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Megelőlegezve a jövő évre tett fo-
gadalmaikat a sportra és az egész-
séges életmódra vonatkozóan, az 
óév utolsó napját is ezek jegyében 
tölthették Kondoroson és Szarva-
son mindazok, akik december 31-

én délelőtt részt vettek a szilveszteri 
futáson. Mivel a cél elsősorban az 
egészséges életmódra nevelés, nem 
a szó szoros értelmében vett verseny, 
ezért a sportos óévbúcsúztatásra bár-
ki jelentkezhetett, korra és nemre 

való tekintet nélkül. A kiírt távokat 
ráadásul kocogva, vagy gyalogolva is 
teljesíteni lehetett, de nem egy vál-
lalkozó kedvű futó jelmezben futot-
ta végig a 2, illetve 2,8 kilométert.

Bővebben a 13. oldalon

A kondorosi résztvevők a rajt pillanatára várnak 

Sportosan búcsúztatták az óévet 
Szilveszteri futás Kondoroson és Szarvason

Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (ÚMVP) kereté-
ben pályázott Kondoros egy kö-
zösségi és szolgáltató tér (IKSZT) 
létrehozásához. Az önkormányzati 
tulajdonú, ugyanakkor felújításra 
szoruló egykori magtár épületé-
nek hasznosítására a Kondorosért 
Alapítvány nyújtott be kérelmet a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumhoz. A pályázat 
sikeresnek bizonyult: a civil szer-
vezet a felújításra, eszközbeszer-
zésre és fenntartásra bruttó 52 563 
315 Ft összegű támogatást nyert. A 
kistérségi szinten elsőként megva-
lósult beruházást 2010. december 
22-én adták át a községben, idén 
még Kardoson, Gyomaendrődön 
és Szarvas külterületén adnak át 
hasonló létesítményt.

Folytatás a 2. oldalon A felújított épület kívülről
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Kondoroson nyílt meg az első IKSZT
Az óév utolsó hónapjában ko-

moly fejtörést okozott a víz Szar-
vason. Előbb a Holt-Körös kiönté-
se kapcsán a Körös-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
sággal akasztották össze bajszukat 
a város vezetői, majd miután ezek 
a hullámok elcsitultak, követke-
zett a település vízszolgáltatója, a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. elle-
ni „pengeváltás”. 

Részletek a 4. oldalon

Kezdődhet az 
M44-es projekt

Tengernyi 
fejtörést

adott a víz

Hát ezt is megéltük. A 2010-
ben parlamentbe küldött Békés 
megyei országgyűlési képviselők-
nek sikerült elérniük azt, amit 
elődeik képtelenek voltak „kijár-
ni”: idén megkezdődik az M44-es 
gyorsforgalmi út építése, a Kon-
doros és Tiszakürt települések kö-
zötti útszakaszon.

A projektről egy december 21-i 
tanácskozáson Orbán Viktor mi-
niszterelnök számolt be a béké-
si honatyáknak leszögezve, hogy 
uniós források bevonásával indul 
a több éve elhúzódó útépítés. A 
gyorsforgalmi út mielőbbi meg-
épülése minden itteni ember ér-
deke, mert ezáltal számos megyei 
település előtt nyílik lehetőség a 
versenyképesség elérésére.
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Közösségi tér

A következő három évben 
évente 300–300 milliárd forint, 
összesen 900 milliárd összegű 
uniós forrásra pályázhatnak a 
vállalkozások, sikerre az a vál-
lalkozás számíthat, amely adózó 
munkahelyet teremt vagy tart 
meg – árulta el Cséfalvay Zoltán, 
a Nemzetgazdasági Minisztéri-

um államtitkára egy budapesti 
konferencián.

A kormány négy évre szóló, vál-
tozatlan feltételű pályázati rend-
szert kíván teremteni a hét kiemelt 
területet tartalmazó Új Széchenyi 
Terv keretében, amely olyan egy-
szerűvé válik, hogy a pályázati 
iparág akár feleslegessé is válhat. 

Mindemellett a jelenlegi 22 féle 
hitel- és garanciaterméket is egy-
szerűsíteni kívánják a január 15-
én induló pályázati rendszerben. 
Három pályázati modellt vázolt 
fel az államtitkár: a kis összegű 
technológia fejlesztési pályázat 65 
százalékos támogatási intenzitás 
mellett 1–15 millió forintos támo-

gatáshoz juthat, a komplex techno-
lógia fejlesztés 50 százalékos támo-
gatási intenzitás mellett 15–100 
millió forinttal támogatható, míg 
az egészségipar és a zöldipar pro-
jektjeinél 65 százalékos támogatási 
intenzitás mellett 15–200 millió 
forintos támogatáshoz juthatnak a 
pályázók.

Egyszerűsödnek az Új Széchenyi Terv pályázatai

Mi az IKSZT?
Az Új Magyarország Vidékfej-

lesztési Program (ÚMVP) Irá-
nyító Hatóságának döntése ér-
telmében 2013-ig összesen 25,4 
milliárd forint uniós támogatás 
felhasználásával, 573 vidéki kis-
településen jönnek létre az ott 
élők számára kulcsfontosságú 
közösségi és szolgáltató terek. 

Az IKSZT az ÚMVP kifeje-
zetten vidékfejlesztési irányultsá-
gú III. tengelyének egyik intéz-
kedése. Célja a kistelepüléseken 
élő vidéki lakosság megtartása 
érdekében a helyben elérhető 
alapszolgáltatások körének bőví-
tése, minőségének és hozzáférhe-
tőségének javítása többfunkciós 
szolgáltató központok létrehozá-
sával, a többnyire kihasználatlan 
épületek felújítása és műszaki 
korszerűsítése révén.

Az IKSZT program alapve-
tően a következő fejlesztésekre 
irányul: a pusztulófélben lévő 
közösségi infrastruktúra, az épü-
letek felújítása, korszerűsítése, 
megfelelő eszközpark kialakítása; 
a helyi szükségletű, jó színvonalú 
közszolgáltatások hozzáférhető-
ségének és (e-alapú) elérhetősé-
gének biztosítása; a közösségek 
megerősítése, megerősödésük fel-
té teleinek megteremtése.

Mindezen céloknak megfele-
lően az ÚMVP által biztosított 
– legfeljebb 200 000 euró össze-
gű – támogatás az IKSZT épü-
letének felújítására és bővítésére, 
eszközbeszerzésre, illetve a három 
éven keresztül biztosított műkö-
dési támogatás (3-2-1 millió Ft/
év) az IKSZT keretében dolgozó 
munkatárs(ak) bérének fi nanszíro-
zására nyújt lehetőséget. 

Kondoroson nyílt meg az első IKSZT
Kardoson, Gyomaendrődön és Szarvas külterületén most zajlik a beruházás

A megnyitón Dankó Béla polgármester és a kivitelező cég 
vezetője, Kurucz Gyula adta át az épületet a nagyközönségnek
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Korszerű számítógéppark is rendelkezésre áll a betérőknek

Folytatás az 1. oldalról
A megnyitó ünnepségen Dankó 

Béla polgármester és országgyű-
lési képviselő köszöntötte a pro-
jektben résztvevőket és a megje-
lenteket. Hangsúlyozta, hogy az 
integrált közösségi és szolgáltató 
tér (IKSZT) megvalósítása még 
jobban erősíti majd reményei sze-
rint a településre egyébként is jel-
lemző összetartozást. A felújított 
régi magtár – amelynek sajátos 
jellege a rekonstrukció ellenére 
megmaradt – elsősorban a civilek 
otthona lesz, akik aktívan kiveszik 
a részüket a település közösségi 
életéből, ugyanakkor nem mindig 
optimális körülmények között vé-
gezhették tevékenységüket. Most 
ez megszűnik, ráadásul az IKSZT 
2 fő részmunkaidős foglalkoztatá-
sát is tartósan megoldja.

Noha Kondorosról a lakosok 
túlnyomó része a környező na-
gyobb városokba jár dolgozni nap, 
mint nap, a település vezetésének 
mégis fontos, hogy helyben is biz-
tosíthassák a kulturált kikapcsoló-
dáshoz, szabadidő hasznos eltölté-
séhez szükséges lehetőségeket. Erre 
kínál megoldást az IKSZT.

A korszerű 3 szintes épület ki-
alakításának munkálatai 2010 
nyarán kezdődtek meg, és fél évvel 

később be is fejeződtek. A felújí-
tás nem csupán a meglévő épüle-
tet érintette. Mivel az új közösségi 
teret csupán kibővítéssel lehetett 
megvalósítani, ezért a magtár mel-
letti épületrész használaton kívüli 
helyiségei bontásra kerültek. En-
nek köszönhetően a Csabai útról 
is látható és elérhető az épület, a 
bontások helyén pedig kisebb zöld 
területet alakítanak ki tavasszal, 
amely kulturált előtere lesz a főbe-
járatnak. 

A helyi Épcenter Kft. által el-
végzett munka eredményeként 193 
négyzetméter alapterületű közösségi 
tér jött létre. A három szinten több-
funkciós helyiségek kerültek kiala-
kításra, az akadálymentes földszinti 
részen pedig minden szolgáltatás 
elérhető. Az épületben információs 
szoba, iroda, teakonyha, vizesblokk, 
valamint 3 csoportszoba kapott he-
lyet. A megfelelő berendezési tár-
gyak és a biztosított technikai felté-
telek lehetővé teszik, hogy az új kö-
zösségi tér képes legyen a településen 
már működő szolgáltatások integ-
rálására, újak befogadására, illetve 
azok színvonalának növelésésre. Az 
IKSZT emellett elektronikus köz-
igazgatási végpontként, továbbá az 
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatá-
sok információs pontjaként is mű-
ködik. A fejlesztések nyomán a helyi 
lakosok immár egy XXI. századi, 
korszerű intézményben találják meg 
a számukra kulcsfontosságú közös-
ségi és szolgáltató teret. 

B. M.
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A TARTALOMBÓL

Hármas oldal

Körös-szögi Extra

Új év, új élet. Az évfordulóhoz kötőd-
ve gyakran hajlamosak vagyunk vala-
milyen fogadalmat tenni. Ebből persze 
nagy százalékban nem valósul meg sem-
mi tartósan. Nagyobb az esélyük elha-
tározásaik megvalósítására azoknak, 
akik veszik a fáradságot a „mikor-hol-
hogyan” tervek kidolgozására. Az aláb-
biakban a leggyakoribb fogadalmakhoz 
kínálunk tanácsokat.

Javítok az erőnlétemen
Képzelje el magát olyannak, amilyen lenni 

szeretne, és menet közben jutalmazza önmagát. 
Ragaszkodjon hozzá, hogy „nincs kibúvó”!

Hasznos tanács: Még ma beszéljen meg idő-
pontot egy jó baráttal, akivel hetenként egyszer 
50 percet sétálnak – és máris megtette az első 
apró lépéseket az egészségesebb élet felé. 

Rendbe hozom a pénzügyeimet
A recesszió világszerte érezhető hatásai okán 

nem meglepő, hogy sokan határozzák el: ren-
dezik a pénzügyeiket az új évben. 

Hasznos tanács: Kezdjen el takarékoskodni. 
Csak arra költsön, amire muszáj. Csökkentse 
az adósságát. Fogja szorosabbra azt a nadrág-
szíjat!

Több időt töltök a családommal és a ba-
rátaimmal

Sokan érezzük úgy, hogy nem töltünk ele-
gendő időt azokkal, akiket szeretünk. Tehát 
ragadja meg a telefont, és lásson hozzá közös 
programok szervezéséhez.

Hasznos tanács: Küldjön meghívót egy nagy 
közös kirándulásra. Mindenki hozzon ételt-
italt, és az eredmény remek kikapcsolódás lesz.

Lefogyok
Mivel egyre növekszik a túlsúlyos emberek 

száma, a fogyás továbbra is közkeletű újévi fo-
gadalom marad.

Hasznos tanács: Ne mondjon le kedvenc éte-
leiről, csak egyen belőlük kevesebbet. Eltökél-
ten és lankadatlanul fi gyeljen oda minden nap 
az adagok méretére, és fogyni fog!

Abbahagyom az ivást
Ha az ivás többet árt, mint amennyit hasz-

nál, hagyja abba egészen, tartsa kordában, vagy 
kérje orvos segítségét.

Hasznos tanács: Határozza el, hogy két tet-
szése szerinti alkoholmentes italt iszik minden 

alkoholtartalmú után. Ez nagyszerű kezdet!
Segítek másoknak
A média naponta beszámol katasztrófákról, 

ezért nem is meglepő, hogy az önkéntes tevé-
kenység virágkorát éli szerte a világon.

Hasznos tanács: Ha időhiányban szenved, 
adományozzon bútort, ruhaneműt és háztartá-
si eszközöket olyanoknak, akik kevésbé szeren-
csések az életben.

Tanulok valami újat
Semmi nem növeli jobban az önbecsülést, 

mint ha valami új képesítéssel gazdagítja a re-
pertoárját. Bővülnek a leehetőségei, új embe-
rekkel ismerkedik meg, és edzésben tartja az 
agyát.

Hasznos tanács: A felnőttképzéssel foglalkozó 
iskolák olcsó tanfolyamok széles skáláját kínál-
ják. Ne feledje: aki nem mer, nem is nyer!

Abbahagyom a dohányzást
Ezt nehéz megvalósítani, mert a nikotin erős 

függőséget okoz.
Hasznos tanács: Ne olyankor határozza el, 

amikor sok stresszhatásnak van kitéve. Vár-
ja ki, amikor jobb helyzetben van – és vegyen 
igénybe minden érzelmi támogatást, hogy ki 
tudjon tartani elhatározása mellett.

Jobban szervezem az életemet
Szinte mindenki szeretné, hogy nagyobb rend 

legyen a munkahelyén vagy az otthonában.
Hasznos tanács: Válassza ki az élete egyik olyan 

területét, amely nincs rendben és készítsen ter-
vet. Ezzel úrrá lesz a helyzeten. Adjon magának 
három hónapot, hogy lássa a javulást.

Az újévi fogadalmak sikeréért

Az új pályázati rendszerben a kormány 
elsődleges célként fogalmazta meg a kis- 
és középvállalkozások fejlődésének elő-
remozdítását, hiszen a szektor fejlesztése 
hosszútávon a foglalkoztatás bővítéséhez, 
munkahelyteremtéshez vezet.

– A pénzügyi és gazdasági válság negatívan 
érintette a KKV-szektort. A forrásokat ötletsze-
rűen, stratégia nélkül osztotta ki az előző kor-
mány, ez vezetett oda, hogy a magyarországi 
KKV-k komoly forráshiánnyal küzdenek. Az új 
kormány a források átcsoportosításán dolgozik, 
melyek elsősorban a közvetlen gazdaságfejlesz-
tő, foglalkoztatást növelő területeken kerülnek 
felhasználásra, így valósítva meg a tíz év alatt 
egymillió munkahely célkitűzését – ecsetelte 

az áprilisban megválasztott kabinet szándékait 
Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Végső cél, hogy az uniós támogatások több 
mint 50%-ban a kis- és középvállalkozói szektor 
számára teremtsenek anyagi forráshoz jutási lehe-
tőségeket. További célkitűzés a kutatás és fejlesz-
tés, illetve a magyar innováció támogatásával a ha-
zai termékek, szolgáltatások értékének növelése. 

A képviselő arról is beszámolt, hogy az új 
rendszerben csökken a kiírt pályázatok száma, 
ugyanakkor kiszélesedik a lehetséges pályázók 
köre, mivel már a mikrovállalkozók is elérhetik 
az uniós forrásokat. E fejlesztéspolitika nem csak 
a gazdaság közvetlen dinamizálását, de az embe-
rek életkörülményeinek fenntartható, ésszerű és 
szükségszerű fejlesztését is jelenti egyben.

Varju Nikoletta

Helyzetbe hozni a KKV-szektort

Tengernyi fejtörést adott a víz
Az óév utolsó hónapjában a szarvasi városveze-
tésnek alaposan meggyűlt a baja a vízzel. Előbb 
a belvíz, majd a vízközmű szolgáltatás jelentett 
problémát.                 4. oldal
A doni áttörés évfordulóján
Januárban más környező településeken is ren-
dezvényekkel emlékeztek meg az 1943-as doni 
áttörés évfordulójára.  5. oldal 
Gyertyafényes karácsonyi hangverseny
Gyertyafényes karácsonyi hangverseny színhe-
lye volt az endrődi Szent Imre Katolikus Temp-
lom, ahol az adventi koncertkörútja utolsó állo-
másaként a Szentegyházai Gyermekfi lharmónia 
lépett fel december 22-én este. 6. oldal
Luca-napoztak a kultúra közvetítői
Kondoroson tartotta hagyományos Luca-napi 
programját a Dél-alföldi Regionális Közművelő-
dési Egyesület. A település legutóbb kereken 10 
évvel ezelőtt volt házigazdája az egyesület évzá-
ró rendezvényének.   7. oldal
Betekintés a polgárőrök életébe
A Polgárőrség hazánk egyik legnagyobb lét-
számú társadalmi szervezete. Hunyán a helyi 
szervezet 52 taggal és rengeteg szimpatizánssal 
működik eredményesen.  9. oldal
Üdv a világomban…!
Lehúzzuk a leplet az évezred energiaitalának 
káros hatásairól.               11. oldal
Hangulatos évzárót tartott a Blue Gym
A Vajda Péter Művelődési Központ színháztermé-
ben tartotta évbúcsúztató karácsonyi gáláját a Blue 
Gym Aerobik Szabadidő Klub és DSE.   12. oldal
Sportosan búcsúztatták az óévet 
Kondoroson és Szarvason is futással búcsúztat-
ták az óévet.               13. oldal
Receptcsere 
Szokásos rovatunkban az ünnepi menüsor után 
kicsit más ízvilágot próbálunk „becsempészni” 
a konyhákba.               14. oldal
Programajánló
A Körös-szögi települések aktuális eseményei-
nek tárháza.               15. oldal
Visszatérnek a bogarak Gyomaendrődre
A Liget Fürdő vezetői és a Bogártalálko-
zó főszervezője kompromisszumra jutottak 
egymással, így egy röpke füzesgyarmati ki-
térőt követően idén visszatérnek a bogarasok 
Gyomaendrődre.               16. oldal
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Aktuális

A Hármas-Körös Káka-foki holtágán a leg-
idősebbek sem igen emlékezhetnek olyan ma-
gas vízállásra, mint amilyen december első 
napjaiban volt. Nincs mit csodálkozni ezen, hi-
szen a Horthy István Duzzasztómű 1942-es át-
adása óta elvileg rendkívül egyszerű „kordában 
tartani” a Szarvast és Békésszentandrást körül 
ölelő vizet. Most mégis megtörtént az, amire 
senki nem számított: néhány mélyebben fekvő 
nyaralót kiöntött a víz. 

Hogy decemberben miként fordulhatott 
mindez elő, arra az érintettek saját érdekeik-
nek megfelelő válasszal szolgáltak, felelősséget 
viszont senki nem vállalt. A tényeken persze 
egyik érv sem változtatott, hiszen a holtágban 
az özönvíz beköszöntése előtt réges-régen az 
ilyenkor szokásos téli vízállásnak kellett volna 
lennie, amely hozzávetőleg 80 centivel alacso-
nyabb az akkori állapotnál. Ehelyett azonban az 
esőzések idején rekordszintre emelkedett, ami 
40-45 centivel haladta meg a nyári szintet!

Bennfentesek a víziszínpad és a gyaloghíd 
építésével magyarázták a holtág vizének emelt 
szinten tartását, amit persze a kivitelező és a 
város egyaránt cáfolt. Ugyanakkor elég nehéz 
elképzelni, hogy a KÖRKÖVIZIG-nél önszán-
tából mulasztott volna bárki is ekkorát, hiszen a 
víz leengedése egyszerű rutinfeladatnak számít. 

Nem tisztünk igazságot tenni a témában, ez-
zel együtt az emberben óhatatlanul felmerül-
nek kérdések. Itt van mindjárt a legfontosabb: a 
hanyagság mennyi plusz pénzt vesz ki az adófi -
zetők zsebéből? Mert bizony a révészt, azt ugye 
nekünk kell fi zetni…

Más jellegű összezörrenése volt a városnak a 
Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel, ami miatt a 
két fél között szinte az utolsó pillanatokig kér-
déses volt a Vízművek év végén lejáró üzemel-
tetési jogviszonya. 

A feszültség forrását egyesek a vagyonmeg-
osztásban látták, mások Babák Mihály polgár-
mester személyes bosszújaként állították be, 
egykori sérelmei végett. (Ismeretes, hogy az 
elöljáróval szemben a cég dolgozói egy alka-
lommal tüntetést szerveztek a város főterén).   

Ezzel szemben tény, hogy a város forgalom-
képtelen vagyona 1997 óta nem az önkormány-
zat könyveiben van dokumentálva, hanem azt a 
Vízmű saját vagyonként tartja nyilván, teljesen 
szabálytalanul. Ugyancsak a sérelmek között 
szerepelt, hogy több éven keresztül el kellett 
viselni a szarvasi vízdíjban a csabai fürdő 300 
milliós veszteségét úgy, hogy tulajdonosként 
egyetlen fi llér osztalékot sem kapott a város.

A másik oldal azzal érvelt, hogy az új meg-
állapodás előkészítése során 2008-tól 17 szer-
ződéses ajánlatot tett az önkormányzatnak, de 
az még a december 16-i ülésén sem tudott dön-
tést hozni a közös folytatást illetően. Már pedig 
szerződés hiányában a Békés Megyei Vízművek 
Zrt.-nek január 1-jétől nem lett volna joga üze-
meltetési tevékenységet végezni Szarvas köz-
igazgatási területén.

A történet egészen az átadás-átvételi mun-
ka előkészítéséig zajlott két külön szálon, de az 
utolsó pillanatokban „happy and”-del zárult. 
Szarvas Város Önkormányzata december 29-
én ismételt képviselő-testületi ülésen tárgyalta 
a vízműves ajánlatot és az ott hozott döntés ér-
telmében 2011. január 1-jétől újabb üzemelte-
tési szerződést kötött a két fél. Az idei év újabb 
feladatokat is tartogat a víziközmű üzemelte-
tésben. Az egyik legnagyobb kihívást a helyi 
szennyvíztisztító-telep hatékonyságának jelen-
tős javítása jelenti. Ennek a problémának a meg-
oldásához ismét szükség lesz a szolgáltató és az 
önkormányzat partneri együttműködésére.

Bakulya Mihály

December első napjaiban a Holt-Körös vízszintje soha nem látott magasságokat ért el

Tengernyi fejtörést adott a víz
Előbb a belvíz, majd a vízközmű szolgáltatás jelentett problémát 

Az óév utolsó hónapjában komoly fejtörést okozott a víz Szarvason. Előbb a Holt-
Körös kiöntése kapcsán a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal 
akasztották össze bajszukat a város vezetői, majd miután ezek a hullámok elcsitultak, 
következett a település vízszolgáltatója, a Békés Megyei Vízművek Zrt. elleni „penge-
váltás”. Már az elején leszögezhetjük, hogy mindkét perpatvar „kiegyezéssel” zárult, 
kvázi sok volt a „hű” és a „hó”! De lássuk miért is…

Időközi választás 
Gyomaendrődön

Február 19-én időközi választásokat tarta-
nak Gyomaendrődön. Mindez azok után vált 
elkerülhetetlenné, hogy dr. Busai György, a 
képviselő-testület tagja lemondott mandátu-
máról. Az érintett a november 4-i testületi ülé-
sen jelezte, hogy nem válik meg az Isaszegen 
betöltött jegyzői posztjától, ami nyilvánvalóvá 
tette, hogy köztisztviselői összeférhetetlenség 
áll fenn, éppen ezért Busai György a polgár-
mesterrel és a képviselő-testület tagjaival levél-
ben tudatta lemondását. 

Nyugdíjkedvezmény a 
gyengébb nemnek

A Kormány rendelkezése értelmében kedvez-
ményes nyugdíjba vonulhat minden olyan nő, 
aki negyven év munkaviszonnyal rendelkezik. 
Munkaviszonynak számít a gyermekneveléssel 
töltött időszak is, vagyis amikor az érintett nő 
gyermekgondozással kapcsolatos ellátásokat 
kapott, viszont a képzési idő – sem szakisko-
lai, sem felsőfokú – nem számít bele a negyven 
évbe. Ha az érintettek 75–100 százaléka él ez-
zel a lehetőséggel, és nyugdíjba megy, akkor ez 
az első évben, azaz 2011-ben 18–24 ezer nőt 
érinthet. Számítások szerint ez komoly kiadás-
növekedést jelent a Nyugdíjbiztosítási Alap szá-
mára, aminek a fedezetét a 0,5 százalékpontos 
járulékemelés teremti meg. 

Üdülési csekk helyett 
pihenő kártya 

Várakozások szerint már a jövő szezonban 
használható lesz az üdülési csekket kiváltó Széc-
henyi Pihenő Kártya, amelyet szálláshely és 
egészségmegőrző szolgáltatásoknál, valamint 
vendéglátásnál lehet használni. A kártya 300 
ezer forintig adható a munkavállalóknak és 
16 százalékos szja alá esik, szemben az üdülési 
csekk 25 százalékos adó- és járulékterhével. A 
jutalék 1,5 százalék, amelyből a rendszer üze-
meltetését fedezik majd.

Januári üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szóló – többször 

módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § 
(2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé 
a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolato-
san alkalmazható üzemanyagárat.

2011. január 1-je és január 31-e között alkal-
mazható üzemanyagárak a következők. ESZ-95 
ólmozatlan motorbenzin: 350 Ft/l; gázolaj: 339 
Ft/l; keverék 377 Ft/l; LPG autógáz: 201 Ft/l. 

MÉDIAPARTNERÜNK



Körös-szögi Extra 2011. január 5

Aktuális

Miskolc-Tapolca bejáratánál, a főút mel-
lett található a Casablanca Panzió és 
Kávézó, 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-he-
lyiség a szálláshoz elengedhetetlen szolgál-
tatást nyújtja, egyéb napszakokban pedig 
sörözőként működik. Az otthonosan és 
ízlésesen berendezett Kávézó nyugodt és 
meghitt beszélgetéseknek adhat otthont. A 
„Casablanca-terasz” a gondtalan időtöltés 
színhelye, családok, baráti társaságok, üz-
letemberek 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

Békésszentandráson hagyo-
mánnyá vált, hogy a doni áttörés 
évfordulóján megemlékezést tarta-
nak az 1943. január 12–14. között 
elszenvedett tragédiára, ami után 
a 200 ezres magyar hadsereg több 
mint fele soha nem térhetett haza. 
A történtek felelevenítése fontos 
azért is, hogy még a legfi atalabb 
generáció is kegyelettel gondoljon 
a hősi halált halt katonáinkra. A 
Don-kanyar azonban nekünk, ma-
gyaroknak nemcsak veszteségről 
szól, hanem győzelemről is. Győ-
zedelmes helytállásról, kitartásról, 
emberekről, akik helytálltak és hű-
ségesek voltak a küldetéshez. 

68 évvel a szörnyűséges esemé-
nyek után a Hősök terén gyűltek 
össze az emlékezők és a diákok, 
hogy fejet hajtsanak a doni har-
cokban részt vett, elesett katonák 
előtt. A megemlékezésen a helyi 
iskola 8. osztályos tanulói adtak 
műsort, Hévizi Róbert, a Békéssy 
János Helytörténeti és Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke, ön-
kormányzati képviselő pedig az 
1943-ban történteket foglalta ösz-
sze dióhéjban. Elmondta, hogy 
hazánk történelmének tragédiái 

A magyar hadsereg megsemmisülése az orosz fronton a Don-kanyarban

A doni áttörés évfordulóján
Hogy az utódok se feledkezzenek meg hőseinkről

Januárban más környező településeken is ren-
dezvényekkel emlékeztek meg az 1943-ban történt 
nemzeti tragédiáról. Kondoroson az Önkormány-
zat és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény szervezésében, a Hősök terén felállított 
Világháborús Emlékműnél tisztelegtek a doni áldo-
zatok emlékét őrizve. A január 12-i községi megem-
lékezés harangszóval vette kezdetét, Horcsák István 

képviselő szavalatát követően pedig kegyeleti gyer-
tya gyújtással és a Himnusz eléneklésével zárult. 

Szarvason január 8-án volt megemlékezés az Óteme-
tőben lévő emlékműnél. A Himnusz közös eléneklése 
után a Cervinus Teátrum három színésze olvasta fel 
Vihar Béla „Egy katona megy a hóban” című művét. A 
folytatásban Horváth Olivér evangélikus lelkész mon-
dott áldást, végül a koszorúk elhelyezésére került sor.

Kondoroson és Szarvason is megemlékeztek

között talán a legsúlyosabb az a 
katonai vereség, amely a magyar 
hadsereget a Don kanyarban ér-
te. Hangsúlyozta, a Donnál har-
colt katonák hősiesen helyt álltak a 
túlerőben lévő ellenféllel szemben.  
Bármennyire furcsa, annak ellené-
re is nagyon keveset tudunk a ka-
tasztrófáról,  hogy napjainkban 
nyilvánosak a dokumentumok, 
hozzáférhetők a szemtanúk me-
moárjai. A családok  évtizedekig 
várták vissza apáikat, gyerekeiket, 
terítéket tettek a vasárnapi asztal-
ra, mert  hitték, hogy a férj, az apa 
bármikor betoppanhat. Valójában 

mi lett az eltűntekkel, azt sen-
ki sem tudhatja biztosan. Sokan 
megfagytak  élelem és meleg ruha 
hiányában, másokkal betegség 
végzett, többen fogságban veszí-
tették életüket, s voltak olyanok is 
szép számmal, akik szemtől szem-
be vívott kézitusában maradtak 
alul az ellenséggel szemben. Az vi-
szont bizonyos, hogy a visszavonu-
lás útvonalai mellett ezrek feküd-
tek megfagyva.

A ünnepség végén az egybegyűl-
tek elhelyezték az emlékezés virága-
it és mécseseit a Hősök szobornál.

–bam–

A Magyar Közlönyben megjelent 
2011. évi munkaszüneti napok kö-
rüli munkarendről szóló nemzet-
gazdasági miniszteri rendelet sze-
rint idén két szombaton is dolgoz-
niuk kell a munkavállalóknak.

A rendelet alapján a munka-
szüneti napok körüli, a naptár 
szerinti munkarendtől való elté-
réssel járó munkarend értelmé-
ben a március 19-ei és november 
5-ei szombati napok munkanap-
nak minősülnek, míg március 
14-e hétfő, valamint október 31-
e szintén hétfő pihenőnap lesz.
A rendelet hatálya kiterjed minden 
munkáltatóra és az általuk foglal-
koztatottakra, kivéve a megszakí-
tás nélkül üzemelő és a rendelteté-
se folytán a munkaszüneti napo-
kon is működő munkáltatókat, il-
letve az ilyen jellegű munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalókat.
A legközelebbi négynapos pihenő-
re márciusig kell várnunk. 2011-
ben a lehető legkevesebb ünnep-
nap, mindössze három esik hétközi 
időszakra (március 15., november 
1., december 26.), ezen túl az au-
tomatikusan hétfőre eső húsvéton 
(április 25.), pünkösdön (június 
13.) kívül az összes többi ünnep-
nap hétvégén lesz (január 1., május 
1., augusztus 20., október 23., de-
cember 25.).

Hétvégi 
ünnepnapok
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Gyertyafényes karácsonyi 
hang verseny színhelye volt az 
endrődi Szent Imre Katolikus 
Temp lom, ahol az adventi kon-
certkörútja utolsó állomása-
ként a Szentegyházai Gyermek-
fi lharmónia lépett fel decem-
ber 22-én este. A száztagú, szé-
kely népviseletben éneklő kó-
rus, valamint a negyven fős 
zenekar Haáz Sándor zeneta-
nár vezetésével először járt a 
Hármas-Körös mentén fekvő 
városban, de sikere alapján bi-
zonyára nem utoljára. 

A felcsendülő melódiák között 
Bach, Mozart, Händel művei mel-
lett magyar népdalok is elhangzot-
tak. A gyermekhang és a kísérő zene 
különös összhangja egyedi hangu-
latot teremtett, s hangosítás nélkül 
is kitűnően szólt a muzsika. 

A székelyföldi Szentegyháza 
– amely Szarvas testvértelepülé-
se – Hargita megyében Székely-
ud varhely és Csíkszereda között 
félúton helyezkedik el. Innen in-
dult útjára a Gyermekfi lharmónia 
együttes, mely 1983-as létrejötte 
óta rendszeresen szerepel erdé-

A hangzás és a látvány együttes hatása teszi egyedivé a szentegyházai kórust

Gyertyafényes karácsonyi hangverseny
A 140 tagú  Szentegyházai Gyermekfi lharmónia koncertezett Gyomaendrődön

lyi és magyar településeken, 1990 
óta pedig minden nyáron külföldi 
hangversenykörútra utazik. Szál-
lításuk három busszal történik, 
ellátásuk cserekapcsolataiknak 
köszönhető. A tagoknak saját jel-
vényük, nyakkendőjük, egyenru-
hájuk van. Hangszereiket javarészt 
szüleik vásárolják, de az együttes 
is komoly hangszerállománnyal 

rendelkezik, amelyből kölcsönöz a 
gyermekeknek.

A Gyermekfi lharmónia együt-
tesre sok gyomaendrődi volt kí-
váncsi, de más településekről is 
érkeztek érdeklődők, hogy meg-
tekintsék Haáz Sándor csapatát. 
A népes kórusba már 8-9 évesek is 
bekerülhetnek, ha szeretnek éne-
kelni, s addig maradhatnak, míg 

gyermeknek érzik magukat. Érde-
kesség, hogy Szentegyházán nincs 
zeneiskola, a fi atalok zenetudásu-
kat a településen működő Tanu-
lók Házában szerzik. Az együttes 
repertoárja, rövid klasszikus mű-
vecskékből, egyedi hangszerelé-
sű  népdalfeldolgozásokból, törté-
nelmi dalokból és más népek dala-
iból áll.                             B. L. A.

Bő két órán keresztül élvezhet-
te a közönség a szarvasi Chován 
Kálmán Művészeti Alapiskola de-
cember 20-án tartott karácsonyi 
hangversenyét. Ahogy az ilyenkor 
lenni szokott, a Vajda Péter Mű-
velődési Központ színházterme 
zsúfolásig megtelt szülőkkel, nagy-
szülőkkel, de sokan egyszerűen 
csak a zene szeretetéért jöttek el, 
és hallgatták meg a hangversenyt. 
A hagyományosan megrendezett 
koncerten sok chovános növendék 
színpadra lépett, ki egyéni, ki ki-
sebb-nagyobb csoportos produkci-
óval. Több előadásnál a különböző 
tanszakok ifj ú zenészei közösen is 
felléptek.

Mostanában a Chován tanárai 
úgy döntöttek, hogy viszonylag 
rövid, akár egy félévnyi képzés 
után már színpadra állíthatják az 
ifj ú növendékeket. Így tettek a leg-
újabb tanszak, a gitár tanszak di-
ákjaival is, amikor több mint húsz 
gyerek pengetett egyszerre a pódi-
umon, de közel száz torokból szállt 
az ének a szolfézscsoportok össze-
vont kórusának felléptekor is.

Babák Zé

A Chován-
 növendékek táblás 
házat vonzottak

A gyomaendrődi Városi Kép-
tárban mindig történik valami. 
December 17-én Pataj Pál képző-
művész és barátainak munkáiból 
nyílt gyűjteményes kiállítás. Pataj 
Pál tősgyökeres csabai mester egész 
életével, tanári és festői életművé-
vel kötődik a megyeszékhelyhez, 
alakítja arculatát, szellemiségét. A 
mostani kiállítás anyagában – me-
lyet a művész saját gyűjteményéből 
válogatott – 30 alkotó munká-
ja látható. A megnyitón Pataj Pál 
beszélt a képekről, röviden bemu-
tatta az alkotókat, majd további 
műhelytitkokat mesélt a látoga-
tóknak. A tárlaton szereplő hazai 
és nemzetközi művészek alkotásai 
különleges élményt kínálnak a lá-
togatóknak, amit hétköznapokon 
január 31-ig lehet megtekinteni.

A művész Csorba Csaba jegyzőt kalauzolja a tárlat megnyitóján

Tárlat Patai Pál gyűjteményéből

A kondorosi Dérczy Ferenc 
Könyvtár és Közművelődési In-
tézményben, a nyár eleje óta mű-
ködő Alkotó Művészek Egyesület 
szervezésében, „Tűzzománcok” 
címmel nyílt kiállítás december 
elején, a gyulai Ficzere Ferenc és 
Ficzere Ferencné varázslatos al-
kotásaiból. Ugyanekkor a helyi 

amatőr festőművész, Kerepeczki 
Györgyné is bemutatkozott mun-
káival. Őt magát természetesen 
nagyon sokan ismerik a telepü-
lésen, csendéleteit, tájképeit és 
Kondoros jellegzetes építményeit 
megörökítő alkotásait azonban 
most csodálhatták meg először a 
látogatók együttesen.

Kerepeczki Györgyné (szemben) 
munkái először láthatók

Tűzzománcok és festmények
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Évforduló

MÉDIAPARTNERÜNK

Gigakoncerttel búcsúztatták az óévet a szar-
vasi fúvószenekarok december 29-én este a Vaj-
da Péter Művelődési Központ színháztermében. 
A Kozák Lajos Szarvas Város Fúvós Kultúrájá-
ért Alapítvány szervezésében három és félórás 
monstre hangversenyt láthatott a zeneszerető 
közönség. A teltházas hangverseny felvezetése-
ként az Ifj úsági Fúvószenekar lépett fel. Őket a 
Szarvas Band és a Szarvasi Rezesbanda követte. 
Vendégénekesként fellépett Valkovszki Noémi, 
aki a rezesbanda Balogh Laci bácsijával énekelt 
magyarnótákat.

A műsort ezúttal is Szabados-Tóthné Kozák 
Ilona és Mótyán Tibor vezette. A koncert végén 
Szabados-Tóth Gábor, a koncert művészeti ve-
zetője megköszönte a támogatók egész évben 
nyújtott segítségét, majd koccintásra invitálta 
a zenekarokat. 

B. Z. Valkovszki Noémi nótáit vastapssal kísérték a nézők
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Kiváló hangulatú 
óévbúcsúztató est

A Háromkirály-járás hagyomá-
nyait elevenítették fel január 8-án 
az Endrődi Tájházban. A kiváló 
néprajzkutató, dr. Szonda István 
és munkatársai azoknak a játsza-
ni, táncolni, énekelni, vágyó gyer-
mekeknek és szüleiknek kínáltak 
tartalmas programot, akik szíve-
sen ismerkedtek meg a Vízkereszt 
ünnepéhez kapcsolódó nap szo-
kásaival. A betlehemezés főként 
a Dunántúl déli részén ismeretes. 
A bibliai három királyokat meg-
személyesítve a napkeleti bölcsek 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) 
történetét eleveníti fel és többnyi-
re gyermekek vagy csak leánykák 
járják. A korábban vízkereszti 
házszentelés részeként szereplő 
Háromkirály-járás mára jobbára 
önálló adománygyűjtő, jókíván-
ságmondó szokás lett és általában 
leegyszerűsödött.

Háromkirály-járás

Elnökválasztás
Január elsejétől Dankó Béla or-

szággyűlési képviselő, Kondoros 
polgármestere lett a Békés Megyei 
Falusi Turizmus Egyesület új el-
nöke. A korábbi elnök, Frankó Pál 
az egyesület titkáraként továbbra 
is végzi az ügyvezetői feladatokat. 
Az egyesület vezetőségében is vál-
tozások történtek, Kukláné Fábián 
Aranka helyett Brezsnyik György 
lett megválasztva és az elnökség 
tagja lett Fazekas Ágnes.

Kondoroson tartotta hagyo-
mányos Luca-napi program-
ját a Dél-alföldi Regionális 
Közműve lődési Egyesület. A 
település legutóbb kereken 10 
évvel ezelőtt volt házigazdája 
az egyesület évzáró rendezvé-
nyének. Többek között az ak-
kori alkalom adta az indíta-
tást arra, hogy a helyi falunap 
Betyár Nappá alakuljon. 

A megye kulturális szakembereit 
hangulatos vendégvárással fogadta 
a Dérczy Ferenc Könyvtár és Köz-
művelődési Intézmény. A szak-
mai együttlét évzáró közgyűléssel 
kezdődött, amelyen a nagyközség 
önkormányzata nevében Kozsuch Betyáros fogadtatás

Látogatás a tájházban Balogh Zsigmond műhelyében

Luca-napoztak a kultúra közvetítői
Kondoros remek házigazdának bizonyult

Kornél alpolgármester köszöntötte 
a vendégeket. A hivatalos tanács-
kozás után a vendéglátók önkéntes 
segítők révén „betyáros vezetéssel” 
kalauzolták el a kollégákat Kon-
doros több pontjára. A tájházban, 
az evangélikus és a római katoli-
kus templomban, a helyi szlová-
kok székhelyén, valamint Balogh 
Zsigmond fafaragó műhelyében a 
résztvevők ízelítőt kaptak a telepü-

lés életéből, kulturális értékeiből, 
örökségeiből.

A Kondorosi Csárda előtt dél-
ben az egybegyűlt vendégsereg-
re további betyáros meglepetések 
vártak. A látványosságok között 
volt vendégrablás, asszonyverés és 
persze bűnlajstrom megbocsátás is. 
A Luca-napi program a csárda étel-
különlegességét kínáló ebéddel és a 
Kondorosi Citerazenekar hangulat-

teremtő muzsikájával folytatódott, 
végül pedig a vendégekből alakult 
öt alkalmi betyárcsapat napi ver-
sengésének eredményhirdetésére 
került sor. Kondoros hagyomány-
őrzésének jelképes fődíját, a Mese-
vár csoportból érkező óvodás nótá-
ját és búcsú rigmusát, kitörő tapssal 
fogadták a hálás vendégek, ezzel je-
lezvén a szakmai napra vonatkozó 
elégedettségüket is.                V. N.
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Helyi körkép

Mikulás nap és karácsony között, Örmény-
kút Község Önkormányzata hagyományosan 
megajándékozza a helyi gyermekeket. A tradi-
cionális év végi ünnepet december 11-én kora 
délután tartották meg a Polgármesteri Hivatal-
ban. A rendezvényen Szakács Jánosné polgár-
mester asszony köszöntötte az óvodás és álta-

lános iskolás korú lurkókat, akik ezt követően 
Bodrogközy Rita előadóművész gyermekeknek 
szóló vidám, zenés műsorát élvezhették. Az 
ünnepség végén a télapó minden kisfi út és kis-
lányt csomaggal ajándékozott meg, a házigaz-
dák pedig szendviccsel és teával látták vendé-
gül a fi atalokat és a szüleiket.

A gyerekek is készültek a nagy napra
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Örménykúton is járt a Mikulás

DVD-lejátszót és vasalót kaptak a Bethlen 
utcai átmeneti otthon lakói a decemberben 
megtartott jótékonysági vásáron összegyűlt 
pénzből. A Szarvasért Alapítvány és Szarvas 
Város Barátainak Köre vezetői huzamosabb 
ideje nekik ajánlják fel év végi karitatív rendez-
vényük bevételét, amit az ünnepek előtt szemé-
lyesen adtak át. Mihaleczné Kovács Mária, dr. 
Dezső István és Pekár Pálné más meglepetésről 
is gondoskodott a december 17-i összejövetelre. 
A lakók és dolgozók a Chován Kálmán Művé-
szeti Alapiskola diákjainak színes műsorát kap-
ták ajándékba. Cserébe az otthon vezetői egy-
egy saját készítésű falinaptárral kedveskedtek a 
vendégeknek és a lakóknak.

Ajándékosztás
A hunyai önkormányzat az elmúlt években 

jelentősen fejlesztette munkagép parkját, azon-
ban sok problémát okozott, hogy a kistraktor 
elhasználódott és folyamatos javításra szorult, 
ami gyakorlatilag állandó plusz kiadást jelen-
tett. A képviselők úgy vélték, hogy az egyik 
szakfeladatánál jelentős maradvány keletke-
zett, így ennek a terhére lehetővé vált egy új 
munkagép beszerzése, hozzávetőleg 3 millió 
forint értékben. A traktor megvásárlása mellett 
célszerűnek tűnt egy hómaró gép beszerezése 
is, amely mozgékonysága révén lehetővé teszi 
a belterületi járdák gyors hómentesítését. A gé-
pek decemberben beszerzésre kerültek, mi több 
kiválóan vizsgáztak a tél beálltával. Az új, olasz gyártmányú kistraktor

Kistraktort és hómarót vásároltak

Megjelentek a civil szervezetek 2011 évi mű-
ködésének támogatására vonatkozó pályázati 
kiírások a Nemzeti Civil Alapprogramban. Az 
alábbi programokra lehet támogatási kérelmet 
benyújtani.

– Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődő-
en az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati 
programok támogatása;

– Civil szer-
vezetek műkö-
dését, fejlődését 
segítő szolgálta-
tások támoga-
tása;

– Nyomtatott 
vagy elektroni-
kus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának 
és kiadásának támogatása;

– Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, 
képzésének támogatása;

– Civil szervezetek működésének támogatása;
– Kárpát-medencében megvalósuló civil 

szervezetek közötti magyar-magyar együttmű-
ködés, határmenti- és határokon átnyúló civil 
kapcsolatok támogatása;

– Magyarországi civil szervezetek külföldi és 
nemzetközi szervezetekkel való együttműkö-
dése, tapasztalatcseréje, nemzetközi jó gyakor-
latok honosítása.

További részletek a www.nca.hu weboldalon.

Új NCA-s pályázatok

A Békésszentandrási Kézmű-
vesek Egyesülete a szokásosnál 
szerényebb keretek között, de 
az ünnepek előtt is megtartotta 
karácsonyi kiállítását, amelyhez 
játszóház társult. Mint azt Sza-
bó Edit elnöktől megtudtuk, az 
egyesület tagjai újra közkinccsé 
tehették legértékesebb munká-
ikat, a gyermekek pedig számos 
elfoglaltság közül válogathattak 
a szeretet ünnepére készülve. 
Volt többek között gyöngyözés, 
anyagozás és nagy sikert aratott 
az adventi koszorúkészítés is, 
amelyet azután mindenki magá-
val vihetett a saját készítésű aján-
dékokkal együtt. Benedek Erika a gyöngyözés fortélyait mutatta be

Horváth Mariann 
korongozásra tanította a 

gyerekeket

Kézműves kiállítás és játszóház
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Biztonságunk érdekében

– Egyesületünk 2010-ben is elvégezte a vál-
lalt szolgálatokat. Egész évben kiemelt feladat 
volt az iskola, a hivatal és a pénzintézetek biz-
tosítása, amit sikeresen megoldottunk. A tag-
létszámunk stabil, nem is szeretnénk tovább 
emelni, mert bár lennének jelentkezők, de a 
település lélekszáma nem indokolja ezt. Erre 
jó példa, hogy a kistérség két városában, Szar-
vason és Gyomaendrődön sem ilyen népes az 
ottani egyesület – árulta el Lapatinszki Imre 

elnök, aki azt is hozzátette, hogy bár nem 
mindegyik polgárőrük aktív, de ha valami 
rendelleneset tapasztalnak, ők is azonnal jel-
zik számára.

Egy országos felmérés szerint sokan tévesen 
azt hiszik, hogy a polgárőrök fi zetést kapnak 
munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, 
a megyei és az országos vezetők is, térítés nélkül 
végzik önként vállalt tevékenységüket.

– A polgárőrség társadalmi munkával jár, ez-
zel mindenkinek tisztában kell lennie. Akik ezt 
nem vették tudomásul, már nem tagjai az egye-
sületnek. Én magam itt születtem, tősgyökeres 
hunyai létemre, ennyivel tartozom a falunak, 
de szerencsére sokan mások is így gondolják, 
amire jó példa, hogy harmincnál többen adnak 
rendszeresen szolgálatot – folytatta az elnök.  

Azon kérdésünkre, miszerint a település még 
ma is a béke szigetének számít-e, határozott 
igennel válaszolt a vezető.

– Közbiztonsági szempontból jó helyzetben 
van a falu. Ez egyaránt köszönhető a tagok 
fegyelmezett szolgálatellátásának, a község 
kedvező fekvésének, a helyi összefogásnak 
és a jó kapcsolatoknak. Fontos megjegyezni, 
hogy egyesületünk példásan együttműködik 
a rendőrséggel. Beleértendő ebbe a körzeti 
megbízott Nyúzó János, a gyomaendrődi őrs 
és a szarvasi kapitányság egyaránt – érvelt 
Lapatinszki Imre. 

Hogy 2010-ben mi adta a legtöbb munkát 
a helyi polgárőrök számára, arra némileg meg-
lepő válasz érkezett az elnöktől. Egy laikus azt 
hinné, hogy a fatolvajok, vagy a mezőgazdasági 
munkák során megjelenő szarkák az első számú 
közellenségek, ehhez képest…

– Az ide érkező idegen házalókkal van a leg-
több probléma, azt javaslom, aki csak teheti, 
kerülje el őket, mert ezáltal sok baj megelőzhe-
tő. A mozgóárusítás mögé ugyanis sok esetben 

besurranók bújnak, akik különböző trükkök-
kel okoznak súlyos károkat. Ezek időről időre a 
nyilvánosság érdeklődésének középpontjába ke-
rülnek, ám ennek ellenére mégis újra megtörté-
nik a baj. Szerencsére nálunk erre még nem volt 
példa, de az ördög nem alszik – hívta fel a fi gyel-
met a valós veszélyre a vezető, aki azt is elmond-
ta, hogy tettenérésük nem volt az elmúlt évben, 
mert igyekeztek elűzni a gyanús alakokat, még 
mielőtt azok befészkelhették volna magukat.
Beszélgetésünk során természetesen szóba ke-
rültek a szolgálatellátás tárgyi-, valamint az 
egyesület működési feltételei is. Ezek kapcsán 
szintén csak jókat tudott mondani Lapatinszki 
Imre.

– Minden feltétel adott a zavartalan feladat-
ellátáshoz. Önálló irodánk van, ahol a körzeti 
megbízott is tartja fogadóóráit a hónap első és 
harmadik szerdáján. Minden tagunk rendel-
kezik megfelelő ruházattal és az eszközállomá-
nyunk is adott. Polgárőreink jelentős hányada 
nem igényel szolgálati járművet, viszont szük-
ség esetén a hatékonyság érdekében rendelke-
zésünkre áll négy elektromos kerékpár. Kisebb 
problémát csupán az jelent, hogy idősödik az 
állományunk. Vannak fi atalok sorainkban, de 
ők munkahellyel rendelkeznek, ezért kevésbé 
tudnak szolgálatellátásra jelentkezni – zárta 
gondolatait a vezető.

Bakulya Mihály

A hunyai polgárőrök sokszor nappal is feltűnnek a falu központjában

Betekintés a polgárőrök életébe
A közbiztonság őrei a falura is támaszkodhatnak Hunyán

A Polgárőrség hazánk egyik legnagyobb létszámú társadalmi szervezete. Célja a köz-
rend és közbiztonság fenntartásának segítése, a környezet- és természetvédelemben, 
a bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság 
közötti bizalom erősítése. A polgárőrséggel szemben egyre nagyobb az elvárás helyi és 
országos szinten. A honi szövetség (OPSZ) a rendőrhiány miatt több feladat elvégzé-
sét kéri a polgárőröktől, és közös szolgálat szervezésére biztatja az egyesületeket. Nem 
kivétel ezalól a hunyai szervezet sem, amely 52 taggal és rengeteg szimpatizánssal mű-
ködik eredményesen. 

A több mint száz paragrafusban módosuló 
közlekedési törvények alapján az autósok 
több ponton szigorodó közúti közlekedé-
si szabályokra, míg az autóbusszal és vo-
nattal utazók biztonsági kamerás megfi -
gyelésre számíthatnak 2011-től, valamint 
a jövőben távoktatás keretében is elvégez-
hető lesz az elméleti KRESZ-oktatás.

A képviselők döntése értelmében a közúti 
ellenőrzés során a gyorshajtás, vagy a bizton-
sági öv használatának elmulasztása, illetve 
a tilos jelzésen való áthaladás és az ittas ve-
zetés esetén is 10 ezer forinttól 300 ezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
E mellett a közlekedési törvényben végbemenő 
változtatások az autóbusz- és vasúttársaságok 
számára is lehetővé teszik a jövőben az elektro-
nikus biztonságtechnikai felvételek készítését a 
járművökön és a megállókban. A jogalkotók et-
től alkalmazottaik és az utasok, valamint a va-
gyontárgyak és poggyászok biztonságát remé-
lik. A jogszabályban rögzítik, hogy a szolgálta-
tók csak a bíróság, illetve más hatóság számára 
adhatják át az általuk készített felvételeket, a 
hatósági eljárásra ki nem kért felvételeket pedig 
legfeljebb három napig őrizhetik meg.

A törvényi változások értelmében a közleke-
dési hatóság engedélye alapján zárt rendszerű 
elektronikus formában, interneten keresztül 
is elvégezhető lesz a közúti járművezetői tan-
folyam elméleti képzése. Ugyanakkor a jár-
művezetői vizsgabiztosok, szakoktatók és is-
kolavezetők képzése szakirányú műszaki fel-
sőfokú oktatási intézményekbe terelődik át.
A törvény emellett megtiltja mindenféle rek-
lámhordozó elhelyezését a közutak közvetlen 
környezetében, illetve a lakott területen kívül 
az úttest mellett is. A tilalom utóbbi esetben 
csak a négy négyzetméternél kisebb reklám-
táblákra, valamint a benzinkutak cégjelzéseire 
és a közlekedés biztonságát szolgáló közérdekű 
tájékoztatásokra nem vonatkozik. A közlekedé-
si hatóság a rendelkezéseket megszegő ingat-
lantulajdonosokat a szabálytalanul elhelyezett 
reklámok eltávolítására, illetve félmillió forin-
tos bírságra kötelezheti.

A kormány döntése alapján a 7500 kg-ot meg-
haladó megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsikkal és a hozzájuk tartozó vonta-
tókkal az azonos irányban két forgalmi sávval 
rendelkező magyarországi autópálya- és autó-
útszakaszokon reggel 6 és este 22 óra között 
2011. január elsejétől előzni tilos. A jogszabályi 
tilalom a háromsávos utakra (pl. M1, M3 több 
kapaszkodósávos szakasza, M7 Székesfehérvár-
Budapest irány) nem terjed ki.

Így változott a 
KRESZ
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O  honunk

Volumenét tekintve két komolyabb be-
ruházás kezdődik év elején Szarvason, és 
mindkettő a biztonságosabb közlekedést 
hivatott szolgálni. Az egyik munkálatot 
az Orosházi úti kerékpárút megépítése, a 
másikat a Vasút út kibővítése jelenti. 

Az Orosházi úti kerékpárút, mintegy 114 
millió forintból valósul meg az Integrál Zrt. 
jóvoltából, amelyből a városnak 10 százalékot 
önerőből kellett biztosítania. A kivitelezőnek 
– amely már birtokba is vette a munkaterületet 
– 2011. május 10-ig kell befejeznie a munkála-
tokat. Ebben a szakaszban a Szentesi úttól a Ré-
gimódi vendéglőig, 4,1 kilométeres szakaszon 
épül majd meg a kerékpárút.

Hogy Szarvason mennyire megbecsülik a 
bringásokat arra jó példa, hogy a város az elmúlt 
két esztendőben kiérdemelte a kerékpárosbarát 
település címet. Jelenleg 18,2 kilométer hosz-

szúságban közleked-
hetnek a biciklisek vé-
dett kerékpárutakon, 
mindemellett több, 
a kerékpározást nép-
szerűsítő rendezvényt 
is tartottak a telepü-
lésen. 

A másik kiemelt 
beruházást, a Vasút 
út megújítását a fővárosi Colas Út Zrt. nyerte 
el. A város egyik legforgalmasabb utcáját 213 
millió forintból szélesítik ki, a teljes hosszán 
új burkolattal látják el, illetve 90 új parkolót 
is kialakítanak, enyhítve ezzel az egyes piaci 
napokon tapasztalható áldatlan állapotokon. A 
város ehhez a beruházáshoz is 10 százalékos ön-
erőt biztosít, a munkálatokkal várhatóan má-
jusban végeznek.                                              

–bam–

Bővül a helyi kerékpárút hálózat Gyorsan népszerű lett
November utolsó napjaira befe-

jeződött Gyomaendrődön a Fő úti 
és Bajcsy-Zsilinszky utcai kerék-
párút építése, amely közlekedés-
biztonsági szempontból különös 
jelentőséggel bír, mert a város a bi-
ciklisek szemszögéből a harmadik 
legveszélyesebb megyei település-
nek számít.

A helyiek gyorsan megkedvel-
ték az újonnan átadott pályaszakaszokat, ame-
lyek révén megduplázódott a belterületi kerék-
párutak hossza. Így most már a Városházától 
két keréken is biztonságosan el lehet jutni az 
endrődi városközpontig, vagy a Bajcsy-Zsi-
linszky úton a település határáig. A beruházás-
ra a régiós fejlesztési tanácstól, valamint uniós 
és hazai központi forrásokból 142 millió forin-
tot nyert az önkormányzat, amelyhez 10 száza-
lék önrészt biztosított.

A Budapesti Corvinus Egye-
tem Szarvasi Arborétumában fel-
újítási, korszerűsítési munká-
latok kezdődtek a Környezet és 
Energia Operatív Programon 
(KEOP) elnyert forrásokból. „A 
Szarvasi Arborétum fejlesztése” 
című pályázat első fordulója a 
pályázati célok elérését megala-
pozó tervezésekkel és engedé-
lyeztetésekkel sikeresen lezá-
rult. A második forduló, ami a 
megvalósításról, és a kivitele-
zésről szól, 2010 szeptemberé-
ben indult. 

A fejlesztésekről tartott decem-
ber 16-i tájékoztatón dr. Hanyecz 
Katalin, az Arborétum igazgatója 
bemutatta a pályázat révén meg-
valósuló fejlesztéseket. Elmond-
ta, hogy a tervezésre több mint 7 
millió forint, a kivitelezésre pedig 
további 151 millió áll a rendelkezé-
sükre. Az első mérföldkő zárását a 
tervezés és a megfelelő engedélyek 
beszerzése jelentette, ami után 
szeptemberben kezdődtek meg a 
tényleges munkák. Ebben történe-
ti kutatás, geodéziai és növényállo-
mány-felmérés, valamint kertter-
vezés szerepelt. 

A konkrét megvalósítás 2011 ta-
vaszán indul. A kivitelezés során 
11 hektáron építenek ki öntöző-

A természet érték, örök és mindig változik, éppen ezért 
senkinek nem kell tavaszig várnia a díszkert meglátogatásával

Tovább szépül a Szarvasi Arborétum
Az új évben is gazdag programkínálattal várnak mindenkit a Pepikertben

rendszert, hogy a csapadékmentes 
időszakokban vizet juttathassanak 
a növények számára. Ellenkező 
szerepe van a jól működő belvíz-
elvezető rendszernek, amelynek 
egy hosszabb szakaszát újítják fel. 
Szintén elvégzik a 25 éve kiépített 
partvédelem javítását, a legna-
gyobb munka azonban az üveg-
ház átépítése és a 45 hektárt érin-
tő kertfejlesztés lesz. Dr. Hanyecz 
Katalin fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy a megvalósítás alatt álló 
beruházással szeretnék elérni a kert 
egységes szemléletű megújítását, 
mindamellett tiszteletben tartják 
az alapító Bolzák munkáját, vagyis 
lehetőség szerint az ő elképzelése-
iknek megfelelő térszerkezet kiala-
kításán fáradoznak.

A Pepikert igazgatónője végeze-
tül felvázolta az új esztendő prog-

ramkínálatát is. Az Arborétum ja-
nuári látogatói – előzetes bejelent-
kezés alapján – szakvezetéses túrák 
keretében ismerkedhetnek meg az 
alvó kert szépségeivel. Februárban 
a madárbarátoknak szeretnének 
kedveskedni hasonló programmal, 
márciusban jönnek a „Nyitnikék 
túrák” és a Víz világnapjára is 
megemlékeznek. Április 22-én, a 
Föld Napján kapuavató ünnepség-
gel avatják fel az újjászületett be-
járati részt, május 2-án pedig első 
alkalommal rendezik meg a Nyi-
tott kapu napját, amikor is a láto-
gatók ingyen léphetnek a díszpark 
területére. Az új év során folytatni 
kívánják a 2010-ben megkezdett 
arborétumi koncertsorozatot és 
lesz két éjszakai túrájuk is, amelyre 
várnak minden érdeklődőt.

B. M.

2010. december 22-én ünnepé-
lyes keretek között átadták Csaba-
csűdön a felújított orvosi rendelőt.

Csabacsűd Nagyközségi 
Önkormányzat a Dél-alföldi 
Regio nális Operatív Program 
„Egész ségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejleszté-
se, alap- járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése” című pályázatán 
14 675 074 Ft uniós támogatás-
ban részesült.

Az „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Csabacsűdön” projekt 
eredményeként 54 m2-rel nőtt az 
orvosi rendelő alapterülete. Sor 
került a rendelő teljes belső aka-
dálymentesítésére, a nyílászárók 
cseréjére, a fűtési rendszer kor-
szerűsítésére, valamint eszközbe-
szerzésre.

A projekt megvalósulásával 
az ellátottak a megújult épület-
ben magasabb színvonalú egész-
ségügyi szolgáltatást vehetnek 
igénybe, akadálymentesítés biz-
tosítja az egészségügyi szolgálta-
tásokhoz való hozzáférést a fo-
gyatékkal élők számára.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, a Regionális Fej-
lesztési Alap társfi nanszírozásá-
val valósult meg.

Felújították az 
orvosi rendelőt 
Csabacsűdön
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Egészségügyek

Világszerte a következő szlogennel forgal-
mazzák: „Növeli a fi zikai állóképességet, élén-
kíti a koncentráló képességet és a reakcióidőt, 
energiát ad és javítja a lelkiállapotot”. Mindez 
megtalálható – a tulajdonosai által – az évezred 
energiaitalának tartott ital dobozán. A Vörös 
Bika márka legfőbb fogyasztói fi atalok és spor-
tolók, két olyan vonzó szegmens, amely rabul 
esett az ital által kiváltott hatásnak. Az italt 
bizonyos Dietrich Mateschitz készítette el, egy 
osztrák származású üzletkötő, aki egy ázsiai 
üzleti útja során fedezte fel, amikor egy fogke-
fét gyártó cégnek dolgozott. Ennek a koff eint 
és taurint tartalmazó recept alapján elkészített 
folyadéknak abban az országban bomba sikere 
volt; s ekkor fordult meg a fejében, hogy milyen 
hatalmas sikert aratna ez az ital Európában, 
ahol még ez a termék ismeretlen volt. 

De ennek az italnak az igazsága más! Fran-
ciaországban és Dániában éppen most tiltot-
ták be, mint a halál koktélját, a glükuronsav 
laktonnal kevert vitamin összetevői miatt. 

A rendkívül veszélyes vegyületet a hatvanas 
években az Egyesült Államok Védelmi Minisz-
tériuma fejlesztette ki a Vietnámban állomá-
sozó haderők harci szellemének a fokozására, 
s amely a háborús stresszt oldó hallucinogén 
kábítószerként hatott. Azonban, ez a szervezet-
ben romboló utóhatást váltott ki, ezért idővel 
megszüntették, mivel az ezt fogyasztó katonák 
soraiban nagy számban fordultak elő migrénes, 
agydaganatos és májbeteges esetek. Ennek el-
lenére a Red Bull doboz összetevői között ol-
vasható a glükuronsav lakton, mely serkentő 
gyógyszerként van katalogizálva. Nem szere-
pelnek azonban az ital fogyasztásának követ-
kezményei.

Fogyasztása veszélyes, ha azután nem vég-
zünk fi zikai gyakorlatokat, mivel energizá-
ló hatása felgyorsítja a szív ritmusát és ez egy 
gyors lefolyású infarktust okozhat. Agyvérzés-
nek vagyunk kitéve, mivel a Red Bull vérhígító 
összetevőket tartalmaz, hogy a szívnek köny-
nyebb legyen a vért pumpálnia és ezáltal kisebb 

fáradtsággal lehessen egy adott fi zikai terhelést 
elvégezni.  Tilos az italt alkohollal keverni, 
mert ez a keverék az italt olyan „halálos bom-
bává” változtatja, amely közvetlenül a májat 
támadja meg és következményeként az érintett 
terület soha többé nem regenerálódik. Főleg a 
serdülőkorúak és a tájékozatlan felnőttek ve-
szélyeztetettek a tapasztalat hiánya miatt. 

A Red Bull egyik legfőbb összetevője a B12 
vitamin, melyet a gyógyászatban az alkoholos 
kómában (alkohol fogyasztás okozta kóma) 
lévő páciensek megmentésére alkalmaznak. 
Ezért van az, hogy elfogyasztásakor magas 
vérnyomás és olyan izgalmi állapot alakul ki, 
mintha részeg lennél, pedig nem fogyasztot-
tál alkoholos italokat. A Vörös Bika rendszeres 
fogyasztása olyan visszafordíthatatlan idegi és 
ideggyógyászati betegségek megjelenését idézi 
elő, melyekből nem lehet felépülni. Évekkel ko-
rábban egyszer már nálunk is betiltották, még-
is volt az a pénz…

K. E.

Üdv a világomban…!
Lehúzzuk a leplet az évezred energiaitaláról

Az uralkodó Forma–1-es világbajnok, Sebastian Vettel által reklámozott italt orszá-
gunk minden szupermarketjében árusítják. Mégpedig szabadon, s mivel divatban van, 
bármelyikünk fogyaszthatja és megkóstolhatja, még ha csak kíváncsiságból is. Pedig 
a Red Bull-t azért készítették el, hogy a nagy fi zikai terhelésnek alávetett személyek 
agyát serkentse, de semmiképpen nem arra, hogy egy ártalmatlan üdítő italként fo-
gyasszák. 

Előfordul, hogy valakinek 20 
évesen is gondot jelent egy lép-
cső megmászása. Ennek oka a 
porckopás, ami általában nem 
a fi atalokra jellemző, idősebb 
korban azonban sok embert 
érint. A magyar lakosság 7 szá-
zaléka szenved ebben a beteg-
ségben. 

A porckopás elsősorban a csí-
pőt, a térdet, a lábakat és a kezeket 
érinti. Az ízületekben két csont-
vég illeszkedik össze. Ahhoz, hogy 
ezek zökkenőmentesen mozogni 
tudjanak, a feszülőket porc borítja, 
ami mintegy  megzsírozza a cson-
tokat, így válik lehetővé mozgatá-
suk. A porc azonban az idő mú-
lásával fogyni kezd, azaz kopik.
– Az ízületek rettenetes terhelés-
nek vannak kitéve, már tíz kilo-
grammnyi túlsúlytól is. Ameny-
nyiben nem sportolunk, nincs 
kellő izomzatunk, akkor a két 
ízület egymásra roskad, mert 
nincs a kettőt áthidaló izomzat-
nak tónusa, ami a két területet 
elveszi egymástól – magyarázza a 
fájdalom okát dr. Bakanek György 
orvos, életmód-szaktanácsadó. 
A porckopás a 70 év felettiek 100 
százalékát, a túlsúlyosok közül 
minden második embert érint. 
Mégsem csupán az ő betegségük. 
A porc állapotát ugyanis a moz-

A porckopás korunk népbetegsége

gásszegény életmódon kívül a túl-
zott igénybevétel is veszélyezteti. A 
versenyszerűen sportolók esetében 
az aktív és megerőltető mozgás a 
túlzott terheléssel jár. A porc átla-
gosan csak 3 milliméter vastag és 
az ízületekben lévő folyadékokból 
táplálkozik. A porckopást lényegé-
ben helyi anyagcsere okozza, azaz 
amikor a porc nem kap elegen-
dő táplálékot. Súlyos porckopás 
esetén az ízületi felszínt pótolni 
kell. Ilyenkor általában protézist 
ültetnek a csontba. A kezdeti stá-
diumban azonban van más meg-
oldás is. Egy magyar orvosok-
ból álló csapat kifejlesztett egy 
olyan étrendkiegészítőt, ami nem 
csak a kialakult betegségre lehet 
gyógyír, hanem a megelőzésre is.

– Ha valaki 3 liter folyadékot meg-
iszik egy nap, megtelnek folyadék-
kal a kis korongok, elemelik egy-
mástól a csigolyákat és megszűnt 
a derékfájás. Amennyiben ezt 
társítjuk egy jó minőségű étrend-
kiegészítővel, amiben kollagén, 
hiarulonsav, msn, vagyis kén tar-
talmú vegyület van, esetleg egy kis 
plusz C-vitamin, akkor egy komp-
lex porckészítményt kapunk. Az 
étrendkiegészítő az említett élet-
módtanácsokkal együtt alkalmaz-
va elősegíti azt, hogy azon szövetek 
termelése fokozódjon, amelyek ola-
jozzák a szervezetet, így az ízületi 
felszín regenerálódjon, helyreáll-
jon és megszűnjenek a fájdalmak 
– tette hozzá dr. Bakanek György

Forrás: Freepress

Egyszerű megoldás 
gyomorbántalmakra

Ha egészséges innivaló-
ra gondol, aligha jut az eszé-
be a málnaszörp, pedig a 
gyümölcssűrítmény hozzá-
járulhat az emésztőrendszer 
egészségéhez. Dr. Heather 
Cava nagh, az ausztrál Charles 
Sturt Egyetem mikrobioló-
gusa megállapította, hogy a 
málna- és a feketeribizlilé-sű-
rítmény legalább 12 különféle, 
gyomorbántalmakért felelős 
baktériumot képes elpusztíta-
ni, például az E.coli-t és több 
szalmonellatörzset.

A tudós állítása szerint, ha 
megfelelő mennyiségű gyü-
mölcsszörpöt keverünk a víz-
hez, csökken az italban a bakté-
riumok száma. Egyelőre kérdés, 
hogy a laboratóriumi eredmé-
nyek jelentkeznek-e az emberi 
tápcsatornában is. A legalább 
35% málnát vagy feketeribizlit 
tartalmazó szörp még akkor is 
legyőzi a baktériumokat, ha tíz-
szeresen hígítják vízzel.

MÉDIAPARTNERÜNK
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Szülők, hozzátartozók, támoga-
tók töltötték meg december 12-én 
a Vajda Péter Művelődési Központ 
színháztermét, ahol a Blue Gym 
Aerobik Szabadidő Klub és DSE 
versenyzői karácsonyi gálával bú-
csúztatták az évet. A fi atalok az év 

folyamán – egy-két bemutató ki-
vételével – helyben nem adhattak 
számot arról, milyen újdonságo-
kat tanultak, és mennyit fejlőd-
tek a legutóbbi „össznépi” hazai 
fellépésük óta. Ez az alkalom erre 
is kiváló lehetőséget nyújtott, és 

bizony Somogyi Nikolett tanítvá-
nyai alaposan kitettek magukért, 
hiszen színpompás műsorral kész-
tették folyamatos tapsra a publi-
kumot. Természetesen mindenki 
bemutatta versenygyakorlatait, 
ezen felül közös koreográfi ákkal 

is készültek az egyesület tagjai. A 
másfélórás előadást alkalomhoz 
illően, Mariah Carey nagysike-
rű Merry Christmas II You című 
dala zárta, amelyet stílusosan Mi-
kulás-egyenruhában mutattak be 
a fi atalok. 
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Hangulatos évzárót tartott a Blue Gym

Az orosházi illetőségű, ám helyi 
színekben induló Győri Szabolcs si-
kerével zárult a második alkalom-
mal  lebonyolított Békésszentand-
rás Kupa nyílt rapid sakkverseny. 
A december 18-i viadal keretében 
56 sakkozó ült asztalhoz a Körös 
Művelődési Házban, ahol 9 for-
duló alapján döntötték el a helye-
zések sorsát. A győztes fél ponttal 
gyűjtött többet legfőbb riválisainál 
a 15 perces partik során. 

Végeredmény: 1. Győri Szabolcs 
(Békésszentandrás) 7,5 pont, 2. 
Flack Zoltán (Mezőberény) 7, 3. 
Kakuk Sándor (Orosháza) 7, 4. 
Andor László (Békés) 7, 5. Petró Jó-
zsef (Csaba SK) 6,5, 6. Benyovszki 
Pál (Mezőberény) 6,5.

Különdíjasok. Legjobb ifj úsági 
játékos: Oláh Béla (Békés) 5,5. 14 év 
alatti: Vígh Antal (Békés) 5. Szeni-
or: Petró József. Békésszentandrás 
bajnokai: Radics László (6 pont) és 
Korbely Györgyné (4). 

Rapid sakkverseny 
Békésszentandráson

A Kecskeméti TE együttesének 
sikerével zárult a hagyományos Mi-
kulás Kupa, amelyet nyolc csapat 
részvételével bonyolítottak le Szarva-
son, a Petőfi  utcai sportcsarnokban. 
A 2000–2001-ben született srácok 
számára kiírt december eleji tornán a 
mezőny két csoportba sorolva kezd-
te meg a küzdelmeket, ahonnan az 
első két csapat keresztjátékkal bizto-
síthatta helyét a döntőben. A B-jelű 
tömörülés második helyén végző 
hazaiak egygólos mérkőzésen ma-
radtak alul a másik négyes legjobb-
jának bizonyuló Mezőberénnyel 
szemben, az A-csoport élén végző 
Kecskemét pedig magabiztosan ver-
te a Szanda Focisulit, így e két gárda 
vívhatta a fi nálét. A „hírösvárosi” 
fi atalok a döntőben sem ismertek 
kegyelmet, a szarvasiak ellenben 
gól nélküli döntetlenre végeztek a 
szandaszőlősiekkel, ám a büntetőket 
a vendégek végezték pontosabban. 

Mint azt az esemény szervező-
jétől, Bencsik János testnevelő ta-
nártól megtudtuk, Szarvason már 
több mint egy évtizede rendszere-
sen megtartják a Mikulás Kupát, 
melynek keretében idén 9–10 éves 

fi atalok mérkőztek egymással. A 
dobogós helyezettek érmeket kap-
tak, a különdíjasok pedig sípcsont-
védőt vehettek át.

Végeredmény: 1. Kecskeméti 
TE, 2. Mezőberény, 3. Szanda FS, 
4. Szarvas, 5. Gyomaendrőd, 6. 
Békésszentandrás, 7. Rákóczifalva, 
8. Kondoros.

Különdíjasok. Legjobb ka-
pus: Fekete Dávid (Kecskemét). 
Mezőnyjátékos: Kiss Dominik 
(Szanda FS). Gólkirály: Busa 
Márk (Mezőberény) és Török 
László (Kecskemét) 5–5 találat-
tal. Legjobb szarvasi: Rohony 
Márk.

Ny. M.

A döntőbe jutásért megvívott mérkőzésen a fehér mezes berényi 
fi atalok egy góllal verték házigazdákat
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Kecskeméti diadal a Mikulás Kupán
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Folytatás az 1. oldalról
Kondoroson hatodik éve, hogy 

az esztendő utolsó napja elképzel-
hetetlen szilveszteri futás nélkül. 
Mint azt Janis Zita, a rendezvény 
egyik szervezője elmondta, a rend-
kívül hideg idő ellenére 238 indu-
ló állt rajthoz. A lényeg a közös él-
mény és a mozgás öröme volt, nem 
az eredmény. 

A helyi női kézilabdázók által 
szervezett eseményt azok számára 
tartják, akik a szilvesztert sem tud-
ják elképzelni sport nélkül. Nem 
mellékes, hogy a résztvevők neve-
zési díjaikkal, illetve felajánlásaik-
kal karitatív szolgálatot is teljesíte-
nek, hiszen a bevételt évről évre jó-
tékony célra ajánlják. Idén a helyi 
védőnők voltak a kedvezményezet-
tek, akik az összegyűlt 126 ezer fo-
rintból új légzésfi gyelőt, bébiőrzőt 
és további kellékeket vásárolnak a 
csecsemők részére.

Ami az esemény sportvonatko-
zását illeti, a célba az esélyesek ér-
tek be elsőként. A nőknél a komoly 
atléta múlttal rendelkező Szabóné 
Csendes Ildikó futotta le leggyor-
sabban a kétkilométeres távot, a 

férfi aknál pedig egy kézilabdázó, 
Krajcsovicz Mihály utasította maga 
mögé a mezőny többi tagját. A 
résztvevőket pogácsával és – kor-
tól függően – forralt borral, illetve 
forró teával várták a célban. A ne-
menkénti legjobbak jutalma érem 
és oklevél volt, ezen felül díjazták a 
legfi atalabb és a legidősebb indulót 
is. Előbbi kategóriában ifj abb Kas-
nyik Tamás, utóbbiban Arnóczki 
Györgyné vitte el a pálmát. Ugyan-
csak különdíjat kapott az Opauszki 
család, amely a legnépesebb kül-
döttséggel képviseltette magát.

Szarvason kicsi, de lelkes me-
zőny indult a szilveszteri utcai fu-
tóversenyen, amely több mint 10 
éves múltra tekint vissza. Az 1980-
as évek végén és a ’90-es évek ele-
jén az olimpiai ötpróba sorozat ke-
retében tartották meg, majd rövid 
szünet után 2004-től újból ennek 
a rendezvénynek keretében eleve-
nítették fel. Nem egy alkalommal 
több mint 150 induló volt jelen, 
ezért az idei viszonylagos kisebb 
létszám ellenére a hagyományt a 
jövőben is folytatni kívánják.

A csípős hideg, a hó és a mí-

nusz hét fok bizony sokakat távol 
tartott. Egyesek viszont már 9 óra 
után gyülekezni kezdtek a Pető-
fi  utcai sportcsarnoknál. Többen 
jelmezt öltve jelentkeztek regiszt-
rálásra, ami érthető, mivel a szer-
vezők külön jutalmazták a legötle-
tesebb kreációkat.

A 10 órás rajt előtt Závogyán 
Judit vezényletével megtörtént a 
bemelegítés, aztán az 50 nevező 
nekivágott a 2,8 kilométeres táv-
nak. Alig 10 perc elteltével Csa-
tai Dávid könnyedén leküzdve a 
távot, első befutóként érkezett a 
célba. A táv teljesítői csokoládé-
val és forró teával pótolhatták az 
elhasznált energiát. Félóra múl-
tán az ötvenedik résztvevő is be-
érkezett, így megkezdődhetett az 
eredményhirdetés. Az első három 
helyezett jutalma minden kor-
csoportban egy-egy üveg pezsgő 
volt. Természetesen 18 éves korig 
gyermekpezsgőt, afelett alkohol 
tartalmút nyújtott át a sportolók-
nak Giricz Katalin sportbizottsági 
elnök és Szirony Pál létesítmény-
igazgató.

B. M.–Ny. M.

A kondorosi résztvevők közös bemelegítése 

Sportosan búcsúztatták az óévet 
Szilveszteri futás Kondoroson és Szarvason

Újabb sportággal bővült a 
gyomaendrődi paletta, miután 
a helyi „dárdadobálók” egye-
sületbe tömörültek, hogy részt 
vehessenek az országos bajnok-
ságban. Korábban tucatnyian 
jelezték, hogy szívesen csatla-
koznának a megalakításra váró 
Gyomaendrődi Darts Klubhoz, 
amelyet Angalét Tamás szerve-
zőmunkájának köszönhetően 
decemberben ténylegesen megte-
hettek. A klub székhelye stíluso-
san a helyi Th ree Rivers Pub.

Foci a sportbarátság jegyében
Rozsán Csongor, az Unitrans 

Kft. ügyvezetője, egykori kiváló 
szarvasi futballista tavaly február-
ban hagyományteremtő szándék-
kal hívta életre az Unitrans Kupa 
öregfi úk teremlabdarúgó-tornát. A 
szervezők már akkor elhatározták, 
hogy évente más helyszínen rende-
zik meg a baráti hangulatú össze-
jövetelt. A kondorosiak nyitottak 
voltak a házigazda szerepre, így 
azután minden akadály elhárult 
a folytatástól, amelyet január 22-
én a Petőfi  István Általános Iskola 

sportcsarnokában tartanak meg.
– Aki sportolt valaha, élete vé-

géig igényli a mozgást. Erre kínál 
remek lehetőséget ez a torna, más 
kérdés, hogy a régi játszótársakkal 
összejönni sem utolsó szempont, 
hiszen a sportbarátság ápolása leg-
alább ennyire fontos dolog – in-
dokolta a kezdeményezés hátterét 
Rozsán Csongor. 

 A torna keretében a békésszent-
and rási, kondorosi, szarvasi és a 
martfűi öregfi úk vívnak körmér-
kőzést a győztesnek járó serle-

gért. Utóbbiak egy évvel ezelőtt a 
gyomaendrődiek helyére ugrottak 
be az utolsó pillanatban, és meg is 
ragadtak a mezőnyben. Mi több, 
akkor csupán ők tudták megne-
hezíteni a Szarvas tornagyőzelmét. 
Most a kondorosiak készülnek ha-
sonló tettre: nem titkolt céljuk, 
hogy a pályán mutatott teljesítmé-
nyük alapján udvariatlan házigaz-
dák lehessenek.

Tervek szerint a program reggel 
8 órakor kezdődik, és délután kö-
zös estebéddel ér véget.      –bam–

Új sportág 

Pocsék kezdés után talált ma-
gára a Csabacsűd SE megyei I. 
osztályban szereplő labdarú-
gó-csapata, amely hat fordu-
ló elteltével még pont nélkül 
szerénykedett, végül azonban 
az 5. helyen zárta az évet. Az 
együttes háza táján jó néhány 
változás történt a nyáron, töb-
bek között a kispad is gazdát 
cserélt. Rétes Pál helyére a klub 
egykori saját nevelésű labdarú-
gója, Brlázs Gábor került játé-
kos-edzőként, aki így foglalta 
össze az elmúlt félévet.

„A felkészülésünk jól sikerült, 
intenzitásban és létszámban is 
megfelelően teljesítettünk. Egy ki-
vétellel az összes edzőmeccsünket 
megnyertük, pedig az ellenfelek 
között az osztály meghatározó csa-
patai voltak. Mint utóbb kiderült, 
ezek az eredmények alaposan elal-
tattak bennünket. Jó néhány he-
tünkbe beletelt, mire az edzéseken 
felvettünk egyfajta egészséges ag-
resszivitást, és ezt a mérkőzéseken 
is kamatoztatni tudtuk. 

Az öt vereségből álló rossz soro-
zatunk Körösladányban szakadt 
meg. Az első siker megsokszo-
rozta hitünket és morálisan még 
jobban összehozta az amúgy is 
jó közösséget. A folytatásban hat 
mérkőzésen át maradtunk veret-
lenek, ötöt megnyerve, és csupán 
Mezőberényben nem tudtunk gólt 
szerezni, amit két pontunk bánt. 
A bajnokság utolsó negyedét fájó 
hazai vereséggel kezdtük a Jamina 
ellen, de a hajrá kárpótolt bennün-
ket, ráadásul az utolsó mérkőzésen 
az év legjobb játékával győztük le 
az őszi bajnok Méhkeréket.

Január 19-ig kaptak pihenőt a 
játékosok, a tavaszi felkészülésünk 
hat hétre van ütemezve. Nagy vál-
tozások nem várhatók a keretün-
ket illetően. Bár a jelenlegi ötödik 
hellyel nem lehetünk elégedetle-
nek, mégis bizakodunk abban, 
hogy lehet még ezen javítani.”

–bam–

Bizonyítványosztás
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Szabadidő

Judit története

Receptcsere Lékhorgászat keszegre, pontyra
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem 
feledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasz-
nos tippekkel próbálunk eredményesebb fogáshoz segíteni a 
békésszentandrási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

A téli időszak a legtöbb horgász 
rémálma... Befagynak a vizek, a 
halak zöme elvermel, és életfunk-
cióik lelassulnak. Mit lehet tenni 
ilyenkor? A fagy beálltával, meg-
felelő jégvastagság esetén – az ide 
vonatkozó szabályok betartása 
mellett – bátran hódolhat min-
denki télen is kedvenc sportjának. 
A léki horgászat során különleges 
élménnyel gazdagodhat az, aki da-
col a hideg idővel 

Az eredményes horgászatot 
a zonban nagyban befolyásolja az 
úszók mérete és fajtája, a zsinórok 
vastagsága és a horog mérete. Ke-
szegezéshez és pontyozáshoz minél 
fi nomabb zsinórt használjunk (10-
15 mm), mert az a hideg vízben is 
lágy marad, így nem akadályozza a 
csali természetes mozgását, ami fel-
kelti a halak érdeklődését! Az előke 
hossza mindkét esetben 15 cm  le-

gyen, ám az úszó kisúlyozását nagy 
pontossággal kell elvégezni, mert a 
téli időszakban a kapások nagyon 
fi nomak lehetnek. 

Fontos a kiválasztott etetőanyag 
és csali is. A Maros Mix Téli Dévér 
és Ponty Special etetőanyagokat 
imádják a halak, de felesleges túl 
sokat elhasználni belőlük. Léken-
ként 2-3 gombóc bőven elegendő. 
Az etetőanyag akkor jó állagú, ha 
viszonylag könnyen oldódik és a 
szétesés pillanatában van benne 
felszálló szemcse. Ráetetni csak 
nagyon ritkán kell, mert azt a bi-
zonyos felhőt a halak az uszonya-

ikkal is elő tudják idézni az etetés 
körül ólálkodva.

Mivel télen nagyon nehéz besze-
rezni a pinkit, vagy szúnyoglárvát, 
ezért jöhet szóba csaliként a mű-
szúnyog vagy a különböző puf-
fasztott dolgok, amik tökéletesen 
működnek. Ha nincs kapásunk, 
fi noman mozgassuk a szereléket, 
ez ingerli a halakat.

Az eredményesség szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy a lék szá-
jánál ne sokat időzzünk, mert ez 
zavarhatja a halakat, amelyek nem 
igazán vannak hozzászokva a moz-
gáshoz. Emiatt használhatunk a 
lékhorgászat során is ülőládát. En-
nek a lékhez mért távolságát úgy 
állítsuk be, hogy a botunk spicce 
pont a lék fölött legyen. A ládának, 
vagyis a rajta található lábrácsnak 
van még egy fontos szerepe: tal-
punk nem érintkezik közvetlenül a 
jéggel, így nem tud olyan könnyen 
átfagyni. Ez azoknak a horgászok-
nak lehet különösen hasznos, akik 
nem rendelkeznek vastag talpú ba-
kanccsal.                              –kzs–

Hölg yolvasóink 
változatlan elán-
nal tartják élet-
ben rovatunkat. 
Az aktuálisan be-

küldött receptek közül janu-
árban egy gyorsan és viszony-
lag könnyen elkészíthető ételre 
esett a választásunk, bízva ab-
ban, hogy az ünnepi menüsor 
után kicsit más ízvilágot hoz a 
konyhákba, és amelyet hűsé-
ges szakácsnőnk, a kondorosi 
Markos Mária bocsájtott ren-
delkezésünkre. 

Töltött fasírt
Hozzávalók: 1 kg darált sertés 

hús, 2 egész tojás, 1 fej hagyma, 1 
fej fokhagyma, áztatott száraz ke-
nyér vagy zsemlemorzsa, só, bors, 
petrezselyem zöldje, kb. 8-10 sze-
let bacon szalonna, 8-10 db csirke 
máj, 10 dkg füstölt sajt vagy trap-
pista sajt, majoránna a csirkemáj 
szóráshoz.

Elkészítés: A hozzávalókból fa-
sírtot készítünk, egy tálca aljára 
kiterítjük a bacon szalonna szelete-
ket, erre szétterítjük a kész fasírtot, 
beterítjük füstölt sajt szeletekkel, 
vagy ráreszeljük a sajtot, egy csík-
ban rárakjuk a majoránnával meg-
szórt csirkemájat és a bacon sza-
lonnával együtt feltekerjük.

Sütőpapírral bélelt formában 
megsütjük (kb. másfél óra), kihűlt 
állapotban szeleteljük. Hagymás 
törtburgonyát kínálunk hozzá, tej-
fölös, fokhagymás uborkasalátával.

A recept „ellentételeként” a ma-
gyar emberek éves átlagos rizs-
fogyasztási mennyiségével, 4 kg 
rizzsel ajándékozzuk meg kedves 
olvasónkat, a békésszentandrási 
Oryza-Karex Kft. jóvoltából. 

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

Kiterítve

Összetekerve
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Programoldal

PROGRAMAJÁNLÓ
Január 14., péntek
15.00: Békésszentandrási Baráti Szövetség 
fóruma, Békésszentandrás, Körös Művelődési 
Ház.
Január 15., szombat
10.00: A Szarvasi Nyugdíjas Klub kiállítá-
sa, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
Január 18., kedd
18.30: Varga Zsolt klasszikus gitárestje, 
Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
Január 20., csütörtök
15.00: Magyar Kultúra Napja – ünne-
pi megemlékezés, Kondoros, Dérczy Ferenc 
Könyvtár.
Január 21., péntek
8.00: Véradás, Szarvas, SZÁMK Vajda Péter 
Művelődési Központ.
15.00: Magyar Kultúra Napja, megemléke-
zés az Aszódi Imre emlékháznál, Békés szent-
and rás.

Különös élményben lesz részük azoknak, 
akik ellátogatnak január 21-én a 

Kalungu ütős zenekar koncertjére

Tavaly januárban Gyomaendrődön és 
Szarvason rendeztek, idén Kondoroson 

lesz galamb és díszmadár kiállítás

MÉDIAPARTNERÜNK

16.00: Tél-Fény fotókiállítás, Békésszent and-
rás, Körös Művelődési Ház.

A Magyar Kultúra 
Napján idén 10. alka-
lommal rendezik meg 
Békésszentandráson 
a Tél-Fény fotókiállí-
tást. A tárlaton a helyi 

amatőr fotósok szentandrási, vagy éppen nem 
helyi témájú képeiket mutatják be.
17.00: Kultúrházi Kávéház, Békésszentand-
rás, Körös Művelődési Ház.
17.00: Kalungu ütős zenekar koncertje, 
Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
20.00: Slam Fordított Fülek Poetry, Szarvas, 
Tessedik Sámuel Múzeum.
Január 22., szombat
19.00: Rádiómulató a Csókai Cimborákkal, 
Szarvas, Vasipari Zrt. Étterem. 

21.00: Fülbevaló Klub – La Bomba koncert, 
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Köz-
pont, Pince Klub.
Január 29., szombat
10.00: Galamb és díszmadár kiállítás, Kon-
doros, Petőfi  Általános Iskola Sportcsarnok.
A Kondorosi V-151 Galamb- és Kisállattenyész-
tők Egyesülete 2009 októbere után újból kiál-
lítást rendez a településen. A kiállított madarak 
mellett más társállatok is helyet kapnak.

15.00: A Tündérvár Játszóház foglalkozása-
in készült munkákból nyílik kiállítás, Szar-
vas, Tessedik Sámuel Múzeum.
17.00: Szabó László Felhők című kiállítása, 
Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum.
18.00: Vállalkozók bálja, Békésszentandrás, 
Körös Művelődési Ház.
Január 30., vasárnap
10.00: Galamb és díszmadár kiállítás, Kon-
doros, Petőfi  Általános Iskola Sportcsarnok.
Február 2., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaendrőd, 
Katona József Városi Művelődési Központ. 
Február 5., szombat
19.00: Sváb batyus bál, Gyomaendrőd, Kato-
na József Városi Művelődési Központ. 
Február 10., csütörtök
19.00: Színház – Jövőre, veled, ugyanitt 1. 
(vígjáték 2 részben), Szarvas, SZÁMK Vajda 
Péter Művelődési Központ.
Február 11., péntek
10.00: A Trefort Ágoston Általános Iskola és 
Óvoda farsangi ünnepsége, Csabacsűd, Mű-
velődési Ház.
Február 12., szombat
18.00: Békésszentandrási Baráti Szövetség 
Farsangi bálja, Békésszentandrás, Körös Mű-
velődési Ház.
Február 13., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, Gyo-
ma endrőd, Endrődi városrész.

Útban a századik 
előadás felé

2011. február 10. (csütörtök), 19 óra, 
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési 

Központ.

Bernard Slade: Jövőre, 
veled, ugyanitt 1.
(vígjáték két részben)

Szereplők: 
George – Harmath Imre, 

Doris – Bánfalvy Ági.

Bánfalvy Stúdió előadásában Bernard 
Slade romantikus vígjátéka február 14-én 
kerül századik alkalommal színre a buda-
pesti Th ália Színházban. Az egyébként sa-
ját, musical és prózai képzést is nyújtó szí-
nészképző iskolát is működtető Bánfalvy Ági 
a darabbéli Doris megformálásával ismét 
belopta magát a közönség szívébe, hiszen 
a Jövőre, veled, ugyanitt sikere töretlen. 
A darab – amelyből nagysikerű fi lm is ké-
szült annak idején – születése óta egyike 
a legnépszerűbb, a legtöbbet játszott elő-
adásoknak a világon. Hazánkban először 
Sztankay István és Schütz Ila vitte sikerre 
Slade művét, majd hosszas egyeztetések és 
előkészületek után, e rendkívül sikeres da-
rab ismét színre került hazánkban.

Az Abigél című tévéfi lm-sorozat Torma Pi-
roskájaként országos ismertségre és népsze-
rűségre szert tevő Bánfalvy Ági és a kedvelt, 
általában könnyed darabok főszereplőjeként 
foglalkoztatott Harmath Imre fémjelezte elő-
adás 2008. február 1-i bemutatója óta rend-
szerint óriási sikerrel megy Budapesten és 
vendégszerepelt zsúfolásig megtelt nézőterek 
előtt az ország számos művelődési házában. 
Az előadás során szemtanúi lehetünk egy 
kalandos, már-már groteszk szerelemnek, 
amely évtizedeket ível át, miközben külön-
böző élethelyzetekben, más-más nő és férfi  
jelenik meg előttünk. Doris és George kap-
csolata amellett, hogy bővelkedik helyzet-
komikumokban, tükröt tart emberi kapcso-
lataink és szerelmi életünk elé is. Aki jegyet 
vált az előadásra, a fenti ismérvek szerint 
bizonyosan nem csalódik majd! 
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Szivárvány

Vidám sarok
A nő bemegy a patikába, és mér-

get kér. A patikus meglepődik:
– Asszonyom, miért van szüksé-

ge méregre?
– Megölöm a férjemet.
– Nagyon sajnálom, de nem ad-

hatok el önnek mérget azért, hogy 
megöljön valakit!

A nő erre kitesz az asztalra egy 
fotót, amely az ő férjét és a patikus 
feleségét ábrázolja félreérthetetlen 
helyzetben. A patikus nagyot nyel 
és rábólint:

– Elnézést, nem tudtam, hogy 
van receptje.

*
Hogy hívják azt a feleséget, aki 

mindig tudja, hol a férje? Özvegy-
asszony.

*
Az anya észreveszi a lányát egy 

fi ú ölében.
– Azonnal állj fel! – kiált rá.
– De mama, én voltam itt 

előbb!
*

A melltartó odaszól a bugyihoz:
– Kikapcsolódásra vágyom...
– Nemááár, tegnap is miattad 

toltak le!
*

A joghallgató vizsgázik:
– Mi a bigámia büntetése?
– Két anyós.

*
Fernandes Millor brazil író egy 

körkérdést tett közzé, azzal, hogy 
keressük meg a legfrappánsabb vá-
laszt a következő kérdésre: Mi a 
különbség egy „politikus” és egy 
„tolvaj” között?

A legjobbnak talált válasz így 
hangzott: „Egy politikus és egy 
tolvaj között az a különbség, hogy 
az elsőt én választom meg, a másik 
meg engem választ ki magának!”

Millor reagálása: – Tisztelt 
uram, ön egy géniusz! Ön az egyet-
len, aki különbséget tudott tenni a 
kettő között.

Az én kis családom

A Liget Fürdő vezetői és Kardos 
Ferenc főszervező kompromisz-
szumra jutott egymással, így egy 
röpke füzesgyarmati kitérőt köve-
tően idén visszatérnek a bogarasok 
Gyomaendrődre. A XV. Jubileumi 
Nemzetközi Volkswagen Bogárta-
lálkozót a tervek szerint augusztus 
5–7. között bonyolítják le és a sze-
replők újból az Erzsébet-ligetben 
ütik fel a főhadiszállást. 

Magyarországon 1991 óta 
évente húsz-harminc helyszínen 
szerveznek randevúkat a nép-
szerű német autók tulajdonosai. 
Gyomaendrődön 1997-ben volt 
először ilyen találkozó, ám a hosz-
szú évek szervezőmunkája a Hár-
mas-Körös menti települést tette a 
„Bogár-fővárossá”. A korábbi rendezvényeken 3-400 autós jött el a városba
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Visszatérnek a bogarak Gyomaendrődre

Január elsejétől 4–12 százalék között drágultak 
egyes postai díjak. A szabvány levél küldemény díja 
80 forintról 90 forint nőtt, ami 12,5 százalékos ár-
emelést jelent. Elsőbbségi küldeményként az ár 105 
forintról 115 forintra emelkedett, ami 9,52 száza-
lékos drágulást jelent. A lakossági forgalom több 
mint felét kitevő levelezőlapok, képes levelezőlapok 
ára nem változott, nem elsőbbségi kezeléssel 80, elsőbbségi kezeléssel 
105 forintba kerülnek továbbra is. A címzett reklámküldemények díja 
ugyancsak 80 forintról 90 forintra nőtt, elsőbbségi küldeményként pe-
dig 105 forintról 115 forintra emelkedett. Az egyéb levelek díja 150 fo-
rint helyett 160 forint lett. A kézhez kézbesített hivatalos iratok alapta-
rifája 355 forintról 370 forintra emelkedett, az egyéb hivatalos iratoké 
pedig 290 forintról 300 forintra nőtt.

Emelkedtek a postai díjak
Igen kellemetlen tud lenni, ha a 

nagy mínuszok beálltával lefagy az 
autónk ajtaja. Pedig a bajt egyszerű 
megelőzni. Elegendő hozzá az ajtó-
gumikat és a zárakat szilikonolajjal 
leápolni. Utóbbinak akkor van je-
lentősége, ha kulccsal használjuk 
autónk ajtaját. Ez a mesterséges 
anyag meglepően jól állja a szél-
sőséges hőmérsékleti viszonyokat, 
így megakadályozza a befagyást, 
és könnyen nyithatóvá teszi autón-
kat még a legnagyobb mínuszok-
ban is.

A szilikon előnyei

Segítség a madaraknak

A Szarvasi Arborétum még ta-
vasszal hirdette meg madárodú 
és -etető pályázatát. A szervezők 
és a pályázók már a május 10-i 
eredményhirdetéskor eldöntötték, 
hogy a tél elején újra találkoznak 
egy közös programra. Ez a nap 
december 10-én jött el, amikor is 
kihelyezték az alkotásokat a Pepi-
kert területén. Az eseménynek kü-
lön aktualitást adott, hogy éppen 

azokban az órákban esett le az első 
hó, ami köztudottan megnehezíti 
a madarak élelemszerzését. Mint 
azt dr. Hanyecz Katalintól, az Ar-
borétum igazgatójától megtudtuk, 
a pályamunkákat favédő anyaggal 
kezelték és ráírták a készítőjük ne-
vét is. A délutáni program során 
a résztvevők madármegfi gyeléssel 
egybekötött kerti sétát tettek.

–bam–

A kihelyezett etetőket a zord tél hatására a madarak 
gyorsan birtokba vették
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