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is minden korábbi láto-
gatói rekord megdőlt a szeptember 
11-13. között lebonyolított szar-
vasi Szilvanapokon, amelyet kö-
zel 12 ezren kerestek fel a három 
nap során. A példátlan érdeklődés 
egyaránt tulajdonítható a kitűnő 
időnek, a gondosan megtervezett 
országos szintű médiaajánlónak, 
no és persze mindenekelőtt az el-
múlt évtized rendezvényeinek. A 
korábbi Szilvanapok során ugyan-
is nem csak a helyi és környékbe-
li emberek kedvelték meg az ese-
ményt, de az ország számos pont-
járól, sőt a határon túlról is sokan 
erre az időpontra tartogatják szar-
vasi látogatásukat.

A háromnapos rendezvény 
idén is a hagyományőrzés jegyé-
ben vonultatta fel a nagyanyá-
ink receptje alapján készült szil-
vás ételeket, italokat. Az asztalo-
kon szinte mindenhol fellelhető 
volt szilvásgombóc, szilvalekvár, 
aszalt szilva, cibere, szilvalekvá-
ros derelye, vagy házi főzésű szil-
vapálinka, miközben a Kossuth 
téren és a Kossuth utcai piac par-
kolóban felállított színpadokon 

zenés előadások, gyermekműso-
rok várták a szórakozni vágyó-
kat. A két nagy színpadi sátor 
közötti utat pedig kirakodóvásár 
változtatta korzóvá. Kínáltak itt 
mindenféle ételt-italt, vásárfi át, 
népművészeti termékeket. Mind-
emellett persze tetemes mennyi-
ségű szilvalekvár is gazdára talált, 
direkt erre az alkalomra készített 

különféle szilkékben. Az állan-
dó programok közül természete-
sen most sem hiányzott a szilva-
lekvárfőzés, a különböző szilvás 
ételek helyszíni elkészítése, vagy 
a pálinkaminősítés, amelyre 35 
fajta szilvából készített italt ne-
veztek be. 

Ez utóbbi eredményhirdeté-
se már csak azért is sok érdeklő-

dőt vonzott, mert a versenyzők jó 
gazdához illően, helyben szétosz-
tották fi nom nedűiket. A klasszi-
kus szilvapálinkák közötti össze-
vetésben idén a fődíjat Demcsák 
János sztelli pálinkája érdemelte 
ki, akinek a vörös szilvája kapott 
még arany minősítést, Korim Já-
nos házi remekével egyetemben. 

B. Liska Anikó

XII. SZARVASI SZILVANAPOK

Megdőlt minden idők látogatói rekordja

Minősített nedűk
A kétszer háromtagú zsűri 
döntése értelmében a beneve-
zett pálinkák közül az alábbi-
ak érdemeltek ki valamilyen 
minősítést.
Szilvapálinka (35 nevezés)
Arany minősítés: Demcsák János sztelli pá-
linkája, Korim János, Demcsák János vörös 
szilvája.
Ezüst minősítés: Hipszki Mihály, Pekár 
Csaba, Adamik Mihály, Szebediszky Pál 
2003-as pálinkája, Huszárik Mihály, Ko-
vács Imre 2006-os és 2009-es pálinkája.
Bronz minősítés: Varga István, Keuruu vá-
rosa, Lipták János, Szentegyháza városa, 
Trabach István, Szebediszky Pál 1981-es és 
2008-as pálinkája, Gáspár Tamás, Kovács 

Istvánné, Veles Zsuzsanna, Szabó Norbert, 
Kozsuch Kornél, Albercht Róbert, Magyar Pé-
ter, Sinkó Mihály, Demcsák János besztercei-
je, Kiss Anita, Paluska Pál, Sisák Géza.
Gyümölcspálinka (52 nevezés)
Arany minősítés: Páger István feketesze-
der, vadszilva, málna, Antal András körte, 
Gedai János törköly, Kozsuch Kornél birsal-
ma, barack, Ganyecz Ferenc szőlő, Udvardi 
Andrea meggy, Varga István barack, Kertész 
Imre barack, Babák Antal barack, Grúz Ist-
ván barack.
Ezüst minősítés: Gáspár Tamás barack, Ko-

vács Istvánné barack, Király And-
rás barack, Tímár Imre barack, 
Kiss Anita barack, Farkas János 
cseresznye, Greksza Mihály bodza, 

Pálus István körte, Kertész Imre bodza, Alb-
recht Róbert körte, Magyar Péter eper, Ma-
gyar Péter, Sárkány Gábor, Jurák Pál.
Bronz minősítés: Hipszki Mihály barack, 
Burkó István barack, Ganyecz Ferenc ba-
rack, Albrecht Róbert kajszibarack, Gedai 
János barack, Greksza Mihály kökény, 
csipkebogyó, Gáspár Tamás dió, eper, ve-
gyes, Sárkány Gábor eper, Demcsák János 
cseresznye, Kovács Csaba eper, Pekár Csaba 
vegyes, Roszik Mihály vegyes, Trabach Ist-
ván vegyes, Kertész Imre vegyes, Nyári Mi-
hály vegyes, Kőfalvi János vegyes.
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TARTALOMJEGYZÉK

A Civil Újság 
lelőhelyei

Békésszentandrás: Polgármesteri Hivatal, 
Hősök tere 1.

Csabacsűd: Polgármesteri Hivatal, 
Szabadság u. 41.

Gyomaendrőd: Polgármesteri Hivatal, 
Szabadság tér 1.

Endrődi Művelődési Ház, 
Déryné Blaha Lujza u. 21.

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

Rákóczi út 19.
Kardos: Polgármesteri Hivatal, 

Gyomai út 24.
Kondoros: Polgármesteri Hivatal, 

Hősök tere 23.
Kondorosiak Baráti Köre, 

Csabai út 32.
Örménykút: Polgármesteri Hivatal,

Dózsa u. 26.
Szarvas: Polgármesteri Hivatal, 

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

Kossuth tér 3.
Tourinform Iroda
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minden hónap második hetében.  Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: a hónap utolsó napja.

A lap elolvasható az alábbi weboldalakon: www.bekescivil.hu • www.gyomaendrod.com • www.newjsag.hu
Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
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Idén ismét megrendezésre került Kondoro-
son az Autómentes Nap. A helyi önkormány-
zat, a Környezetvédelmi Minisztérium va-
lamint a Wesselényi Közalapítvány támoga-
tásával megvalósított rendezvényt a „KON-
TOUR” Kondorosi Falusi Turizmust Támoga-
tók Közhasznú Egyesülete fogta össze. 

A program az előző évek hagyományai szerint 
került összeállításra. Szeptember 22-én délelőtt 
az alsósok évfolyamonként sorversenyben mér-
ték össze tudásukat, a felsősök pedig kerékpá-
ros, rolleres, görkoris ügyességi vetélkedőt tar-
tottak. A programba az óvodások is bekapcso-
lódtak, részükre az óvoda pedagógusai játékos 

ügyességi feladatokat találtak ki. Délután rövid 
kerékpártúra során az ország egyik legnagyobb 
tejtermelő üzemében, a Fríz Tej Zrt. telephe-
lyén tettünk látogatást, ahol Krajcsovicz András 
vezérigazgató érdekes előadást tartott. 

A programokba aktívan bekapcsolódtak 
a Mozgáskorlátozottak Egyesület kondorosi 
szervezetének tagjai, akik beálltak az ügyessé-
gi vetélkedőbe, sőt néhányan a kerékpártúrára 
is vállalkoztak. A nap során mintegy 550 gyer-
mek és 30 felnőtt kapcsolódott az Autómentes 
Nap programjához, ezzel jelképesen kiállva a 
klímaváltozás megállításának ügye mellett.

Hricz Elvira

NAP A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÁLLÍTÁSA JEGYÉBEN

Autómentesen Kondoroson

Kerékpár volt a módi

Kondoros és Hanhofen 
testvértelepülési kapcsolatának 
fenntartásában jelentős feladatot 
vállal a két falu testvértelepülési 
baráti társasága. A két civil szer-
vezet 10 éve alakult, azóta part-
neri kapcsolatával segíti a lakos-
ság minél szélesebb bevonását, 
a testvértelepülési együttműkö-
dés erősítését, fejlődését, a közös 
programok, látogatások megszer-
vezését, a vendégek fogadását.

A Hanhofen-Kondoros Bará-
ti Társaság tagjai augusztus 19–
23. között ismét Kondoroson 
jártak, hogy a két egyesület megünnepelhesse 
a 10 éves kapcsolatot.

A vendégek az itt tartózkodás során részt 
vettek a Betyár Napok programján, ellátogat-
tak a Hortobágyra, ahol megtekintették a híres 

Hidivásárt, majd lovaskocsin a 
pusztát. A hosszú hétvége kere-
tében többen átruccantak Gyu-
lára, ahol a még nem látott, vagy 
a legutóbbi látogatás óta felújí-
tott helyeket járták végig. Meg-
tekintették Erkel szülőházát a 
Németvárosban, a néhány éve 
felújított várat, a gyönyörűen 
kialakított, szökőkutakkal sze-
gélyezett sétálóutcát. A város-
néző túra fáradalmait pedig a 
Százéves Cukrászdában pihen-
hették ki.

A már hagyományos „Barát-
ság-esten” a születésnapi torta is az asztalra ke-
rült. A köszöntők során a felek kinyilvánították 
a szándékot, hogy a következő 10 évben még 
erősebbre fonják a baráti szálakat.

H. E.

Hanhofeni testvérek látogatása
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Látogatóból a Székely Mihály Szakképző Iskola standjánál sem volt hiány

Így kezdődött Türelemjáték

Bizony, akadt rögzítenivaló A nagy forgatagban olykor jól esett megpihenni

BABÁK ZOLTÁN KÉPRIPORTJA
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A Tessedik Sámuel Kertbarát Kör kiállítása idén is sok látogatót vonzott

Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület tagjai most is aktívak voltak A Vöröskereszt sátrában sikere volt a vérnyomásmérésnek

A kézműves foglalkozások nem csak a 
gyermekeket vonzották

Szilvalekvárt erre az alkalomra készített szilkékben vásárolhattak az érdeklődők, 
akár több helyszínen is
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A függetlenségi törekvések bizo-
nyítéka, hogy az itt élők 1896-ban 
templomot építettek, amihez a tel-
ket Hunya József adta. A település 
lakóiban erős volt az önállósodási 
vágy, de ez csak a II. világháború 
után válhatott valóra. 1946. febru-
ár 1-jével Endrődszentlászló néven 
megalakult az akkor 1500 lélek-
számú község. A lakosság kezde-
ményezésére 1947. február 1-jétől 
a belügyminiszter engedélyezte, 
hogy a település egykori jótevőjé-
nek, Hunya Józsefnek a nevét ve-
gye fel.

Létrejöttétől a kilencvenes éve-
kig az állandó fejlődés, gyarapo-
dás jellemezte a falut, az utóbbi 
években azonban az elvándorlás és 
az elöregedés. A településen több-
ségében katolikusok laknak, akik 

OTTHONUNK

Hunyán erős a lokálpatriotizmus
Hunya a 44-es számú főútról Kondorosnál észak-
ra kanyarodva, vagy a Szarvast Mezőberénnyel 
összekötő útról elérhető kisközség. A mai tele-
pülés helye a régészeti kutatások szerint a késő 
bronzkortól a török hódoltságig lakott terület 
volt, de akkor lakatlan pusztává változott. Báró 
Harruckern János György telepítette újra, majd 
1751-ben az endrődieknek adományozta.

A tűzvész áldozatául esett 
Római Katolikus templomot 

újjáépítették a helyiek

A Községháza közmunkával szépült meg

A gyönyörűen felújított Szent László Király Plébánia

A vetőmagtisztító üzem a településen működő 49 vállalkozás egyik legnagyobbika

szívesen járnak az új templomba, 
illetve a gyönyörű parókiára, ami 
közösségi házként is működik. 
Nyaranta 60 gyerek tölti itt napjait 
2 héten át karitatív táborban. 

A kitűnő termőföld adta lehető-
ség miatt a helyiek többsége min-
dig is a mezőgazdaságból élt. A 60-
as évek egyesüléseivel kialakult az 
egész parasztságot tömörítő Hu-
nyadi TSZ, amely csökkentett te-
rülettel, de ma is működik. 

A település infrastruktúrája, a 
szennyvízelvezető csatorna-rend-
szer teljes hiányát nem számítva, 
kiemelkedően jó. A közrend haté-
kony védelmében jelentős szerepet 
tölt be a helyi Polgárőr Egyesület. 
Hunyán a Római Katolikus egyház 
segítségével működik az általános 
iskola alsó tagozata és az óvoda, ez-
által a legkisebbeknek nem kell na-

ponta buszra szállniuk azért, hogy 
óvodába, iskolába járhassanak. Je-
lenleg 23 alsó tagozatos gyermek, 
10 óvodás és 24 felső tagozatos él a 
településen, utóbbiakat iskolabusz 
hordja Gyomaendrődre iskolába. 

Működik a Művelődési Ház, a 
Könyvtár, a konyha, amely szociá-
lis étkeztetést is ellát. Az egészség-

ügyi intézmény magába foglalja a 
háziorvosi, a fogorvosi, gyermek-
orvosi ellátást és a védőnői szol-
gálatot. 2007 márciusában alakult 
meg az Idősek Klubja, amely egész 
napos ellátást biztosít a nyugdíja-
soknak. A szociális feladatok ellá-
tása Gyomaendrőd Város Önkor-
mányzatával közösen történik, így 
ma senkinek nem kell attól félnie, 
ha megöregszik, beteg lesz, gon-
doskodás nélkül marad.

Van a községben postahivatal, 
takarékszövetkezeti fi ók, 6 bolt, 3 
vendéglátó egység és egy magán-
tulajdonban lévő Falumúzeum is. 

Id. Szabó Béla és neje nem kímélve 
fáradságot, időt, pénzt, összegyűj-
tötte a megszűnő tanyákból azokat 
a tárgyakat, amik a paraszti élet 
jellemzői voltak.

Sajnos a lakosság, mint az or-
szágban általában, egyre inkább 
elöregszik, kevés a születések szá-
ma. A helyiek éppen ezért egyfor-
mán igyekeznek törődni a gyerme-
kekkel, mert ők a jövő, a fi atalok-
kal, mert ők a jelen, és az idősek-
kel, mert ők építették fel és őrzik 
ma is azokat az értékeket, ami a 
falu sajátossága. 

A jelenlegi települési önkor-
mányzat, élen Petényi Szilárdné 
polgármesterasszonnyal, nagyon 
sokat tett és tesz azért, hogy a falu 
működőképes legyen. A nehéz gaz-
dasági körülmények ellenére nem-
csak talpra állították a települést, 
de a sok helyi segítőkész embernek 
köszönhetően még fejleszteni is 
tudtak. Nem hisznek abban, hogy 
a kistelepülések életképtelenek len-
nének. A képviselő-testület tagjai 
például társadalmi munkában lát-
ják el feladataikat, ezzel anyagilag 
is hozzájárulnak ahhoz, hogy a te-
lepülés fejlődőképesebb legyen.
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Célunk az volt, hogy tapasz-
talatokat, kapcsolati tőkét, szak-
mai segítséget, követendő mintát 
szerezzünk, hogy azzal a hátrá-
nyos helyzetű, sajnos igen gyak-
ran „vesztes” helyzetbe került fi a-
talok esélyegyenlőségét minél si-
keresebben biztosítani tudjuk. A 
bennünket fogadó Baranya Ifj ú-
ságáért Nonprofi t Kft. égisze alatt 
működik a Tett-Hely Ifj úsági In-
formációs és Tanácsadó Központ, 
amely gyermek és ifj úsági felada-
tokat lát el. Számukra nyújt segít-
séget a mindennapi életük során 
felmerülő problémáik megoldásá-
ban, információs igényeik kielégí-
tésében. A szervezet a peremvárosi 
területeken végpontokat tart fenn, 
tehát közvetlenül keresi fel az if-
júságot ott, ahol valóban szükség 
van a működésére. Ezekből is fel-
kerestünk néhányat. A végpontok 
mindig a helyi igényekhez alkal-
mazkodnak, így tudnak sikeresen 
működni. A legfontosabb tanács, 
amivel elláttak bennünket, hogy 
az ifj úságnak csak velük együtt le-
het programokat szervezni. Min-
dig őket kell megkérdezni, mit sze-
retnének, s azt velük együtt, őket 

segítve megvalósítani. A lebonyo-
lításhoz pedig elengedhetetlen az 
együttműködés, hiszen sikeresek 
csak egy jó csapat tagjaként lehe-
tünk. 

Tanulmányutunk során felke-
restük a Pécsi Nemzetközi Kultúr-
hét Ifj úsági Fesztivál (ICWiP) igen 
színes programjait is. A rendezvény 
tizenhárom év alatt Közép-Európa 
és az Alpok-Adria térség egyik leg-
ismertebb és legnépszerűbb tema-
tikus ifj úsági fesztiváljává nőtte ki 
magát, amelyre a világ minden ré-
széről érkeznek fi atalok, diákok és 
civilek. Központi témaként a „glo-
bális demokrácia” gondolatát jár-
ta körbe, hangsúlyt fektetve a fi a-
tal generációk demokratikus sze-
repvállalására, azok közösségeinek 
művészeti, kulturális és tudomá-
nyos értelemben vett innovációira. 

A Pécsen eltöltött napok során 
felkerestük még a Faág Baráti Kört 
is. Az egyesület tagjai – mind se-
gítőként, mind segítettként – első-
sorban cigány és nem cigány szár-
mazású állami gondoskodásban 
lévő kiskorúak, illetve olyan fi ata-
lok, akik kikerültek az állami in-
tézményrendszerből, de szükségük 

Pécsi mozaik

A tanulmányút szarvasi résztvevői

BARANYAI BARANGOLÁS

Tanulmányúton a 
nagycsaládosok

A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete aktivistái – 25 tanulni vá-
gyó gyerek és felnőtt társaságában – július utolsó napjaiban ötna-
pos szakmai tanulmányúton jártak Pécsett, amelyet a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium támogatásával valósíthattunk meg. A ta-
nulást persze múzeumlátogatással, városnézéssel, túrázással és a jó 
időre való tekintettel, fürdőzéssel is tarkítottuk.

van egy közösségre, ahol megér-
tik és támogatják őket, segítséget 
nyújtanak számukra a „továbblé-
péshez”. 

A Faág elsődleges célja az álla-
mi gondoskodásból kilépő fi atal 
felnőttek társadalomba való be-
illeszkedésének, esélyegyenlősé-
gük kialakításának megalapozá-
sa. A nagykorúvá válók otthonte-
remtésének elősegítése, utógondo-
zói otthon létrehozása, az állami 
nevelésben élők érdekképviselet-
ének az erősítése. Végeznek jogi 
érdekképviseletet, működtetnek 
internet klubot, megtanítják a he-

lyes életvezetés fortélyait, roma ta-
nodát működtetnek, szabadidős 
tevékenységeket és identitásalakí-
tó programokat szerveznek. A leg-
fontosabb azonban, hogy ezeknek 
a családi háttér nélkül élő fi ata-
loknak, gyerekeknek van hová for-
dulniuk segítségért, támogatásért, 
vagy csak egy jó szóért.

A pécsi példákon mi is sokat ta-
nultunk. „Szakmát”, emberséget, 
odaadást és önzetlenséget egy-
aránt.

Gombár Györgyné
Nagycsaládosok Szarvasi 

Egyesülete
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Kétnapos konferencián látta 
vendégül a kistérség civil szerve-
zeteinek képviselőit a Körös-szö-
gi Civil Fórum Egyesület október 
23-24. között. A Nemzeti Civil 
Alap támogatásával megvalósuló 
szakmai értekezlet első napi szar-
vasi programja előtt Mihaleczné 
Kovács Mária, a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulásá-
nak irodavezetője és Kiszely Mi-
hály alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket.

A nyitó előadásban dr. Dezső 
István elnök a Civil Fórum Egye-
sület megalapításának szüksé-
gességéről adott számot, illetve 
a Körös-szögi civil hálózatépí-
tés lépéseit idézte fel, a kezdetek-
től egészen napjainkig. A folyta-
tásban Barabás Miklós, az Euró-
pa Ház igazgatója nyújtott tájé-
koztatást a most formálódó Civil 
Kamaráról. Megtudhattuk, hogy 
a mintegy 35 ezer működő hazai 
civil szervezet szakmai érdekkép-
viseletének szánják a szervezetet, 
hogy a törvényhozók felé legyen 
egységes képviseleti rendszere az 
élet szinte valamennyi területét 
átfogó civil szerveződéseknek. 
Az ötlet fogadtatásának felméré-
sét megkezdték, s reményeik sze-
rint még az őszi parlamenti ülés-
szakban elfogadnák a képviselők 
a Civil Kamaráról szóló törvényt. 
Barabás úr a felmerülő kérdésekre 
is válaszolt, majd egy másik téma 
keretében már a civilek hozzájá-
rulásának lehetséges módozatait 
fejtegette a 2011-es magyar EU-
s elnöki tisztséghez. Megemlítet-
te, hogy amíg nincs Civil Kama-
ra, addig egy magyarországi ci-
vil munkacsoport működik köz-
re annak érdekében, hogy a civil 
szektor kezdeményezései egyez-
tetett módon hozzájárulhassanak 
a magyar EU-elnökség céljai ki-
alakításához, végrehajtásához és 
társadalmasításához. 

A délutáni előadások sorát 
Mihaleczné Kovács Mária nyitot-
ta, aki a Körös-szögi Civil Fórum 
Egyesület tevékenységéről, eddi-

Barabás Miklós a Civil Kamara híve

A gyomaendrődi program is szép számú érdeklődőt vonzott

KISTÉRSÉGI KONFERENCIA CIVILEKNEK

Alakul az országos érdekképviselet

MÉDIAPARTNERÜNK

gi eredményeiről és a csatlakozás 
lehetőségeiről tartott prezentá-
ciót, amelyet 2007 februárjában 
33 civil szervezet és 5 magánsze-
mély alakított meg, napjainkban 
viszont már 72 taggal rendelke-
zik. A hivatalos napi program 
zárása a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás jogtanácsosa, 
dr. Skorka András nevéhez fűző-
dik, aki tájékoztatást adott a civil 
szervezetek megalakításának fel-
tételeiről, egyúttal a jelenlévő be 
nem jegyzett civileknek a segítsé-
get is felajánlotta.

A konferencia második napját 
a gyomaendrődi Katona József 

Városi Művelődési Központban 
töltötték a résztvevők, ahol ebből 
az alkalomból több kézműves ci-
vil szervezet rendezett kiállítást 
saját készítésű termékeiből. 

Nyitásként a házigazda intéz-
ményvezető, dr. Szonda István 
tartott rendkívül tartalmas elő-
adást a termék előállítással fog-
lalkozó civil szervezetek értéke-
sítési lehetőségeiről. A néprajzi 
jellegű módszerek bevonásával 
összeállított okfejtés, az egyik le-
hetséges megoldásnak az értéke-
sítési hálózat kialakítását tartja 
a kézműipar felvirágoztatására. 
Emellett legalább ilyen fontos a 

lokális piacokon való megjelenés, 
valamint a regionális piacok ki-
használása.

A továbbiakban Török József, 
a Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus Dél-
alföldi Regionális Kulturális Ko-
ordinációs Iroda vezetője taglal-
ta a kistérségi szintű közműve-
lődés fejlesztésének, erősítésének 
lehetőségeit. Ebben jut kulcs-
szerep a Kistérségi Közkincs-
kerekasztaloknak, amelyek létre-
hozására és működésére évek óta 
lehet pályázni. A Helyi Közkincs-
kerekasztal 2007-es megalakítását 
és az eltelt időszak működésének 
tapasztalatait dr. Skorka András 
foglalta össze. A beszámolóból ki-
derült, hogy a kerekasztal teljesí-
tette a pályázatban megfogalma-
zott célokat, sikeresen indította el 
a közös együttműködést és part-
nerséget az egyes résztvevők kö-
zött, illetve remélhetőleg teszi ezt 
a jövőben is.

Új helyszín lévén Mihaleczné 
Kovács Mária megismételte elő-
ző napi prezentációját a Körös-
szögi Civil Fórum Egyesületről, 
amelynek elnöke, dr. Dezső Ist-
ván, záróakkordként értékelte a 
kétnapos konferenciát 

Bakulya Mihály,
Gombár Györgyné
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HITEL lehetőség!HITEL lehetőség!
• 0 Ft-os bankszámlák,• 0 Ft-os bankszámlák,
• személyi kölcsönök kamatkedvezménnyel, • személyi kölcsönök kamatkedvezménnyel, 
• meglévő személyi hitelek kiváltása• meglévő személyi hitelek kiváltása

Hívjon bizalommal!Hívjon bizalommal!
06-30-834-163606-30-834-1636

MÉDIAPARTNERÜNK

Szeptember 19-én a Békés Me-
gye Falusi Turizmusáért Egye-
sület fórumot tartott a szarva-
si Vajda Péter Művelődési Köz-
pontban. A rendezvényre elláto-
gatók naprakész információkat 
kaptak a falusi turizmust érintő 
legfrissebb kérdésekről.

Frankó Pál, az egyesület elnö-
ke a tagságot is érintő jogszabály-
változásokról és azok várható ha-
tásáról beszélt. Debreceni Lajos, 
a Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője az 
Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program keretében októberben 
és novemberben kiírásra kerü-
lő turisztikai pályázatokról, vala-
mint a korábbi pályázatok tapasz-
talatairól tartott előadást. Glózik 
Klára, a Békés Megyéért Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány ügy-
vezető igazgatója a pályázatok-
hoz is igénybe vehető mikrohitel 
konstrukciókra hívta fel a hall-
gatóság fi gyelmét. Gulyás Péter, a 
Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföl-
di RMI igazgatója a régiós marke-
ting-akciókról, valamint az ahoz 
való kapcsolódási lehetőségek-
ről tájékoztatott. Hricz Elvira, az 
egyesület titkára a nyertes pályá-
zatokról – megyei falusi turizmust 
bemutató honlap, kiadvány, Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tanul-
mányút és működési kiadások tá-
mogatása – nyújtott információt. 
A megjelentek az előadások után 
aktívan bekapcsolódtak egy-egy 
téma megvitatásába. 

FÓRUM

Középpontban a 
falusi turizmus

HIRDETÉSI TARIFÁK
Békés Megyei Civil Újság Körös-szögi kiadása 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%

FÜRDŐK
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping
Nyitva tartás: 9.00–20.00 (minden nap)
Napijegy árak: felnőtt 1000 Ft.-; 
diák, nyugdíjas 750 Ft.-; 3–6 éveseknek 400 Ft.- 
Szarvasi Gyógyfürdő
Nyitva tartás: 10.00–20.00 (minden nap)
Napijegy árak: felnőtt 910 Ft.-; nyugdíjas 580 Ft.-; 
diák (igazolvánnyal) 430 Ft.-, 
6 éves korig ingyenes 

Békésszentandrás Baráti Szövet-
sége négy évvel ezelőtt komoly célt 
tűzött ki maga elé. Elhatározták, 
hogy a római katolikus templom 
körül kulturált körülményeket te-
remtenek, parkolókkal, padokkal, 
és egy dísztér kialakításával. Ez a 
törekvés önzetlen emberek segítsé-
gével, munkájával, anyagi és erköl-
csi támogatásával idén nyárra ma-
radéktalanul megvalósult. A kan-
deláberek, a padok, az elvégzett 
munkák, a csekken befi zetett apró 
pici forintok, mind adományok. 

A megépült és átadásra került 
tér egy olyan centruma lett a köz-

ség társadalmi életének, amiben a 
legfontosabb összekötő kapocs az 
emberek találkozása, a gondola-
tok egymásra találása, egyszóval az 
együvé tartozás, ami az egyik leg-
szebb hazafi as cselekedet. A dísz-
tér kialakításának utolsó momen-
tumaként Szító Imre, Tóth János és 
Gazsó János adományozók jóvoltá-
ból díszkút került felállításra, ame-
lyet államalapításunk ünnepén ve-
hettek birtokba a helyiek. 

Szító Imre, a Békésszentandrás 
Baráti Szövetség ügyvezető elnöke 
a fejlesztés megvalósulása kapcsán 
elmondta, hogy ugyanaz segíthet át 

bennünket napjaink nehézségein és 
kecsegtethet reménnyel az elkövet-
kező éveket illetően, mint ami évszá-
zadokkal ezelőtt erőt adott a nemzet-
nek, az embereknek; hogy határozott 
célokat tűztek ki maguk elé és azt cél-
tudatosan meg is valósították.

Békésszentandrás Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy az adományo-
zók kéréséhez igazodva, a település 
új jelképét „Szent István díszkút-
nak” nevezi el. Reményeik szerint 
a kút hosszú-hosszú évtizedeken át 
hirdetni fogja a civil összefogás és 
az önzetlenség erejét.            B. M.

BÉKÉSSZENTANDRÁS ÚJ JELKÉPE

Díszkút civil összefogással

Az új büszkeség
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Az örménykúti Polgárőrség Közhasznú Egye-
sület idén tavasszal határozta el, hogy az eddig 
megszokottól kicsit eltérő módon rendezni meg 
hagyományos éves polgárőr vacsoráját és az esti 
étkezést bállal köríti. Az augusztus végi zenés 
vigalomra a lakosság és a polgárőrség közötti 
kapcsolat erősítése végett meghívták a telepü-
lés elöljáróit, a körzeti megbízottat, valamint a 
helyi jelentősebb cégek, szervezetek vezetőit. A 
vendégek között ott volt a Békés Megyei Pol-
gárőrök Szövetsége képviselője, Hunya polgár-
őr vezetője, a Szarvasi Rendőrkapitányság pa-

rancsnoka és munkatársa, valamint Domokos 
László országgyűlési képviselő. Ugyancsak ele-
get tettek a házigazdák meghívásának a szom-
szédos Kardos polgárőrei. A két egyesület évek 
óta kiválóan működik együtt, ami a minden-
napi szolgálatellátásokba történő besegítésben 
is realizálódik.

Mint arról Miskó Bence elnök beszámolt, a 
helyi és a megyei önkormányzat által támo-
gatott bál keretében közel százan fogyasztot-
tak az ízletesen elkészített birka pörköltből és 
ropták a táncot a hajnal 4 órai zárásig.

– A rendezvényt sikeresnek értékeljük, mi-
vel a jelenlévők jól érezték magukat, másfelől 
sikerült tovább erősíteni az együttműködést 
a kardosi polgárőrtársainkkal, a rendőrség 
képviselőivel, valamint a lakossággal. Úgy 
gondolom, hogy szükségesek az ilyen esemé-
nyek, hiszen a polgárőrség elsősorban a he-
lyi lakosságért, a településért tevékenykedik. 
Fontos, hogy az itt élők tudják kik azok a sze-
mélyek, akik polgárőrként az ő közbiztonsá-
guk védelmét látják el – értékelte az összejö-
vetel tapasztalatait Miskó Bence.         B. M.

Báloztak az örménykúti polgárőrök

– Tagjaink közül többen büsz-
kélkedhetnek zsűrizett, illetve 
pályázatokon díjazott alkotások-
kal. Fennállásunk óta minden 
évben kiállítunk városunkban, 
illetve volt alkalmunk már vi-
déki bemutatkozásra is. Láthat-
ták munkáinkat az erre érdek-
lődők Tokajban, Békéscsabán, 
Békésszentandráson, Kecskemé-
ten és Diósdon is. Szakkörünk 
széles palettája biztosíték arra, 
hogy a kiállításainkon mindenki 
megtalálja a neki tetsző alkotást 
– mondta a csoport bemutatása 
kapcsán Kurucz Jánosné szakkör-
vezető, aki azt is hozzátette, hogy 
a míves alkotói munka mellett 
igyekeznek megőrizni nagyanyá-
ink és dédanyáink örökségét, 
hogy átadhassák mindazt az utó-
kor számára. Fontosnak tartják a 
népi hagyományok ápolását, át-
örökítését, éppen ezért felvállal-
ták a „régi idők” hímzéseinek fel-
kutatását, gyűjtését és alkalman-
kénti bemutatását.  

A szakkör tagjai péntek délutá-
nonként 17-19 óra között tartják 
foglalkozásaikat a Vajda Péter 
Művelődési Központ pinceklub-
jában, ahol szívesen fogadják a 
tagként újonnan jelentkezőket. 
Azokat is várják, akik a mai ro-
hanó világban fontosnak tartják 
a közösségi életet, illetve annak 
tartalmassá tételét. Céljuk, hogy 

Népi hímzéseik és csipkéik egyike az idei kiállításon a szarvasi 
Tessedik Sámuel Múzeumban

Tavaly ünnepelték fennállásunk 5 éves jubileumát

SZAKKÖR KÉZIMUNKÁZÓKNAK

Nyitottak a világra
A Szarvasi Kézműves Egyesület égisze alatt több „speciális” cso-
port működik. Közéjük tartozik a 2003 februárjában alakult 
kézimunkaszakkör, amely kezdetben csak gobelinhímzéssel 
foglalkozott, de tevékenysége időközben kibővült a kézimunka 
más fajtáival, így mára a tagok között megtalálhatók a gobelin-
szövés, a népi és polgári jellegű, valamint a modern keresztsze-
mes hímzés, a horgolás, a kötés, illetve a foltvarrás képviselői 
is. Jelenleg 27 hölgy élteti a szakkört és készíti a szebbnél szebb 
munkákat. 

minél több emberrel megismer-
tessék, megszerettessék a kézi-
munkázás csodálatos világát, tu-
dásukat átadhassák egymásnak 
és az érdeklődőknek. Mindemel-
lett nyitottak az új technikákra, 
szívesen tanulnak egymástól és 
másoktól is.

– Igyekszünk szakkörünkben 
olyan légkört fenntartani, hogy 
hétről hétre mindenki örömmel 
jöjjön a foglalkozásinkra. A kö-
zös programok révén kis közös-

ségünk már egy igazi baráti tár-
sasággá kovácsolódott. Éven-
te több kirándulást szervezünk, 
ezek keretében elsősorban hazai 
hagyományápoló és értékterem-
tő fesztiválokra, rendezvényekre 
utazunk. A természeti szépségek 
mellett Erdélyben is volt alkal-
munk élőben megcsodálni azo-

kat a páratlan néprajzi értékeket, 
melyeket munkáink során fel-
használhatunk. Ezek a kirándu-
lások mindig nagyon jó hangu-
latban teltek, örök emlékeket és 
nagyon jó barátságokat szőve ha-
táron innen és túl – tette hozzá 
Kuruczné. 

H. B.
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Az álomból 2008-ban lett való-
ság. Céljaik megvalósítása érdeké-
ben az egyesület összefogja a mo-
torosokat, elősegíti a szakmai in-
formációáramlást közöttük, ha-
táron túli kapcsolatok kialakítá-
sát célozza meg, patronálja a fi atal 
motorosokat és még karitatív te-
vékenységet is folytat. Mint arról 
Demeter Attila elnök beszámolt, a 
legnagyobb tömegeket mozgósító 
hagyományos eseményük, min-
den év májusában a „Szezonnyitó 
Motoros Rendezvény”, amelynek 
megvalósításában anyagi és szak-
mai támogatást nyújtott számukra 
a megyei és a szarvasi önkormány-
zat, valamint a Vajda Péter Műve-
lődési Központ. 

Ehhez hasonló ritka kincsek is bemutatásra kerültek az idei 
szarvasi veterán motor kiállításon

A srácok körében nagy népszerűségnek örvend 
a gyermeknapi motoroztatás 

BEMUTATKOZIK

A motoros kikapcsolódás szerelmesei
Bő egy évvel ezelőtt egységbe tö-
mörültek a Szarvas környéki mo-
torosok, akik ezáltal szervezett 
körülmények között tarthatják 
meg rendezvényeiket. A Pannon 
Motoros és Szabadidő Egyesület 
alapító tagjai már 2004-től azon 
munkálkodtak, hogy Szarvas 
város és térsége motorosait ösz-
szefogják, az együttműködés ré-
vén pedig közös programokat 
valósíthassanak meg. 

– A rendezvényünk évek óta 
országos hírű, ám idén először a 
határon túlról is érkeztek láto-
gatók és résztvevők, Nagyvárad-
ról, Kézdivásárhelyről és Aradról 
– újságolta az egyesület elnöke. 
– Rendre nagy érdeklődés kíséri 

a veterán autók és motorok kiállí-
tását is, amelynek az előkészítésé-
be segédkezünk. Ebben az évben 
a főszervezők biztosították extrém 
motorok kiállítását, sőt a rendez-
vény zárásaként felvonuláson ve-
hettek részt a veterán és a fi atalabb 
motorokkal érkezők.

A Pannon Motoros és Szabadidő 
Egyesület tagjai a fi atalabb generá-
ció örömére évről évre aktív részt 
vállalnak a gyermeknapi rendezvé-
nyek programjaiból. 

– Nagy siker övezi a részvételün-
ket, elsősorban a gyermekek köré-
ben, akik különleges motorokat lát-
hatnak testközelből, élménybeszá-
molókat hallgathatnak a motoros 
életformáról, sőt felülhetnek egy-

egy „igazi” motorra, vagy kipró-
bálhatják a gyermek kvadot – tette 
hozzá Demeter Attila, akitől azt is 
megtudtuk, hogy társrendezőként 
a Szarvasi Gazdák Hagyományőr-
ző Egyesülettel karöltve koordinál-
ták és szervezték a Kárpát-meden-
cei Nemzetiségi Napok első napi 
színpadi zenei programjait.

A motorosok nem csak helyben, 
de regionális szinten is képviselték 
már a térséget. A Dél-alföldi régió 
motoros szervezetei minden év-
ben több alkalommal összegyűl-
nek egy közös tanácskozásra, ahol 
meghívottként a Pannon Motoros 
és Szabadidő Egyesület is rendsze-
resen jelen van. Olyannyira törzs-
gárda tag, hogy 2009 februárjában 
saját rendezésében adott helyet egy 
összejövetelnek az önkormányzat 
Körös-parti üdülőjében.

Demeter Attila fontosnak tartot-
ta hozzátenni, hogy az általa képvi-
selt egyesület közhasznú szervezet, 
vállalásait önkéntesen, a köz érde-
kében végzi. Karitatív tevékenysége 
során 2009 márciusában eredmé-
nyes gyűjtést szervezett a dévai ár-
vaház részére. A jóérzésű szarvasiak 
játékokat, ruhákat, tartós élelmi-
szert és egyéb hasznos kiegészítőket 
adományoztak, amelyek kijuttatá-
sáról az egyesület gondoskodott.

Bakulya Mihály

Az egyesület programajánlója
2009. december 11.: II. Moto-Rock-Est (könnyűzenei rendezvény)
2010. május 1.: Szezonnyitó Motoros Rendezvény
2010. május 1.: Veterán Motorok Kiállítása (társrendezvény)
2010. május 31.: Gyermeknapi rendezvény (gyermekmotoroztatás, 
baleset-megelőzési bemutató)
2010. június: Kistérségi Civil Nap (gyermek motoroztatás, veterán 
motorok kiállítása)

A program közhasznú minősítéssel rendelke-
ző szervezeteknek segít abban, hogy részt vegye-
nek a CivilTech partnereinek szoftver- és hard-
ver-adományozó „projektjében”. A CivilTech 
program segítségével a szervezeteknek lehetősé-
gük van hardver- és szoftverállományuk bővíté-
sére, valamint a szükséges infrastruktúra kiépí-
tésre az informatikára szánt költségvetésük nagy 
részének megőrzésével. A CivilTech adományo-
zói programot Magyarországon a Nonprofi t In-
formációs és Oktató Központ (NIOK) juttat-
ja el a nonprofi t szervezetekhez, partneri kap-

csolatban a TechSoup-pal. Mindkét szervezet 
nonprofi t alapon működik. 

A program létrehozását olyan információs 
technológiai termékeket gyártó cégek nagylelkű 
adományai tették lehetővé, mint a Microsoft és 
a Cisco. Ezek a gyártók adományaik felajánlá-
sával segíteni kívánnak a nonprofi t szektornak, 
a CivilTech pedig ebben nyújt segítséget nekik. 
A CivilTech honlapján keresztül a nonprofi t 
szervezetek nem termékeket rendelhetnek, ha-
nem termék formájában nyújtott adományt 
kérhetnek egyik adományozó partnerünktől. 

A CivilTech felelősséget vállal azért, hogy ado-
mányozó partnereinek jogosultságra vonatkozó 
irányelvei következetesen és pontosan érvénye-
süljenek. Ennek érdekében olyan információkat 
is kérhetnek szervezetéről, amelyeket egy pro-
fi torientált e-kereskedelmi honlap valószínűleg 
nem kér. Az adományozási kérelem egy több-
lépcsős folyamat eredményeként valósul meg a 
CivilTech honlapon keresztül. 

A további részletekért kattintson az alábbi 
honlapra: http://www.civiltech.hu

Szoftver- és hardver-adományozó program indult
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (II.)
Sokan azt hiszik, hogy azzal, hogy „kinéznek” 

maguknak egy pályázati kiírást, elegendő ki-
tölteni a pályázati űrlapot, beszerezni a további 
szükséges dokumentumokat, be kell adni és kész, 
már utalják is a pénzt. A helyzet egy picit más…

Mi is a projekt?
Pályázatkészítéskor mindig tartsa szem előtt az 

alábbi szempontokat: A pályázatok bírálói, értékelői 
semmi mást nem tudnak önről és a projektjéről azon 
kívül, amit megad és leír nekik a pályázatban! Ezért 
nem mindegy, hogy mit és hogyan ír le, mit ad be! 
Egy projekt nem más, mint adott idő alatt, adott költ-
ségvetésből, adott eredmény elérésére irányuló tevékeny-
ségsorozat. A pályázat pedig nem más, mint az adott 
projekt tervének leírása, egy adott űrlapon (tulajdon-
képpen egy kérelem). Projekt szó alatt ne csak egy 
komplex, összetett, megfoghatatlan valamit értsen, 
hanem egészen egyszerű dologról van szó. Ha ön egy 
egyesületnek szeretne pályázni és pénzt nyerni egy 
három előadásból álló kulturális nap megrendezésé-
re, akkor az ugyanúgy egy projekt, mint ha egy új 
hidat szeretne építeni a Duna fölött. Mindegyikben 
megtalálhatóak a projekt fogalmának ismérvei: adott 
idő alatt, adott költségvetésből, adott eredmény eléré-
sére irányuló tevékenységsorozat. 

Mivel pedig a pályázat nem más, mint egy pro-
jekt tervének a leírása (kérelem) joggal merül fel a 
kérdés, hogy mikor szülessen meg a projekt terve. 
Az biztos, hogy egy jó pályázat akkor születik meg, 
ha van mögötte projekt, de a kérdés itt az, hogy va-
jon ez a projekt mikor születik meg? Ha a pályáza-
ti kiírás megjelenik, akkor természetesen a kiírásnak 
megfelelően „legyárthatunk” egy projektet úgy, hogy 
az megfeleljen a pályázati feltételeknek. Ennek meg-
felelően beadhatjuk azt és reménykedhetünk a pozi-
tív döntésben. 

Ezzel ellentétben sokkal célravezetőbb, ha elő-
re átgondolja, hogy milyen fontos projektek meg-
valósítására lehet szüksége a jövőben. Ezeket a pro-
jektötleteket, projektgondolatokat kicsit részlete-
sebben kidolgozza. Itt nem teljes komplett kidol-
gozásról van szó, elég ha megfogalmaz egy célt, azt 
a célt milyen módon szeretné elérni, milyen for-
rásokból szeretné megvalósítani, milyen mérté-
kű saját forrást tud rá elkülöníteni, milyen kocká-
zatai vannak a projekt esetleges megvalósításának. 
Ha van egy nagyvonalakban kidolgozott projekt-
terve, akkor már könnyű a dolga abban az esetben, 
ha megjelenik a pályázati kiírás. Mivel ma már a 
megjelenő pályázati kiírásokhoz könnyedén hoz-
zájuthat (interneten keresztül, vagy pályázatfi gye-
lő szolgáltatás igénybevételével), így ha megjelenik 
egy olyan pályázat, amire várt, akkor elő kell húz-
ni a fi ókból, és a kiírásnak megfelelő részletesség-
gel ki kell kidolgozni (netán néhány helyen picit át 
kell dolgozni) ezeket a dédelgetett projektötlete(ke)t.
Abban az esetben, ha a pályázat úgy születik meg, 
hogy nem áll mögötte semmilyen projekt, azt a pá-
lyázatok bírálói hamar kiszúrják, ugyanis ebben az 
esetben a következetlenség, logikai összefüggések hi-
ánya fogja jellemezni a „pályázatot”. Ha ön elfogadja 
azt a feltételezést, hogy először a projekt terve születik 
meg, akkor az alábbi projekt kidolgozási menetrendet 
hatásosan alkalmazhatja. 

Projektháromszög
Egy projekt megtervezése során alapvetően há-

rom szakaszt határolhatunk el: létrehozás, megvaló-
sítás és működtetés (értékelés, lezárás). Ezt a hármast 
projektháromszögnek is nevezik. A projekt létrehozá-
sa során önnek először is egy helyzetfelmérést, elem-
zést kell végeznie az adott szervezet – későbbi pályázó 
– helyzetének feltárása érdekében. Ennek a módsze-
re a SWOT analízis, ami nem más, mint egy két sor-
ból és két oszlopból álló táblázat, amiben összegzi a 
helyzetfelmérés során feltárt erősségeket, gyengesége-
ket, lehetőségeket és veszélyeket. Ennek elkészítésé-
hez csapatmunkára van szükség, mégpedig lehetőleg 
minél szélesebb körben kell bevonni az érdekelteket, 
amit az „ötletelés” követ (angolul brainstorming). Az 
„ötletelés” során születnek meg a projektötletek is.
Ha elvégezte a SWOT analízist, már könnyedén be 
tudja azonosítani azokat a problémákat, amelyekre a 
megoldást keresi, hisz ahhoz hogy jó célokat határoz-
zon meg, ahhoz az kell, hogy feltárja az adott terület 
problémáit. Egyébként a pályázatokban majd be kell 
mutatni azokat a problémákat, amire az adott projekt 
kínálja majd a megoldást. Miután defi niálta a problé-
mákat, ebből már egyszerűen meghatározhatja a cé-
lokat. Nincs más dolga ugyanis, mint a problémák 
tükörképeként a negatívumok „átfordítása” pozitívu-
mokká. 

Fontos, hogy a céljai mindig reálisak legyenek. 
Valamilyen problémára keressen megoldást a cé-
lok meghatározásánál és fontos az, hogy mindig le-
gyen egy hosszú-, valamint egy rövidtávú, közvet-
len célja (ami gyakorlatilag a projektjének outputja, 
vagyis közvetlen eredménye). Fontos, hogy a célok 
megvalósulását lehessen számszerűsíteni és mérni.
Ha megvannak a célok, akkor meg kell határoznia 
azokat a feladatokat, tevékenységeket, amelyek végre-
hajtásával el kívánja érni ezen a célokat. 

A következő lépés az érintettek körének defi niá-
lása, vagyis az érintettség elemzés. Érintett minden-
ki, akik a projekttel valamilyen (akár pozitív, akár 
pedig negatív) kapcsolatba kerülnek. Például egy 
városrehabilitációs projektnél érintett a város lakos-
sága, közműszolgáltatók, turisták, stb. Az érintet-
tek körének meghatározása fontos feladat, hisz en-
nek segítségével kapunk képet a projekt környeze-
téről. Fontos, hogy ne szülessen olyan cselekvési 
terv, ami megbukhat az egyes érintettek ellenállá-
sán! A projekt célcsoportjai azok, akire a projekt po-
zitív hatással van. A városfejlesztési projekt példánál 
maradva, annak elsődleges célcsoportja a lakosság. 
Ha eddig eljutott, akkor a projekt kidolgozásának 
legfontosabb részein túl van, ami gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy a projektötletből elkészült a projekt ter-
ve.  A megállapításokat csoportosítani kell, aminek 
áttekinthetőségét logikai keretmátrix biztosítja. Akik 
hallottak már a logikai keretmátrixról, azok közül so-
kan ki nem állhatják, és fölösleges dolognak tartják, 
pedig az egy pillanat alatt átláthatóvá teszi a projekt 
logikai tartalmát, azt, hogy hogyan épül fel a projekt 
és azt is, hogy hogyan illeszkedik a pályázatot kiíró 
szervezet általános céljaihoz. Segíti a pontosabb ter-
vezést és nem utolsó sorban segíti a pályázat elbírá-
lását is.

Abban az esetben, ha ön sikeresen alkalmazza a 
fentieket, és ennek megfelelően kidolgozza a projek-
tet, abból a célból, hogy később pályázatot ad be rá, 
akkor már 35%-ban elvégezte azt a munkát, ami a 
pályázat összeállításához és beadásához szükséges.

Tóth Róbert

2009. augusztus 6-án az NCA 
honlapján közreadtunk egy hírt 
a 163/2009. (VIII. 6.) Kormány-
rendelet – az egyes kormányren-
deleteknek az adminisztratív ter-
hek csökkentését célzó módosítá-
sáról – megjelenéséről. 

Az államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló 217/1998 
(XII.30.) Kormányrendelet 81. § 
(3) és (4) bekezdése szerinti kö-
telezettség teljesítésének módja 
került módosításra. Ennek értel-
mében támogatási szerződés nem 
köthető azon szervezettel, mely 
nem minősül pályázata benyúj-
tásának időpontjában köztarto-
zásmentes adózónak. A pályázó 
a pályázati kérelme benyújtásá-
nak időpontjában, vagy 30 nap-
nál nem régebben kiállított köz-
okirattal igazolja, vagy a köztar-
tozásmentes adózói adatbázisban 
való szerepléssel igazolja a köz-
tartozás mentességet.

Ez a kötelezettség nem terheli 
visszamenőlegesen azon szerveze-
teket, amelyek 2009. augusztus 6-
a előtt megjelent pályázati kiírásra 
nyújtották be pályázatukat.

Felhívjuk azonban mindazon 
szervezetek fi gyelmét, amelyek a 
most kiírt, NCA-CIV-09-E kód-
számú, a civil szférával kapcsola-
tos vizsgálatok, felmérések és ku-
tatások támogatását célzó felhí-
vásra pályáznak, hogy támoga-
tás megítélése esetén, a szerződés 
megkötése előtt, a pályázati ké-
relem benyújtásának időpontjára 
vonatkozóan szükséges bizonyíta-
niuk köztartozás-mentességüket. 

Ezt a kötelezettség a kiírás 11., 
illetve az útmutató 8. pontjában 
rögzítésre került.

Javasoljuk a pályázóknak, 
hogy a fentieknek megfelelő kö-
telezettség teljesítése érdekében 
jelentkezzenek be az adóhatóság 
internetes honlapján megjelenő 
köztartozásmentes adózói adat-
bázisba: http://www.apeh.hu/
koztartozasmentes/

Ismételten felhívjuk a 2009. 
évi pályázatokon nyertes civil 
szervezetek fi gyelmét arra, hogy 
költségvetés-módosítási kérelem 
beadása esetén ne felejtsék el a té-
teles indoklást is elkészíteni az új 
költségvetésnek megfelelően! 

SZMM NCA MT ESZA 
Nonprofi t Kft.

Közlemény
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MÉDIAPARTNERÜNK
KEMÉNY T ZIFA ÁRUSÍTÁS 

Érdekl dni, megrendelni

a nap bármely szakában!

Telefon: 06-20/263-2419

Galyatetőtől 4 km-re Mátraszent lászlón, 10 férőhelyes, 
2 szintes, önálló üdülő, cégek, baráti társaságok, családok 
részére kiadó. Az épületben 3 szoba, jól felszerelt konyha, 
étkező, nappali és 2 fürdőszoba található. Étterem, bolt, 
buszmegálló a szomszédban. Télen, hóbiztos sípark 700 
m-re.  

Árak: nyáron, 26 000 Ft/ház/éj + idegenforgalmi adó; 
fűtési szezonban, 32 000  Ft/ház/éj + idegenforgalmi adó. 

Telefon: (30) 955-8731; e-mail: martincsek@mkz.hu

VÁRJUK MÁTRASZENTLÁSZLÓN!

A HÓNAP VICCE

Lehetőségek 
szállodája

Egy házaspár már 24 órája autózik. Mivel 
mindketten holtfáradtak, elhatározzák, al-
szanak négy órát, aztán folytatják az utazást. 
Bemennek az első hotelbe, kérnek egy szo-
bát, majd a négy óra letelte után mennek a 
recepcióhoz fi zetni. A számla 350 dollárról 
szól, amit a férj kicsit soknak talál. Hívatja 
az igazgatót, és reklamál:

– Miért ilyen drága a szoba, hiszen csak 
négy órát töltöttünk itt?

– Tudja, ez a legolcsóbb szobánk. Szállo-
dánk rendelkezik egy nagy úszómedencével, 
konferenciaközponttal, szaunával, így a szo-
bák ára is ennek megfelelő. 

– De mi nem vettünk igénybe semmilyen 
szolgáltatást!

– Az lehet, de a lehetőségük megvolt.
A férfi  még vitatkozik egy ideig, majd feladja 
és kiállít egy csekket. Az igazgató megnézi, 
majd felháborodva mondja: 

– De ez a csekk csak 100 dollárról szól!
– Igen, 250 dollárt számítottam fel azért, 

mert lefeküdhetett a feleségemmel.
– De én nem feküdtem le a feleségével! 
– Az lehet, de a lehetőség megvolt rá...

1. Táplálkozás      
A hagyományos magyar étrend túl sok 

húst, zsírt, kalóriát, de kevés növényi rostot 
tartalmaz. Az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása alapján az egészséges táplálkozás te-
jet és tojást fogyasztó étkezés. Mindez arra 
int bennünket, hogy a hús helyett a növénye-
ket (zöldség, gyümölcs, hüvelyesek) részesít-
sük előnyben.

2. Testedzés       
A mai modern világ egyik jellegzetessége 

a mozgásszegény életmód. Nem kell különö-
sebben megterhelni a szervezetet, csupán na-
ponta egy jó óra tempós sétára volna szüksé-
günk ahhoz, hogy a testmozgás pozitív hatá-
sait tapasztaljuk életünkben. Természetesen 
ennél többet szabad mozogni, de ennél keve-
sebbet nem…

3. Víz       
Egy felnőtt embernek naponta kb. 1,5-2 

liter vizet kellene meginnia ahhoz, hogy a 
szervezet számára optimális körülményeket 
biztosítson. A rendszeres és tudatos vízivással 
olyan panaszokat lehet megelőzni, mint a fej-
fájás, alacsony vérnyomás, vesekőképződés.

4. Napfény    
A XXI. század technikai vívmányai ugyan 

kényelmessé teszik életünket, de sajnos be is 
zárnak sokszor a szobába, a munkahelyre a 
számítógép vagy a televízió elé. Pedig a nap-
sütés jótékony hatásait ki kellene használ-
nunk. A nyár közeledtével egyre erősebb az 

ultraibolya sugárzás, így a napon való tartóz-
kodásra leginkább alkalmas időpont a dél-
előtt 11 előtti és délután 5 utáni időpontok.

5. Mértékletesség         
A legtöbb életmódbeli betegség a mérték-

telen életvitel következménye. Az egészséges 
életmód szempontjából a mértékletesség fo-
galma inkább önmegtartóztatást jelent. Ez 

magába foglalja az alkohol, a kávé fogyasztás 
teljes elhagyását, a dohányzás teljes mellőzé-
sét és természetesen a drogokkal való vissza-
élést, vagy a gyógyszerek helytelen és indoko-
latlan használatát.

6. Levegő      
Az ülő életmód, a görnyedt testtartás, a 

bezártság mind-mind az egészséges légzés el-
len dolgoznak. Ha naponta 2-3 alkalommal 
szakítunk időt, hogy 1-2 percig igazán mély 
lélegzeteket vegyünk, akkor tapasztalni fog-
juk, hogy ez nemcsak felfrissít, hanem csök-
kenti az idegességünket is, valamint szellemi 
és fi zikai frissességünket is fenntartja.

7. Pihenés       
A rohanó ember általában a pihenést igyek-

szik megspórolni, gondolván, hogy ezzel időt 
nyer. Azonban minél fáradtabb valaki, an-
nál több időre van szüksége ahhoz, hogy egy 
adott feladatot jól és hibátlanul elvégezzen. 
Alvásigényünk változó, azonban egy dolog-
ban azért egyformák vagyunk: a legfonto-
sabb, hogy mindig éjfél előtt aludjunk el, 
mert ez az alvás legpihentetőbb módja.

8. Bizalom        
Manapság nagyon nehéz bízni az emberek-

ben és a jövőben. Hol találhatunk olyan biz-
tos pontot, ami nem változik, nem csap be, 
és nem kell csalódni benne? Ha tudunk bízni 
az isteni gondviselésben, abban, hogy valaki 
mindig tud a gondjainkra megoldást, akkor ez 
is nagyon sokat jelent az egészség megőrzésé-
ben, mind fi zikailag, mind pedig lelkileg.

ÉLJÜNK TOVÁBB!

Az egészséges életmód nyolc alappillére
A legújabb kutatások szerint, ha egészségesen élünk, életünket legalább 14 évvel meg-
hosszabbíthatjuk. Magyarország sajnos nem arról híres, hogy egészséges életet folytat-
na. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a világon elsők között vagyunk a szív-
és érrendszeri, a daganatos betegségek és a cukorbetegség tekintetében. Ezért fontos, 
hogy megismerjük az egészséges életmód 8 alapelvét, amely olcsó, mindenki által gya-
korolható és könnyen megvalósítható a családban. 
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Milyen stílus illik hozzád?
Sokan órákig állunk reggelente a tükör előtt, és kétségbeesetten kuta-

tunk az igazi után. Azután a darab után, amelyben tényleg jól érezhet-
jük magunkat... De hiába a legutóbbi nagybevásárlás, ha nem a legin-
kább a személyiségünkhöz illő darabokat szereztük be…  

Szeretnéd kihozni az öltözékedből a maximumot? Szeretnél mindig 
csinos lenni és a legdögösebb formában mutatkozni? Tesztünkből meg-
tudhatod, hogy milyen stílus áll hozzád a legközelebb!

1. Az alábbiak közül melyik kiegészítőt vásárolnád meg a legszí-
vesebben?
a) A monogramos speedy táskát Louis Vuittontól.
b) Prada csipkecsodáját... 
c) Egy szegecses nyakláncot a Buryberrytől.

2. Melyik illatot tartod szexisnek?
a) Az elegáns íriszt.
b) A fi nom gyöngyvirágot.
c) A friss bergamottot.

3. Váratlanul vendégek érkeznek hozzád. Mivel kínálod őket?
a) Ruccolasalátát parmezánnal és szarvasgombaolajjal...
b) Szusit rendelek...
c) Spagettit főzök friss paradicsomszósszal.

4. Randidat az utolsó pillanatban lemondják. Mihez kezdesz?
a) Ez velem sosem fordulhat elő.
b) Legalább lesz egy kellemes estém...
c) Találkozom a barátnőmmel.

5. Melyik korszakban éltél volna a leginkább?
a) Az 50-es években...
b) Az empire korban
c) A 20-as években

6. Mi a tökéletes helyszín egy hosszú hétvégére?
a) Párizs...
b) Balaton...
c) Velence novemberben...

7. Kedvenc klasszikus zeneműved?
a) Vivaldi: A négy évszak
b) Sztravinszkij: Tűzmadár
c) Arnold Schönberg: Clair de Lune

8. Mit viselsz koktélpartin?
a) Kis feketét...
b) Csipkeruhát...
c) Vörös rúzst és testhez simuló lapruhát...

Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:  

1. a=2; b=3; c=1 2. a=2; b=1; c=3 3. a=2; b=1; c=3 
4. a=3; b=1; c=2 5. a=3; b=1; c=2 6. a=1; b=3; c=2 
7. a=3; b=2; c=1; 8. a=3; b=1; c=2;

Klasszikus nő vagy, aki szereti a luxust. Különösképpen azt a fajtát, 
amelyik csak második pillantásra vehető észre: számodra ugyanis nem a 
státuszszimbólumok a fontosak, hanem az értékek. Szívesen követed az 
etikettet és sosem fi togtatott kiváló stílusérzéked... (8-15 pont)

A letisztult nő, aki kifi nomult esztéta, akkor is, ha nem ismerhető fel 
első látásra. A kevesebb néha több elvén éled az életed, ami a stílusodra is 
jellemző. Mindez magabiztosságot ad neked, ezért nem szeretsz nagyon 
kísérletezni, váltani a ruhatárad darabjait. De ez nem is baj, hiszen karak-
tered tökéletességét épp az állandóság adja...  (16-20)  

Romantikus típus vagy, aki inkább a belső hangra hallgat. Reggeli 
hangulatod dönti el az aznapi viseleted, az alkalmak csak másodlagos 
dolgok. Ábrándozó, néha kislányos vagy és nyitott az újdonságokra is. 
Olyan, akár egy izgalmas és bonyolult keresztrejtvény... (21-24)

Mészáros Márta az „Utolsó je-
lentés Annáról” című új fi lm-
je nagyszerűen illeszkedik a Kos-
suth-díjas rendező eddigi fi lmje-
inek sorába, hiszen ezúttal is egy 
női sors elevenedik fel a vásznon. 
A híres Napló-trilógia és a Nagy 
Imre-fi lm után továbbra is a hu-
szadik századi magyar történelem-
ben keresi hőseit. Ez alkalommal annak a Kéthly Annának az életét 
ismerhetjük meg, akit a rendező szerint senki sem ismert igazán, pe-
dig valójában egy sokszínű, érdekes nő volt, lenyűgöző egyéniséggel. 
Az utolsó jelentés azonban nem pusztán egy történelmi fi lm. Nem 
Kéthly Anna kivételes politikai pályafutására fókuszál, hiszen főszerep-
lőit nem csak a fontos történelmi pillanatok átélése közben láthatjuk, 
hanem megismerhetjük magánéletüket is. Így a rendező nagy hangsúlyt 
fektetett az emberi sorsokra, a magánélet és a korabeli hétköznapok be-
mutatására. A fi lmben jelentős szerepet kapnak a szerelem és a hitvallás, 
a mindennapos árulások és a kivételes hűség összecsapásai. A fi lmnek 
fontos elemei a kalandos életutakra jellemző krimiszerű izgalomkeltés 
és a szerelmes fi lmek felkavaró érzelemgazdagsága.

Info: www.port.hu
Megtekinthető a Turul Moziban 2009. október 22-én délelőtti 

vetítésben, 10 órától.
Jegyek egységesen 500 Ft-ért válthatók a mozi jegypénztárában, pe-

dagógus kísérőknek ingyenes. Csoportos jegyvásárlás esetén előzetes be-
jelentkezés a (66) 311-181-es telefonszámon szükséges.

PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS!

Utolsó jelentés Annáról
színes, feliratos magyar fi lm, 100 perc, 2009

12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett 
rendező: Mészáros Márta

forgatókönyvíró: Pataki Éva, Mészáros Márta
operatőr: Novák Emil
producer: Sándor Pál

konzultáns: Jancsó Miklós
szereplők: Eszenyi Enikő, Beata Fudalej, Czinkóczi Zsuzsa, 

Cserhalmi György, Kováts Adél, Fekete Ernő, Gáspár Tibor, 
Hámori Gabriella, Seress Zoltán, Básti Juli

Gyermekszínház
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2009/2010-es évad

Pán Péter
mesemusical

J. M. Barrie színdarabja nyomán

2009. október 13. (kedd)
Fogi Színház

Harmath Imre - Lénárt László 

Pán Péter, ha ezt a címet leírjuk, szinte már nem is kell hozzá sem-
miféle magyarázat, ajánlószöveg. A klasszikus gyerekirodalom egyik 
halhatatlan, költői remeke a felnőni nem akaró Pán Péter története. 
Ez a mese azért marad örök klasszikus, mert a minden emberben ki-
törölhetetlenül megbúvó, élő vágyat testesíti meg: a visszavágyást a 
gyerekkor csodákkal, kalandokkal teli világába. 

A Darling család: a szülők, Wendy és két öccse, Pán Péter és nyug-
talan tündére, Csingiling, a fő gonosz, Hook kapitány. Ők, vala-
mennyien szinte személyes ismerőseink, akár a regény, akár valame-
lyik színpadi feldolgozás vagy fi lm formájában találkoztunk velük. 

A további előadások időpontjai: 2009. november 19., 2010. már-
cius 18., 2010. április 22. (csütörtökönként délelőtt és délután). Bér-
let ára: 2.000,- Ft (4 előadásra szól).  Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, is-
kolás: 600,- Ft. Bérlet igény leadási határideje: 2009. október 9.

Információ, bérlet, illetve jegyelővétel:  (66) 311-464.
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Körös-szögi  programajánló NÉPSZAVA

Jeles napok
Október 1.
Az Idősek Világnapja. Az ENSZ először 

1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját, 
azóta minden év október 1-jén megemlékezünk 
a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. Ezen 
a napon a Zene Világnapját is ünneplik min-
denfelé, ezért ezen a napon nincs hiány kon-
certekben! 1975 óta így van ez minden októ-
ber elsején.

Október 4.
Az Állatok Világnapja 1931-ben született 

meg, Magyarországon a rendszerváltás után 
vált népszerűvé. 

Október 6.
Az 1848-49-es szabadságharc megtorlásai-

nak jelképe, Gróf Batthyány Lajos és az aradi 
tábornokok kivégzése. 1849-ben, a szabadság-
harc leverése után véres megtorlás következett: 
a szabadságharc 13 főtisztjét kötél, néhányukat 
„kegyelemből” golyó általi halálra ítélték, és ki-
végezték. Erre a szomorú és megdöbbentő vesz-
teségre emlékezünk szerte az országban.

Október 9. 
Postai Világnap. Az 1969. évi tokiói Egye-

temes Postaegyesület kongresszus ajánlotta a 
tagországoknak, hogy minden év október 9-
én ünnepeljék meg a Postai Világnapot. Első 
alkalommal 1970-ben köszöntötték világszer-
te a postásokat, egyben megünnepelve azt is, 
hogy a postaszolgálat már évezredes múltra te-
kint vissza. 

Október 15.
A Látássérültek nemzetközi napja/A fehér 

bot napja. A nemzetközi nap célja a közvéle-
mény fi gyelmének felhívása a vakok és a gyen-
gén látók sajátos helyzetére, keresve gondja-
ik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba 
való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

Október 16.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szer-

vezete 1945. október16-án alakult meg. A jel-
képes dátumon, október 16-án szervezik meg 
minden évben az Élelmezési Világnapot.

Október 21.
1991-ben a Föld védelméért világméretű 

kampányt kezdeményeztek, azóta október 21-
én tartják a Földünkért Világnap-ot.

Október 23. 
Ezen a napon két dolgot is ünneplünk egy-

szerre: egyrészt megemlékezünk az 1956. évi 
forradalom kezdetéről, másrészt 1989-ben ezen 
a napon kiáltották ki a Magyar Köztársaságot. 

Október 24.
Az ENSZ Napja. 1945. október 24-én ün-

nepélyesen ratifi kálták az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének 1945. január 26-án San Fran-
ciscóban aláírt Alapokmányát. A szervezetnek 
Magyarország 1955 óta tagja.

Október 26.
Dömötör napja. A keleti egyház kedvelt 

szentje, a 4. században a nagy keresztényüldö-
zések idején vértanúhalállal halt meg. A Dö-
mötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének 
tartják.

Október 28.
Simon-Júdás napja, Hegyalján szüretkezdő 

nap. Az időjárás viszonylatában azt tartották, 
ha ettől a naptól kezdve Márton napig (no-
vember 11.) szép az idő, jó jövő évi termés vár-
ható.

„Villás tölgyfa mohás tövén 
Odú tátong feketén! 
Ki lakik ott, tán egy manó? 
Toboz hever szerteszét! 

Erdő védi, lomb takarja, 
Pókháló az ajtaja. 
Most már tudom, nem lehet más, 
Tobozmanó otthona!”

Tobozmanó, Csutkarozi és társai szeretettel hívnak 
az Arborétumba október 23-24-25-én!

Mindhárom napon 10-15 óra között TÖK-JÓ programokkal várnak a Szarvasi 
Kézműves Egyesület tagjai, hogy a sétát követően együtt játssz velük.

Ízelítő a programokból:
Máktündér, Tobozmanó, Csutkarozi, Tökjancsi készítése termések, 
magok, rongyok felhasználásával.
Ha kedved tartja, készíthetsz mécsestartót, töklampiont, 
termésékszereket, vagy Kukorica Morzsit.  Festhetsz, rajzolhatsz 
az ősz színeivel.
A foglalkozások díja 200,-Ft/fő alkalmanként, mely a helyszínen 
fi zetendő.

Lehet tökből saját magad készítette fi gurákkal nevezni mindhárom napon 10-14 
óráig a Tökvájó Versenyre, melynek eredményhirdetése a napi program végén 
történik. Az alapanyagról magad gondoskodj!
A nap legmókásabb és legnagyobb alkotásait díjazzuk, kiállítjuk.

A program részleteiről olvashatsz a szórólapokon, az Arborétum weboldalán: 
www.pepikert.hu, vagy hívj a 30/9530-580-as telefonon!
Fogd a családod és kiránduljatok egyet
a Szarvasi Arborétumba a hosszú hétvégén!
Várnak a szarvasi kézművesek és barátaik!
A program arborétumi belépőjeggyel látogatható.

Haluska Nap – Haluskovy Den
2009. október 3., szombat,
Kondoros, Rákóczi u. 44/1.
Kondorosi Szlovák Önkormányzat, 
Krajcsovicz Andrásné, tel.: (30) 687-5702
15 éves a Színfolt Mazsorett Csoport 
2009. október 3., szombat, 17 óra,
Gyomaendrőd, Katona József Városi Műve-
lődési Központ
Ünnepélyes fúvószenekari és mazsorett be-
mutató, majd Mazsorett bál a Körös Étte-
remben 
Berecz András zenés műsora
2009. október 7., szerda, 17 óra, Kondoros, 
Csárda nádas helyisége
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény, Godáné Nagy Márta, tel.: (66) 
388-856
III. Mix Kupa, nemzetközi röplabdatorna
2009. október 10., szombat, 9 óra, Szarvas, 
Petőfi  utcai sportcsarnok
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-
bolcs, tel.: (30) 627-8548
Aranykor Nyugdíjas Egyesület Idősnapi 
rendezvénye
2009. október 10., szombat, 9 óra, Szarvas, 

Vasipari Zrt. Étterme
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak Já-
nos, tel.: (30) 410-6200
Országos állat- és kirakodóvásár
2009. október 11., vasárnap, Gyomaendrőd 
(Endrődi városrész)
Aerobik Magyar Kupa döntő
2009. október 17., szombat, 10 óra, Szarvas, 
Vajda Péter Gimnázium Sportcsarnoka
Blue Gym Aerobik Egyesület, dr. Hajzer Il-
dikó, tel.: (30) 445-3274
III. Szarvasi töltöttkáposzta-főző és 
készítő verseny
2009. október 17., szombat, Szarvas, Fő tér
Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesüle-
te, Závoda Ferenc, tel.: (70) 774-8429
TÖK-JÓ programok
2009. október 23-25. (péntek-vasárnap), 10-
14 óra, Szarvas, Arborétum
Szarvasi Kézműves Egyesület, Kugyeláné 
Décsei Mónika, tel.: (30) 953-0580
Aranykor Nyugdíjas Egyesület taggyűlése
2009. november 5., csütörtök, 15 óra, Szar-
vas, Rákóczi úti Étterem
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak Já-
nos, tel.: (30) 410-6200
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Körtés vaníliakrémes
A sütemény felépítése nagyon egyszerű. 

Adott egy gyúrt tészta, ami a keretet adja és 
ebbe öntjük bele a folyós állagú nyers krémet. A 
sütés során a krém befolyik a körte alá és meg-
emeli azt, így gyönyörű réteges lesz a sütemény. 
Tészta, krém, körte és krém.

Hozzávalók: 
A tésztához: 28 dkg liszt, 16 dkg margarin, 

3 dkg cukor, 1 tojássárgája, 6 kanál víz
A krémhez: 200 g 20%-os tejföl, 1 dl tejszín, 

14 dkg porcukor, 1 tasak vaníliás pudingpor, 
1,5 dl tej, 1 tojás, 1 tojásfehérje, 40-45 dkg tisz-
tított, zamatos körte, ami kb. 4 db egész gyü-
mölcsöt jelent. 

Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálban 
addig gyúrjuk, amíg össze nem áll egy egységes 
tésztává. Azt követően legalább félórára betesz-
szük a hűtőbe. Ez alatt a tojássárgáját egy pici 
tejjel és a cukor kb. felével felverjük. A mara-
dék tejet elkeverjük a pudingporral, majd hoz-
zá öntjük. Ezután jön tejföl és a tejszín (amit 
nem kell felverni) és így már majdnem össze 
is állt a krém. Elővesszük a sütőformát, a tész-
tát két részre osztjuk. Az egyik felét akkorára 
nyújtjuk (kb. fél cm vastagságúra) amekkora a 
sütőformánk alja és beletesszük. A másik adag 
tésztát szintén kinyújtjuk és a sütőforma ol-
dalmagasságának megfelelő széles csíkokat vá-
gunk. A maradék tésztából újabb csíkot készí-
tünk, egészen addig, amíg el nem készül a sü-
tőforma kibélelése. 

Ezután a tésztát elő lehet sütni. (Kb. 180 fo-
kon, nem előmelegített sütőben kb. 20 perc 
alatt), majd meg kell várni, amíg a tészta ki-
hűl, és csak utána lehet folytatni a sütemény 
készítését. A körtéket meghámozzuk, eltávo-
lítjuk a magházát és vékony szeletekre vágjuk, 
majd szépen megpakoljuk a tésztával kibébelt 
sütőformát. A két tojásfehérjéből habot verünk, 
majd a megmaradt cukorral tovább verjük, és 
belekeverjük a nyers krémünkbe, majd az egé-
szet ráöntjük a körtékre.

Kb. 180 fokos sütőben 50 perc alatt elkészül. 
Már a legelején célszerű lefedni egy sütőpapír-
ral, hogy a teteje nehogy nagyon megsüljön, a 
papírt pedig csak akkor kell levenni, amikor 
már szinte teljesen elkészült a süti, mert azon-
nal megpirul a teteje. Kihűlés után szeletelhe-
tő, de másnapra lesz a tésztája igazán fi nom.

1%-OS TÁJÉKOZTATÁS

Új APEH 
nyomtatvány

Ettől az évtől kezdődően az APEH 
felé tájékoztatást kell adni a civil ked-
vezményezetteknek a részükre, 2008-
ban kiutalt SZJA 1%-os összegének 
felhasználásáról. Eddig elegendő volt 
egy sajtóközleményt megjeleníteni, 
most ez megváltozik. Azon civil szer-
vezetekről van szó, amelyek részére a 
magánszemélyek 2007-ben felajánlot-
ták az SZJA 1%-át (vagyis 2008-ban
kaptak kiutalást az APEH-tól)… Fon-
tos, hogy ez a tájékoztatás kizárólag 
elektronikus úton adható be, ügyfél-
kapun keresztül legkésőbb 2009. ok-
tóber 31-ig. Aki ezt elmulasztja vagy 
az APEH megállapítja, hogy valót-
lan adatot közölt, azt a szerveze-
tet az elkövetkező évben kizárják a 
kedvezményezetti körből. A szerveze-
teknek a 08KOZ jelű nyomtatványt 
kell beadni, ami az APEH honlapjá-
ról letölthető: http://www.apeh.hu/
bevallasok/nyomtatvany

Bővebb információ minderről szin-
tén az APEH honlapján található.

A testi-lelki egészség és szépség minden 
nő vágya. Számtalan sportoló példája bi-
zonyítja, hogy a mozgás, a sport segítségé-
vel az előnytelen külső is csinossá formál-
ható, a csinos külső pedig kellemes köz-
érzetet biztosít. A testileg-lelkileg egész-
séges nő a családját, környezetét, munka-
helyét befolyásolja, döntően alakítja. 

Napjainkban ezek az elvárások, melyek-
nek megfelelni igen nehéz. Előnyös külső-
vel és kellemes közérzettel környezetünkre 
is jó hatást tehetünk. A nők szerepe a csa-
ládban is meghatározó, sokat tehetnek az 
egészséges táplálkozási szokások kialakítá-
sa, a szabadidő kellemes és hasznos eltölté-
se érdekében. Fitté változni nem egyszerűen 
fogyókúra, vagy mozgásprogram, sokkal in-
kább életforma. Ezt vallják a budapesti Női 
Mozgásfesztivál szervezői, akik szeptember 
6-án immár tizenegyedik alkalommal bo-
nyolították le a nagyszabású rendezvényt.
Mint arról Fazekas Erzsébet, a szarvasi 
MTTSZ Szabadidős és Lövészklub elnöke 
beszámolt, a Millenáris Parkban több mint 
hatvan különböző sportág kipróbálásával 
gyűjthették pontjaikat azon hölgyek, akik – 
kortól és előképzettségtől függetlenül – ked-
vet kaptak az aktív életmód iránt. A képen 
látható Békés megyei küldöttségben megvan 
ez a hajlam, amit jelez, hogy idén immár har-

madszor nyerte meg a csapatversenyt. A vi-
harsarki együttes vázát rutinos amatőr szar-
vasi sportolók és kisdiákok alkották, akik 
egyéniben is kiváló eredményekkel hívták fel 
magukra a fi gyelmet. Korosztályában Podani 

Anikó és Szitóné Zsuzsa első, Hajdú Ildikó 
második, Liska Zlatica harmadik helyezést 
ért el. A versenyt óránkénti tombolahúzás 
színesítette, amely során tucatnyi ajándékot 
nyertek a játékos kedvű sportolók.   B. L. A.

NŐI MOZGÁSFESZTIVÁL

Taroltak a megyei lányok-asszonyok


