezt elérhetjük a Valentin naphoz kö-
tődő motívumokkal, formákkal, színekkel, és 
egyéb dekorációs eszközökkel, kiegészítőkkel. 
Ennek megfelelően némi kreativitással és meg-
felelő kiegészítőkkel valójában a legtöbb édes-
ség „valentinossá” tehető. Lepd meg hát szerel-
medet saját készítésű süteménnyel, ami köny-
nyen elkészíthető, fi nom, és nem olyan giccses, 
mint a szív alakú fi gurák az üzletek polcain és 
a kirakatokban!

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 125 
gr puha vaj, 1 tojássárgája, 5 dkg cukor, 1 cso-
mag vaníliacukor, 1 csipetnyi só.

Az öntethez: 2 dkg vaj, 4 dkg cukor, 2 evő-
kanál tejszín, 2 teáskanál folyékony méz, 5 dkg 
aszalt vörösáfonya, 3 dkg szeletelt mandula, 2 
dkg kókuszreszelék.

Elkészítés: A tésztához a lisztet, a vajat, to-
jássárgáját, cukrot, vaníliacukrot és a sót si-
mává gyúrjuk. Alufóliába csomagolva hűtő-
szekrényben legalább 1 órát pihentetjük. Az 

öntethez a vajat a cukorral, tejszínnel, és a 
mézzel felfőzzük. Beletesszük az áfonyát, 
mandulát, kókuszt és alacsony hőfokon, ál-
landó keverés mellett pár percig melegítjük. 
A tésztát két sütőpapír között (esetleg lisz-
tezett deszkán) fél centi vékonyra nyújtjuk. 
Tetszés szerinti nagyságú szíveket vágunk be-
lőle (javasolt 4-5 cm). Ezeket sütőpapírral bé-
lelt tepsire tesszük. Mindegyik szív közepére 
teáskanállal egy a szív méretének megfelelő 
adagot teszünk az áfonyás masszából. 190 fo-
kos sütőben kb. 10 perc alatt világosra süt-
jük, majd rácson kihűtjük.  Tálalhatjuk por-
cukorral megszórva.

Jó étvágyat!

Tippek és trükkök a háztartásban

Az öreg székely bemegy a városi bordélyház-
ba és mondja:

– Nőt akarok!
– Papa, mostanság már nem nővel szokták, 

hanem csirkével!
– Akkor kérek egy csirkét! Megkapja, fel-

megy a szobára és jól elhancúrozik vele.
Másnap megy megint:
– Kérek egy csirkét!
– Ma már nem a csirke, hanem a peepshow 

a menő!
– Akkor legyen az. Beül a fülkébe és látja, 

hogy egy nő öt pasival… Nézi, nézi és átszól a 
szomszéd kukkolónak:

– Nem semmi a műsor!
– Látta volna tegnap az öreget a csirkével!

*
A halál kopogtat az ajtón. Kijön a székely.
– Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a szobába:
– Asszony, téged keresnek! 

*
Kiabál a székely legény az apjának:
– Édesapám, fogtam egy medvét!
– Jól van, hozd ide!
– Nem tudom, mert nem enged el!

Penészedés
Ha a nedves levegőjű szobában edényekben 

égetett meszet, illetve sót helyezünk el, csök-
kenthetjük a nedvességet. Ha a só átvizesedett, 
megszáríthatjuk és ismét felhasználhatjuk. 
Enyhíti a szoba dohos szagát, ha a sarkokba fe-
nyőolajjal átitatott kis szivacsdarabokat helye-
zünk el. Hatásuk hónapokig tart.

Puding föl nélkül
A gyerekek szeretik a pudingot, de a gyakran 

képződő fölt nem kedvelik. Ha a forró pudin-
got egy tálba töltjük, és azonnal kevés cukrot 
szórunk rá, akkor nem képződik bőr a tetején.

Csempe tisztítása
A csempéket citrommal is tisztíthatjuk. A 

szennyezett, foltos felületeket fél citrommal át-
dörzsöljük, majd néhány perc után tiszta, puha 
ruhával áttöröljük. A csempe fényes lesz, a fol-
tok eltűnnek. A vízkőfoltokat ecetes vízzel tá-
volítsuk el. Ha a csempén festékmaradványo-
kat találunk, oldószerrel próbáljuk leszedni. A 
mészfoltokat száraz újságpapírral tüntessük el. 
A csempék közötti fugákat fogkefére szórt fi -

nom súrolószerrel tisztítsuk, majd mossuk le, és 
száraz ronggyal töröljük szárazra. Visszanyerik 
eredeti színüket.

Akrilkád tisztítása
A makacs szappanfoltokat dörzsöljük le lakk-

benzinnel, majd öblítsük le mosogatószeres ol-
dattal, végül pedig tiszta vízzel. Ha vízkőlera-
kódást tapasztalunk, a foltra nyomjunk rá fél 
citromot, majd a foltot töröljük le.

Hagymaszag eltávolítása
Az erős hagymaszagot ecetes, sós vízzel távo-

líthatjuk el a deszkáról, a fakanálról és a késről. 
Hagymaszagú kezünket mossuk meg langyos 
vízben, melybe előzőleg néhány csepp szalmi-
ákszeszt is keverünk. A hagymaszag teljesen el-
tűnik. A nedves só is elveszi a hagyma szagát, ha 
kezünket bedörzsöljük vele, majd meleg vízzel 
lemossuk. Kezünket utána feltétlenül krémez-
zük be! A szájban fellépő kellemetlen hagyma-
szagot szegfűszeg, kávészemek összerágásával, 
vagy néhány szem dió és mandula elfogyasztá-
sával szüntethetjük meg. Segít még az ánizsos 
vagy gyömbéres cukorka elszopogatása is. 


