
kistérségi havilapI. évfolyam 2. szám 2009. szeptember 

Kö

rös-szögBékés megyei

Civil    Újság
IX. BETYÁR NAPOK

Népviseletbe bújtak a kondorosiak

Kis betyárok

A betyárhagyományok 
ápolására teremtet-
ték meg 2001-ben a 

Kondorosi Betyárnapok mára or-
szágos hírűvé lett rendezvényso-
rozatát. A helyiek augusztus 20–
21. között immáron kilencedik 
alkalommal adtak ízelítőt a 250 
évvel ezelőtti betyárvilág hangu-
latából. A rendezvényen reggel 
csikósok keltették a vendégeket, 
citeraszó kísérte az étkezéseket, 
igazi betyárok szórakoztatták a 
látogatókat és lovaskocsi hordta 
őket a programok helyszíneire.

Erre a két napra népviseletbe 
öltözött Kondoros egész környé-
ke, pogácsasütésben versenyez-
tek a csárdabeli szépasszonyok, a 
kíváncsiskodók pedig igazi ma-
gyar ételeket kóstolhattak. Miu-
tán megtalálták Rózsa Sándor leg-
é lethűbb hasonmását, kezdetét 
vette az igazi magyar mulatság: 
koncertek és játékok minden kor-
osztály számára, engedve kicsit a 
mai kultúra térnyerésének is.

Folytatás a 4. oldalon

 A  kondo-
rosi székhe-
lyű, keresz-
tény ér ték-
rendet kö-
vető Kö zös -
ségi Misz-
szi   ó ren-
dezvénysorozatot indított útjára 
Békés megyében. Céljuk, hogy 
közelebb hozzák egymáshoz a 
különböző társadalmi és kultu-
rális közegben működő civil kö-
zösségeket. Mindemellett lehe-
tőséget kívánnak teremteni he-
lyi tehetséges művészek bemu-
tatkozására is. A program első 
helyszíne a kevermesi Művelő-
dési Ház volt, ahol Surman Lász-
ló író, költő és Lakatos Gyula új-
ságíró zenés irodalmi délutánján 
vehettek részt az érdeklődők. A 
folytatásban Elek, Kondoros, 
Nagybánhegyes, Okány és Bé-
késcsaba is részese lehet a soro-
zatnak, melynek várhatóan ven-
dége lesz ifj . Balogh József zongo-
rista, valamint ifj . Antóni Ernő 
gitáros.

A falak 
leomlanak

Ahol hal került a bográcsba

Gyomaendrődön 1999-től szer-
vez nek Nemzetközi Halfőző 
Versenyt, amit legutóbb augusztus 
21-én tartottak meg a Bethlen 
Gábor Szakképző Iskola udvarán. 

Idén 93 különféle halétel készült a 
bográcsokban, vagy a tárcsákon, a 
hazai ízek mellett erdélyi és szlovák 
étkeket is kóstolhattak a látogatók  
                    Folytatás a 6. oldalon
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Retro, rock és buli…

Gyomaendrőd egyik közkedvelt rendezvénye a Nemzetközi 
„BOGÁR” találkozó, amelyre számos hazai és külföldi Bogár 
tulajdonos ellátogat. Így történt ez augusztus 7–9. között is, amikor 
három napra „bogarasok” vették birtokukba a Liget Fürdőt és a 
várost.                   Folytatás a 12. oldalon
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A frissen átadott Gyomai Tájház adott otthont augusztus 22-én a Hagyományos Pa-
rasztlakodalom a Körösök mentén elnevezésű, hagyományőrző vigaszságnak. A rendez-
vény a Katona József Művelődési Központ, az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjte-
mény, a Suttyomba Zenekar és a Körösmenti Táncegyüttes szervezésében jött létre. A 
vendégek autentikus környezetben lehettek részesei egy hagyományos parasztlakodalom-
nak, a készülődéstől kezdve, a menyasszony öltöztetésén keresztül, egészen a mulatság be-
fejezéséig
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Amint arról Fazekas Péter, a Gyomai Kner 
Nyomda Zrt. vezérigazgatója beszámolt, az 
általános gazdasági válság miatt kénysze-
rültek átmenetileg szüneteltetni a múzeum 
nyitva tartását, amelynek fenntartására a pri-
vatizáció óta több mint 100 millió forintot 
költöttek a tulajdonosok. 

– A júniusi bezárást kizárólag gazdasá-
gi okok indokolták. Csökkent a megrende-
lők száma és a megrendelések mennyisége, 
ezért kényszerültünk a múzeum költségei-
nek csökkentésére – mondta a cég vezetője. 
– A magyar kultúrkincs szerves részét képe-
ző múzeum működtetéséhez az elmúlt más-
fél évtizedben semmiféle állami támogatást 
nem kaptunk. A Gyomai Kner Nyomdán 
kívül a költségeket a személyi jövedelemadó 

egy százalékos felajánlásai, valamint néhány 
tárgy beszerzésére és helyreállítására elnyert 
kisebb pályázati összegek fedezték. 

Jelen döntést követően szeptember 30-
ig lesz látogatható Magyarország és Közép-
Európa egyetlen nyomdaipari „emlékhelye”. 
Hosszú távú, tartós megoldást a múzeum 
fenntartására létrehozott Kner Múzeum és 
Könyv Alapítvány jelenthet. 

– Azok a magánszemélyek és intézmények, 
akiknek velünk együtt szívügye a múzeum 
nyitva tartása, illetve annak bővítése, vala-
mint a gyűjtemény gyarapítása, az alapítvány 
támogatásával fejezhetik ki ebbéli szándéku-
kat – tette hozzá Fazekas Péter.

Számlaszám: Kner Múzeum és Könyv 
Alapítvány 10402609-26012582-00000000

ALAPÍTVÁNY A KULTÚRÁÉRT

Újra látogatható a nyomdamúzeum
Közel kéthónapos pauza után újból megnyitotta kapuit a gyomai Kner Nyomdaipari 
Múzeum, amely 1970-től fogadja a vendégeket Kner Imre egykori szülőházában. Itt 
őrzik azokat a relikviákat, amik betekintést engednek a gyomai tipográfi a történetébe 
az 1882-es alapítástól kezdve napjainkig. Egyelőre szeptember 30-ig látogatható rend-
szeresen a tárlat, minden hétvégén és a munkaszüneti napokon. 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ VIGASZSÁG

Parasztlakodalom a Gyomai Tájházban
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Folytatás az 1. oldalról
A Betyár Napok jelentős sze-

repet tölt be Kondoros életében, 
hiszen alkalmat teremt a lakos-
ság és az odaérkező vendégek 
találkozására, közös szórakozá-
sára. A környező települések-
ről, sőt esetenként országhatá-
rainkon túlról is érkeznek fel-
lépők, hogy kulturális, nép- és 
könnyűzenei műsorokkal szó-
rakoztassák a rendezvény részt-
vevőit. A vendégek betekintést 
nyerhetnek a település múltjá-
ba, megismerhetik a helyi szo-
kásokat, kulturális értékeket.
A kétnapos rendezvény elmarad-
hatatlan szereplői a lovak és a dí-
szes fogatok. A Széchenyi István 
Lótenyésztési Egyesület jóvoltá-
ból idén sem maradt el a Lovas 
Nap, amelyet több ezren követ-
tek fi gyelemmel a Vásártéren. A 
betyárruhába öltözött lovasok a 
különböző bemutatók mellett 
látványos megjelenésükkel is üde 
színfoltot jelentenek a telepü-
lés utcáin, vagy az esemény köz-

IX. BETYÁR NAPOK

Népviseletbe bújtak a kondorosiak

Ebéd utáni „csendélet”

Ősi betyár hangszer

Rózsa Sándor pogácsái A helyi Pávakör tagjai is műsort adtak

Kelendő volt a Horváth-féle kürtösEnnek a lánynak párja nincs… 

ponti helyszínéül szolgáló csárda 
melletti téren. Ugyancsak nagy 
sikert aratott a látványfőzéssel 
egybekötött ebédosztás. Rózsa 
Sándor-hasonmást, Betyárszé-
pét és Csárdabéli szépasszonyt is 
minden évben választanak. Idén 
egy szarvasi betyár, Máté János 
nyerte a hasonmás-versenyt, a 
gyermekek közül pedig Magyar 
Botond, Petrovszki Áron és Pekár 
Áron kapott díjat. A Betyárszépe 
egy helyi fi atal lány, Dékány Éva 
lett, a Csárdabéli szépasszonyok 
legszebbikének Rózsás A. Izabel-
lát választotta a szakértő zsűri. 

A rendezvény másodnapján is 
javában peregtek az események. 
Több évre tekint vissza a „Ró-

zsa Sándor pogácsája” elnevezé-
sű közös pogácsakészítés, mely-
nek olyan hagyománya alakult 
ki, amely a kondorosiak mellett a 
környéken élőket is szép számmal 
megmozgatja. A színpadon zenés, 
táncos műsorok váltogatták egy-
mást, a csárdában pálinkaverseny 
és -kóstoló zajlott. Délután a pol-
gármesterek fogathajtása jelentett 
frissítőt a nagy melegben, este pe-
dig Fenyő Miklós koncertje, utca-
bál és tűzijáték zárta az idei vi-
gaszságot.         B. Liska Anikó
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Idén nyáron sem maradtak prog-
ram nélkül a művészetek kedve-
lői Szarvason. A Szarvasi Körös 
Napok nyári művészeti feszti-
vál rendezvénysorozata immár 
hetedik alkalommal biztosított 
többhetes nívós szórakozást az 
érdeklődők számára.

Az események áradata a Kö-
rös-szögi Civil Napokkal párhu-
zamosan indult július 18-án egy 
tárlat megnyitójával, amely „Az 
ÉLET” címmel volt megtekint-
hető a Tessedik Sámuel Múze-
umban. Ezen a kiállításon a he-
lyi és a Szarvasról származott al-
kotók munkái voltak láthatók, 
amelyet Szuhaj György, a gim-
názium művészettörténet tanára 
nyitott meg. 

A múzeum ezen a napon egy 
másik rendezvénynek, ponto-
sabban a HÍV Fest nevű fi lmes 
verseny díjátadó ünnepségnek is 
otthont adott, amiről már beszá-
moltunk az első Civil Újságban. 
A versenyre az alkotók kétperces 
kisfi lmekkel pályázhattak, ame-
lyek Gyula és Szarvas erényeit, 
szépségeit voltak hivatottak ki-
domborítani. Olyan kisfi lmek 
létrejöttét szerették volna előse-
gíteni a szervezők, amelyek akár 
az interneten, vagy televíziókban 
népszerűsítenék a környéket.

A fi lmes eseményt egy ma-
gas rangú rendezvény követte. A 
Szent István parkban került sor 
St. Martin és az EtnoRom közös 
fellépésére. Sajnos az időjárás 
sem a koncertnek, sem az azt kö-
vető utcabálnak nem kedvezett, 
utóbbit az eső miatt egy nappal 
el is kellett halasztani. Az élő-
zenei show-ra viszont az ország 
minden részéről érkeztek, ami 
érthető, hiszen az első és egyet-
len eddigi ilyen közös produkci-
ója volt a két méltán világhírű 
művésznek, illetve társaságnak. 
Az EtnoRom zenekar a Balkán-

A nyár legnagyobb zenei sztárjára több százan voltak 
kíváncsiak

Emlékezés az ősökre 

A hagyományos alkotó tábor atyja „munka” közben
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VII. SZARVASI KÖRÖS NAPOK

Kör(kör)ös nyári alkotó kavalkád

Kísérő programok

A Körös Napok kapcsán nem szabad elfeledkezni a párhuzamo-
san zajló programokról sem, hiszen abból is volt jócskán. A sport-
pályán rendezett amatőr fogathajtó verseny inkább a lósport sze-
relmeseinek szólt, az Arborétumi Alkotótábor annál kevésbé, mi-
ként Gáll Gregor szobrászművész kiállítása sem. A Szabó László által 
szervezett hagyományos művészeti tábor legértékesebb alkotásait 
augusztus végétől lehet megszemlélni a Tessedik Sámuel Múzeum-
ban, Gáll Gregor művei augusztus 1-től látogathatók ugyanott.

tól Andalúziáid gyűjtötte össze 
a roma zenei világ gyönyörűsé-
geit, eltérő hangszerelésű zenéit, 
stílusait. St. Martin szintén a vi-
lág körüli útjainak hatására írja 
zenei anyagait. Legújabb lemeze 
a Mediterrán országok hangu-
latát, ízeit, érzéseit tükrözi. Ez 
volt a közös a két fellépő előadá-
sában, melynek során egymás 
dalait átkomponálva, a közös já-
tékra adták elő produkciójukat. 
A fellépést persze együttes pró-
bák előzték meg. A magas szín-
vonalú találkozó létrehozásában 
Szarvas Város Barátainak Köre 
és az Aquarius67 Alapítvány 
működött közre.

Július 24. minden évben Szar-
vas Város Napja, ami a város új-
ratelepítéséről való megemléke-
zések jegyében telt. A település 
közéleti személyiségei és polgá-
rai megkoszorúzták a Letelepe-
dési Emlékkövet, majd a Szarva-
si Rezesbanda zenés kísérete mel-
lett átvonultak Harruckern báró 
szobrához, ahol ismét koszorúzás 
következett a város újratelepíté-
sének 287. évfordulója alkalmá-
ból. Ezt követően az érdeklődők 
a Vajda Péter Művelődési Köz-
pontban a Tessedik Táncegyüt-
tes és Derzsi György közreműkö-
dése jóvoltából láthattak részlete-
ket Tessedik önéletírásából.

Egy nappal később Konczos 
Éva festőművésznő kiállítá-
sának megnyitóját tartották a 
Ruzicskay Alkotóházban, mely-
nek címe „A múlt idézete”. A 
gyerekkorát Szarvason töltő mű-
vésznő festményeiben sorra jele-
nik meg a helyi Körös-parti táj. 
Ilyenek a „Készül az aquarell”, a 

„Nyári hangulat” vagy a „Mó-
lón” című képei. Az eseményen 
fi atalok és idősebbek egyaránt 
szép számmal vettek részt.

Augusztusban a színház sze-
relmeseit kényeztette program-
sorozat. A Körúti Színház a Mű-
velődési Központban mutatta be 
a „Mezítláb a parkban” című há-
rom felvonásos vígjátékát, mely-
ben nem kisebb színésznevek 
szerepeltek, mint Pikali Gerda, 
Kautzky Armand, Frajt Edit vagy 
Koncz Gábor. Ezt követte augusz-
tus 14-én a Békés Megyei Jókai 
Színház „Csínom Palkó” című 
daljátéka, s a szereplők között 
megtalálhattuk Tege Antalt vagy 
Csomós Lajost is. A kuruc-labanc 
időszakban játszódó előadás ér-
dekes történetet, kapcsolatok so-

rát tárta a nézők elé. És akinek 
még ez sem volt elég, az szeptem-
ber 5-én a Körös Napok záró est-
jének tekintett nívós előadáson 
vehetett részt a Vajda Péter Mű-
velődési Központban, mégpedig 
az Operettgálán.

Ilyen gazdag és széleskörű mű-
vészeti programsorozat láttán ki-
jelenthetjük, hogy a Szarvasi Kö-
rös Napok a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok ellenére jól összefogott 
volt, és ismét eseménydús nya-
rat biztosított a város lakosainak, 
vendégeinek és az érdeklődőknek 
egyaránt. Köszönet jár ezért Szar-
vas Város Barátainak Körének, a 
„Szarvasért” Alapítványnak, Szar-
vas Város Önkormányzatának, a 
Regionális Színház Kht.-nak, a 
Szlovák Önkormányzatnak és az 
„Aquarius67” Alapítvány vezető-
jének, Uhljár Zitának.

Hodálik Brigitta
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Folytatás az 1. oldalról
A versenyen három kategóriá-

ban lehetett indulni, melyből a du-
nai és a tiszai-körösi halászlevekhez 
a pontyon kívül más halfélét nem 
szabad felhasználni. Az egyéb ka-
tegóriában, melybe a sültek, pap-
rikások, pörköltek tartoznak, saját 
fogású hallal is nevezhettek. Kilen-
cen dunai halászlevet főztek, negy-
vennégyen tiszai-körösi halászle-
vet, negyvenen pedig az egyéb hal-
étel kategóriában indultak.

XI. NEMZETKÖZI HALFŐZŐ VERSENY

Ahol hal került a bográcsba

Fő a Hegedűs-féle díjnyertes halászlé

A zsűrit többször hozták nehéz helyzetbe a főzők

Már majdnem kész Az elbíráláskor a tálalás is fontos szempont volt

Több ideiglenes „utca” is megtelt versenyzőkkel
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– Töretlen a verseny iránti ér-
deklődés, hiszen idén is rekordszá-
mú nevezés érkezett, nem melles-
leg a színvonal folytonosan növek-
szik. A főzők igyekeztek újítani, 
különösen az egyéb halétel kategó-
riában – mondta dr. Csoma Antal, 
a zsűri elnöke.

Különlegességekből sem volt 
hiány: az Erdélyi testvérvárosból, 
Nagyenyedről érkező csapat pél-
dául a natúr halászlevére kapott 
aranyérmet, ami eltér az itthon 
megszokottól. Zöldségekben rend-
kívül gazdag, némiképp egy ha-
gyományos húsleves ízvilágára em-
lékeztető, mégis egyedi halászlé. A 

szlovákiai Ruttkáról nevező ver-
senyzők kemencében sütött hallal 
vívták ki az ínyencek elismerését.

A főzőverseny programját az 
Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program támogatása jóvoltából 
színpadi előadások, táncosok, éne-
kesek, együttesek fellépései színesí-
tették, egészen az eredményhirde-
tés megkezdéséig. A zsűrinek nem 
volt egyszerű dolga végeredményt 
hirdetni a sok fi nom étel kóstolása 
után. Végül olyan döntést hozott, 

hogy a halászleveket az egyaránt 
szarvasi Szucsán György és Hege-
dűs Zoltán főzte legízletesebbre, az 
egyéb halételek kategóriát pedig 
a nyíregyházi Horváth Zsuzsanna 
nyerte, akinek olyan jól sikerült a 
balsai korhely halászleve, hogy az-
zal az abszolút győzelmet is kiérde-
melte. A legjobb főzők díjait Bene-
dek Fülöp, a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. földügyekért fele-
lős vezérigazgató-helyettese, vala-
mint Várfi  András, Gyomaendrőd 
polgármestere nyújtotta át.

Bakulya Mihály

Helyezettek
Tiszai-körösi halászlé kategó-
ria: 1. Szucsán György (Szar-
vas), 2. Árton István (Békés-
csaba), 3. Soczó Lajos (Gyoma-
endrőd). Dunai halászlé 
ka te gória: 1. Hegedűs Zol-
tán (Szarvas), 2. Kovács Lász-
ló (Homoródszentpál), 3. So-
mogyi Tibor (Nagybaracska) 
E gyéb halételek: 1. Horváth 
Zsu zsanna (Nyíregyháza), 2. 
Milan Marconic (Szlovákia), 3. 
Várdai Jánosné (Szeghalom). 
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– A megalakulást követően 
azonnal megkezdtük a gyűjtő-
munkát. Ennek eredménye, hogy 
Bé késszentandrás históriájának 
néhány fejezete már megíródott és 
több előkészítés alatt áll. Néhány 
éven belül szeretnénk kiadható ál-
lapotba hozni – mondta az elnök, 
majd így folytatta. – A közelmúlt-
ban megkezdtük a tájház építé-
sét, az alapozási és más betonozási 
munkákkal már el is készültünk. 
Nemrégiben jelentős összeget 
nyertünk a Békés Megyei Önkor-
mányzat pályázatán, így biztosí-
tottnak látszik a folytatás, és ha az 
ígért összefogás létrejön a lakosság 
részéről, akkor a befejezése sem je-
lenthet majd gondot.

A Hévizi Róbert által említett 
tevékenységek mellett az egyesület 
bekapcsolódott a helyi közéletbe 
is. A tagok részt vesznek a közsé-
gi rendezvényeken, sőt jó néhányat 
saját szervezésben bonyolítanak le. 

– Kötelességünknek éreztük, 
hogy megemlékezzünk a doni ka-
tasztrófa és a kommunizmus áldo-
zatairól, a Hősök Napjáról, illetve 
a trianoni tragédiáról. Ezek a ren-
dezvények több éve a helytörténeti 
egyesület szervezésében és rende-

Az elnök már a következő tíz 
évet tervezi

Az egyesület korelnöke, a 94 éves Komáromi Sanyi bácsi vette 
ki az első ásónyomot a Tájház építésének alapásásakor

AKTÍV SZENTANDRÁSI HELYTÖRTÉNÉSZEK

Tájházat építenek kalákában
Idén ünnepli fennállása 10. évfordulóját a békésszentandrási 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület. Az 
1999-ben megalapított szervezet fő célja kezdetben a település 
történetével kapcsolatos dokumentumok és tárgyak összegyűj-
tése volt, a vágyak között pedig egy tájház létrehozása is szere-
pelt, amelyben bemutatásra kerül, hogyan éltek elődjeik. A kez-
detek óta több területen értek el komoly eredményeket, amiről 
Hévizi Róbert elnök számolt be.

az utókor számára, emléküket ne 
hagyjuk feledésbe veszni – hang-
súlyozta az elnök.

A nagy elődök panoptikuma 
mellett azokat a helyi szokáso-
kat, hagyományokat is felkarol-
ták, amelyek a legjellemzőbbek 
Békésszentandrásra. 

vel Békésszentandrás környékén 
gyengébb minőségű földek voltak, 
így a mezőgazdaság kevesebb em-
bert tudott eltartani. Ezért sokuk-
nak, a megélhetésnek ezt a formá-
ját kellet választania. Az út és vas-
útépítések, a folyószabályozási és 
gátépítő munkálatok során dolgo-
zó földmunkások nagyon nehéz fi -
zikai munkát végezve keresték meg 
a mindennapi betevőre valót. De-
rék emberek voltak, akik becsüle-
tes munkájukkal országos hírnevet 
szereztek nemcsak maguknak, ha-
nem a településnek is – tette hozzá 
Hévizi Róbert.

A múlt és a jelen mellett a jövőt 
is fontosnak tartják a szentandrási 
hagyományőrzők. Ennek érdeké-
ben rendszeres kapcsolatot ápolnak 
a helyi fi atalokkal. Évente helytör-
téneti vetélkedőt szerveznek szá-
mukra, amelyen az iskolások széles 
körben vesznek részt. Szándékaik 
szerint tevékenységük az elkövet-
kező 10 esztendőben is kihatással 
lesz a település kulturális életére, és 
sikerül befejezniük a megkezdett 
dolgaikat.                B.M.

zésében történnek. Kiemelt fi gyel-
met fordítunk azokra a híressége-
inkre is, akik sajnos már nem le-
hetnek közöttünk. Több esetben 
emléktáblát állítottunk tisztele-
tükre. Egyesületünk számára nem 
csak fontos, hanem kötelesség is, 
hogy azokat az elődöket, akik ki-
emelkedőt alkottak, megörökítsük 

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

– Leghíresebb helyi tevékeny-
ség a szőnyegszövés, melynek tár-
gyi eszközeit már összegyűjtöttük. 
Az üzem története és az ezzel kap-
csolatos dokumentumok rende-
zése a következő két esztendő fel-
adata lesz számunkra. Ugyancsak 
nagyon fontos hagyomány a ku-
bikos munka felelevenítése. Mi-
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– Minden tagunk fontosnak 
érzi, hogy egyesületi munká-
ját nem politikai meggyőződése 
irányítja, hanem természetünk 
és környezetünk megóvása, elő-
deink tisztelete. Munkánk so-
rán, kapcsolataink kialakítása-
kor mindig a közös megegyezés 
elérésére, a város pozitív irányú 
fejlesztésére törekszünk – foga-
natosította beszélgetésünk elején 
az elnök asszony.

– Mégis milyen konkrét do-
mináns motivációk vezérlik a 
szervezetet?

– Tevékenységünkkel a szarva-
si emberek környezet-tudatossá-
gának szintjét kívánjuk emelni. 
Célunk és vállalt feladataink ki-
terjednek Szarvas természeti ér-
tékeinek védelmére és városunk 
épített környezetének, kulturális 
értékeinknek megóvására is. Kö-

zösségünk az említett területek 
szükséges megvédésének felisme-
rését, illetve az értékek őrzéséhez 
nélkülözhetetlen cselekvést kí-
vánja „katalizálni”, elősegíteni. 

– Meglehetősen összetett elhi-
vatottság! 

– Tényleg az, nem is győznénk 
magunk. Részt veszünk vala-
mennyi felénk irányuló kezdemé-
nyezésben, más civil szervezetek-
kel végzendő együttműködésben. 
Itt helyben kapcsolatban állunk a 
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör-
rel, Szarvas Barátainak Körével, a 

SZARVASIAK SZOLGÁLATÁBAN

Építik- és szépítik környezetünket
A Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület 
1998-ban alakult újjá. Az előd szervezet, a Szarvasi 
Városszépítők tagjai 1983-ban, az országban el-
sők között hozták létre közösségüket. Az általuk 
elért eredményekre alapozva, 11 esztendővel ez-
előtt, új, elkötelezett tagsággal láttak munkához. 
Az eltelt bő évtizedet és annak „gyümölcseit” dr. 
Váradi Lászlóné elnökkel vettük számba. 

Szarvasért Alapítvánnyal, a Nagy-
családosok Egyesületével, a Szar-
vasi Kézművesek Egyesületével, az 
Ó-temetőért Alapítvánnyal, a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat-
tal, vagy a Habitat For Humanity 

képviselőjével. Az együttműködés 
főként közös pályázatok kivitele-
zésében nyilvánul meg. Ezen felül 
baráti viszonyt ápolunk a Béké-
sen, Mezőberényben, Dabason, 
Nyíregyházán és Szigetmonos-
toron működő városszépítőkkel. 
Kölcsönösen több hasznos ötlet-
tel láttuk már el egymást az évek 
során.

– A tevékenységük miatt egy-
általán nem mellékes szempont: 
a helyi önkormányzattal is meg-
felelő az együttműködés?

– Természetesen. Nélkülük 

gyakran falakba ütköznénk. 
Olyan várospolitikai feladatok 
kidolgozásából vettük ki a ma-
gunk részét, mint Szarvas kör-
nyezetvédelmi programja, vagy a 
település rendezési terve, ami bi-
zonyítja, hogy szakmailag meg-
alapozott az érdekképviseletünk. 
Jelenleg is folyamatban lévő fel-
adat a helyi védett épületek je-
lölése. Az önkormányzati képvi-
selők felé javaslattétellel éltünk 
több fejlesztés fokozott képvise-
letére.

– Megtudhatjuk, mik ezek?

– Meglátásunk szerint a klí-
maváltozás negatív következmé-
nyeinek enyhítése céljából a vá-
ros körüli „zöld gyűrű” fejleszté-
se elsődleges. A parlagon hagyott 
és másra nem alkalmas területe-
ket erdősíteni szükséges, amely-
re minden évben kötelezően fel-
használandó költségkeret elkü-
lönítését javasoltuk. Esztétikai 
jellegű fejlesztési ötletekkel is él-
tünk. Új építkezések esetén ösz-
tönöztük például a légvezetékek 
helyett a kábelek talajba süllyesz-
tésének előírását.

– Melyek az egyesület által 
kezdeményezett és megvalósí-
tott legjelentősebb projektek?

– Nem egyszerű feladat szám-
ba venni, hogy semmi ne marad-
jon ki, a honlapunkon, a www.
szarvasivarosszepitok.hu webol-
dalon mindenesetre maradékta-
lanul szerepelnek. Vannak foly-
tonos és alkalmi nyilvános civil 
programjaink. Előbbiek közé tar-
tozik a folyamatos hulladékgyűj-
tési akció, amelyet 2004-től szer-
vezünk. Rendszeresen jelen va-
gyunk a Körös-szögi Civil Napo-
kon, ahol az évek során bemuta-
tott témánk volt már a helyi épí-
tett értékeink védelme, a kom-
posztálás hasznossága és módsze-
re, a megújuló energia használata 

a háztartásban, valamint a korsze-
rű nyílászárók, szigetelési módok 
alkalmazása. Az európai Mobili-
tási Hét keretében fórumot szer-
veztünk az M–44-es autópálya 
elkerülő szakaszának építéséről, 
továbbá a város zöld övezetének 
fejlesztési lehetőségeiről. Nyilvá-
nos párbeszédet folytatunk a helyi 
polgármesterrel, Szarvas jelenét 
és jövőjét meghatározó gazdasági 
folyamatok és projektek kapcsán. 
Ennek a beszélgetésnek éppen 
most szeptemberben lesz a soron 
következő állomása.

– Tapasztalataink szerint, 
közérdekű előadások és iskolai 
programok szervezése sem áll 
távol az egyesülettől…

– Törekszünk arra, hogy az ak-
tuális környezetvédelmi és város-
politikai eseményeket első kézből 
tálalhassuk a helyi szereplők szá-
mára. A teljesség igénye nélkül, 
vendégünk volt már többek kö-
zött Tóth Attila művészettörté-
nész, Demeter László rendőrka-
pitány, Novák István főépítész, 
Tokár György építész, dr. Lévai 
Péter főiskolai tanár, Brachna 
Mihály területi vezető, Szabóné 
dr. Komlovszky Ildikó, vagy dr. 

Az egyesület munkájához köthető a Tokaji ház 
kovácsoltvas kapujának javítása, festése…

Tíz tölgyfa pad elkészíttetése és kihelyezése az 
Erzsébet-ligetbe és a Ciprus Étterem parkjába

Tíz darab hulladékgyűjtő konténer kihelyezése 
az Ó-temetőbe

Ceres kút felállítása az önkormányzattal közös 
pályázati pénzkeretből
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Hanyecz Katalin, az Arborétum 
igazgatója. A természet és a kör-
nyezetünk megismertetése és 
megszerettetése nagyon fontos 
feladat a gyermekkel. Ennek ér-
dekében 2006-ban természetfotó 
pályázatot írtunk ki a középisko-
lások számára, idén pedig rajzpá-
lyázatot hirdettünk általános is-
kolásoknak „Az én váro som…!” 
címmel. E mellett anyagilag is 
rendszeresen támogatjuk a he-
lyi gimnázium tanulmányi ver-
senyét és a SZIE Pedagógiai Kar 
Gyakorló Óvodáját. Tanösvény létesítése az Erzsébet-ligetben Palackzsugorítók felállítása a középiskolákban

Transzformátor oszlopok renoválásának 
kezdeményezése az E-on Zrt.-nél

Turisztikai hirdető táblák felújítása a 
Szabadság úton és a Halászcsárdánál

szót azokról a városszépítő te-
vékenységekről, amik részben 
vagy teljes egészében szintén 

köthetők a szervezethez! 
– Gazdasági helyzetünk, külön-

böző működést biztosító pályáza-

ti források és szponzorok révén ki-
egyensúlyozott. Pénzügyi támoga-
tást nyújtott részünkre a szarvasi 
Laktárius Kft., valamint a Pioneer 
Hi-Bred Termelő és Szolgálta-
tó Zrt. Az így kapott összegek-
ből olyan közösségi célok megva-
lósításához tudtunk hozzájárulni, 
mint a Bolza és a Ruzicskai szobor 
elkészítése, a Történelmi Emlékút 
Közalapítvány létrehozása, vagy 
a Dévai Gyermekotthon pénzbeli 
támogatása.

– További eredményes mun-
kát kívánva, megköszönöm a 
beszélgetést!

– Egyesületünk nevében mi 
köszönjük a lehetőséget.

Bakulya Mihály

OTTHONUNK

A „külterületi” község

Az idei falunap kettős jubileum volt júniusban

Kardos község Békés megye északnyuga-
ti részén található a 44-es számú főútvo-
nal mellett, Kondoros és Csabacsűd tele-
pülések között. Békéscsabától 35, Szarvas-
tól 14 km távolságra. Az itt élők száma 713 
fő, s a többség a mezőgazdaságból él, mivel 
kitűnő minőségű földek találhatók a vidé-
ken, melyeknek átlagos aranykorona-érté-
ke 41,8. 

A hagyomány szerint a község területe a 
török időkben katona birtok volt, melynek 
alakja Jatagánra emlékeztetett, innen ered 

a község neve is. Kardos település a koráb-
ban Szarvashoz tartozó területen alakult 
meg 1952-ben. Kezdetben Örménykúthoz 
tartozott, majd 1969-ben lett önálló köz-
ség. 1977-ben Örménykút lett Kardos társ-
községe, 1982-ben pedig mindkét település 
csatlakozott a csabacsűdi nagyközség kö-
zös tanácsához. A lakosság 1988-ban nép-
szavazással döntött a közösségtől való sza-
kadás mellett, így 1989-től önállóan mű-
ködik. Helyi sajátosság, hogy a község la-
kóinak több mint a fele külterületen él.

– A felsorolt programok nyil-
ván nem két fi llérbe kerülnek, 
és akkor még nem ejtettünk 

Több mint 100 civil szervezet részesült a 
Békés Megyei Önkormányzat 70 millió fo-
rintos támogatásából, hogy az oktatás-szak-
képzés, a turizmus, a szociális ellátás, az 
egészségügy-életmód, valamint a kultúra te-
rületén működő civil szervezetek társadal-
mi szerepvállalását elősegítse. A támogatás 
része az önkormányzat által meghirdetett 
növekedésorientált gazdaságfejlesztési prog-
ramnak, melyet a gazdasági válság kihívása-
ira reagálva dolgoztak ki.

A pályázati keretösszeg a Békés megyei 
civil társadalom erősítését, a Békés megyei 
civil szervezetek társadalmi szerepvállalá-
sának segítését szolgálja. Olyan szervezete-
ket is bevonnak, amelyek kezdőnek számí-
tanak, vagy éppen csak egy-két éve működ-
nek, és még kevés tapasztalattal bírnak. A 
támogatással kapcsolatban a civil szerveze-
tek szemszögéből előnyösként említhető, 
hogy az általuk elnyert pénz jelentős részét 
előfi nanszírozásban kapják. A bőnek mond-
ható elszámolási határidő is megteremti a le-
hetőséget arra, hogy a segítség nélkül való-
sítsák meg a tervezett projektjeiket.

Megyei támogatás 
civil szervezeteknek
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Ha ön vissza nem térítendő pályázati kiírásra 
szeretne sikeres pályázatot beadni, akkor meg 
kell találnia azt a pályázati kiírást, ami célja-
inak megfelelő. Az internetes kereső számta-
lan olyan oldalt „lehoz”, ahol pályázati kiírá-
sok találhatók. Innentől kezdve már nincs más 
dolga, mint megnyitni egy ilyen weboldalt, el 
kell készíteni, be kell adni és kész… Gondolja, 
hogy valóban ilyen egyszerű mindez? Persze, 
hogy nem. Pontosabban egyszerűen működik, 
de nem így! Most induló sorozatunkból megis-
merheti azokat a minimum szabályokat, amit 
mindenképpen célszerű elsajátítania, ha foglal-
kozik azzal a gondolattal, hogy ön is pályázatot 
ad be a nem is olyan távoli jövőben.

Honnan jönnek a pénzek?
Míg néhány évvel ezelőtt az okozott komoly prob-

lémát, hogy valaki megszerezzen, megismerjen egy 
pályázati kiírást, ma már inkább az, hogy a rengeteg 
információból kiszűrje azt a pályázatot, ami számá-
ra megfelelő. 

Hogyan találhat rá az önnek megfelelő pályá-
zatra? Mint általában sok mindenhez, ehhez is 
némi tanulásra, rendszerismeretre van szükség. Is-
mernie kell azokat a lehetőségeket és rendszere-
ket, ahol megtalálhatóak vagy várhatóak azok a 
pályázatok, amelyek az ön céljai közé illeszthetők. 
Ha vissza nem térítendő pályázatot szeretne igény-
be nyerni, akkor ismernie kell azokat a pályáza-
ti rendszereket, ahonnan pályázati kiírásokat vár-
hat. Ehhez először azt a tevékenységet, gazdálkodá-
si szférát kell meghatározni, ahol ön tevékenykedik.
Ez lehet: vállalkozási szféra; civil szféra (különbö-
ző egyesületek, alapítványok, közhasznú és kiemel-
ten közhasznú szervezetek, egyéb társadalmi szerve-
ződések); költségvetési szféra (önkormányzatok, TB 
alapok, egyéb, az államháztartás alrendszereiben 
tartozó szervezetek). 

Leggyakrabban minisztériumok, önkormány-
zatok, alapítványok, közalapítványok, állami és 
európai uniós pénzalapok kezelői (pl. Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség) írnak ki pályázatokat, de 
van olyan eset is, amikor gazdasági társaságok te-
szik meg ugyanezt. Mivel manapság már szin-
te kivétel nélkül a vissza nem térítendő pályáza-
ti kiírások megjelennek a kiíró szervezet interne-
tes honlapján, ezért önnek célszerű folyamatosan 
rendszereznie, gyűjtenie azokat a honlapcímeket, 
ahonnan megfelelő pályázati kiírások várhatók.
Ha nincs ideje rá, akkor is van megoldás. A pályá-
zatokat nem lehet folyamatosan beadni, általában 
határidőhöz kötöttek. A pályázatfi gyelő szolgáltatás 
keretében önnek lehetősége van arra, hogy emailen 
megkapja a megjelenő pályázati kiírásokat.

Pályázati rendszerek
De milyen pályázati rendszerek vannak hazánkban?
1. Európai Uniós Alapok. 
Amikor hazánkban EU-s pályázatok-

ról beszélünk, akkor ezek alatt olyan pénze-
ket értünk, amit az Európai Uniótól kapunk ha-
zánk felzárkóztatására. Ezek az alapok pedig:
- Strukturális alapok, aminek két további alapja fo-
lyósítja a támogatásokat:

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): inf-

rastrukturális, területfejlesztési beruházásokat tá-
mogat. 

• Európai Szociális Alap (ESZA): foglalkoztatási, 
képzési, esélyegyenlőségi projekteket támogat 

- Kohéziós Alap, ami környezetvédelmi, közlekedé-
si és infrastrukturális nagyberuházásokat támogat.

- Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA), ami a hazai mezőgazdaság és vidékfejlesz-
tést támogatja.

- Európai Halászati Alap (EHA), ami a halásza-
ti ágazat, a halászati területek és a belvízi halászat 
fenntartható fejlesztésére irányuló támogatásokat 
biztosítja.

A Strukturális Alapokból és Kohéziós Alap-
ból nyújtott támogatások felhasználásának kere-
tét, stratégiáját az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(UMFT) dokumentum tartalmazza, míg az EMVA-
ból érkező összegek felhasználását az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program (UMVP) tartalmaz-
za. A támogatásokhoz – kisebb részben – kapcsoló-
dik a hazai állami költségvetési kiegészítés is, ezért 
az ezekből megvalósuló projekteket Európai Unió 
által társfi nanszírozott projekteknek is hívják.

2.  Tisztán EU-s költségvetési forrásból származó 
pályázatok

Ezen pályázatok jellemzője – a nevükben is ben-
ne van –, hogy 100%-ban Európai Uniós források 
és közvetlenül Brüsszelbe kell őket beadni angol 
nyelven. Általában több országot átfogó, inkább na-
gyobb vállalkozások számára kiírt pályázatok.

3. Egyéb külföldi (nem EU tagország) által fi nanszí-
rozott támogatási programok

Léteznek olyan támogatási rendszerek is hazánk-
ban, amelyek fi nanszírozási forrása szintén külföldi 
– de nem EU-s – pénz. Ezen pályázatok nem EU-
s tagországok, de az Európai Gazdasági Térségbe 
(EGT) tartozó országok által kiírt pályázatok. En-
nek fi lozófi ája a 2004. május 1-jén életbe lépett U-
EGT szerződésre épül, melynek értelmében az EGT 
nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Iz-
land) díjat fi zetnek a belső piaci részvételért. Ez a be-
fi zetett hozzájárulás képezi ennek a támogatási for-
mának a pénzügyi alapjait (norvég alap). Hasonló 
támogatási rendszer a Svájci Alap is. A „semlegessé-
gükhöz” ragaszkodó svájciak nem kívánnak az EU-
ba belépni, de kétoldalú egyezmények révén élvezik 
a közös piac előnyeit, ezért képeznek a felzárkózó 
EU-s országok számára pénzalapokat. 

4. Tisztán hazai fi nanszírozású támogatási progra-
mok

Ebbe a csoportba központi költségvetés, minisz-
tériumok, egyéb állami pénzalapok, önkormányzat-
ok, egyéb alapítványok és szervezetek által kiírt pá-
lyázatok tartoznak. Ilyen támogatási rendszer pél-
dául a minisztériumok által kiírt hazai költségveté-
si forrásból származó pályázatok, az NCA (Nemzeti 
Civil Alapprogram), ami civil szervezeteknek nyújt 
vissza nem térítendő támogatásokat, NKA (Nem-
zeti Kulturális Alap), ami gyakorlatilag pénzalap-
ként működik, feladata és célja a kulturális járu-
lékok újraelosztása, gyakorlatilag a hazai kulturá-
lis élet fi nanszírozásának meghatározó szereplője.
Természetesen a lista hosszasan bővíthető lenne. 
Mindössze azt szerettük volna kifejezni, hogy létez-
nek olyan kevésbé ismert támogatási rendszerek is, 
amelyekből civil szervezetek, önkormányzatok de 
még vállalkozások is képesek támogatáshoz jutni. 

Tóth Róbert

TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (I.)

Az NCA Civil Szolgáltató, Fej-
lesztő és Információs Kollégiuma 
pályázatot hirdet a civil szférával 
kapcsolatos vizsgálatok, felméré-
sek és kutatások támogatására.

A pályázat kódja: NCA-CIV-
09-E

A pályázat a civil társadalom 
erősítését, a civil szervezetek tár-
sadalmi szerepvállalásának segí-
tését szolgálja. A pályázatot kiíró 
Kollégium célja, hogy a kiírásban 
szereplő egyes kategóriák mind-
egyik részterületére vonatkozóan 
készüljön megfelelő szakmai mi-
nőségű kutatás. 

A támogatásra rendelkezésre 
álló keret: 25 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2009. szeptember 21.

Az alábbi szervezetek nyújt-
hatják be elektronikus pályáza-
tukat: 

a) Közhasznú vagy kiemel-
kedően közhasznú minősítéssel 
rendelkező társadalmi szerveze-
tek, alapítványok, amelyeket a 
bíróság 2008. január 1. előtt jog-
erősen nyilvántartásba vett és az 
alapszabályuknak, illetve alapí-
tó okiratuknak megfelelő tevé-
kenységüket ténylegesen folytat-
ják. Pályázhatnak a 2008. január 
1. előtt jogerősen bejegyzett szer-
vezetek is, amelyek a közhasznú-
sági nyilvántartásba vételüket a 
pályázat kiírásának évében kez-
deményezték és azt a pályázat be-
nyújtásáig jogerősen elnyerték.

b) Az Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rend-
szerben (EPER) regisztráltak.

A pályázati kiírás és a pályá-
zati útmutató elektronikus úton 
letölthető a www.nca.hu honlap-
ról, illetve az ESZA Nonprofi t 
Kft. kérés esetén postai úton is 
eljuttatja az érdeklődő civil szer-
vezetek számára.

NCA

Pályázati kiírás

MÉDIAPARTNERÜNK
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– A péntek este az egyik olyan 
időpont, amikor a fi atalok szíve-
sen tartózkodnak szórakozó he-
lyeken, kocsmákban. Klubunk 
alternatív szórakozási lehetőséget 
biztosít a fi ataloknak, ahol ping-
pongozhatnak, dartsozhatnak, 
cso csózhatnak, pókerezhetnek 
– meséli az ötletgazda. – A ping-
pong klubunk célja, hogy a drog-
használat szempontjából legin-
kább veszélyeztetett, hátrányok-
kal küzdő 12-25 éves fi atalokat 
elérjük, s hogy szabadidejüket 
személyiségük, készségeik és ké-
pességeik fejlesztésére fordítsák. 
Klubunk nyitott, nem csak nagy-
családos fi atalok jöhetnek, szíve-
sen látunk minden érdeklődőt. 
Lassan háromnegyed éves fennál-
lásunk alatt már egy házi bajnok-
ságot is sikerült lebonyolítanunk 
a nyári időszakban. Bár a jelent-
kezők száma egyelőre nem volt 
túl magas, a hangulat foka annál 
inkább. Külön női és férfi  kate-
góriákban rendeztünk versenyt, 
a pingpong mellett dartsban és 

IFI KLUBOT MŰKÖDTET A NACSE

Óvják és lekötik a fi atalokat
A Nagycsaládosok Szarvasi E -
gye  sülete idén január elseje 
óta drogprevenciós céllal Éjféli 
Pingpong Klubot működtet a 
volt Dankó iskolában, minden 
péntek este. A helyiséget a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás 
Humán Szolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyer mekjóléti 
Szolgálata bocsátotta az egye-
sület rendelkezésére, a klub mű-
ködtetését az Önkormányzati 
Mi nisztérium támogatása és a 
Ma gyarországi Éjszakai Spor t-
bajnokságok Egyesülete (MÉSE) 
szakmai segítsége teszi lehetővé. 
A „kulisszák” mögötti részletek-
be Gombár Györgyné elnök en-
gedett betekintést.

billiárdban is összemérhették ere-
jüket a vállalkozók. A sok csillogó 
érem és jutalom csokoládé mellett 
rengeteg élménnyel is gazdagod-
tak a fi atalok.

Az egyesület egy másik nyertes 
pályázatnak köszönhetően a fi ata-
labb korosztályra is kiterjeszthette 
a Gombár Györgyné által említett 
tevékenységét. A Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium támogatá-
sa jóvoltából péntek délutánon-
ként 15-19 óráig a fi atalabb kor-

osztályt várják a Dankó iskolában 
kialakított ifj úsági klubjukba. Ők 
ugyancsak pingpongozhatnak, 
dartsozhatnak, csocsózhatnak, 
pókerezhetnek vagy társasjátékoz-
hatnak kedvükre.  

–  Szintén e támogatásnak kö-
szönhetően egy másik klubot is 
működtetünk – tette hozzá az 
elnök asszony. – Ezzel a progra-
munkkal főleg azoknak a gyere-
keknek, fi ataloknak szeretnénk 
segítséget, alternatív program-

l e h e t ő s é g e t 
nyújtani, akik 
az utcán csel-
lengve, vagy 
lépcsőházak-
ban, csopor-
tokba verődve 
töltik szabad-

idejüket. Programunk fő szín-
teréül ezért egy lakótelepi kör-
nyezetet, a Vásártéri Részönkor-
mányzat Klubját választottuk. Itt 
társasjátékok, zenesarok, fi tness 
sarok, kreatív foglalkozások és 
mozgásos tevékenységek várják 
a fi atalokat. A legnagyobb si-
kert kondigépek aratják a klubo-
kat látogatók körében. Azonban 
nem csak a sportra van lehetőség. 
Közösen készülődünk például az 
ünnepekre is. Így volt ez Hús-
vét, Nő nap és az Anyák Napja 
előtt is. Szerveztünk már sike-
res közös kirándulásokat az Ar-

borétumba, a békésszentandrási 
strandra, a helyi fürdőbe és a 
Körös-Maros Nemzeti Parkba, 
a drogprevenciós program kap-
csán pedig egy nyárbúcsúztató 
kerékpáros természetjáró tábort 
is megvalósítottunk. Ugyancsak 
az SZMM támogatásával való-
sítottunk meg egy egyhetes ter-
mészetismereti tábort az Arboré-
tumban, amelyen az ifi  klub 10-
18 éves résztvevői vettek részt. 
A tábort fürdőlátogatással és éj-
szakai akadályversennyel gazda-
gítottuk a gyerekek nagy-nagy 
örömére. 

A NACSE berkein belül azért 
nem csak szórakozásból áll az 
élet. Hogy még jobban végezhes-
sék munkájukat, az SZMM pá-
lyázata segítségével nemrégiben 
szakmai tanulmányúton jártak 
Pécsett. Ezen az ifi  klub dolgo-
zó tagjai és a fi atal aktivisták vet-
tek részt, tapasztalataikról a kö-
vetkező Civil Újságban számo-
lunk be. 

Homonnai Tiborné

A pingpong a legnépszerűbb sport a klubon belül… … de a biliárd sem marad el sokkal

A kondigépek ritkán állnak kihasználatlanul

Húsvéti készülődés
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Folytatás az 1. oldalról
Az ország legnagyobb Volkswa-

gen találkozójára legtöbben a kör-
nyékről érkeztek, de sokan kere-
kedtek fel a 20-40 éves járgánya-
ikkal a Dunán- és a határon túlról 
is. A rekordszámú, közel 400 autó 
nem fért el a fürdő területén, ezért 
sokan a kapun kívül vertek sátor-
tábort. Az egykoron népautónak 
számító bogarak mai tulajdonosai 
olyan szeretettel törődnek a ma-
tuzsálemekkel, mintha akár csa-
ládtagok lennének. Nem véletlen 
tehát, hogy nagy gonddal csinosí-
tották kocsijaikat a kiállításra és a 
városi felvonulásra. A rendezvény 
számos egyéb színes programot is 
tartogatott a résztvevők, illetve a 

fürdő látogatói számára. Az első 
este hangulatáról Fásy Ádám gon-
doskodott és volt lehetőség éjszakai 
fürdőzésre is. A második nap dél-
előttje a pihenésről szólt. A délután 
modellhajó bemutatóval, színpadi 
programokkal, evés-ivással, autó 
kiállítással, valamint városi felvo-
nulással telt, a késő éjszakába nyú-
ló retrós-rockos bulizást pedig a 
már jól ismert Gesarol zenekar 
koncertje és az Akantisz Old Boys 
Band fellépése alapozta meg. A fá-
radtság leküzdésére sajátos módot 
talált Kardos Ferenc főszervező: a 
záró nap egyetlen programjaként 
ugyanis gyorsulási versenyt ren-
deztek az Ipari parkban.

B. Liska Anikó
Romániából, Németországból, Szlovákiából és Belgiumból is 

jöttek Bogarak

„Bogárszív” Versenyhelyzet
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„BOGÁR” TALÁLKOZÓ

Retro, rock és buli a strandon

Bogártörténelem
A gyomaendrődi találkozó-

nak – amely tizenharmadik 
volt a sorban – különös apro-
pót adott, hogy a Volkswagen 
Bogár idén 75 éves. 1934. jú-
nius 22-én kötött szerződést a 
német Ferdinand Porsche ter-
vezőirodája a Birodalmi Au-
tóipari Szövetséggel a népau-
tó fejlesztéséről és gyártásáról 
– ezt tekinthetjük a világ egyik 
legismertebb és legnépszerűbb 
autója születésnapjának.

Ferdinand Porsche, minden 
idők egyik leghíresebb autó-
konstruktőre már huszonöt 
évesen megtervezte első autó-
ját, s harmincévesen Daimler 
ausztriai műszaki igazgatója 
volt. Számtalan Mercedes mo-
dellt tervezett, de igazán soha 
nem tudott a nagy és előkelő 
autókat készítő cég üzletfi lozó-
fi ájával azonosulni. 

Porsche olcsó, nem túl nagy 
teljesítményű, de mindenki szá-

mára elérhető és visszafogottan 
elegáns kocsit akart tervezni. 
1931-ben saját irodát alapított 
és nekilátott olyan támogatót 
keresni, akit érdekel a „népau-
tó” tervezete. Először a motor-
kerékpárokat gyártó Zündapp 
céggel társult, de a vízhűtéses 
csillagmotorral folytatott kí-
sérletek kudarcba fulladtak és 
a projektet törölni kellett. Az 
NSU-nál folytatta, ahol kifej-
lesztette a csőváz-szerkezetével 
és a hátsó tengely előtt elhelye-
zett sebességváltójával a Bogárt 
megelőlegező Type 32 proto-
típusát. A gyártástól azonban 
egy Fiattal kötött szerződése 
miatt az NSU is visszalépett.
A tervet végül Adolf Hitler ka-
rolta fel: a Führer hatalomra ju-
tása után kiváló minőségű au-
tópálya-hálózatot építtetett ki, 

és – bár maga nem szeretett 
vezetni – olcsó, mindenki szá-
mára elérhető autót is akart 
Németországban. Ezután ke-
rült sor Porsche és Hitler ta-
lálkozójára, melynek során fel-
vázolták a néputóval szemben 
támasztott alapvető követel-
ményeket (két felnőtt és há-
rom gyermek szállítása leg-
alább 100 kilométeres sebesség-
gel, ezer márkás áron – az át-
lagfi zetés havi 130 márka volt).
1934. június 22-én Porsche 
tervezőirodája aláírta a szer-
ződést. A prototípust 1935-
ben mutatták be, s 1937. má-
jus 28-án megalapították a 
Gesellschaft zur Vorbereitung 
des Deutschen Volkwagens 
mbH-t, a hosszú név hamaro-
san Volkswagenwerk GmbH-ra 
rövidült. 1938. május 26-án le-

tették az új autógyár alapkövét, 
az üzem köré új város épült, ez 
a mai Wolfsburg. Hitler az au-
tót Kdf (Kraft durch Freude 
– Örömben az Erő) autónak 
nevezte, a Harmadik Biroda-
lom szabadidő mozgalma nyo-
mán. A névadása nem volt si-
keres, a kocsit inkább a Por-
sche által preferált Népautó-
ként (Volkswagen) emlegették.
A legendás kiskocsiból, amely-
nek külalakja az idők során alig 
változott, 64 év alatt 21,5 mil-
lió példányt adtak el, a gyártást 
csak 2003-ban állították le vég-
leg. A Bogár a fasiszta időkben 
népautó volt, a második világ-
háborúban a fronton „teljesített 
szolgálatot”, jelképezte a német 
gazdasági csodát. A hatvanas 
években a hippik kedvenc autó-
ja volt, s egy időben négymillió 
amerikai szorongott benne. Az 
autólegendát ma már csak a lel-
kes gyűjtők cserélgetik.
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– Azzal a céllal hoztuk létre ezt 
a szervezetet, hogy a magányosan 
alkotó idős mestereket és a fi atal, 
kreatív, alkotókat egy közös érték-
mentő közösséggé formálljuk. Az 
így létrehozott civil közösség ápol-
ja a hagyományokat, megismerteti 
az alkotókat és munkáikat a nagy-
közönséggel és felkarolja az újítá-
sokat, a fi atalos kezdeményezése-
ket, ötleteket a kézműves szakága-
kon belül – tájékoztatott Kugyeláné 
Décsei Mónika elnök. 

BEMUTATKOZIK

A kézműves hagyományok köteleznek

Szarvasi Kézműves Egyesület
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.  
Mobil: 30/9530-580 
E-mail: info@kezmuhely.hu
Honlap: www.kezmuhely.hu

A város egyik legaktívabb civil szervezeteként aposztrofálják a 
Szarvasi Kézműves Egyesületet, amely 2003-as megalapítása óta 
a helyi és a térség kézműves hagyományait ápolja, a hagyomá-
nyok átadására, átörökítésére törekszik. Fontos célterülete a je-
les napok és a hozzájuk fűződő szokások kutatása, ápolása, kü-
lönös tekintettel a kézműves tradíciók felélesztésére. 

Céljai megvalósítása érdeké-
ben az egyesület rendszeresen 
szervez alkotótáborokat, kézmű-
ves és népművészeti kiállításokat, 
komplex játszóházakat és kézmű-
ves foglalkoztatókat. Ugyancsak 
tevékenységi köréhez tartozik a 
kiállításokhoz vagy turisztikai 
programokhoz kapcsolható mes-
terség bemutatók lebonyolítása. 
A mostani fotók például az idei 
kézműves alkotótáborban ké-
szültek, amelyet a szarvasi ifj úsá-

gi tábor területén szerveztek 30 
gyermek részvételével. 

– A táborban naponta öt-hat-
féle kézműves foglalkozásba kap-
csolódtak be a gyermekek, a tevé-
kenységek során népi játékokat, 
eszközöket készítettek kézműves 
szakoktatók segítségével. A tevé-
kenységek megvalósítása során 
törekedtünk a természetes alap-
anyagok használatára. Az elké-
szült munkákat a gyermekek ki-
próbálhatták, hazavihették – tet-
te hozzá az elnöknő.

Amennyiben valaki szeretne 
kapcsolatba lépni az egyesülettel, 
esetleg kíváncsi alkotóik munká-
ira, bátran felkeresheti őket elér-
hetőségeiken.

Augusztus 20-ról eszünkbe jut-
hat Szent István, az államalapí-
tás, az új kenyér, az alkotmány és a 
Szent Korona ünnepe. Ennek oka, 
hogy a korántsem hosszú múltra 
visszatekintő nemzeti ünnepünket 
a 20. században minden politikai 
rendszer máshogy alakította. Szá-
munkra idén nem is az elnevezésen 
volt a lényeg, sokkal inkább azon a 
halfőzésen, amelyet a szarvasi Ka-
csa-tó partján második alkalommal 
tartott meg a Körös-Völgye Alapít-
vány e napon. A Civil Újságot is ki-
adó szervezet nagyszabású rendez-
vényén hozzávetőleg 200 adag in-
gyen halászlé és nagyjából fele ennyi 
sült keszeg talált gazdára. Mint azt 
Kovács Mátyás ügyvezető elmondta, 
az alapítvány május elsején sült kol-
básszal, ilyenkor pedig halebéddel 
és üdítővel vendégeli meg partnere-
it, ismerőseit és az ünnepi forgatag-
ban megéhező járókelőket. 

A MI AUGUSZTUS 20-ÁNK

Hallal ünnepeltük az új kenyeret

Hat bográcsban készült Körösi- és Dunai-halászlé, a keszeg pedig a szlovákul pavnyának 
nevezett öntöttvas edényben sült
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TESZT

Lassan letudjuk a meleg hónapokat, a szabadság javán is túl va-
gyunk, kezdődik a hajtás. A szerelemben pedig a hideg időnek kö-
szönhetően újra az összebújás időszaka következik. És neked mit hoz 
a szeptember? Teszteld!
1. A nyár vége számodra

a) Lehangoló.
b) A rendszertelenség végét jelenti. Több időm lesz mindenre, nem 

kell állandóan bulikba járni.
c) Nekem az újjászületés időszaka. Ahogy a fák, én is új köntösbe 

burkolózom.
2. Mit változtatsz a lakásodban az őszi nagytakarítás alkalmával?

a) Elajándékozom a megunt holmikat és ha tehetem, lecserélem a 
bútorokat.

b) Tisztábbak lesznek az ablakok és a függönyök.
c) Berendezek egy sarkot, ahol csak a pihenésnek hódolhatok.

3. Kedvesed ősztől új munkát kap egy távoli városban. Hogyan 
hat rád a költözés?

a) Nem hiszek a távkapcsolatban…
b) Égi jelként értelmezem: ezek szerint nem egyfelé visz az utunk…
c) Legalább izgalmat viszünk a kapcsolatunkba azzal, hogy csak 

hétvégente találkozunk.
4. Új munkáról álmodozol. Kihasználod az új évszak beköszön-
tét terved megvalósítására?

a) Feltétlen, hiszen úgy gondolom ilyenkor nagyobb az esélyem új 
munkát találni.

b) Ha anyagilag is megéri, miért ne…
c) Szeretem a biztonságot. Semmi pénzért sem váltanék.

5. Mikor újítasz be egy-két új ruhát az őszi kollekcióból?
a) Az első körúton már túl vagyok. Lecsaptam az akciós termékekre.
b) Majd ha már tényleg hideg lesz, megveszem azt, amit nagyon muszáj.
c) Nem veszek semmi, a tavalyiak még idén is kitartanak.

6. Szerinted a legjobb dolog az őszben:
a) Semmi nem jut eszembe. Nincs ínyemre a hideg…
b) A természet szépsége, ami megfog benne…
c) Imádom, hogy újra megkezdődnek a sorozatok…

7. Látsz esélyt az egyik szenvedélyesebb nyári kalandod folytatására? 
a) Mindenképp. Nem hagyom futni…
b) Flört volt csupán, így nem várok tőle semmi komolyat.
c) Egy új, komoly kapcsolatban gondolkozom…

8. Van már valami program, fontos esemény az őszre kilátásban? 
a) Igen. Összeköltözés a láthatáron.
b) Én ilyenkor megyek pihenni, a természet szépségébe burkolózva.
c) Ellátogatok egy jóshoz…
Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:  
1. a=3; b=1; c=2 2. a=2; b=3; c=1 3. a=1; b=3; c=2
4. a=2; b=3; c=1 5. a=3; b=2; c=1 6. a=2; b=3; c=1
7. a=1; b=3; c=2 8. a=3; b=2; c=1
Neked szinte semmit sem jelent az ősz beköszönte, minthogy semmi-

lyen új évszak érkeztében sem látsz semmi érdekeset. Igazából egyenesen 
utálod a változásokat: nem rohansz a cipő- és ruhaüzletekbe a legújabb 
módi felvásárlásáért, nem változtatsz a frizurádon, nem kutakodsz min-
den utcasarkon az igazi felbukkanását fürkészve. (8-15 pont)

Téged az állandó megújulás tart életben, és imádod a változásokat. 
Egy igazi divatdiktátor vagy, aki mindig jó előre beszerzi a legdivato-
sabb darabokat, kiegészítőket. Semmit sem bízol a véletlenre, jövődet 
tudatosan alakítod. Éppen ezért biztos is vagy benne: új munka, és sze-
relem érkezik meg a szeptemberi széllel az életedbe... (16-20 pont)

Megfontolt hírében állsz, aki sosem kapkodja el döntéseit. Mindent 
jól átgondolva teszed le végső voksod döntéseid mellett. Némi kis vál-
tozásra számíthatsz az ősztől, mint munkahelyváltozás esetleg pontot 
teszel egy kudarcra ítélt kapcsolat végére. Ennek köszönhetően új sze-
relem is kilátásban van, de még nem áll itt az évszak küszöbén. De ha 
döntés elé kényszerülsz, most ne gondolkozz túl sokáig... (21-24 pont)

Neked mit hoz a szeptember?

Néha viszont a falósejtek túl-
lépnek saját hatáskörükön, és 
megtámadják, illetve elpusztít-
ják a szervezet normális, egész-
séges sejtjeit is. Ilyenkor beszé-
lünk auto-immunbetegségről. 
Jellegzetes példa erre a reuma, 
a pikkelysömör vagy a króni-
kus gyulladásos bélbetegségek. 
Fontos, hogy az immunrend-
szert egyensúlyban tudjuk tar-
tani, hogy képes legyen felis-
merni és elpusztítani a kóroko-
zókat, de ne legyen túl aktív, és 
ne támadja meg a szervezetet. A 
táplálkozás mindennél jobban 
befolyásolja az immunrendszer 
állapotát. A szervezetnek sok vi-
taminra, nyomelemre és ásvá-
nyi anyagra van szüksége az im-
munsejtek létrehozásához. Eze-
ket pedig leginkább zöldségek-
ből, salátákból, gyümölcsökből 
és teljes kiőrlésű lisztből készült 
termékekből tudja felvenni. Aki 
naponta ötször fogyaszt zöld-
séget vagy gyümölcsöt, az le-

mondhat a vitamintablettákról. 
A hosszú meleg nyarat követő-

en az emberi szervezetnek is nagy 
mennyiségű folyadékpótlásra van 
szüksége az ősszel gyakran fellé-
pő folyadékhiány elkerülése vé-
gett. Az állati eredetű fehérje-be-
vitel, így a marhahúsból, marha-
ínból és tyúkhúsból készült leve-
sek, valamint a pontyból készült 
halászlé fogyasztása ugyancsak 
jótékonyan segítheti a felkészü-
lést a hideg hónapokra. Az idő-
sebb és gyengébb szervezetet pe-
dig hatékonyan támogathatjuk 
ginszeng, méhpempő készítmé-
nyek, valamint gesztenye gyakori 
fogyasztásával. Reuma vagy pik-
kelysömör esetén a szigorú ve-
getáriánus étrendre való átállás 
csökkentheti az immunrendszer 
túlzott működését.

Az immunrendszer legnagyobb 
ellensége a folyamatos stressz, 
a hajszolt munkahelyi légkör, a 
túlzott aggodalom, a veszekedés 
és a félelem.

ÉLJÜNK STRESSZ MENTESEN!

Őszi immunerősítés
Az immunrendszer a szervezet legfontosabb védelmező rend-
szere, amely támadásba lendül a baktériumok és vírusok ellen. 
A kórokozók szerencsés esetben gyengébbnek bizonyulnak, és 
elpusztulnak, még mielőtt bármi bajt okoznának. Az immun-
rendszer fő feladata tehát, hogy megkülönböztesse a saját és nem 
saját, vagyis idegen anyagokat. Valamint ha talál idegen anya-
got, akkor azt eltávolítsa, megsemmisítse. 

Civil szervezetek, fi gyelem! 
Ettől az évtől kezdődően az APEH felé tájékoztatást kell 

adni a civil kedvezményezetteknek a részükre, 2008-ban ki-
utalt SZJA 1%-os összegének felhasználásáról. Eddig elegen-
dő volt egy sajtóközleményt megjeleníteni, most ez megváltozik. 
Azon civil szervezetekről van szó, amelyek részére a magánsze-
mélyek 2007-ben felajánlották az SZJA 1%-át (vagyis 2008-ban
kaptak kiutalást az APEH-tól)… Fontos, hogy ez a tájékoztatás ki-
zárólag elektronikus úton adható be, ügyfélkapun keresztül legké-
sőbb 2009. október 31-ig. Aki ezt elmulasztja vagy az APEH meg-
állapítja, hogy valótlan adatot közölt, azt a szervezetet az elkövet-
kező évben kizárják a kedvezményezetti körből. A szervezeteknek a 
08KOZ jelű nyomtatványt kell beadni, ami az APEH honlapjáról 
letölthető: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany

Bővebb információ minderről az APEH honlapján található.
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Körös-szögi  programajánló NÉPSZAVA

Jeles napok
Szeptember 15.
Hétfájdalmú Szűzanya napja. Mária 

anyai fájdalmára – melyet megfeszített fi a 
halálát látván érzett – emlékezés napja. Na-
gyon régi kultusz, egyike első nyelvemléke-
inknek, az Ómagyar Mária siralom is erre 
utal. Számos ábrázolása létezik a halott fi át 
ölében tartó Szűzanyának. Egerben ismert 
szőlőműves terminus a „fájdalmasra szed”, 
azaz a szüretet erre a napra befejezi.

Szeptember 21.
Máté apostol és evangélista napja. Egyes 

vidékeken Máté hetében vetették a gabo-
nát. A vetés a férfi ak munkája volt, melyhez 
különféle rituálék kötődnek. A vetőmagot 
megszentelték, a férfi ak megmosták a lábu-
kat, tiszta ruhába öltöztek, így mentek ki a 
földekre. Egyes vidékeken a magvető a nyel-
ve alá három búzaszemet tett, és a művelet 
közben nem volt szabad beszélnie. Miután a 
vetést elvégezték, a vetőabroszt (ami gyakor-
ta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, 
hogy nagyra nőjön a gabona. 

Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A ha-

gyomány szerint Mihály a túlvilágra köl-
töző lelkek kísérője, ő ítéli meg az emberek 
cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Általában 
kezében karddal és mérleggel ábrázolják. Ez 
a nap volt a kisfarsang időszakának kezdő-
napja, azaz a lakodalmak ideje, mely egé-
szen Katalin napig tartott (november 25.).
Gyakorlatilag az időjárás hidegre, télies-
re fordulását hozta Mihály napja. Egy gö-
cseji mondás szerint „Szent Mihály öltöz-
tet, Szent György vetkőztet”. Ezután már 
tilos volt az ágyneműt a szabadban szel-
lőztetni. Úgy tartották ekkor szűnik meg 
a legelőn a fű növekedése. Az állatok vi-
selkedéséből a téli időjárásra következtet-
tek. Ha a juhok szorosan egymás mellé fe-
küdtek, hosszú kemény télre számítottak. 
A halászó vidékeken úgy tartották a halak 
ekkor a víz mélyére (az iszapba) húzódnak. 
A gazdasági év szempontjából jelentős nap, 
eddig legeltették a réten a Szent Györgykor 
kihajtott marhákat. Csíkban a pásztorok 
ekkor térnek vissza a havasokról, a jószágo-
kat ezután a gazda gondjaira bízzák. A juhá-
szok is ekkor kapják meg a bérüket, és álta-
lánosan ez a nap a szegődtetés napja, azaz a 
cselédek ekkor költöznek új gazdához.

MÉDIAPARTNERÜNK

Operettest
2009. szeptember 5., szombat, 20.00, Szar-

vas, Vajda Péter Művelődési Központ
Szarvas Város Barátainak Köre, SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ, tel.: (66) 
311-181

XII. Szilvanap
2009. szeptember 11–13., péntek-vasár-

nap, Szarvas, Kossuth tér
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 

tel.: (66) 311-181
Hagyományőrző lekvárfőzés
2009. szeptember 19., szombat, 8.00, Kon-

doros, Rákóczi u. 44/1.
Kondorosi Szlovák Önkormányzat, 

Krajcsovicz Andrásné, tel.: (30) 687-5702

Idősek Világnapja
2009. október 1., csütörtök, Kondoros, 

Könyvtár, Iskola u. 2/6.
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődé-

si Intézmény, tel.: (66) 388-856
Haluska Nap – Haluskovy Den
2009. október 3., szombat, Kondoros, Rá-

kóczi u. 44/1.
Kondorosi Szlovák Önkormányzat, Kraj-

csovicz Andrásné, tel.: (30) 687-5702
15 éves a Színfolt Mazsorett Csoport 
2009. október 10., vasárnap, Gyoma-

endrőd, Városi Sportcsarnok 
Ünnepélyes fúvószenekari és mazsorett 

bemutató, majd a Fészek Panzióban Mazso-
rettbál

Hazánkban is bemutatkozik az Európai Unióban és a tengeren túli piacon évtizedes múlttal 
rendelkező cégünk. Termékeink magyar lúd- és kacsatollból gyártott, a híres hungarikumnak 
számító pehelypaplanok és tolltöltetű párnák, melyeket saját termeltetésből és saját gépeink-
kel állítunk elő. Természetes alapanyagból készítjük, 100% pamut, és mikroszálas huzatban 
forgalmazzuk. Magas minőségű, 110-130 C°-on hőkezelt, antiallergén árufajták.

TERMÉKEINK

KERESSE TERMÉKEINKET!
Várjuk a kis- és nagykereskedőket!

Elérhetőségeink:
H-5540 Szarvas, Zalka M. u. 30.

Telefon: +36-30/338-4423 • Telefax: +36-66/215-219
E-mail: laufedern@szarvasnet.hu • www.szarvas.hu/laufedern

Körös Extra (140x200) – Zoltán szett Körös Álom (140x200)

Kis és nagy párnák egyedi 
csomagolásban

Körös Gyöngye (155x220)
Péter+János szett
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DESSZERT

Szilvás, kefíres sütemény
Hozzávalók:
 1 1/3 bögre kefír (kb. 4 dl)
 1 1/3 bögre olaj
 2 tojás
 1 bögre cukor
 1 1/2 bögre sima liszt
 1/2 bögre rétes liszt
 1 sütőpor
 csipet só
 1 vaníliás cukor
 1 citrom reszelt héja és 3 csepp leve
 1 tasak őrült fahéj 
 1 kg felezett szilva

Elkészítés: A száraz anyagokat és a ned-
ves anyagokat külön elegyítjük, majd össze-
keverjük. Vajazott, lisztezett tepsibe önt-
jük. A szilvákkal megtűzdeljük és 160°C-
os sütőben kb. 40 percig (tűpróba) sütjük, 

félidőben megszórjuk fahéjas cukorral.  
Kevert tésztánál fontos, hogy mind-

egyik hozzávaló (tojás, vaj, kefir, stb.) 
azonos hőmérsékletű legyen!

Jó étvágyat!

Az öreg hölgy elmegy a falu plébánosához, 
és pironkodva mondja neki:

– Tisztelendő úr, a gyerekeimtől kaptam 
két lánypapagájt karácsonyra, de valami rossz 
házból származhatnak, mert nagyon csúnyán 
beszélnek. Szégyellem elmondani, de egész 
nap azt rikácsolják: „Hé, mi örömlányok va-
gyunk, gyertek velünk pajzánkodni!”

A plébános rövid gondolkodás után meg-
találja a megoldást:

– Nekem van két fi úpapagájom, azok itt 
a templomban nőttek fel és egész nap imád-
koznak. Zárjuk össze a madarakat, biztos jó 
hatással lesznek az enyémek az önéire.

Be is teszik a két áhítatos papagáj kalitkájába 
a lányokat, akik azonnal rikácsolni kezdik a jól 
betanult mondatot. Erre az egyik templomi pa-
pagáj kenetteljesen odafordul a kollégájához:

– Tedd el az olvasót Pityu testvér. Imánk 
meghallgatásra talált!

A HÓNAP VICCE

Papagájok

A Holt-Körös Káka-foki ágán augusz-
tus első szombatján immár tizenket-
tedik alkalommal bonyolították le a 
Kenumaratont. Az egyre népszerűbb sza-
badidős rendezvényen néhány korábbi re-
kord is megdőlt. 

A nevezők száma például első alkalom-
mal lépte túl a kettőszázat (201), a hajóké 
pedig az ötvenet (58). A 21 km-es vizes tá-
vot két szárazföldi rész szakította meg, mi-
vel valamivel több, mint egy kilométert 
a Hármas-Körösön kellett megtenniük a 
résztvevőknek. 

Két kenu már a rajtnál vízbe borult, de 
hála a gyors és szakszerű segítségnek, pár 
perces késéssel ők is a mezőny után ered-
hettek. A körcsúcsot nem sikerült meg-

dönteni, ugyanis az első befutó 1:57:14 
óra alatt érkezett a célba, ami majd egy 
perccel maradt el a rekordtól. A ered-
ményhirdetésre mind az 58 hajó vissza-
érkezett, csupán egy négyes kényszerült 
feladni a versenyt. Valamennyi résztvevő 
emlékpólót és sapkát kapott, a kategóri-
ák első három helyezettje érem díjazásban 
részesült. A győztesek ezen felül a bajno-
koknak járó narancssárga színű trikót is 
átvehették. A szervezők a támogatók jó-
voltából különdíjakat is kiadtak, az ered-
ményhirdetést követően pedig mindenkit 
babgulyással vendégeltek meg. 

– Meglepetéssel ért bennünket a rekord 
számú nevezés, hiszen emlékpólóból is csu-
pán kétszáz készült, ugyanakkor örömmel 

töltött el, hogy ennek a rendezvénynek egy 
évtized alatt ilyen híre ment az országban, 
sőt a határokon túl is. Szerencsére egyre 
több támogató lát benne fantáziát és nyújt 
segítséget, hiszen csak így lehetett biztosí-
tani a feltételeket – összegezett Leczki Ist-
ván főszervező.                    Nyári Mihály
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A rajt után ilyen impozáns látvány tárul a 44-es főút hídjáról


