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Káposzta illata lengte be a teret

Üde Színfolt
Október első szombatján színpompás műsorral ünnepelte meg
alapításának 15. évfordulóját a
Színfolt Majorette Csoport. A
gyomaendrődi Katona József Művelődési Központ zsúfolásig megtelt az alkalomra, melynek keretében természetesen a formáció valamennyi tagja fellépett. A lányoknak abban a ritka kellemes érzésben lehetett részük, hogy folyamatos vastaps közepette mutatták be
a táncokat. Felemelő és meghitt
pillanatokat egyaránt átélhettek a
jelenlévők, akárcsak humoros és
kedves produkciókat.
Folytatás a 8. oldalon

FOTÓ: BABÁK ZOLTÁN

Jelképesen október 17-én vette kezdetét a Békés megyei disznótoros szezon. A nem hivatalos
idénynyitót – immár a III. alkalommal – a szarvasi töltött káposzta-készítő és kolbásztöltő verseny
jelentette, amelyre a helybelieken
kívül több hazai és határon túli
településről érkeztek résztvevők.
Az idelátogatók persze nem csak
szemlélődni és kóstolni jöttek,
hanem a versengésbe is beszálltak. Összesen 22 csapat nevezett: a szarvasiak mellett Debrecenből, Orosházáról, Kardosról, Csanádapácáról, az erdélyi
Szentegyházáról és a vajdasági
Kikindáról jelentkezők is gyúrták a kolbászhúst, illetve göngyölték a káposztaleveleket. A
rendezvény sikeréből a helyi civil
szervezetek és baráti társaságok
is kivették a maguk részét. Gyúrtak és töltöttek mások mellett a
motorosok, a mentősök, a rádiósok, a kardosi szlovák- és a szarvasi önkormányzat képviselői.
Az elkészített ételek közül pedig
Benke László Oscar-díjas mesterszakács elnöklésével, elfogulatlan és szakértő zsűri választotta
ki a legﬁnomabbakat.
Folytatás a 4. oldalon

Fekete János
91 éves korában elhunyt Fekete János bankár, közgazdász,
a Magyar Nemzeti Bank első
elnökhelyettese, aki 1985–
90. között a térség országgyűlési képviselője volt.
Fekete János 1918. szeptember
4-én született Budapesten. Tanulmányait a szarvasi Wesselényi
Utcai Elemi Iskolában, a gödöllői Premontrei és a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban végezte. 1957-ben szerzett közgazdász
diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Pénzügyi pályafutását a Szarvasi
Takarékpénztárban kezdte 1936ban irattárosként. 1940-től munkaszolgálatos, majd hadifogoly a
Szovjetunióban. 1945–1948. között cégjegyző a Szarvasi Takarékpénztárban. 1948-tól 1988ig rövid megszakítással a Magyar
Nemzeti Bankban, ezt követően
pedig a nemzetközi bankszférában töltött be vezető tisztségeket egészen az új évezred elejéig.
Pályája során döntő szerepe volt
abban, hogy Magyarország 1982
májusában előbb a Nemzetközi
Valutaalap, majd júliusban a Világbank tagjává vált, a szocialista
tömb országai közül elsőként.
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Versenyzô csapatok
létszáma max. 5 fô!
Minden csapat saját felszereléssel, eszközzel dolgozik.
A csapatok hozzák a hagyományos
kézi darálót és töltô gépet, a fûszereket
és a munkálatokhoz szükséges eszközöket
(kés, mûanyag vágódeszka stb.).
Igény szerint üstházat és tüzifát biztosítunk!
A feldolgozott sertés a csapat tulajdonában marad,
kivéve a zsûrizésre leadott toros tál tartalma.
Az I. Böllérpálinka Versenyre minden regisztrált csapat, vagy csapattag nevezhet: 2 dl felcímkézett (pálinka neve, készítôje, származási helye)
lezárt üveg versenypálinkát a regisztrációnál leadni szíveskedjen, melyet egy
külön szakértô zsûri minôsít.
A ZSÜRI ELNÖKE: Tímár András szakácsolimpikon.
A böllérpálinka verseny elsô három helyezettje külön díjazásban részesül.
A nevezési díj befizetését igazoló banki átutalás felmutatása ellenében a helyszíni regisztrációnál átveheti a sorszámot tartalmazó csomagot.
A CSOMAG TARTALMA: 5 db kötény, 5 db sapka, 5 db karszalag, 2 db sorszámot tartalmazó boríték, 3 db fém lapocska a zsûrizendô étel jelölésére, információs anyag,
valamint 5 db vacsorajegy.

Nevezési határidô: 2009. november 10.
– Nevezési szándékát kérjük a következô telefonszámon jelezni szíveskedjen:
20/569-5700 (Dezsô Zoltán)
– Nevezési díj: 8000 Ft/csapat, mely összeget az Endrôd és Vidéke
Takarékszövetkezet 53200015-11082390 számlájára kérjük befizetni!
NOVEMBER 10-E UTÁNI JELENTKEZÉS ESETÉN A NEVEZÉSI DÍJ: 11.000 FT.

07.30–8.00:

DISZNÓTOROS PÁLINKÁVAL TÖRTÉNÔ
KOCCINTÁS, MAJD DISZNÓVÁGÁS
10 órától egész nap: Cigány muzsika a jó hangulatért
11 órától: Körösmenti Néptánc Együttes mûsora
12 órától: A zsûrizésre szánt ételek sütése
(a rendezôség sütôt biztosít)
14.00–14.30: TOROS TÁL LEADÁSA A ZSÛRINEK.
(A zsûri elnöke: Prohászka Béla, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke)

16 órától: MÁRIÓ ÉS ZENEKARA
Közben: Eredményhirdetés és díjkiosztás
Büfészolgáltatás pénteken 15 órától, szombaton reggel 6 órától!
November 28-án 9 órától városnézési lehetôség lovasfogattal (300 Ft/fô)
SZÁLLÁSFOGLALÁS A 70/409-8783-AS TELEFONSZÁMON.
Belépôdíj: 250 Ft/fô (10 éves korig ingyenes)
A rendezvény fôvédnöke:
JAKAB ISTVÁN, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke
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A Civil Újság
lelőhelyei
Békésszentandrás: Polgármesteri Hivatal,
Hősök tere 1.
Csabacsűd: Polgármesteri Hivatal, Szabadság
u. 41.
Gyomaendrőd: Polgármesteri Hivatal,
Szabadság tér 1.
Endrődi Művelődési Ház,
Déryné Blaha Lujza u. 21.
Tourinform Iroda, Erzsébet liget 2.
Hunya: Polgármesteri Hivatal,
Rákóczi út 19.
Kardos: Polgármesteri Hivatal,
Gyomai út 24.
Kondoros: Polgármesteri Hivatal,
Hősök tere 23.
Kondorosiak Baráti Köre,
Csabai út 32.
Örménykút: Polgármesteri Hivatal,
Dózsa u. 26.
Szarvas: Polgármesteri Hivatal,
Szabadság út 25-27.
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ,
Kossuth tér 3.
Tourinform Iroda
Kossuth tér 3.

A Galaktika-napok résztvevői
Még a társadalmi, politikai rendszerváltás időszakában, 1989-ben alakult a gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör, amikor néhány tucat ﬁatalember úgy gondolta, hogy
az agykontroll, az ezoterika és a természetgyógyászat különböző területei mellett érdemes lenne foglalkozni az ufókkal és egyéb
megmagyarázatlan jelenségekkel is. A klub
tagjai között orvosok, pedagógusok, mezőgazdasági és ipari szakemberek, középiskolások és egyetemi hallgatók, illetve háziaszszonyok egyaránt megtalálhatóak voltak, így
természetes, hogy az érdeklődési körük is a
legkülönbözőbb részterületekre terjedt ki.
A kezdeti lendület szerencsére nem lankadt,
csaknem két évtized után is hónapról hónapra kisebb-nagyobb rendezvényeken, klubtalálkozókon vesznek részt, ahol hazai és külföldi
ufóeseteket vizsgálnak, új kozmikus ismereteket szereznek, vagy egyszerűen csak beszélgetnek, vitáznak. Ezeknek a rendezvényeknek a
sorába illeszkednek a Galaktika-napok, ame-

SZARVAS NAPTÁRON

lyet minden év szeptemberének második hétvégéjén rendeznek a Kner Nyomda vízparti üdülőjében. Az idei, X. Galaktika-napokra szeptember 12-13-án került sor. Az előadók között
találhattuk többek között Pusztay Sándort, az
Ufómagazin főszerkesztőjét, aki a „Kozmikus
nyomok a Földön” című előadásában nem csupán az egykori paleoasztronautikai esetekről
adott áttekintést, hanem azt is bemutatta, hogy
az adott kultikus helyeken az idegen civilizációk milyen lényei jelentek meg. Ezek között beszélt arról a Mexikóban talált lényről is, amely
nemrég vált ismertté egy videofelvétel által.
Gyakran halljuk, hogy az ufókutatás „gödörben” van, éppen ezért kapott nagy ﬁgyelmet
a kondorosi Viszkok András előadása, aki a folyamatosan növekvő ufóesetek számával cáfolta ezt a nézetet. A debreceni Oláh András
„Terra formálás” című előadásában a Földhöz
hasonló bolygók fejlődéstörténetével, míg a
budapesti Máté Imre a teremtés törvényszerűségeivel és lehetőségeivel foglalkozott.

MÉDIAPARTNERÜNK

Szarvas papírboltjaiban, a hivatalban és a múzeumban vásárolható meg az a falinaptár, amely
század eleji képeslapokon mutatja be Szarvast. A
hónapok tizenkét épületet ábrázolnak, a Szarvasi
Hobbi Gyűjtők képeslapjaiból.

Békés Megyei Civil Újság Körös-szögi kiadása. Felelős szerkesztő: Bakulya Mihály • Szerkesztőség: 5540 Szarvas, Szabadság út 36. • Telefon: (30) 938-5523
Kiadja: Körös-Völgye Alapítvány • Felelős kiadó: Kovács Mátyás • E-mail: civilujsag@korosvolgye.hu • Hirdetésfelvétel: (30) 326-6744
Megjelenik: Békésszentandrás, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas településeken, 1000 példányban,
minden hónap második hetében. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Lapzárta: a hónap utolsó napja.
A lap elolvasható az alábbi weboldalakon: www.bekescivil.hu • www.gyomaendrod.com • www.newjsag.hu
Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
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IDÉNYNYITÓ DISZNÓTOR

Káposzta illata lengte be a teret
módon megfűszerezett húst. Miközben a sátrakban dolgos kezek
serénykedtek, addig a színpadon
zenés-táncos produkciók szórakoztatták a bámészkodókat. Különösen jó hangulatot teremtett a
Silver Team zenekar, melyek hallatán megtelt az alkalmi főtéri
táncparkett.
Délután három órára mindenki elkészült és a zsűri került a ﬁgyelem középpontjába. Az elnök,
Benke László Oscar-díjas mesterszakács, már a megnyitón felhívta a ﬁgyelmet néhány fontos
és kötelezően betartandó szabályra, az értékelés során pedig
őszintén elmondta, hogy mit tapasztalt a kóstolás során. Sorra
vette a disznótor elmaradhatat-

lan kellékeit, a pálinkától kezdve, a hájas süteményeken keresztül, egészen a sült kolbászig.
Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend képviseletében Forschner
Rudolf díszokleveleket adott át a
szarvasi gasztronómiai rendezvények ötletgazdáinak; Csasztvan
Andrásnak, aki hagyományossá
tette a Szilvanapokat, valamint
Závoda Ferencnek és Szigeti Erikának, akiknek az Aratónap és az
Idénynyitó disznótor fűződik a
nevéhez. Szintén oklevél és vándorserleg volt a jutalma a „kolbászkészítés mestere” címet elnyerő Városi csibészek formációjának, amelyet Balatoni László
csapatkapitány vehetett át.
Petneházi Andrea

Töltött káposzta verseny:
1. Vincúrok (Ezüstszőlő), 2.
Csanádapáca, 3. Kardosi Szlovák Önkormányzat.
A legﬁnomabb kolbászt készítők: 1. Rádió Szarvas, 2.
Szarvas Város Önkormányzata,
3. Szarvasi Mentősök.
Pálinka: 1. Városi csibészek, 2.
Kardosi Szlovák Önkormányzat, 3. Generációk.
Sütemény, disznótoros tészták: 1. Csanádapáca, 2. Szarvasi gazdák, 3. Oryza Kft.
Legjobb szárazkolbász: 1.
Kardosi Szlovák Önkormányzat, 2. Pannon Motorosok, 3.
Generációk.
Nemzeti különdíjban részesült
Szentegyháza csapata

FOTÓK: BABÁK ZOLTÁN

Folytatás az 1. oldalról
Az alapanyagul szolgáló 10
kilogramm sertéshús szétosztása után, délelőtt 10 órakor a csapatok hozzáláttak ledarálni az
„árut”, majd a csapatkapitányok irányításával kezdetét vette a
hagyományosan nagyon ﬁnom,
országszerte híres szarvasi kolbász ízesítése. Ez utóbbi szinte
minden családban a férﬁak dolga, az asszonyok leginkább a végtermék kisütésében segédkeznek.
Így történt ez a Fő téren is; amíg
a böllérek betöltötték a magukkal hozott házi pálinkát és az alaposan összegyúrt húst, addig az
asszonyok elkészítették a „malackákat”, vagyis a káposztalevelekbe belegöngyölték a különféle

Díjazottak

Járták a táncot a tér közepén…

Ínycsiklandó látvány

A „kolbászkészítés mestere” címet Balatoni László vehette át

Tetszett a műsor
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HALUSKA NAP

FOTÓK: HRICZ ELVIRA

Csabai tészta nyert
Kondoroson

Az asszonyok dolgoztak, a férﬁak kínáltak
Október 3-án harmadik alkalommal tartották meg a Haluska
Napot (Haluskovy Den) Kondoroson. A cél változatlanul a tótok
legkedveltebb tésztaétele elkészítésének felelevenítése volt. A nap
során a brindzás (erőstúrós), a káposztás és a mákos haluskák, vagyis a házi főtt tészták aratták a
legnagyobb sikert. A Kondorosi
Szlovák Önkormányzat által rendezett versenyre 11 csapat nevezett, Kondorosról, Békéscsabáról
és Kardosról. A lisztet, a káposztát
és a túrót a szervezők adták, a többi ízesítéshez a résztvevők hozták
maguknak az alapanyagot. A zsűri döntése alapján a Békéscsabai
Szlovákok Szervezetének csapata
győzött, megelőzve a Kondorosról elszármazottak és a Kondorosi
Szlovák Klub együttesét.

Ha szép vékony, akkor az igazi a tészta

A zsűrinek nehéz dolga volt

Fő a tészta

A mákos volt a legnépszerűbb

Derelyét is készítettek
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DÍSZES KIS CSODÁK MUSTRÁJA

Galambkiállítás Békésszentandráson
Az érdeklődők 40 kiállító 160 madarát
csodálhatták meg a békésszentandrási Közösségi Házban, az október 16–18. között
megrendezett Fiatal Strasszer Galambkiállításon. Tisljár György szarvasi galambász
gondos szervezőmunkája eredményeként,
Záhonytól Sopronig az ország számos pontjáról érkeztek kiállítók 2009-es költésű madaraikkal, a határon túlról pedig Németországból és Romániából hoztak Strasszerokat.
A vajdaságból is volt érdeklődés az esemény
iránt, de galambjaik számára a szerb hatóságok nem adták meg a behozatali engedélyeket, ezért ők kénytelenek voltak otthon
hagyni kedvenceiket.

Kondacs György egyik kiállított
galambja

A Strasszer fajtáról annyit kell tudni, hogy az
egyik legnagyobb testű galamb, amelyet színre, alakra, termetre bírálnak és hazánk mellett Németországban tartják leginkább előszeretettel. Honi népszerűségére jellemző, hogy
a Magyar Strasszer Klubot 86 tenyésztő tartja
fenn, ezzel a kontinens második legjelentősebb
ilyen irányú szerveződése. Békésszentandráson
két térségi képviselője akadt: a gyomaendrődi
Knapcsek Lajos, valamint a szarvasi Kondacs
György, utóbbit emléklappal jutalmazták a díjkiosztó ünnepségen.
Legközelebb 2010 januárjában a szarvasi
Petőﬁ utcai sportcsarnokban lesz hasonló jellegű rendezvény a térségben.

Tisztújítás
A Kondoros és Hanhofen Testvértelepülés
Baráti Társaság Egyesület október 6-án tisztújító közgyűlést tartott. A 10 éves egyesület tagsága ismét bizalmat szavazott dr. Kondé Gábor
elnöknek, Hricz Elvira titkárnak és Medvegyné
Paluska Ágnes gazdasági vezetőnek. A további két elnökségi tag Varga János és Laszkácsné
Krizsán Mária lett. A felügyelő-bizottság tagjai: Kozsuchné Bova Ildikó, Komárominé Sonkoly
Ildikó, Sonkoly Mihály.
Hazánkban is bemutatkozik az Európai Unióban és a tengeren túli piacon évtizedes múlttal
rendelkező cégünk. Termékeink magyar lúd- és kacsatollból gyártott, a híres hungarikumnak
számító pehelypaplanok és tolltöltetű párnák, melyeket saját termeltetésből és saját gépeinkkel
állítunk elő. Természetes alapanyagból készítjük, 100% pamut, és mikroszálas huzatban forgalmazzuk. Magas minőségű, 110-130 C°-on hőkezelt, antiallergén árufajták.

Mesteri remek
Kondorosról

KERESSE TERMÉKEINKET!
Várjuk a kis- és nagykereskedőket!
Elérhetőségeink:
H-5540 Szarvas, Zalka M. u. 30.
Telefon: +36-30/338-4423 • Telefax: +36-66/215-219
E-mail: laufedern@szarvasnet.hu • www.szarvas.hu/laufedern

TERMÉKEINK

Körös Extra (140x200) – Zoltán szett

Kis és nagy párnák egyedi
csomagolásban

Körös Álom (140x200)

Körös Gyöngye (155x220)
Péter+János szett

Az alábbi kereszt Mindenszentek előtt
került kihelyezésre a békéscsabai
Orthodox temetőben és a képen látható
Balogh Zsigmond kondorosi fafaragó
keze munkáját dicséri
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IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNY

Hangulatos ünnepet tartottak Békésszentandráson
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete ősz eleji rendezvénysorozatának legnagyobb eseménye a szeptember
26-án megtartott Idősek Napja
volt. A tisztelet és a törődés minden idős embernek kijár, hiszen
az ő életvitelük sem volt zökkenőmentes. A gyermekeik nevelése és a családjuk komoly kihívások elé állították őket, még ha a
szorgalmas szülők akkoriban valamivel jobban boldogultak is,
mint manapság, amikor a gazdasági válság hatására munkahelyek szűnnek meg.
– Idősek napi rendezvényünkön kulturális programok sora
követte egymást. A Szentandrási
Népdalkör kezdte a kultúrműsort énekkel, s közben két vers
is elhangzott, amely után szem
nem maradt szárazon. A mesterszállási nyugdíjas klub tagjainak hangulatos ,,előadása” és
cigány tánca, majd a csabacsűdi
énekkar népdalai, illetve citerazenekar katonadalai szórakoztatták az ünnepség résztvevőit
– tájékoztatott Tóth Mihályné, az
egyesület elnöke.
A fellépők mellett az ünnepség
színvonalát növelte egy kiállítás
is, amelyet erre az alkalomra rendeztek be a ház nagytermében.
– A szebbnél szebb kézimunkák elrendezését Szűcs Elekné
Mancika és Petrás Ernőné Pan-

A csabacsűdiek nagy sikert arattak

Sokan ünnepeltek…

nika végezte, hogy az ünneplő
közösség mellett a vidékről érkezők is gyönyörködhessenek a
békésszentandrási kézművesek
munkáiban. Köszönjük a munkájukat, miként a foltvarró Kovács Lászlóné Marikának is, aki
csodálatos dolgokat kreált a kiállító falra. Szintén hálával tartozunk Szécsi Balázsnak, mivel a
DROFA kiállításával szinte elbűvölte az embereket. Neki ezúton
külön is gratulálunk feltalálói sikereihez, amit a hirdetőtáblán
olvastunk – avatott a részletekbe
az elnök asszony, aki beszélgetésünk végén lelkünkre kötötte,
hogy ne feledkezzünk meg a rendezvény kapcsán a házigazdákról sem. Az ott dolgozók jóvoltából ugyanis tiszta, rendezett körülmények között tudták megtartani az Idősek Napját, Szabó
Edit, a Körös Művelődési Ház
megbízott vezetője pedig minden pillanatban készen állt a segítségnyújtásra.
B. L. A.
KEMÉNY TŰZIFA
ÁRUSÍTÁS
Érdeklődni,
megrendelni a nap
a nap bármely szakában!
bármely
szakában!
Telefon: 06-20/263-2419
Telefon: 06-20/263-2419
KEMÉNY TxZIFA ÁRUSÍTÁS

Érdeklædni, megrendelni

MÉDIAPARTNERÜNK

… és persze sokakat ünnepeltek
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Üde Színfolt
Folytatás az 1. oldalról
A jubileumi születésnapok kapcsán hajlamosak vagyunk számvetést készíteni. Jelen esetben
mindezt a csoport vezetője, Hunya Jolán tette
meg, aki a kezdetektől elevenítette fel a Színfolt
Mazsorett Csoport előéletét.
– Valamikor 1994 őszén merült fel bennem az alapítás gondolata, amikor az egyik
mazsorett-táncos rokonom fellépett a városban
– kezdte a történetet. – Annyira megtetszett a
maga újszerűségével és a szebbnél szebb kosztümökkel, hogy első látásra beleszerettem a műfajba. Azóta nagy utat tettünk meg. Kezdetben
csupán egy formációnk volt, de szerencsére folyamatosan gyarapodott a létszámunk és jelenleg már három csoporttal dolgozunk.
Jolika örömmel újságolta el, hogy nem csak
a létszámban, de tudásban is sokat fejlődtek a
lányok. Mára olyannyira megismerték őket,
hogy vannak időszakok, amikor nem tudnak
eleget tenni a meghívásoknak.
– A csoportot időközben megismerte a közönség és a szakma. Májustól októberig majdnem minden hétvégén megmutathatják magukat a táncosok, sőt esetenként a haladó csoportot is be kell vetni. Folyamatosan jelen vagyunk
az országos versenyeken, az ott elért eredmények hatására pedig két alkalommal a kontinens-bajnokságra is kijutottunk. A koreográﬁákat elsősorban saját ötletekből valósítjuk meg,
de az összeállításban sokat segít a lányom, sőt
az éves továbbképzéseken konzultálunk a kollégákkal is. A Színfolt Mazsorett Csoport alapító tagja a Magyar Mazsorett Szövetségnek,
amelynek magam is vezetőségi tagja vagyok.

Magyaros viseletben

A MAZSORETT
A mazsorett műfajilag tánc, jellemzője az utcai menetelés, vagy a színpadi tánc, de a
népi- és társastánc elemeit csak stilizáltan alkalmazza. A zenének, a táncnak és a koreográﬁának összhangban kell lennie, a kézben pedig lennie kell valamilyen eszköznek (bot,
pompon, zászló, szalag).

Új motoros szolgáltatás

Pályáztak és nyertek
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete elnöksége felhívja tagjai
és az érdeklődők ﬁgyelmét, hogy az egyesület a „Békés Megye Önkormányzata támogatásával” pályázaton nyert összegből az alábbi egészségügyi eszközöket vásárolta:
– masszázs fotel, amely ággyá alakítható és több funkciós;
– jáde köves kézi masszírozó;
– vércukorszint mérő;
– vérnyomásmérő;
– sólámpák.
Az eszközök csütörtöki klubnapokon délután 14 órától vehetők igénybe. Minden érdeklődőt hív és szeretettel vár az egyesület elnöksége.

„Cseppet se szégyelld”
November 14-én, szombaton délelőtt 9 óra 30 perctől inkontinencia
napot tartanak Gyomaendrődön, az Endrődi Közösségi Házban (Blaha
Lujza u. 21.). A „Cseppet se szégyelld” címmel meghirdetett egész napos
program keretében a meghívott orvosok, szakemberek beszélgetnek a jelenlévőkkel az egészségünk állapotáról és lehetőség lesz ingyenes szűrővizsgálatra is a helyszínen. A téma monotonitását olyan neves előadók
A frissen nyert járművek
Kedvező elbírálásban részesült dezvényeken, bemutatókon fogják hivatottak megtörni, mint Karda Bea, Kegye János pánsípművész vagy
a Pannon Motoros és Szabadidő használni gyermek-motoroztatás- Uhrin Benedek énekes. A rendezvényre a belépés ingyenes!
Egyesület nyári kérelme a „Békés ra. A minden terepen használhaMegye Önkormányzata támoga- tó járműveket jövőre a jó idő beIRDETÉSI TARIFÁK
tásával” pályázaton. Az elnyert tá- köszöntével lehet majd igényelni
Békés Megyei Civil Újság Körös-szögi kiadása hirdetési árai:
mogatás egy részéből az egyesület gyermekrendezvényekhez, ahol az
1/1
old. színes (190 mm x 277 mm):
60.000 Ft+ÁFA
két darab quad motort vásárolt, egyesület tagjainak felügyeletével a
40.000 Ft+ÁFA
amit az októberi Töltött káposz- ﬁatalok új élményben részesülhet- 1/1 old. fekete-fehér (190 mm x 277 mm):
30.000 Ft+ÁFA
ta-főző és kolbászkészítő verse- nek azáltal, hogy élőben ki is pró- 1/2 old. sz:
20.000 Ft+ÁFA
nyen vehetett szemügyre először bálhatják azokat. Érdeklődni le- 1/2 old. f-f:
1/4
old.
sz:
15.000
Ft+ÁFA
a nagyközönség. Mint azt Deme- het a deman@szarvasnet.hu e-mail
10.000 Ft+ÁFA
ter Attila elnöktől megtudtuk, a címen, illetve az alábbi mobilszá- 1/4 old. f-f:
A címoldali és hátsó oldali színes felár: +30%
D. A. K.
négykerekű terepmotorokat ren- mon: 30/284-1884.

H
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Október 22–25. között immáron tizenharmadik alkalommal bonyolították le a
Csabai Kolbászfesztivált. Az 1997-ben életre hívott rendezvényen kiállítások, szakmai konferenciák, szórakoztató és kulturális programok, gasztronómiai és borbemutatók, versenyek, kiegészítő rendezvények tették teljessé a négynapos kínálatot.
A fő eseményhez borvigadalom, mezőgazdasági- és élelmiszeripari, illetve turisztikai
kiállítás társult. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával idén
először a Vidék Sátrát is felvonták, amelyben több árus és Helyi Akciócsoport mellet
a „Hungarikum” Élelmiszer- és Italgyártó
Klaszter, valamint annak menedzsmentjeként a Körös-Völgye Alapítvány is helyet kapott, bemutatva az azonos üzleti érdekek és
célok elérése érdekében létrejött szerveződés
sajátságait.
A Csabai Kolbászfesztiválról azt kell még
tudni, hogy nemzetközi és hazai vonatkozásokban is az egyik legjelentősebb, turisztikai
vonzerőt jelentő gasztronómiai rendezvénye
a régiónak. A négy nap során közel 80 ezer
látogató kereste fel a különböző programokat, amely a csabai kolbász készítését, a disznótoros hagyományok felelevenítését, a város
és vidéke szlovák és magyar közösségi ünnepeit, gasztronómiai hagyományait helyezte
a középpontba. A fesztiválhoz gazdag kulturális kínálat is társult. Három helyszínen
folyamatosan zajlottak a népi kultúra legnemesebb értékeinek bemutatói, a játékos gyermekprogramok és a zenés, szórakoztató műsorok. Esténként neves együttesek szórakoztatták a közönséget.

Békés Megyei Civil Újság

A Vidék Sátra sok látogatót vonzott

A „Hungarikum” ELIT Klaszter két „gusztusos” standja

Persze töltöttünk is…

Gyermekszínház

… és nem csak kolbászt

MÉDIAPARTNERÜNK

Bérletes előadás
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2009/2010-es évad
2009. november 19. (csütörtök)

Tihanyi Vándorszínpad

Az igazmondó juhászlegény
zenés mesejáték egy részben, 5 szereplővel
Mariskát, a kis árva lányt mostohája egy gazdag, öreglegényhez akarja adni, pedig ő az igazmondó juhászlegényt szereti. A mese folyamán azért
izgulhatunk, hogy a két szerelmes soksok kaland után egymásra találjon.
A további előadások időpontjai:
2010. március 18., 2010. április 22.
Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, iskolás: 600,- Ft. Információ, jegyelővétel:
(66) 311-464.

BAR HITEL lehetőség!
• 0 Ft-os bankszámlák,
• személyi kölcsönök kamatkedvezménnyel,
• meglévő személyi hitelek kiváltása

Hívjon bizalommal!
06-30-834-1636
(16 óra után)

Békés Megyei Civil Újság
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BEMUTATKOZIK

A kistérség legnagyobb civil szervezete
Aligha kétséges, hogy a térség legnagyobb
civil szervezete a Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete, amely idén ünnepelte bírósági bejegyzésének huszadik évfordulóját. Amint
arról a nemrégiben megválasztott új elnök,
Gombárné Bata Mária elnök asszony beszámolt, a társadalmi szervezetet 1989. augusztus 1-jén jegyezte be a cégbíróság és 2002 óta
kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként
tartja nyilván.
– Az egyesület azzal az elsődleges céllal jött
létre húsz évvel ezelőtt, hogy elősegítse a működési területén élő mozgáskorlátozottak lehető legteljesebb társadalmi beilleszkedését,
valamint ellássa azok szociális érdekvédelmét
– jegyeztük a vezető gondolatait. – Ugyancsak
alapszabályban vállalt feladatként tűzték ki az
elődök az embereknek egészségmegőrző, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő jogainak
és kötelességeinek megismertetését.
Hogy jól végezték dolgukat, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 37 alapító tag
2008-ra közel 2000 fős taglétszámmá duzzadt,
ami példátlan a szarvasi kistérségben. Illetékességi területéhez Szarvas, Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kardos és Örménykút település tartozik. Valamennyi helyszínen működik A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete természetesen minden nagyobb civil és
kistérségi megmozduláson jelen van
egy-egy kihelyezett csoport, továbbá egy ifjúsági „tagozat” is a fennhatósájöveteleket a különböző érdekga alatt áll. Ez a dinamikus fejKistérségi egyesületek, csoportok
lődési körök ﬁgyelembevételélődés összefüggésbe hozható az
vel szervezzük. Terveink között
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
egyesület meglehetősen sokrétű
szerepel kézműves tevékenység
5540 Szarvas, Kossuth tér 3. (66) 312-879
tevékenységével. Hogy pontobeindítása, adventi hét, valaKardosi csoport, 5552 Kardos, Csabai u. 32.
(66) 292-204
san milyen feladatok is hárulmint fenyő ünnepség megtarÖrménykúti csoport, 5556 Örménykút, Dózsa u. 18.
(66) 293-052
nak a munkacsoportokra, arról
tása és igyekszünk a legjelesebb
Csabacsűdi csoport, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 68.
(66) 219-348
Gombárné Bata Mária a követnapokról sem megfeledkezni
Békésszentandrási csoport, 5561 Békésszentandrás, Bocskai u. 12.
kezőket mondta.
– tette hozzá az elnök asszony,
– A legfontosabb teendőnk
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
aki végezetül kihangsúlyozta,
a tagságunk ügyeinek felkaroKondorosi csoport, 5553 Kondoros, Zrínyi u. 15.
(70) 3343396
hogy az egyesület a tagságán
lása, intézése. A különböző kéGyomaendrődi csoport, 5500 Gyomaendrőd, Lévai u. 8.
(70) 9435614
túl a helyi és környékbeli telerelmek és kérvények megírása,
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
püléseken fogyatékossággal élő
hivatalos nyomtatványok kitöl5561 Békésszentandrás, István király u. 50.
(66) 218-060
emberek, illetve megváltozott
tése, támogatási kérelmek foMozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
munkaképességű személyek érgadása és továbbítása. A mai
5500 Gyomaendrőd, Hősök út 56.
(66) 386-677
dekében is tevékenykedik, szorohanó világban ugyancsak
rosan együttműködve más civil
hangsúlyos feladat a jogi és
sorstársi tanácsadás, valamint a humánszolgál- tem, vagy azon klubfoglalkozásokat, amelyet szervezetekkel, önkormányzatokkal, munkatatás. Ez utóbbi alatt a súlyosan mozgáskorlá- heti két alkalommal tartunk a bázisul szolgáló ügyi központtal és állami szervezetekkel.
B. M.
tozott társaink rendszeres beteglátogatását ér- Vajda Péter Művelődési Központban. Az össze-

Közművelődés
határok nélkül
A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonproﬁt Kft. Kulturális
Irodája október 21–22. között kétnapos konferenciát szervezett Békéscsabán, „Közművelődés
határok nélkül a kulturális turizmus jegyében”
címmel. A tanácskozás második napi programja keretében a határon túlról érkező közművelődési szakemberek látogatást tettek a Kondorosi
Csárdában (képünkön). Itt a múltban gyökeredző kulturális turizmus kapcsán szakmai előadást hallgattak meg arról, hogy a község életére
milyen hatást gyakorol a Betyár Napok, a neves
építmény előtt pedig lovas bemutatóból és csikós asszonyverésből kaptak ízelítőt.
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TANULMÁNYÚTON

Falusi turizmus a Nagykunságban
A Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület október 1819-ére tanulmányutat szervezett a Nagykunságba, amelyen
a tagok, szakmai szervezetek és
partneregyesületek, valamint
főiskolai hallgatók vettek részt.
Az első útjuk Kunhegyesre
vitt, ahol Geszti Jánosné, a JászNagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus Egyesület titkára, a
FATOSZ alelnöke, valamint Szabó András polgármester fogadta a
csoportot. A résztvevők tájékoztatót kaptak a térség vonzerőiről (kunhalmok, fürdők, Kun
Kapitány háza, kunhegyesi szélmalom, Tisza-tó, kézművesek,
Hortobágy), valamint bemutatkoztak a település magánszállásadói. A rendezvények ismerteté-

Múlt és jelen

se kapcsán kitértek arra, hogy a
polgármesteri hivatal helyben és
más környező településeken milyen jelentős mértékben támogatja a civil kezdeményezéseket,
ezzel megkönnyítve a hatóságokkal szembeni követelmények teljesítését.
Ezután a csoport tagjai megtekintették a kunhegyesi szálláshelyeket, ebéd után pedig továbbindultak Tiszaörs és Tiszaigar
érintésével Kócsújfalura. Útközben is meglátogattak két szállásadót. Közülük a tiszaigari Molnár házaspár tett rájuk mély benyomást, akik valóságos „terüljterülj asztalkával” és szívből jövő
vendégszeretettel fogadták a látogatókat.
A tanulmányút résztvevői éppen daruvonulás idején járták a

Látogatóban Molnáréknál

térséget, Kócsújfalu felé tartva
ezek a nemes madarak fogadták őket. A Hortobágy kapujában található Gólyavár Porta
egyébként is a természetjárók,
madármegﬁ gyelők paradicsoma. A szálláshely tagja a Tiszatavi Túraközpont hálózatnak,
mint gyalogos és kerékpáros túraközpont.
A kunhegyesi szállásokon töltött kellemes, beszélgetős este
után vasárnap reggel Herbály
Imre országgyűlési képviselővel,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Falusi Turizmusáért Egyesület
elnökével a Tisza-tó turisták által leginkább látogatott helyére, Abádszalókra utaztak. Sza-

Az abádszalóki liliputi skanzen

bó István alpolgármester, a helyi
tourinform iroda vezetője fogadta őket az Abádi kempingben. Az
itt épülő liliputi skanzen a Tiszamenti népi építési módokat és faluszerkezetet, a paraszti életmódot lesz hivatott bemutatni.
A Tisza-tavi strandon most rajtuk kívül más nem járt, de az alpolgármester, aki a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke elmondta, hogy milyen nagyszabású fejlesztéseket terveznek a
stand arculatának teljes átalakítása, a part és a kiszolgáló egységek teljes átépítése érdekében. A
tervek között szerepel egy 2400
fedett ülőhellyel rendelkező szabadtéri színpad felépítése is. A
Tisza-tó most már teljesen körbekerékpározható, sőt a 77 kilométeres út szakaszolható, vagy
akár csónaktúrával kombinálható is. A járműszállítást a Tiszatavi túraközponthoz csatlakozott
szolgáltatók végzik.
A csoport a Szabóék panziójában elköltött ebéd után élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva indult haza. A tanulmányút a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.
Hricz Elvira

Békés Megyei Civil Újság
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (III.)
Sokan azt hiszik, hogy azzal, hogy „kinéznek” maguknak egy pályázati kiírást,
elegendő kitölteni a pályázati űrlapot, beszerezni a további szükséges dokumentumokat, be kell adni és kész, már utalják is a pénzt. A helyzet egy picit más…
Ha ﬁgyelembe vette az előző leckékben
leírtakat és rendelkezik kész projekttervvel,
akkor még mielőtt döntene a projekt megvalósításáról, az elvégzett elemző munka és létrehozott tervek alapján további vizsgálatok
szükségesek a minél megalapozottabb döntéshez.
Tárja fel a projekt külső és belső kockázatait!
Ha valaki azt mondja önnek, hogy olyan
projekt tervét készítette el, aminek nincs
kockázata, akkor biztos lehet abban, hogy
ez a valaki rosszul végezte a feladatát. Kockázatmentes projekt ugyanis nincs. Minden
projekt rendelkezik külső és belső kockázatokkal, jó hír viszont hogy mindezt a pályázat bírálói is tudják!
Egy projekt létrehozása során igazi kihívást
jelent a kockázatok feltárása, hisz jövőbeli eseményeket kell modellezni és megvizsgálni a
jövőbeni jobbító akció-tevékenységek megha-

tározásával. A fontos az, hogy ezeket a feltárt
kockázatokat önnek kezelni kell, vagyis gondolja át azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az esetleges kockázati tényező
minél kisebb valószínűséggel következzen be,
illetve ha mégis bekövetkezik, hogyan csökkenthetők a negatív következményei.

A projekt előzetes értékelése
Ha felállt a projektterv, ha feltárta a kockázatokat, akkor következhet a projekt előzetes
értékelése, melynek keretében önnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie: - előzetes költségvetés elkészítése; - lehetséges ﬁnanszírozási források feltárása; - előzetes projektismertető (vagy üzleti terv) összeállítása; összetettebb projekteknél megvalósíthatósági tanulmány összeállítása. Az említett információk
birtokában megalapozottan dönthet a projekt megvalósításáról. Bár a döntés megvan,
azért még ezen szakaszban is bármikor elvethető a projekt, ha ezt a körülmények és az
újonnan keletkezett információk indokolják.
Ha a megvalósítás mellett dönt, olyan további feladatok elvégzése következik, mint
a megvalósítási ütemterv kidolgozása, melynek keretében meghatározzuk a projekt
megvalósítása során felmerülő feladatokat,
konkrét teendőket. Ebben a szakaszban kell
pontosítani a projekt mérföldköveit is (va-

gyis azokat a fontosabb állomásokat, ahol
egy-egy lényegesebb szakasz megvalósul). A
megvalósítási ütemterv alapján elkészítjük
a projekt munkatervét. A munkaterv ábrázolásának technikája az úgynevezett Gannt
diagram, ami azon kívül, hogy egyszerűen elkészíthető és jól áttekinthetők általa a
projekt tevékenységei, azok egymáshoz kapcsolódásai, kiválóan alkalmas arra is, hogy
a projekt tervezése során a „mérföldköveket” meghatározzuk. A projekt egyik legérzékenyebb – és természetesen az egyik legfontosabb – pontja a pénzügyi terv, vagyis
a költségvetés elkészítése. Önnek minden
egyes projekthez pénzügyi tervet kell készíteni, ami gyakorlatilag a projekt ﬁ nanszírozhatóságát fogja ön elé vetíteni. A projektek előkészítésének szakaszában lényeges
pont a humán erőforrás terv is. Azon emberek, felelősök kiválasztása, akik majd a projekt lebonyolításában részt vesznek, vagyis
azok, akik az egyes feladatokért felelősséget
vállalnak. Egy projekt megvalósítását könynyen veszélyeztetheti, ha nem méri fel annak nagyságát és nem a megfelelő számú
csapatot alakítja ki a végrehajtáshoz.

Amire külön is ﬁgyelni kell…
Ha eddig eljutott, akkor már 75%-ban elvégezte azt a munkát, ami vissza nem térítendő pályázat összeállításához és beadásához szükséges, ugyanakkor még mindeddig
nem esett szó a pályázatkészítésről. Szándékosan. De még mielőtt erre rátérnénk, bemutatunk hét fontos dolgot, amire pályázatkészítés előtt ﬁgyelnie kell... Persze a lista még
bővíthető lenne, de mivel nincs két egyforma
projekt, így nincs két egyforma pályázat sem.
Mégis ha az alábbi szempontok nem kerülik
el a ﬁgyelmét, akkor már sokat tett a sikeres
pályázatért...
1. Megtalálni a megfelelő pályázati kiírást.
2. Az ön jövőképe (céljai) és a pályázatot kiíró
szerv céljai összhangban vannak-e?
3. Jogosult-e ön beadni a pályázatot?
4. Támogatható-e az a tevékenység, amire
beadja a pályázatot?
5. Melyek az elszámolható költségek?
6. Kik fogják a projektet megvalósítani?
7. Nem kezdte-e már meg a tevékenységet?
Fentiekben bemutatott szempontok csak a
legfontosabbak. Ezen kívül persze van még
jónéhány olyan dolog, amire tekintettel kell
lenni a pályázatkészítés előtt. Ezeknek a
szempontoknak a megismeréséhez meg kell
ismernie a pályázati útmutatót, ami minden
lényeges elemet, kérdést tartalmaz ezzel kapcsolatosan. Olvassa el többször, jegyzetelje ki
és ügyeljen a formai dolgokra. Önnek dühítő
leginkább, bár a pályázat bírálóinak is boszszantó, hogy egy amúgy jó projektet formai
hibák miatt kell elutasítani.
Ha EU-s pályázatot ad be, akkor van még
két fontos szempont, amit – legyen akármilyen jó a projektje – ha nem vesz ﬁgyelembe,
illetve ha értékelhetetlen választ ad rá, akkor
bizony azonnal elutasítják a pályázatát. A következő részben erről lesz szó...
Tóth Róbert

Pályázati
felhívások
A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő
cím elnyerésére.

A pályázat célja a magyar kézművesség
múltból hozott modern értékeinek elismerése, egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek bemutatása, a
magyar vállalkozói kultúra elmélyítése és
a piaci helyzetének javítása azáltal, hogy a
magyar kézművesség a turizmus adottságaira épülve a hagyományos iparágak megőrzésével, esetleg bemutatásával a régió turisztikai kínálatát gazdagítsa és bővítse. A
pályázaton minden, a pályázat témaköreinek megfelelő késztermékkel részt lehet
venni, amelyek Magyarországon készültek
és kerülnek forgalmazásra.
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el. A legkiemelkedőbbnek
ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím emblémájával
díszített kitüntető oklevél tanúsít. A díjazott terméken/termékcsaládon elhelyezhető az elismerő cím elnyerését tanúsító
„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” lógóval ellátott ismertető kártya, amelynek
üres nyomdakész formáját CD-n a díjazott
termék készítője megkapja.
***
A Kovács Kinga Emlékalapítvány kétfordulós pályázatot hirdet azon 18 és 26
év közötti magyar állampolgárságú ﬁatalok részére, akik német nyelvtudásuk és
interkulturális ismereteik és kapcsolataik
elmélyítése érdekében Németországban kívánnak nyelvtanfolyamot elvégezni.
A pályázat beküldési határideje: 2009.
november 15.
A teljes pályázati felhívások, illetve a pályázati adatlapok megkérhetők a civilujsag@
korosvolgye.hu e-mail címen
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Tippek a kertek téli karbantartásához
Elérkezett az idő kertünk téliesítésére. A teendők teljesen
kertre szabottak, jellegétől
függően végezzük el a szükséges munkákat, még a hideg és
fagyos tél beköszönte előtt. A
teleltetésre alkalmas helynek
azt tekintjük, ahol a hőmérséklet állandó hőfokon 5 Celsius
fölött van, és világos, mivel a
növényünk lelassult állapotban is fotoszintetizál. Fontos,
hogy ebben az időszakban is
locsoljuk, de csak havonta egykét alkalommal. Télen se feledkezzünk meg kertünk társbérlőiről a madarakról, hiszen évközben jó szolgálatot tesznek
nekünk a kártevők elleni védekezésben. Az alábbi hasznos
tanácsok és tippek segítségül
szolgálhatnak a téli kertgondozásnál.

metszését. Ha van még termő bogyósunk, takarjuk le madárhálóval. Ültessük el azokat az alanyokat, amelyeket a következő évben
szemezni és oltani akarunk. Ha a
talaj már fagyos, amikor az általunk rendelt földlabda nélküli fák
megérkeznek, vermeljük el vagy a
gyökeres végükön tőzeggel töltött
vászonzsákba kötve tároljuk őket.
Az utolsó gyümölcsöket válogassuk át, raktározzuk el.

párásítását és a szellőztetést. Telepíthetünk kis növésű gyümölcsfát,
például őszibarackot (főleg nektarint) és szőlőt. Szét kell ültetni a
rövidnappalos salátát.

Díszkert: Eljött a sövénytelepítés ideje. Fejezzük be a fenyőfélék
telepítését és ültessük el a lombos
cserjéket, fákat. Amennyiben a talaj túlságosan fagyos vagy sáros, a
növényeket ideiglenesen vermeljük
el. Ilyenkor vághatjuk a legéletrevalóbb dugványokat. A díszkertben
nevelt évelőket hajtás céljából emeljük ki a talajból. A sziklakertből a
lehullott lombot távolítsuk el.
Üvegház: Csökkentsük a levegő

szülékeinket, takarítsuk meg azokat, a mozgó alkatrészeket zsírozzuk meg. Metszőollónkat éleztessük meg vagy végezzük el egy fenőkővel. Távolítsuk el a faleveleket
az ereszcsatornából. Védjük fenyőinket a kemény fagytól, éles napsugárzástól és erős széltől szélvédő
fátyolszövettel. Ez megakadályozza, hogy a fenyőtűk megbarnuljanak. Az újonnan ültetett, télen is
zöldellő sövényt és cserjéket kü-

December
A kertről általában: Ha a tavaszi virághagymákat még nem ültettük el, akkor erre most van az
utolsó esélye, persze csak akkor, ha
nem fagy. Ellenőrizzük kerti ké-

November
Zöldségeskert: A téli káposzta
sárgulásnak indult leveleit szedjük
le, a káposzta fölé rakjunk hálót,
hogy a madarak kártevését megelőzzük. A még kinn levő karﬁol
takaróleveleit hajtsuk a fejre, hogy
ne fagyjon meg. Az összes karót,
botot, melyek támasztékul szolgáltak, húzzuk ki, tisztítsuk meg
és tegyük el a következő évre. Még
mielőtt megfagyna a talaj, szedjünk fel kellő mennyiségű petrezselyemgyökeret. Kezdjük meg a
talajmunkákat.
Gyümölcsös: Kezdjük el a fák

Miskolc-Tapolca bejáratánál, a főút mellett található a Casablanca Panzió és Kávézó, amely ingyenes parkolóval, 2 db
különágyas, 7 db franciaágyas szobával,
valamint 1 db apartman (lakosztály) zuhanykabinos fürdőszobával, minibárral, telefonnal és kábeltelevízióval áll a vendégek
rendelkezésére. A pótágyazható szobáknak
köszönhetően 30 fő részére tud kényelmes
szállást biztosítani.
A földszinten kialakított reggeliző-helyiség a szálláshoz elengedhetetlen szolgáltatást 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, üzletemberek kedvelt esti pihenője.
A panzió 500 méterre található a Barlangfürdőtől.

lön locsoljuk meg. Távolítsuk el a
vastag hóréteget a kihajló ágakról
vagy a cserjékről, hogy ne törjenek
le. Tisztítsuk ki a kertben a madárfészkeket. A kerti tömlőből csorgassuk ki a vizet, ha ez még nem
történt meg. Zárjuk le a külső kerti csapokat.
A cserépben lévő növények:
Kevés vízzel locsoljuk meg a bent
telelő, cserépben lévő növényeinket, a fuksziákat, és muskátlikat.
A formára vágott, cserépben lévő
buxus és fagyal kint is teleltethető.
Ne felejtsük el azonban olykor-olykor meglocsolni azokat.
Zöldségkert: Szórjunk a szőlőre tápanyag utánpótlásként kevés
csontlisztet. Vágjuk vissza a szőlőt. Ezt január közepéig tehetjük
meg. A kúszónövényeket (például
a kivicserjét) is visszavághatjuk.
Kerti tó: Szerezzünk be a kerti tóba jégmentesítőt. Ez kemény
fagyban is gondoskodik a tó jégpáncélján nyílás létrehozásáról. Ha
a tó 30 cm-nél sekélyebb, vegyük
fontolóra tavi növényeinek házban
történő teleltetését.
A házban: Az előnevelt tavaszi
hagymák, pl. a tulipán, jácint és
nárcisz új hajtásokat hoznak. Az
ilyen hajtásban a bimbónak jól láthatónak kell lenni. Mihelyt ez megtörténik, a hagymákat magasabb
hőmérséklethez szoktathatjuk úgy,
hogy bevisszük őket a házba, és a
szobában virágoztatjuk. Idővel, kevés vízzel locsoljuk meg. A bimbós
virághagymákat különböző kreatív
módon, körkörösen vagy szögletes
formában is elhelyezhetjük.

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
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Bérletes színházi előadások
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ
2009/2010-es évad
Információ: 66/311-464, www.vpmk.hu, kozhaz@szarvasnet.hu
Bérlet ára:
I. helyár: 5.000,- Ft, II. helyár: 4.000,- Ft (3 előadásra szól)
Az előadásokra jegyek is válthatók:
I. helyár: 2.000,- Ft, II. helyár: 1.800,- Ft

2009. november 6. (péntek) 19 óra
Molnár Ferenc

A DOKTOR ÚR
vígjáték 2 részben

Szereplők:
Puzsér: Koltai Róbert
Dr. Sárkány: Barát Attila
Sárkányné: Gyebnár Csekka
Csató: Czvetkó Sándor
Marosiné: Fodor Zsóka
Cseresnyés: Faragó András
Lenke: Szabó Erika
Bertalan: Király Adrián
Rendőr I.: Lipták Péter
Rendőr II.: Sárosi Gábor
Rendező: Galambos Zoltán
A legtöbbet játszott magyar drámaíró, Molnár Ferenc első színpadi
művét, A doktor úr című darabot 1902-ben mutatták be. A darab a békebeli hangulatot idézi, de a mai kor emberének is van üzenete. A doktor úrban mindenki keresi önmagát, keresi a siker lehetőségét, és ennek
érdekében csal, hazudik, lop, játszik kisebb-nagyobb szerepeket.

2010. február
Maurice Hennequin-Nádas Gábor

ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
Zenés vígjáték
Szereplők:
Dupont, kerületi bíró: Straub Dezső
Dupont asszony, a feleség: Rátonyi Hajni
Zezé: Fésűs Nelly
Paulette lánya: Fogarassy Bernadett
Lisa: Oszter Alexandra
Treveine, Paulette férje: Gergely Róbert
Baule, a tartalék vőlegény: Beleznay Endre
Couzan, keresztapa: Benkóczy Zoltán
Rendező: Straub Dezső
A történet Franciaországban játszódik, és egy rém egyszerű, mégis komikus alaphelyzetet vázol. Az ifjú házasok elindulnak nászútra, és a vonaton, mielőtt... - belép a vámos, és megkérdezi: „Van valami elvámolnivalója?”. És ezután soha többé nem sikerül az, ami a férj kötelessége lenne, mert a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalék
vőlegény is, meg Zezé, a festőnek álcázott kéjnő...

2010. április
Alan Ayckbourn

2009. november

TESZT

Hivatás vagy család?
A gyors tempójú világban a nőknek is egyre több területen kell helytállniuk. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, hiszen életünk nagyon sokrétű. Legtöbbünk számára az otthon és a munkahely a két legfontosabb
színtér, igaz, kinek a család, kinek a hivatás fontosabb – vagy éppen jobban elhanyagolható. A nők többsége igyekszik is fontossági sorrendet
felállítani. Te mennyire vagy képes megfelelni a család és a munkahely
kettős elvárásainak? Mindent és mindenkit feláldozol a karrieredért?
Vagy jöhet bármi, előléptetés, álomﬁzetés – számodra a család marad a
legfontosabb? Melyik típusba tartozol? Teszteld!
1. Régóta vágytál már arra a kéthetes külföldi tanulmányútra,
amit végre megkaptál a cégtől. Négyéves gyermeked azonban az indulás előtti napon belázasodik…
a) A férjedre bízod a kicsit. Fájó szívvel búcsút veszel tőlük, elutazol,
és naponta kétszer hazatelefonálsz.
b) Lemondod az utazást.
c) Elutazol, mert tudod, csak így lehetsz sikeres a szakmádban.
2. Még nem készültél el különleges, határidős munkáddal, amikor férjed különleges, meghitt vacsorára invitál…
a) Elmész vele, de éjfél körül hazatértek, hogy reggelig befejezhesd a
munkát.
b) Elmész vacsorázni, másnapra halasztod a munka befejezését, mert
úgy gondolod, ez a kis csúszás belefér.
c) Lemondod a vacsorát, és még aznap este elvégzed a határidős feladatot.
3. Szombaton vidéki tréningre kellene menned kollégáiddal, ami
ugyan nem kötelező, de „ajánlatos”. Otthon viszont már nagyon
időszerű lenne a nagytakarítás…
a) Péntek este, munka után – amennyire lehet – kitakarítsz, és másnap elmész a tréningre.
b) Halaszthatatlan családi programra hivatkozol – így otthon maradhatsz takarítani.
c) A takarítást egy héttel elhalasztod, és elmész a tréningre.
4. Melyiket választod szívesebben: szülői értekezletet a gyerek iskolájában, vagy hosszú munkahelyi megbeszélést?
a) Megpróbálsz mindkettőre elmenni, ha ez nem oldható meg, férjedet vagy édesanyádat küldöd a szülői értekezletre.
b) Kimented magad a megbeszélésről és feltétlenül részt veszel a szülői értekezleten.
c) Nem jársz sűrűn szülői értekezletre, és ha az ütközik a munkahelyi
megbeszéléssel, mindenképpen az utóbbit választod.
5. Komoly esélyed van rá, hogy néhány hónap múlva megkapd az
annyira áhított főnöki állást. Férjed azonban egyre jobban szeretne
még egy gyereket…
a) Csak úgy vállalod az újabb babát, ha féléves korától a férjed vagy a
nagymama marad vele otthon.
b) Beleegyezel a szülésbe, hiszen még később is ráérsz karriert építeni.
c) Úgy döntesz, hogy a gyerek még várhat egy-két évet, most a karrier a fontos.
Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:
1. a=3; b=2; c=1 2. a=3; b=2; c=1 3. a=2; b=1; c=3
4. a=2; b=3; c=1 5. a=2; b=3; c=1

Időnként bizony elhanyagolod a családtagjaidat... Rendkívül fontos
neked az érvényesülés, s néha talán eszedbe sem jut, hogy indulni kellene a gyerekért az óvodába. Ne feledd: egy nő, az anya teheti a legtöbbet
Szereplők:
azért, hogy meleg, szeretetteljes légkör uralkodjon a családban! (5-8)
Philip: Koltai Róbert
Ügyesen manőverezel a hivatás és a család között. Szeretnél jó feleség
Sheila: Vándor Éva
és anya lenni, de élvezed a szakmai kihívásokat is, és célod, hogy előGreg: Király Adrián
re juss a ranglétrán. Jó szervező vagy, és addig nem nyugszol, amíg meg
Ginn: Pikali Gerda
nem valósítod a terveidet. (9-11)
Rendező: Nagy Katalin
Szívedben első a család, és minden más csak ezután következhet. SzíGinny, a nem túl erkölcsös ﬁatal lány szerelmét, Greget hátrahagyva vidékre utazik, hogy meglátogassa szeretőjét. Greg, mivel azt hiszi, vesen lennél akár főállású anya, hiszen úgy tartod: a munka csak a meghogy a lány a szüleihez ment, ugyancsak odautazik, hogy megkérje sze- élhetés miatt fontos. A szakmai érvényesülést háttérbe szorítod, küzdeni
relme kezét.
csak a családodért vagy hajlandó. (12-15)
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Körös-szögi programajánló
Színház – Molnár Ferenc: A doktor úr
2009. november 6., péntek, 19 óra, Szarvas,
Vajda Péter Művelődési Központ
Vajda Péter Művelődési Központ,
tel.: (66) 311-464
Cigány-magyar nyelvű Ki Mit Tud?
2009. november 7., szombat, 9 óra, Szarvas,
Vajda Péter Művelődési Központ
„Szarvasi Fiatalok a Holnapért” Egyesület, Jónás Jánosné, tel.: (20) 824-9764
Fakupa, mix-röplabdatorna, 1. fordulója
2009. november 7., szombat, 9 óra, Szarvas,
Városi Sportcsarnok
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Szabolcs, tel.: (30) 627-8548
Civil Nap
2009. november 7., szombat, 10 óra,
Gyomaendrőd, Katona József Városi Művelődési Központ
Német Kisebbségi Önkormányzat, Ajtai
Ferencné, tel.: (66) 386-122
Márton Napi rendezvény
2009. november 7., szombat, 11 óra,
Gyomaendrőd, Gyomai Tájház, Zrínyi u. 2
Katona József Művelődési Központ,
tel.: (66) 283-524
Megyei röplabdabajnokság, 1. fordulója
2009. november 14., szombat, 9 óra,
Gyomaendrőd, Városi Sportcsarnok
Sánc Röplabda Sportclub Gyomaendrőd,
Bencsik Mária, tel.: (70) 772-2220
Inkontinencia nap Gyomaendrődön
2009. november 14., szombat, 9 óra,
Gyomaendrőd, Endrődi Közösségi Ház
Bálint Zsuzsanna énekművész és Farkas Pál
zongoraművész kamaraestje
2009. november 18., szerda, 18.30 óra, Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum, Vajda P. u. 1.
SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskola, tel.: (66) 312-720
Gyermekszínház – Az igazmondó juhászlegény
2009. november 19., csütörtök, 10 óra, Szarvas,
Vajda Péter Művelődési Központ

Kunkovács László állandó fotókiállítása
az Endrődi Tájházban tekinthető meg
Vajda Péter Művelődési Központ,
tel.: (66) 311-464
A Galaktika Baráti Kör őszi rendezvénye
2009. november 21., szombat, 15 óra,
Gyomaendrőd, Katona József Városi Művelődési Központ
Gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör, Gál
Imre, e-mail: galaktika-b-kor@freemail.hu
Fülbevaló Klub – Repeta
2009. november 21., szombat, 21 óra, Szarvas,
Vajda Péter Művelődési Központ, pinceklub
Mikulás-napi rendezvény a Borostyán Idősek Otthonában
2009. november 27., péntek, 14 óra, Szarvas,
Bethlen G. u. 27.
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak János,
tel.: (30) 410-6200
12. Gyomaendrődi Őszi Tárlat
Október 22-november 20., hétköznap 9–17
óra, Gyomaendrőd, Városi Képtár,
Kossuth u. 11.
Katona József Művelődési Központ,
tel.: (66) 283-524
Kunkovács László állandó fotókiállítása
Endrődi Tájház, Sugár u. 20.
Katona József Művelődési Központ, tel.: (66)
283-524

VÁRJUK MÁTRASZENTLÁSZLÓN!

Galyatetőtől 4 km-re Mátraszentlászlón, 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

Békés Megyei Civil Újság

NÉPSZAVA

Jeles napok
November 1.
Mindenszentek. III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét.
A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról
is emlékezzenek meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis az egyház szentjeinek ajánlotta.
November 2.
Halottak Napja. A mindenszentekkel ellentétben az ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem
a reformáció több vallása is elfogadja. A halottak
napja szintén önálló ünnep. Azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.
November 3.
A Magyar Tudomány Napja. 1825. november
3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a
magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia
létrehozását. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés született arról, hogy ez a nap
lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja,
amelyet először 1997-ben ünnepeltek meg.
November 4.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapja. Ezen a napon a szovjet
néphadsereg páncélosai Szolnokról Budapestre
vonultak: segítségükkel megkezdődött a „rendteremtés”. Az új forradalmi munkás-paraszt kormány, melynek vezetője Kádár János volt, fegyveres erőszakkal számolta fel az október 23-án kitört, ellentmondásoktól sem mentes forradalmat.
November 11.
Márton napja zárta le az áprilisban, Szent
György napján induló gazdasági munkákat,
ilyenkor kóstolták meg az új bort és vágták le
először a tömött libákat. A tél kezdetét jelzi, a
betakarítással összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az időszakra.
November 19.
Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század)
ünnepe. A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely rózsává változott, mikor atyja kérdőre vonta emiatt.
Időjárásjóslás kapcsolódik ehhez a naphoz, általában havazást várnak a gazdák, csak úgy mint
Katalinkor.
November 25.
Szent Katalin keresztény vértanú (IV. század) ünnepe. Katalin naphoz férjjósló hiedelmek
kötődnek. Régi időjárási megﬁgyelés szerint, ha
Katalin locsog (vagyis lucskos, nem fagy), akkor
Karácsony kopog (azaz jó hideg lesz). A Katalinnapi bál országszerte elterjedt volt a parasztság és
a polgárság körében egyaránt, divatja napjainkban újraéled.
November 25.
London, 1953. november 25., az évszázad
mérkőzése. Az MLSZ a neves győzelem tiszteletére 1993-tól ünnepli a 6–3-as rangadó időpontján a Magyar Labdarúgás Napját. A válogatott tagjai az évszázad mérkőzésén (1953. november 25.): Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos,
Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor.
November 30.
Szent András napja. András napja a legelterjedtebb férjjósló nap, ólomöntéssel, gombócfőzéssel igyekezetek a jövendőbeli személyét kitalálni. Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.
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DESSZERT

A HÓNAP VICCE

Erdei toalett

Almás pite
Az almás pite ősidők óta számít nagy klasszikusnak a magyar
gasztronómiában. Könnyen elkészíthető otthon, mindössze néhány
alma kell hozzá és persze az omlós
tésztához szükséges alapanyag.
Hozzávalók:
A tésztához: 1 1/3 bögre kefír
(kb. 4 dl), 25 dkg margarin, 40 dkg ﬁnomliszt,
12 dkg kristálycukor, 1 tojás sárgája, 1/2 citrom reszelt héja és leve, 1 csomag sütőpor, 1 cs.
vaníliás cukor, 1-2 evőkanál tejföl
A töltelékhez: 2 kg alma, fahéj, 2 cs. vaníliás cukor
Elkészítés: A margarint a lisztben elmorzsolom, a többi hozzávalóval ruganyos tésztává
gyúrom, és 2 majdnem azonos cipóra osztom.
Amíg pihen, az almák magházát kiemelem,
meghámozom, sajtreszelőn lereszelem. Egy kö-

zepes méretű, magasabb falú tepsit kivajazok,
morzsával körbeszórok. A sütőt 200 °C-ra előmelegítem. A nagyobb bucit veszem elő, lisztezett deszkán tepsi nagyságúra nyújtom, majd a
tepsibe egyengetem. Leheletvékonyan megszórom zsemlemorzsával, majd jöhet bele az előzőleg kinyomkodott reszelt alma. Ezután következik a második tésztabuci, ezt is hasonló méretűre nyújtom, és a félkész süti tetejére hengergetem. Villával megszurkálom, felvert tojás
sárgájával megkenegetem és 40 perc alatt megsütöm (tűpróba!). Ha kihűlt, szeletelhető.

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.-

2009. november

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

Az erdőben megnyitják a nyilvános WCt. Egyik nap a nyuszika és a medve egymás
mellett végzik a dolgukat. Amikor a medve
befejezte, megkérdezi a nyuszikát:
– Te nyuszika, hullik a szőröd?
– Nem – feleli a nyuszika.
Erre a medve fogja a nyuszikát, kitörli vele a fenekét, és utána kidobja az ablakon. Ez így megy néhány napig. A nyuszika már nagyon depressziós, és tanácsot kér
a rókától. Mondja a róka, hogy a medve ellen nincs mit tenni, de a depresszió ellen az
a legjobb, ha ő is ugyanezt csinálja egy nála
kisebb állattal. Másnap találkoznak újra,
és a nyuszika erősen biceg.
– Mi történt? – kérdezi a róka.
– Képzeld, bemegyek a WC-re, amikor
készen vagyok, kérdezem a mellettem levő
kisebb állattól, hogy hullik-e a szőre. Azt
mondta, hogy nem. Erre fogtam, kitöröltem vele a fenekem, és kiugrottam az ablakon.
– Nem jól csináltad! Őt kellett volna kidobni az ablakon!
– Könnyű azt mondani, de az a sündisznó volt!

OB III-AS TENISZ CSAPATBAJNOKSÁG

Bronzérem Gyomaendrődre, éves „bérlet” Szarvasra

A képen (balról): Szalbot Balázs, dr. Székács István, dr. Bencze Tamás, Ludman Sándor, Durucskó Péter, Nagy László, dr. Koltai
Lajos, Nagy Szabolcs (guggol), Lengyel Ákos, Sándor Csaba, Ronyec Zoltán és Nyíri Tamás
A képen látható teniszezőkben az a közös,
hogy saját klubjukban mindannyian szerephez jutottak az október elején befejeződött OB III-as csapatbajnokságban. A
felvétel a Szarvasi
TC és a SzeghalomGyomaendrődi TC
vegyes csapat egy-

más elleni Erzsébet-ligeti derbijét megelőzően készült, amelyet emlékezetes, nagy csatában a házigazdák nyertek, minimális különbséggel. Más kérdés, hogy a bajnokság
végelszámolásánál a mix együttes tagjai voltak eredményesebbek, ők ugyanis nyolc győzelemmel és hat verséggel bronzérmet érő
pozícióban zárták az évet, az újonc szarvasiak pedig négy-tízes mutatóval a hetedik

helyen végeztek, ami által sikerült meghoszszabbítaniuk a harmadosztályú tagságot.
Az OB III-as csapatbajnokság H-csoportjának végeredménye: 1. Szegedi VTKKinizsi 28 pont, 2. Tisza TC Csongrád 26,
3. Szeghalom-Gyomaendrőd TC 22, 4.
TSZSK Gyula 21, 5. Szentesi Kinizsi-SZTE
20, 6. Orosháza VTK 19, 7. Szarvasi TC 18,
8. Kiskunfélegyházi VTK 14.

