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A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség-Turisztikai Egyesület november 28-án első alkalommal rendezte 
meg a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka versenyt. A Bethlen Gábor Szakképző Iskola udvarán 
megtartott „disznólkodáson” készült képes beszámolónkról az 5. oldalon olvashatnak.

TÖMEGES DISZNÓTOR GYOMAENDRŐDÖN

Fesztivál és böllérpálinka verseny

Valamennyi főbb előzetes idei 
célkitűzését teljesítette a Békés-
szentandrási Hunyadi Mátyás 
Kajak-kenu és Szabadidő Sport-
klub – derült ki az egyesület ha-
gyományos évadzáró vacsorá-
ján, amelyet számos vendég, tá-
mogató, szülő és sportoló jelen-
létében tartottak meg november 
7-én a helyi Művelődési Házban. 
Az eseményt mások mellett meg-
tisztelte jelenlétével Csabai Edvin 
17-szeres maratoni kenu világ-
bajnok, Schmidt Gábor a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség főtitkára, 
valamint Hüttner Csaba, az után-
pótlás válogatott kapitánya. 

Folytatás a 13. oldalon A klub bázisa előtt idén átadott Kolonics-emlékpark

Három pozíciót javítottak a szentandrásiak

A karácsony a kereszténység 
egyik legfontosabb ünnepe, ame-
lyen Jézus születésére emlékeznek. 
A karácsony a szeretet ünnepe, 
amely nemcsak az ünnepnapokat, 
hanem az előtte lévő adventi idő-
szakot is a szeretettel, a meghittség-
gel aranyozza be. Advent a keresz-
tény kultúrkörben december 25-ét, 
a Megváltó Jézus Krisztus születé-
sének napját megelőző negyedik va-
sárnaptól számított időszak. A szó 
jelentése eljövetel. Advent első va-
sárnapja, a keresztény egyházi év 
első napja, mindig november 27. és 
december 3. közé esik.

Összeállításunk a 16. oldalon

Ünnepvárás

November 27-én hajnalban el-
hunyt Melis György operaéne-
kes, a magyar operajátszás egyik 
legnagyobb alakja. A Kossuth-
díjas művészt, a Magyar Állami 
Operaház örökös tagját 86 esz-
tendősen érte a halál.
Megemlékezésünk a 3. oldalon

Elhunyt
Melis György



2009. december Békés Megyei Civil Újság 2

A Körös-Völgye Alapítvány ingyenes tanácsadás mellett kedvez-
ményes kamatozású, rövid- és hosszú futamidejű hitelekkel segíti a 
kezdő és működő mikro- és kisvállalkozásokat. 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által kidolgozott és mű-
ködtetett Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkonstrukció és 
Mikrohitel Plusz konstrukció is igényelhető beruházási célra.

A beruházási célú hitelek felhasználhatók:
• vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, 

építéséhez, átalakításához,
• vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, 

berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
• tárgyi eszköz beszerzéshez, annak működtetéséhez kapcsolódó 

szoftver vásárlásához.
Röviden a hitelekről:
A Kisvállalkozói Hitel kondíciói (kisvállalkozók és mikrovállal-

kozások részére is):
Hitel összege 1-50 millió forint
Kamata változó 3 havi EURIBOR + 4%/év (jelenleg évi 4,72 %)
Sajáterő mértéke legalább a beruházás 15 %-a
Kezelési költség nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék egyszeri 1 % (az első folyósításkor kerül levonásra)
Projekt-vizsgála-
ti díj

(egyszeri 25.000 forint + hitel összeg 0,1 %-a) + 
áfa 

Rendelkezésre 
tartási díj 0,25 % / év

Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra

Kezességválla-
lás díja

a díjat az ügyfél helyett az MFB Zrt. fi zeti meg a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalko-
zási Hitelgarancia Alapítvány részére

Rendelkezésre 
tartási idő szerződéskötéstől számított maximum 2 év

Lejárat maximum 15 év
Türelmi idő szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év

Biztosítékok 
adósminősítéstől függően a biztosíték fedezeti ér-
téke legalább a hitel összeg és 1 éves kamatának 
100 %-a kell, hogy legyen

Hitelezésből ki-
zártak köre

mezőgazdasággal foglalkozók, szállítmányozók 
szállítási eszköz vásárlására, stb. (munkatársaink 
bővebb felvilágosítást nyújtanak ez ügyben)

A Mikrohitel Plusz kondíciói (csak mikrovállalkozások részére):
Hitel összege 1-15 millió forint
Kamata változó jegybanki alapkamat (jelenleg évi 6,5 %)
Sajáterő mértéke legalább a beruházás 15 %-a
Kezelési költség nem kerül felszámításra
Folyósítási ju-
talék nem kerül felszámításra
Hitelképesség-
vizsgálati díj 15.000 forint+áfa
Rendelkezésre 
tartási díj nem kerül felszámításra
Előtörlesztési díj
Kezességvállalá-
si díj

a készfi zető kezességvállalási díjat az ügyfél he-
lyett az MFB fi zeti meg a Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt. részére

Rendelkezésre 
tartási idő szerződéskötéstől számított 1 év
Lejárat maximum 10 év
Türelmi idő szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év

Biztosítékok 
adósminősítéstől függően a biztosíték fedezeti 
értéke legalább a hitel összeg és 1 éves kamatá-
nak 120 %-a kell, hogy legyen

Mezőgazdasági vállalkozások esetében 5 millió forint összeghatá-
rig kérhető a Mikrohitel Plusz. 

Emellett még két kedvező hitelkonstrukciót is kínálunk:
Új Magyarország Mikrohitel kondíciói, beruházási célra (csak 

mikrovállalkozások részére):
Hitel összege maximum 10 millió forint
Kamat fi x évi 6,49 % (hitelgarancia igénybevételével évi 

7 %)
Forgóeszköz fi -
nanszírozás maximum a beruházás 30%-ig
Sajáterő mértéke legalább a beruházás 20 %-a
Kezelési költség nem kerül felszámításra
Folyósítási költ-
ség 20.000 Ft+áfa
Hitelképesség-
vizsgálati díj 20.000 Ft+áfa
Rendelkezésre 
tartási díj szerződéskötéstől 30 napon túl évi 0,5 %
Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra
Rendelkezésre 
tartási idő szerződéskötéstől számított 60 nap
Lejárat maximum 10 év
Előleg a sajáterő leigazolását követően 100 %
Türelmi idő szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év
A fedezet hitelbiztosítéki értékének legalább a kölcsön összegét el kell, 

hogy érje (adósminősítéstől függően). 
Az Új Magyarország hitelt 100 %-ban forgóeszközre is lehet igényel-

ni, 6 millió forint összeghatárig, kamata fi x 6,49, hitelgarancia igény-
bevételével 7 %. Ez esetben a hitel futamideje 6 hónaptól 36 hónapig 
terjedhet, türelmi idő 2 hónap. A hitel felhasználható a tevékenység bő-
vítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszerzésére, 
biztosítására.

A forgóeszköz hitelhez nem kell önerőt biztosítani! 

A Mikrohitel kondíciói (csak mikrovállalkozások részére):
Hitel összege maximum 7 millió forint
Kamata fi x fi x évi 7 %
Sajáterő mértéke legalább a hitel összeg 20 %-a
Kezelési költség

nem kerül felszámításraFolyósítási ju-
talék
Hitelképesség-
vizsgálati díj 20.000 forint+áfa
Rendelkezésre 
tartási díj nem kerül felszámításra
Rendelkezésre 
tartási idő

szerződéskötéstől számított 2 hónap (kérelemre 
hosszabbítható)

Lejárat maximum 8 év
Türelmi idő szerződéskötéstől számított legfeljebb 6 hónap
Előleg a sajáterő bemutatását követően 50 %
A megkívánt biztosítékot a programot működtető Alapítvány hatá-

rozza meg az adott kölcsön ügylet függvényében. Mindegyik hitelkonst-
rukciót igényelhetik kezdő vállalkozások is. 

Részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal az alapítvány munka-
társaihoz! 

Ingyenes tanácsadással, tágas belső parkolóval a Vállalkozók Házá-
ban Békéscsabán, a Jókai utca 34. szám alatt várja meglévő és leendő 
ügyfeleit.

Az alapítvány telefon és faxszáma: 66/44 66 55; weboldal: www.
korosvolgye.hu; e-mail cím: info@korosvolgye.hu

Vállalkozói hitelek kedvező feltételekkel!
Forint alapú hitelek, 50 millió forint felsőhatárig
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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.

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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November 27-én hajnal-

ban elhunyt Melis György 
operaénekes, a magyar ope-
rajátszás egyik legnagyobb 
alakja. A Kossuth-díjas 
művészt, a Magyar Állami 
Operaház örökös tagját 86 
esztendősen érte a halál.

Az egyik legnagyobb ma-
gyar bariton 1923. július 2-
án a Szarvas melletti Csipkár-
tanyán született egy hétgyer-
mekes szlovák paraszti család 
legifj abb tagjaként. Magyarul 
csak ötévesen, iskolái megkezdése előtt tanult 
meg, méghozzá nem is akárhogyan, ő az egyet-
len Kazinczy-díjas magyar énekes. Énekelni a 
helyi evangélikus gyülekezet lelkészének bizta-
tására kezdett. Jelentkezett a Műszaki Egyetem 
építészmérnöki szakára, de végül a zene mel-
lett döntött. 1945-től tanult a Zeneakadémián, 
1949-ben lett az Operaház magánénekese.

Melis György Wagner hőseinek kivételé-
vel elénekelte a legnagyobb baritonszerepeket, 
volt Don Alfonso, Figaró, Falstaff , Papageno, 
Don Giovanni (a nemzetközi elismertséget is 
meghozó szerepét magyarul, olaszul és néme-
tül is énekelte). Bartók Béla Kékszakállú her-
cegeként a tragikus férfi hős megközelíthetetlen 
magányát hangsúlyozta. Az operát éppen har-
minc éve hatalmas sikerrel énekelték – először 
magyarul – Marton Évával a milánói Scalában. 
Nagy sikere volt Kacsóh Pongrác János vitézé-
ben, Kodály Székely fonójában, több kortárs 
zeneszerző (Ránki György, Szokolay Sándor, 
Petrovics Emil) darabjának bemutatóján. Erkel 
Ferenc Bánk bánjában volt Biberach, Petúr bán 
és Tiborc is, Kodály Háry Jánosában a címsze-
rep mellett később énekelte Napóleont is, bár 
hatalmas termete nem éppen erre a szerepre 
predesztinálta. Énekelt operettet (Cigánybáró), 

népdalt, magyar nótát, olykor 
oratóriumot. Versmondását 
rádiófelvételek őrzik, jelleg-
zetes alakja fi lmekben is fel-
tűnt, mint a Hány az óra Vek-
ker úr? és a Banánhéjkeringő 
című mozikban.

Műfajtól függetlenül ki-
emelkedett drámai és vígope-
rai karakterekben, nagy tra-
gédiák hőseként és őskomédi-
ásként. Színészként kiválóan 
ötvözte a romantikus indula-
tokat, a humort és a drámát. 

Nagy hangsúlyt helyezett az érthető szöveg-
mondásra, s még diplomás énekesként is járt 
énekmesteréhez.

Melis György igazán a Magyar Állami Ope-
raház színpadán volt otthon. Az intézménynek 
1989-ben lett örökös tagja, és 1991 decemberé-
ben ünnepelte kétezredik operai fellépését Mo-
zart Cosi fan tutte című operájában. Koncer-
ten több mint félezerszer szerepelt, rádiófelvé-
teleinek száma meghaladja a százat. Háromszor 
kapott Liszt Ferenc-díjat (1954, 1959, 1973), 
1962-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1967-
ben lett kiváló művész, 1986-ban megkapta a 
Bartók-Pásztory-, 1998-ban a Magyar Örök-
ség-díjat, 2003-ban a Magyar Állami Opera-
ház Mesterművésze kitüntetésben részesült. 
Ugyanebben az évben megkapta a Hazám-dí-
jat, és életútja elismeréseként a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal 
kitüntetést.

1988-ban díjat alapított: a Melis György-
emlékplakettel a legszebb, legtisztább magyar 
kiejtésű énekest jutalmazzák. Két évtized alatt 
csaknem húsz művész vette át az elismerést.

Európa-szerte és a tengerentúlon is nagy si-
kerrel vendégszerepelt, legnagyobb külföldi si-
kereit Mozart Don Giovannijával aratta.

ELHUNYT MELIS GYÖRGY

A magyar opera nagy alakja távozott

A Tessedik Sámuel Múzeum január végére 
Matók Sándor emlékkiállítást tervez. Ezúton kérjük azokat, akiknek bármilyen emlékük van, 
fénykép vagy szóbeli visszaemlékezés, keressenek minket, hogy minél színesebben tudjuk be-
mutatni a szarvasi fotográfus életútját.

Elérhetőségeink: Tessedik Sámuel Múzeum Szarvas, Vajda P. u. 1. Telefon: 20/522-8182, 
66/216-608, e-mail: hanzoterez@gmail.com. Illetve személyesen a múzeumban minden nap 
10 és 16 óra között várjuk a segítségüket!

Köszönettel: a szervezők

(részlet a Szarvas és Vidéke 1942. 
március 20. számából)

Felhívás!
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Elhunyt Melis György ......................... 3
Ki kicsoda Szarvason? .......................... 4
Tömeges disznótor Gyomaendrődön .. 5
Csabacsűd rendjét vigyázzák ............... 6
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Jeles napok ............................................ 7
Bemutatkozik: Templárius Alapítvány 8
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Harcművész házi bajnokság ............... 13
Teszt ..................................................... 14
Adventi rendezvénysorozat ................. 14
Otthonunk – Örménykút .................. 15
Programajánló .................................... 15
Adventtől karácsonyig ....................... 16
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Az egykori szerkesztőség megújult 
és megfi atalodott. Tagjainak száma 
6-ról 12-re bővült úgy, hogy az ere-
deti szerkesztőségből csak négyen 
maradtak. A felelős szerkesztő ismét 
dr. Kutas Ferenc (alsó és középfokú 
oktatás, sajtó); tagjai: Aszódi Antal 
(borítók, reklámoldalak) Bakulya 
Mihály és Nyári Mihály (sport), dr. 
Havrán Ákos (jogászok, politikai és 
érdekvédelmi szervezetek), K. Szarka 
Judit (egészségügy), dr. Marjai Gyula 

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 forgal-
mazzuk. Magas minőségű, 110-130 C°-on hőkezelt, antiallergén árufajták.

TERMÉKEINK

KERESSE TERMÉKEINKET!
Várjuk a kis- és nagykereskedőket!

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

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

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

Kis és nagy párnák egyedi 
csomagolásban

Körös Gyöngye (155x220)
Péter+János szett

KI KICSODA SZARVASON?

Tíz év után frissítették a helyi adattárat
Szarvason úttörő munkaként, tíz éve jelent meg Ki kicsoda 1990–

2000 címmel a helyi adattár.  A hivatalokban, otthonokban, a rejtvény-
fejtők körében helyi lexikonként használt könyvet máig eredménnyel 
forgatják. Az eltelt tíz év azonban szükségessé tette a megújítását. 

(felsőoktatás, kutatás), dr. Molitorisz 
Pál (Panteon), Paraszt Attiláné (mű-
vészeti alapiskola, civil szervezetek), 
Petneházi Andrea és Szimacsek Rita 
(képviselők, köztisztviselők, vállal-
kozások), dr. Reszkető Péter (felsőok-
tatás, képzőművészet). 

A könyv szerkezete változatlan ma-
radt: az abc sorrendjében rendezték el 
a szócikkeket a szerkesztők, a haszná-
latát névmutató segíti. Előrendeléssel 
(kedvezménnyel) 600 kötet kelt el, 

további 100 kerül kereskedelmi for-
galomba, 4500 Ft-os áron. A bemu-
tató után megvásárolható lesz a köny-
vesboltokban, a Városi Könyvtárban, 
a Tessedik Sámuel Múzeumban, a 
DEBI ABC-ben, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal portáján. 

A Ki kicsoda? Szarvas 2000–
2010 című kötet hivatalos bemuta-
tóját december 4-én, 16.30 órakor 
tartják a Polgármesteri Hivatal kör-
termében. A helyszínen 4000 Ft-os, 
kedvezményes áron vásárolható meg 
a könyv, amelyet igény esetén a szer-
kesztők a helyszínen dedikálnak. 

Dr. Kutas Ferenc

FELHÍVÁSOK!

Emlékkiállítás
A Tessedik Sámuel Múzeum 2010 január-

jában Cs. Pataj Mihály emlékkiállítást ren-
dez. Ezúton szeretnék felhívni a kistérség la-
kosainak fi gyelmét, hogy akinek a művész-
tanár által készített festménye, rajza, fény-
képe, illetve bármilyen emléke van, jelent-
kezzen személyesen a Tessedik Múzeumban 
(Szarvas, Vajda P. u. 1.) vagy a következő 
telefonszámokon: Fabó Éva (20) 318-4926; 
Horváth Mariann (20) 213-5575.

Jótékony adakozás
Az Élet Másokért Közhasznú Egye-

sület, a Templomos Lovagrend Árpád-
házi Szent Erzsébet Kommendája, a 
Templárius Alapítvány (és még sokan má-
sok) idén újra megrendezi a „Segítsünk a 
rászoruló gyermekeken” elnevezésű jóté-
kony célú adakozást.  

Tervek szerint 2009. december 17-én, 
csütörtökön 14 órától a Jézus Szíve Kato-
likus Templomban (gyomai városrész) 25 
gyomaendrődi, tartósan beteg gyerme-
ket nevelő családot, valamint 200 moldvai 
csángó családot szeretnének megajándékoz-
ni (ez utóbbi időpont egyeztetés alatt áll) a 
nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően. 
Gyűjtenek tartós élelmiszert, édességet, író-
szert, játékokat, könyveket, és bármi mást, 
ami egy gyermek számára örömet jelent.

A felajánlásokat a következő címekre vár-
ják: Vaszkó Sándorné, Gyomaendrőd volt 
OTP melletti könyvelőiroda; Szt. Imre 
Római Katolikus Plébánia Hivatal, 5502 
Gyomaendrőd, Fő út 1.; Közösségi Ház, 
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.

Akik anyagilag segítenének, azok az aláb-
bi számlaszámra utalhatják felajánlásaikat:

Élet Másokért Egyesület – K&H Bank: 
10402245-50505148-49571008

Templárius Alapítvány – Endrőd és Vi-
déke Takarékszövetkezet: 53200015-
11060273

A felajánlókat kérik arra, hogy adóigazo-
lás miatt adószámukat feltétlen tüntessék 
fel a befi zetés során a közlemény rovatban.
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A tucatnyi helybeli szerveződésen kívül 
egy-egy budapesti, csolnoki, salgótarjá-
ni, illetve vajdasági csapat vetélkedett a 
november 28-án első alkalommal meg-
rendezett Gyomaendrődi Disznótoros és 
Böllérpálinka Verseny keretében. Dinya 
László, az ötletgazda Gyomaendrődi 
Üdültetési Szövetség-Turisztikai Egyesület 
elnöke és Dezső Zoltán alelnök elmond-
ta: az idegenforgalom szempontjából holt 
szezonban próbálkoztak meg egy hagyo-
mányteremtő rendezvénnyel, ami olyan jól 
sikerült, hogy a folytatás sem maradhat el. 

Egyszerre 16 sertést pörzsöltek a böllérek

Volt, aki mielőbb alaposan megtisztította 
disznót

Más a feldolgozás közben tette meg 
ugyanezt

A legkeresettebb késztermék a kolbász volt

TÖMEGES DISZNÓTOR GYOMAENDRŐDÖN

Disznóvágó fesztivál és böllérpálinka verseny

A disznóvágási szezon kezdetén egy pótko-
csinyi sertést hoztak a Bethlen Gábor Szakkép-
ző Iskola udvarára. A 120 kilogrammos hízó-
kat Komlovszki Ferenc sertéstenyésztő szállítot-
ta, aki a megyei sertésfelhozatal kapcsán meg-
jegyezte: a bizonytalanság, a felvásárlási ár hul-
lámzása a legjellemzőbb. A téma kapcsán Jakab 
István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet-
kezetek Szövetségének elnöke hozzátette azt is, 
hogy míg Japánban és Dél-Koreában ragasz-
kodnak a magyar minőséghez, addig mi itthon 
sokszor Európa „szemetét” fogyasztjuk, mert 
olcsóbban kínálják.

– Fagyasztott húsból nehéz jó kolbászt ké-
szíteni – szögezte le Jakab István, aki maga is 
minden évben vág disznót és a kolbász mellett 
a toros káposztát szereti leginkább.

Prohászka Bélának, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség, egyben a zsűri elnö-
kének a halászlé a kedvenc étele, de a disznó-
toros étkeket sem veti meg. Miként dr. Csoma 
Antal, a gyomaendrődi Körösi Halász Szövet-
kezet elnöke sem, aki szintén a zsűri tagjaként 
nézte végig és bírálta a sertésfeldolgozás mun-
kafolyamatait.

– Több halászlevet főztem már, mint amennyi 

kolbászt töltöttem, jobban is értek hozzá – ma-
gyarázta az elnök, akinek disznótorban a sült ol-
dalas, a pecsenye a kedvence, jó fokhagymásan.

A zsűri tagjai elé folyamatosan érkeztek az 
ételek: hurka, kolbász, töltött káposzta, toros 
káposzta, abált szalonna, sváb savanyú máj, 
egyszóval minden mi szem-szájnak inger.

Tímár András, a böllérpálinka-verseny zsűri 
elnöke elmondta: nehéz volt rábírni a böllércsa-
patokat, hogy a szúró- és fordítópálinkából le-
adjanak egy kis üveggel a versenyre. Így is ösz-
szegyűlt azonban csaknem húsz nedű a szilvá-
tól a barackig, a birstől a meggyig.

Dezső Zoltán, a rendezvény szervezője lapunk-
nak elmondta, hogy reménykeltő volt az érdeklő-
dés, többen neveztek a versenyre, mint azt előze-
tesen várták, ezért jövőre folytatása következik. 

A rendezők köszönetüket fejezik ki segítsé-
géért az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet-
nek, az OTP Bank Gyomaendrődi Fiókjának, 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a 
Békés Megyei Képviselő-testület Mezőgazda-
sági Bizottságának, a Hőtechnikai és Gépipa-
ri Kft.-nek, a Németh Nyílászáró Gyártó Kft.-
nek, a Juventus Rádiónak, a Liget Fürdőnek, a 
Spa Hungary Holding Zrt.-nek, a Körös Bú-
toripari Kft.-nek, valamint a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskolának.      H. E.

A LEGJOBBAK
A disznótoros versenyt a zsűri döntése 

alapján, 16 csapat közül a Felsőrészi Olva-
só- és Gazdakör nyerte. Az ezüstérmes is 
gyomaendrődi csapat lett az Agnátus Kft. 
révén, a harmadik helyen pedig budapesti 
az Icon nevű szerveződés végzett.

Pálinkaverseny: 1. Suttyomba-csepp (eper-
fahordóban érlelt szilva) a gyomaendrődi 
Szujó családtól, 2. Dudás József (barack 
pálinkájával) a vajdasági Kishegyesről, 3. 
Gyomaendrődi Felsőrészi Olvasó- és Gaz-
dakör (szilva pálinkájával).
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MÉDIAPARTNERÜNK

KEMÉNY T ZIFA ÁRUSÍTÁS 

Érdekl dni, megrendelni

a nap bármely szakában!

Telefon: 06-20/263-2419

KEMÉNY TŰZIFA 
ÁRUSÍTÁS

Érdeklődni, megrendelni a nap 
bármely szakában!

Telefon: 06-20/263-2419
A Vajda Péter Művelődési Köz-

pont és a Szarvasi Rákbetegek 
Klubja szervezésében november 
21-én negyedik alkalommal tar-
tották meg „A rák ellen, az embe-
rért, a holnapért” Társadalmi Ala-
pítvány egészségmegőrző, reha-
bilitációs tevékenységet szolgáló, 
gyógyulást segítő egészségkonyha 
programját.

Az esemény keretében az alapít-
vány dietetikusai, Kisa Judit és So-
mogyi Gyöngyi tartottak tájékozta-
tót a teljes értékű táplálkozásról, a 
táplálkozás egészséges alapanyaga-
iról, a főzési modulokról, melyek-
kel ezek biológiai értéke megment-
hető. Az előadások után több íz-
letes és fi nom ételt készítettek el a 
résztvevőkkel együttesen.     ZséM

RÁKBETEGEK KLUBJA

Az egészség a konyhában kezdődik

– Az alapítványt a Szarvas és Vi-
déke Takarékszövetkezet hozta lét-
re még 1990-ben. A szervezet cél-
ja a helyi szociális, nevelési, oktatási 
és sport tevékenység felkarolása, va-
lamint a környezet- és természetvé-
delem támogatása. Karitatív bevé-
teleinkből, illetve az egyszázalékos 
felajánlásokból segítjük továbbá a 
belvízvédelemmel, a közforgalom 
számára megnyitott utak fejleszté-
sével és fenntartásával kapcsolatos 
feladatok ellátását is. Próbálunk fi -
gyelmet szentelni az egészségünk 
megőrzésére és tiszta környeze-
tünkre, és igyekszünk megterem-
teni a szabadidő, testet-lelket építő 
eltöltésének a lehetőségét minden 
korosztály számára – foglalta össze 
az alapítvány tevékenységét Molnár 
József kuratóriumi elnök.

Hogy nevesítve milyen projektek 
fűződnek az alapítványhoz, annak 

BEMUTATKOZIK

Csabacsűd rendjét vigyázzák

A szobor, amely a falu 
jelképévé vált

A játszótér kialakítását a szülőkkel közösen végezték

Az utóbbi években egyre hangsúlyosabb fi gyelmet kap a környe-
zetvédelem, így szerencsére folyamatosan gyarapszik azok szá-
ma, akik számára alapvető fontosságú, hogy óvják a természe-
tet, védjék a környezetüket. Csabacsűdön „hivatásszerűen” ezt 
a feladatot a kiemelten közhasznú szervezetként működő Tiszta 
Környezetünkért Alapítvány látja el.

Tiszta Környezetünkért 
Alapítvány

5551 Csabacsűd, Sallai u. 5.
Kuratóriumi elnök: Molnár 

József. Tagok: Gilanné 
Radványi Rózsa, Lestyan Goda 

Pál, Roszik György, Surina 
Györgyné.

kapcsán a következőket mondta a 
szervezet vezetője, aki 2006 no-
vemberében „örökölte meg” ezt a 
tisztet Szarvas város aljegyzőjétől, 
Paluskáné Udvarhelyi Judittól:

– A kuratórium igyekezett olyan 
elképzeléseket felkarolni, amelyek 
a település esztétikai képét növelik, 
közösségi használatát javítják. Anya-
gi támogatást nyújtottunk például 
a nagyközség címerében is fellelhe-
tő túzokkakas szobor felállításához, 
vagy a szülői munkaközösség segítsé-
gével a kispályánál található játszótér 
kialakításához. Az itt élők számára 
mindenképpen fontos beruházás volt 
a belvízelvezető rendszer megvalósí-
tása, amelyet mi is támogattunk. Ez-
úton is szeretném megköszönni a gaz-
dálkodó szervezetek, illetve nagyon 
sok magánszemély segítségét, közre-
működését, személyi jövedelemadója 
egy százalékának felajánlását. 

A fentiek csak a legjelentősebb 
fejlesztések voltak azok közül, 
amik a Tiszta Környezetünkért 
Alapítványhoz fűződnek. Ezen 
felül több olyan tevékenységet is 
támogat a szervezet, amely hang-
súlyt fektet a tiszta, virágos kör-
nyezet megteremtéséért. Tavaly 
egy önjáró fűnyíró traktor vásár-
lását támogatták, idén az iskolai 
gázkazán cseréjéhez járultak hozzá 
600 ezer forinttal.

– Rendszeres teendőnk is akad-
nak, amik javítják a helyi emberek 
közérzetét és a település esztétikai 
képét – tette hozzá Molnár József. 
– Ezek közé tartozik a zöld területe-
ink szépítése, és a közterületeink je-
lenlegi állapotának megőrzése. Jö-

vőre például közmunkások segítsé-
gével kétezer akác csemetét szeret-
nénk kitelepíteni a külterületi utak 
mellé. Hangsúlyt fektetünk az il-
legális hulladéklerakók felszámo-
lására is, valamint a szelektív hul-
ladékgyűjtés népszerűsítésére. Az 
alapítvány azt szeretné elérni, hogy 
a lakosság megértse ennek fontos-
ságát. Úgy véljük, hogy iskolai fi -
gyelem felhívással, illetve a környe-
zettudatos szemlélet hangsúlyozá-
sával nagymértékben fejleszthető a 
szelektív hulladékgyűjtés, az újra-
hasznosítás révén pedig energiát és 
nyersanyagot takaríthatunk meg. 
Közös érdekünk, hogy megfelelő 
minőségű úthálózatunk, tiszta kör-
nyezetünk, vagyis olyan falunk le-
gyen, amelyről gyerekeink, fi atalja-
ink és az itt lakók azt mondhassák: 
jó Csabacsűdön élni!

Bakulya Mihály
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A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társu-
lása az Európai Unió támogatásával – az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Programja keretében 
– a TÁMOP 5.2.5 pályázati rendszerének 
kiírásában elnyert támogatás segítségével 
2009. március 1. napjától kezdődően felállí-
totta a Körös-szögi Kistérség Ifj úsági Infor-
mációs Szolgálat és Közösségi Tér Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központját, frekventált 
telephelyén, Szarvason a Bethlen u. 11/2. 
szám alatt. 

A kissé rideg külső korszerű, otthonos belsőt takar

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kistérségi Ifj úsági Információs Szolgálat

Ezen gyermek- és ifj úságfejlesztő projekt és 
közösségi feladat ellátását a kistérség minden 
települése részére, annak 12–29 éves célcso-
portjai számára biztosítják. A működtetést 
végző szervezeti felépítésben a projekt szak-
mai vezetője egyben az intézményvezetője is, 
míg a projekt által biztosított szolgáltatásokat 
(információ-szolgáltatás, tanácsadás, képes-
ség- és készségfejlesztő, egészségügyi progra-

mok) a projekt szakemberei végzik folyama-
tos munkával, illetve az operatív feladatokat 
önkéntes munkatársak (pl.: a Baraka Egye-
sület közvetítésén) és együttműködő partne-
rek segítségével látják el.

Komplex szolgáltatási palettával várják az 
érdeklődőket, melynek leginkább nyitott és 
komplexebb eleme az információs szolgálta-
tás a közösségi tér segítségével. A szolgálta-
tások igénybevétele a célközönség számára 
elérhető módon, tehát a gyermek és ifj úsá-
gi korosztály szabadidejéhez igazodóan tör-
ténik a hét napjain 8–18 óra közötti nyitva 
tartással, valamint hétvégén szervezett prog-
ramok, előadások tartásával, több mint 400 
segítő találkozással havonta. A hétközi igény-
bevétel során folyamatosan elérhető az ösz-
szeállított, elsősorban kistérségi és helyi (in-
formációkra) sajátosságokra építő adatbázis, 
mind papíralapú nyomtatott, sokszorosítha-
tó formában, mind számítógépen, letölthető, 
vagy e-mailen továbbküldhető formában. A 
fi atalság által hozzáférhető módon, 3 aszta-
li számítógép konfi guráció áll rendelkezés-
re, akár önállóan, esetleg szakmai segítséget 
kérve az azonos esélyű információhoz jutás 
elve szerint. Akár a kisebbségek nyelvi hozzá-
férés-biztosítását tekintve, vagy mentális fo-
gyatékosság miatti akadályoztatottságot ki-
küszöbölve elérték a szabad információhoz 
való hozzáférést a szakembereik és önkénte-

seik nyelvismeretének (szlovák, cigány) kö-
szönhetően, illetve a szakismeretekkel bíró 
gyógypedagógusok segítségadásán keresztül. 

A projekt tanácsadási eleme, az ifj úsági ta-
nácsadói szolgáltatást biztosító tevékenységi 
szférák az életvezetési tanácsadás, a mentál-
higiénés tanácsadás a pszichológiai, a tovább-
tanulási tanácsadás, pályaválasztás, pályaori-
entáció; a munkapiaci tanácsadás, a jogi, di-
ákjogi és civil szervezetek tanácsadás, illetve 
a pályázati tanácsadás fi ataloknak, amelyek-
kel heti rendszerességgel várja célcsoportjait.

Közösségi tér megvalósított programele-
mei között található két, szeminárium jel-
leggel működő szociális képesség-fejlesztést 
elősegítő programelem: a Kör-Körös Klub és 
az Életvezetési klub, melyek heti rendszeres-
séggel működnek, és fokozott értékkel bír-
nak a hátrányos helyzetű családi háttérből 
származó gyerekek (kallódó, csellengő gye-
rekek); valamint foglalkoztatási rendszerből 

kiszorult, vagy társadalmilag lecsúszott fi a-
talok részére. 

A projekt mentális készség- és képességfej-
lesztő programelemek megvalósításával is se-
gíti célcsoportját, melyek középpontjában a 
személyiség, az intellektus és a közösségbe 
való beilleszkedés készségei állnak. A szer-
vi-, fi zikai képességeikben hátrányt szenve-
dő gyermekek és fi atalok együttes fejleszté-
sen vehetnek részt az átlagos képességekkel 
bíró társaikkal együtt azokon a testi kész-
ségfejlesztő program-együttesen. A komplex 
szabadidős tevékenységek során elsősorban 
ismeretterjesztő, és gyakorlatias formában 
nyújtott bemutatókat tartanak a teljes cél-
csoport számára elsősorban egészségnevelési 
célzattal, előadások, programfolyamok, vala-
mint nyílt napok – ifj úsági-, családi napok 
– formájában.

A beruházás és fejlesztés európai uniós tá-
mogatásból valósult meg, fontos követel-
mény volt, hogy a gyermek- és ifj úsági társa-
dalom szociális, egészségügyi ellátás színvo-
nalán túl a regionális és kistérségi fejlesztést 
is szolgálja. 

NÉPSZAVA

Jeles napok
December
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előt-

ti negyedik vasárnappal kezdődik. Az adventi 
koszorú készítése a XIX. században jött divat-
ba. Ma hagyományosan fenyőgallyakból készül 
a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 he-
tét jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örök-
zöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi 
ünnepkör domináns színei. Minden héten egy-
egy újabb gyertyát  kell meggyújtani  a koszo-
rún. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú 
a szíves vendégvárást reprezentálja.

December 4.
Szent Borbála keresztény vértanú emléknap-

ja. A bányászok, tüzérek, hajadon lányok vé-
dőszentje. Női munkatilalmi nap, tilos fonni, 
varrni. Seperni sem szabad, nehogy elseperjék 
a szerencsét. A női látogató ezen a napon nem 
szerencsés és nem szabad kölcsönadni sem. 

December 6.
Miklós napja, Magyarországon Mikulás ün-

nepe. Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztí-
tott cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek 
narancsot, diót, csokoládét, a „rosszak” kram-
puszt és virgácsot. 

December 9.
A Labdarúgás Világnapja. 1995 óta a FIFA e 

világnappal emlékezik meg az ENSZ fennállá-
sának 50. évfordulójáról.

December 13.
Luca napja. Ehhez a naphoz kötődik a legis-

mertebb hagyomány, a Luca-szék készítés. Ezen 
a napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden 
nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta el-
végezni, de karácsony szentestére készen kellett 
lennie. Az éjféli misére magukkal vitték, és ha 
ráálltak, meglátták a boszorkányokat. 

December 21.
A csillagászati tél december 21-én kezdődik. 

Ez az év legrövidebb napja. A három téli hóna-
pot három, hókristály köpenyeges, fekete ruhás 
öregember jelképezte, kezükben a Bak, Vízön-
tő, illetve a Halak jelével. 

December 24.
A mai értelemben vett, keresztény karácsony-

ról a IV. század óta emlékezünk meg, eredeti-
leg december 25-e Jézus születésnapja, az előző 
este karácsony vigíliája, más szóval karácsony 
böjtje vagy Szenteste, 26-a pedig az ünnep má-
sodik napja. Hagyományosan ezen a napon ál-
lítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén ajándé-
kozzák meg egymást a családtagok Magyaror-
szágon. A karácsonyfát hagyományosan Vízke-
resztkor (január 6.) bontják le.

December 31–január 1.
Szilveszter és Újév napja. Szilveszter a polgá-

ri év befejező, január 1-je pedig a következő év 
kezdőnapja. A szilveszteri szokások közös cél-
ja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, 
szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen 
fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zaj-
keltő szokások, melyek célja az ártó, rontó erők 
távol tartása a háztól. A január 1-i évkezdés a 
Gergely-féle naptárreform után vált általános-
sá. Az új év első napjához számos hiedelem, 
babona kötődik, mert ennek a napnak a lefo-
lyásából következtettek az egész évre. Így pél-
dául semmit sem szabad ezen a napon kiadni 
a házból, mert akkor egész évben minden ki-
megy onnan. 

Elérhetőségek
Cím: 5540 Szarvas, Bethlen u. 11/2.
Telefon/fax: 20/ 959-74-60
Web: www.koroshumszolg.hu



2009. december Békés Megyei Civil Újság 8

A Templárius Alapítvány a Temp-
lomos Lovagrend Ma gyar  országi 
Praeceptóri ájá nak civilszerveze-
te, 1997-ben azzal a szándékkal 
jött létre, hogy hazai és határon 
túli diákoknak lehetőséget adjon 
Magyarország, annak kultúrája, 
népe és eredete megismeréséhez. 
Ugyancsak a céljaik között sze-
repel a fi atalok egyéni és közös-
ségi kapcsolatainak megterem-
tése, közreműködés a szabadide-
jük hasznos eltöltéséhez, továb-
bá – anyagi és erkölcsi értelem-
ben egyaránt – a magyarországi 
rászorulók támogatása. Az ala-
pítvány eddigi tevékenységéről 
Ungvölgyi János, a kuratórium 
elnöke adott tájékoztatást: 

Az októberre eredeti állapotában felújított Endrődi Közösségi Ház

Január végén, Endrődön tridenti mise keretében emlékeztek 
meg p. Árva Vince atyáról és elhunyt lovagtestvérükről, fr. 

Nagy Károlyról

Csoportkép az idei tari cserkésztáborból 

BEMUTATKOZIK

A rászorulók és a fi atalok oltalmazói

Templárius Alapítvány
Székhely: 5502 Gyomaendrőd, 

Martos Flóra u. 5. 
Adószám: 18856617-1-04

A szervezetről további 
információk találhatók a 

www.templarius.hu internetes 
oldalon.  

– Immár tizenöt esztendeje an-
nak, hogy határon túli magyar fi -
atalokat táboroztatunk Magyaror-
szágon a kanadai Rákóczi Alapít-
vánnyal közösen. A program kere-
tében minden évben százötven diák 
ismerkedik meg hazánk történelmi 
nevezetességeivel. Reménykedünk 
abban, hogy a jövőben a tábor részt-
vevői képezik majd a magyar értel-
miséget. Emellett cserkésztáboro-
kat is szervezünk, ennek otthont 
adott már Tompa, Gyomaendrőd, 
Doboz, Pécs, Borsodnádasd, Bala-
ton és Tar is. A cserkésztáborban 
részt vesznek roma gyermekek is, az 
iskolapadon kívüli környezet jó al-
kalmat nyújt egymás kultúrájának, 
szokásainak megismerésére. 

A Templárius Alapítvány székhe-
lye mellett Gyomaendrődön van a 
Templomos Lovagrend Árpád-házi 
Szent Erzsébet Kommendája is. Itt 
kezdődött el 2001-ben „Segítsünk 
a rászoruló gyermekeken!”címmel 
a lovagrend és az alapítvány legis-
mertebb karitatív kezdeményezése, 
mely mára az Adományozás Napja 
néven az Európai Unióban is ismer-

té vált. Az elmúlt évben eljutottak a 
kárpátaljai Beregszászra, idén pedig 
Gyomaendrőd mellett a moldvai 

csángókhoz, Pusztinába készülnek 
december folyamán.

– A Bethlen Gábor Szakképző 
Iskolában dolgoztam, mint kollégi-
umi nevelőtanár – emlékezett visz-
sza a kezdetekre Ungvölgyi János 
– és azt láttam, hogy egyre több 
gyereknek okoz problémát az ét-
kezés befi zetése. Egyik dámánkkal 
ezt megbeszéltük, és eldöntöttük, 
hogy igen szűkös anyagi lehetősé-
geinkhez mérten karácsony előtt 
meglátogatunk néhány családot, 
akiket megajándékozhatunk tar-
tós élelmiszerrel, édességgel. Hihe-
tetlen fogadtatás és fölrázó élmény 
ért bennünket. Akkor megfogad-
tuk, hogy a karácsony előtti idő-
szakban minden évben több csa-
ládot lepünk meg, és az ajándéko-
kat templomban adjuk át. Kezdet-
ben csak tizennégy, majd hetvenöt 
családnak szereztünk meglepetést, 
mára ez a szám meghaladja a két-

százat. Az idei adományozás lesz a 
nyolcadik a Gyomai Jézus szíve Ka-
tolikus Templomban, december 17-
én. Ilyenkor számos fővédnök tisz-
teli meg a rendezvényt, mint pél-
dául Olaszországból lovagrendünk 
nagymestere, vagy uniós képviselők 
Brüsszelből. 

A Templárius Alapítvány sokszí-
nűségét jelzi, hogy a fenti tevékeny-
ségek mellett a szervezet partnere a 
Magyar Külügyminisztériumnak, 
részt vesz az Országos Területfejlesz-
tési Tanács mellett működő Civil 
Egyeztető Fórum munkájában, il-
letve tagja a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium Karitatív Tanácsá-
nak. Az alapítvány ezen felül 2006 
márciusától a Gyomaendrődi Ön-
kormányzattal kötött közművelődé-
si megállapodás alapján működteti 
az Endrődi Közösségi Házat. 

Molnár Lajos
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A NAGYCSALÁDOSOK NEM TÉTLENKEDNEK

Mozgalmas őszi napok képekben kifejezve

A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületében mozgalmasan telt az idei ősz is. Voltak játszóházaik… 

Részt vettek a Szilvanapon… Újkígyóson a „Centrumban az Egészség” programon…

Volt Világ Gyalogló Nap és kerékpáros kirándulás…

Készültek Halloweenre… És folyamatos volt a klubélet

Véradás
A Magyar Vörös-

kereszt Területi Szer-
vezete december 28-
án, hétfőn véradást 
szervez Szarvason. A 
véradókat délelőtt 8 és 12 óra között 
várják a Polgármesteri Hivatalban.

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

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

A panzió 500 méterre található a Bar-
langfürdőtől.

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

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

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

Az orvosokból és művészekből álló Kor Kont-
roll Társaság immár negyedik éve tart egészség-
napot Gyomaendrődön, az Endrődi Közössé-
gi Házban. Az idei rendezvényre november 14-
én került sor, ezt a napot az inkontinenciának 
szentelték. 

A jelenlévő orvosok elmondták a vizelet visz-
szatartási zavarban több mint 600 ezer ember 
szenved ma Magyarországon. Háromból ket-
tő azonban nem fordul orvoshoz, és aki igen, 
általában az is több éves várakozás után teszi 
meg, amikor már mindennapossá válik a prob-
léma. Az ok pedig az, hogy a betegséget a leg-
többen szégyellik, ami bár nem helyes, de végül 
is érthető, hiszen a betegek az egyik első illem-
szabályt szegik meg, amivel gyerekkorukban a 
szocializáció során találkoztak. Pedig nem ér-

demes szenvedni, mert a betegek életminősé-
ge viszonylag egyszerűen és jelentős mértékben 
javítható.

A rendezvény alatt a szűrővizsgálatokon 
stresszt, vércukrot, vérnyomást és testzsírt mér-
tek. A komoly téma mellett szórakozásra is nyí-
lott lehetőség. A résztvevők Kegye János, Karda 
Bea és Uhrin Benedek műsorát láthatták és hall-
hatták. A legvégén tombolasorsolás volt, ahol 
értékes nyeremények találtak gazdára. A 43 
ezer forint tombolabevételt a Templárius Ala-
pítvány szeretné pályázati bevételből megtolda-
ni és ebből egy csocsó asztalt vásárolni a fi ata-
loknak. A múlt évben két pingpongasztalt vet-
tek, ami már rendelkezésre áll a betérő fi atalok-
nak és mozgásra vágyóknak. 

Molnár Lajos

Karda Beáta és Uhrin Benedek

Kegye János pánsípművész műsora

NEM TABU TÉMA

Endrődi egészség-nap

Köszönet érte
A szervezők ezúton mondanak köszönetet 

dr. Dávid Imrének, a Bethlen Gábor Szakkép-
ző Iskola és Kollégium megbízott igazgatójá-
nak, Várfi  András polgármesterek és Dinyáné 
Bánfi  Ibolya könyvtár vezetőnek, hogy önzet-
len segítségükkel hozzájárultak a program si-
keres megrendezéséhez. Ugyancsak háláju-
kat fejezik ki az Astellas Pharma Kft.-nek, 
az Országos Alapellátási Intézetnek, az EGIS 
Gyógyszergyárnak, a 77 Elektronikának, az 
Iránytű Mérnöki Irodának, a MONA Bt.-
nek, B. Király Györgyinek, a Kor-Kontroll Tár-
saság elnökének, és mindazoknak, akik az elő-
készítő és szervező munkában részt vettek. 

A rendezvényt tombolatárgy felajánlás-
sal segítette: Papírbolt (Uhrin Emese), O-
Mart Könyvesbolt, Melódia Könyvesbolt, 
„Kincs az Életed” Közhasznú Alapítvány, 
„Gyomaendrődi Idősekért” Alapítvány, 
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Han-
gya Lajosné, Lehoczkiné Tímár Irén, Gellai 
Józsefné, Ladányi Gáborné, Endrődiek Bará-
ti Köre Egyesület, Rekline Stúdió (Hornok 
Ernő), Uhrin Benedek, Fekécs Imréné, Lo-
vász Kálmánné, Tourinform, Liget Fürdő, 
Orvos Andrásné – Zepter, Okulár Optika, 
Hornokné Hunya Jolán, Farkasinszki Zsu-
zsanna, Nyíri Mária.
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Igazi, napsütéstől szikrázó, őszi-
es idővel lepte meg az egyre szín-
pompásabb természet azokat a ki-
rándulókat, akik az október 23-
i ünnepen és az azt követő hétvé-
gén a Szarvasi Arborétum látoga-
tására szánták idejüket. A friss le-
vegőn való séta az arborétum őszi 
színekben pompázó fái alatt, hajó-
kázás a Katalin II. sétahajón, kelle-
mes időtöltést nyújtott az odaláto-
gatóknak. Ám akit a természet al-
kotta csodákon túl, az emberi kéz, 
találékonyság által készített alkotá-
sok is érdekeltek, az is megtalálhat-

ta magának a megfelelő időtöltést, 
hiszen a Szarvasi Kézműves Egye-
sület tagjainak jóvoltából kézmű-
ves foglalkozások, alkotások is vár-
ták az érdeklődőket. A helyi médi-
ában hirdetett „Tök-jó” programok 
már pénteken délelőtt elkezdődtek. 
„Toboz-Manót”, „Csutka-Rozit” 
készíthettek az ügyeskedő gyerekek 
Décsei Mónika és Maczkó Ferencné 
segítségével, miközben bárki kipró-
bálhatta a kukoricamorzsolást, el-
bíbelődhetett a kukoricával, csut-
kával. Vajda Tiborné kenőtoll-ké-
szítő segítségével liba és tyúktollak-

ból készíthettek díszvirágot a gye-
rekek. A hangulatot Árgyelán János 
kovácsmester is „szította” patkó-
kovácsolás közben kis kovácsmű-
helyében. Szombaton Gyekiczkiné 
Piroska bábjaival, a tévé-macis Sza-
bó László pedig rajzaival várta az 
alkotni vágyó gyerekeket. A vasár-
nap végül varrással, papír-holmik 
készítésével telt. Sonkolyné Zsófi  pa-
pírtökökből ragasztott széljáték ké-
szítését mutatta be, Kuruczné Teri-
kénél levelekből, kartonból ragasz-
tott „Ősz anyót”, textil „Levél-ma-
nót” készíthettek az érdeklődő gye-

rekek. Levelek satírozásával színes 
képek is készültek. Kisné Szalai 
Edina a csöppet sem nehéz, pufók 
„Tök Jancsik” varrásában segített. 
Aki nem kapott kedvet az alkotás-
hoz, az Bolza Marietta festményei, 
és Kiss Eszter tűzzománc képeinek 
kiállításán kívül a Szarvasi Kézmű-
ves Egyesület kiállítását is megte-
kinthette. Úgy gondolom, aki ezen 
az őszi levelekhez hasonlatos színes 
programokon részt vett, az nem 
unatkozhatott. 

Találkozunk jövőre is!
„Foltos” Edina

TÖK-JÓ VOLT

Kézműves programok az Arborétumban

A nap jelképei Alkotómunka Kukorica morzsolás

Szalmacsodák Még több tök

Sokakat nyugtalansággal tölt el az, hogy a ser-
tés infl uenza vírusnak már számos halálos áldo-
zata van, és úgy néz ki: a terjedése nem állítható 
meg. Viszont a rendelkezésre álló védőoltás, hi-
ába rendelkezik kiváló nemzetközi minősítéssel, 
megosztja a közvéleményt. S, hogy mit tehetnek 
azok, akik nem bíznak a vakcina hatékonyságá-
ban? Nos, számukra van egy ajánlatunk. A ter-
mészet, ahogy eddig sem, most sem hagy cser-
ben minket. Régről tudjuk, hogy a kínai csillag 
ánizsból előállított Tamifl u nevű gyógyszer ha-
tékonyan akadályozza meg az infl uenza vírust 

abban, hogy a sejtek falán áthatolva azokat meg-
betegítse. Ehhez a vírus egy neuraminidáz nevű 
fehérjét használ, amit a Quercetin és sikiminsav 
kombinációját tartalmazó Tamifl u közömbösít. 
A Tamifl ut „összerakhatjuk” áfonyából, ami va-
lóságos Quercetin bomba és jó minőségű fehér 
borból, amiben a sikiminsav tartalom kifejezet-
ten magas. Ha ezt a kombinációt még kiegészít-
jük Colostrummal is (ami az infl uenza vírusát 
különösen hatékonyan pusztítja), akkor meg-
nyugodhatunk, nem vagyunk kiszolgáltatva 
egyáltalán ennek a vírusnak. Valószínű egyéb-

ként, hogy a jelenlegi vírus távoli rokona a hír-
hedt spanyolnáthának, ami az első világháború 
után majd húszmillió embert pusztított el. 

Hogy néz ki tehát a hatékony védekezés ez el-
len a vírus ellen? 

– Napi két csésze fehér tea (nagyon magas a 
polifenol tartalma, kb. kétszerese a legjobb zöld 
teának), jó minőségű fehérborral kombinálva 
felnőttek esetében. 

– Naponta 2 x 1 kapszula tőzegáfonya (1400 
mg), 2 x 1 kapszula Colostrum vagy egy kapszu-
la Super Colostrum.

EGÉSZSÉGPERCEK

Immunerősítő csomag infl uenza ellen
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (IV.)
Sokan azt hiszik, hogy azzal, hogy „kinéz-

nek” maguknak egy pályázati kiírást, elegen-
dő 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 EU-s pályázatot készít, akkor fi gyelembe 
kell vennie két olyan elvárást, amelyet a projekt 
minden szakasza során (létrehozás, megvalósítás, 
működtetés) érvényre kell juttatni és be is kell 
mutatni. Ezek a szempontok az úgynevezett ho-
rizontális szempontok. 

Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség. Az esélyegyenlőségi elvárás ke-

retében minden EU-s támogatással megvalósuló 
projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlő-
ség biztosításához. A projektben az esélyegyenlő-
ségi szempont érvényesítése nem választható, an-
nak a projekt szerves részét kell képeznie. Hazánk 
adottságainak fi gyelembe vételével 6 olyan esély-
egyenlőségi területet jelöltek ki, melyek hozzájá-
rulhatnak az esélyegyenlőségi célcsoportok hely-
zetének javulásához. Ezen területek az alábbiak:

– Családbarát munkahelyi körülmények meg-
teremtése, erősítése; 

– Nemek közötti esélykülönbségek csökkentése; 
– Akadálymentesítés előrehaladása; 
– Fogyatékkal élők életminőségének és munka-
piaci esélyeinek javítása;

– Romák életminőségének és munkapiaci esé-
lyeinek javítása; 

– Más hátrányos helyzetű csoportok munkapi-
aci és társadalmi esélyeinek javítása. 

Fenntarthatóság. Hasonlóan az esélyegyenlőségi 
szemponthoz, a fenntarthatósági szempont is olyan 
Európai Uniós elvárás az egyes megvalósítandó pro-
jektekben, amire a tervezéstől a megvalósításon át 
a működtetés alatt oda kell fi gyelni. Abból kell ki-
indulni, hogy az emberek a mindennapi szükség-
letük elérése érdekében a környezetükből veszik 
el azokat az erőforrásokat, amelyeket a természet, 
a földi rendszer a létezése óta felhalmozott. Olyan 
módon kell tehát a fejlesztéseket tervezni és elindí-
tani, amely nem károsítja aránytalanul a környeze-
tet és hosszú távon hatékony lesz. Egyszerűbben fo-
galmazva „úgy használjuk a mai napot, hogy a hol-
napnak is megmaradjon”. Az egyes pályázatok több 
esélyegyenlőségi intézkedést, és különböző fenntartha-
tósági intézkedést neveznek meg, amiből a pályázók 
meghatározhatják azokat, amelyeket a projekt során 
a „magukévá kívánnak tenni”. Utóbbiak körébe tar-
tozik például a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, 
megújuló energiák hasznosítása, zöldterület biztosí-
tása stb. (rengeteg van, ez csak néhány példa). Sok 
esetben a fenntarthatósági szempontok megvalósí-
tása nem jár többletköltséggel, csupán egy kis szem-
léletváltást igényel. Fontos viszont, hogy azokat a 
vállalásokat, amit a pályázatban megjelöl a pályázó 
(a többletvállalásokat is) a projekt későbbi szakasza-
iban számon fogják kérni, vagyis az ellenőrzések so-
rán igazolni kell őket Nagyban hozzájárul a pályá-
zat eredményességéhez, ha a horizontális szempon-
tokat még a projekt tervezésekor fi gyelembe veszi, 
mert így jóval könnyebb a projektben érvényesíteni, 
mint menet közben beépíteni. A horizontális szem-
pontok érvényesítése egyéni hosszú távú érdek is, 
mert az általános elváráson túl, alkalmazásuk növeli 
az ön elismertségét és versenyképességét. Figyelem-
be kell továbbá vennie, hogy a projekt eredményeit 
terjesztenie kell a nyilvánosság felé. Ezt a tevékeny-
séget idegen szóval disszeminációnak hívják, amely-
nek módszere a kommunikáció. Készüljön fel arra, 
hogy a projekt méretétől függően kommunikációs 

tervet is kell készítenie és meg is kell valósítani azt. 
Fordítson a fentieken túlmenően fi gyelmet a part-
nerség elvére is (ez esetenként már kötelező). E nélkül 
egy projekt megvalósítása meglehetősen nehéz fel-
adat (már ha egyáltalán meg lehet valósítani nélkü-
le egy projektet). A partnerség nem azt jelenti, hogy 
hajbókoló emberek dolgoznak együtt, hanem ellen-
véleményeket ütköztetve vitáznak, míg meg nem 
győzik egymást a kitűzött cél elérése érdekében.
Ha elkészült a projekt terve és rátalált a megfelelő 
pályázatra, akkor nincs más hátra, mint a pályá-
zat elkészítése, összeállítása és beadása. Amennyi-
ben tisztességesen kidolgozta a projekt tervét, akkor 
minden információ a rendelkezésére áll a pályázat 
összeállításához. 

A pályázat összeállítása
A pályázat tehát nem más, mint az előírt pá-

lyázati űrlapon, az adott projekt tervének leírása, 
amit azzal a céllal kell elkészíteni, hogy a projekt-
hez pénzügyi forrást szerezzen. Ne feledje, hogy a 
bírálóknak semmilyen más információjuk nincs 
önről és a projektről azon kívül, amit leírt és be-
mutatott nekik. A sikeres pályázat záloga, hogy 
belőle a projekt átlátható és meggyőző, az elvárt 
eredmények pedig mérhetők. A pályázati doku-
mentáció főbb részei: pályázati felhívás, pályázati 
útmutató, pályázati formanyomtatvány (adatlap), 
egyéb fontos információk, dokumentumok. 

A pályázati felhívás egy rövid, fi gyelemfelkel-
tő tájékoztató. Az útmutató a pályázat elkészíté-
sének „lelke”. Ebben részletesen le van minden 
olyan fontos információ, amire a pályázat elkészí-
tésekor szüksége lesz, és fi gyelembe kell venni. Az 
útmutatónak a pályázat minden elemét, feltételét, 
egyéb fontos elvárásait részletezve kell tartalmaz-
nia. A pályázati formanyomtatvány egy olyan elő-
zetesen meghatározott tartalmi elemekkel rendel-
kező adatlap, ami gyakorlatilag a projekt adatlapja 
Ezen az űrlapon kell bemutatni (vagy más szóval 
eladni) a projektet. Ne feledje, hogy egy pályázat 
azon a feltételezésen alapul, hogy a pályázó és a pá-
lyázatot kiíró közös célokkal rendelkezik. A pályá-
zati anyag tehát nem más, mint támogatásszerző 
eszköz. A formanyomtatvány kitöltéséhez minden 
esetben segítségére van egy kitöltési útmutató is.
Sok esetben előfordul, hogy a pályázati útmuta-
tón túlmenően számos más információt is megad 
a pályáztató szervezet arra vonatkozóan, hogy az 
egyes kérdéseknek, csatolandó mellékleteknek mi-
lyen tartalommal kell rendelkeznie. Természetesen 
ezen kapcsolódó dokumentumok jelentősen meg-
könnyítik a pályázó dolgát. Egy pályázat a követ-
kező két legfontosabb részből tevődik össze:

– Pályázati formanyomtatvány; 
– Kötelezően csatolandó mellékletek.
Minden egyes pályázati útmutató meghatároz-

za azokat a dokumentumokat, amit a pályázati 
formanyomtatvány mellett szintén csatolni kell 
a pályázathoz. Ezen kötelező mellékletek nélkül 
a pályázatot nem fogják elbírálni. Az útmutató 
meghatározza a benyújtás módját és határidejét: a 
legáltalánosabb benyújtás mód a postai beküldés, 
de már léteznek olyan pályázatok, amelyeknél in-
ternetes benyújtás is lehetséges. 

Ezzel négyrészes, „Alapismeretek kezdő pályá-
zatíróknak” című sorozatunk végére értünk. De 
van még néhány dolog, amiről nem esett szó, ezért 
a „tananyagot” némileg kiegészítjük. A következő 
részben néhány, a gyakorlatból átvett hasznos ta-
nácsot írunk le, majd bemutatunk egy olyan ok-
tatóanyagot, ami sokkal mélyebben mutatja be a 
pályázatírás és a projekt megvalósítás módszereit.

Tóth Róbert

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett „Egészségre ne-
velő és szemléletformáló életmódprogra-
mok” támogatására. 
Kódszám: TÁMOP-6.1.2/A/09/1

Aktuális kiírás

Fontosabb ismérvek. 
Pályázók köre: – költségvetési szerv és intéz-

ménye; – nonprofi t szervezetek; – gazdasági 
társaságok.

Önállóan támogatható tevékenységek, me-
lyek közül a pályázó egy vagy több tevékenysé-
get is választhat:

1) Az egészséges táplálkozás, illetve energia-
egyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensú-
lya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdeké-
ben kidolgozott programok megvalósítása, me-
lyek eredményesen befolyásolják többek között 
a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és 
energia bevitelt;

2) A lakosság rendszeres testmozgását előse-
gítő szabadidős programok megvalósítása, me-
lyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúly 
mindkét oldalára;

3) Dohányzást, alkohol- és drogfogyasztást 
megelőző tudományosan megalapozott mód-
szereket és eszközöket alkalmazó programok 
megvalósítása;

4) A lelki egészség védelmére/megőrzésére 
irányuló egészségfejlesztési és megelőzési prog-
ramok megvalósítása;

5) Az életvezetési kompetenciák, az öngon-
doskodás képességének fejlesztését célzó prog-
ramok megvalósítása az életmódváltásra kény-
szerülő rizikócsoportok és betegcsoportok kö-
rében;

6) A családi életre való felkészítést támogató 
programok megvalósítása;

7) A biztonságos szexuális életre való neve-
lést segítő programok megvalósítása;

8) Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési 
programok megvalósítása. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek, 
melyek csak a fentiek valamelyikével együtte-
sen valósíthatók meg:

1) Egészségterv, egészségfejlesztési terv, 
egészségnevelési pedagógiai program készítésé-
ben/aktualizálásában, megvalósításában részt-
vevők egészségfejlesztési tudásbázisát, képes-
ségeit, készségeit fejlesztő programokon való 
részvétele;

2) Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezé-
se, előállítása, sokszorosítása, internetes tarta-
lomszolgáltatás, egyéb kommunikációs eszkö-
zök (pl. tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése 
a helyi médiában).

Támogatás formája: visszafi zetési kötele-
zettség nélküli végleges juttatás, kivéve a gaz-
dasági társaságok esetében, ahol a jogcím „de 
minimis” szerinti.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható 
összes költségének 100%-a. 

Támogatás összege: legalább 1 000 000 Ft, 
de legfeljebb 10 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtása 2010. január 8-
ig lehetséges.

Részletek: www.nfu.hu



Békés Megyei Civil Újság2009. december 13

A Szarvasi Harcművész Egyesü-
let csabacsűdi tagozata hangula-
tos házi versenyt rendezett a klub 
utánpótlás korú karatézói számá-
ra. Az eseményre megtelt a Trefort 
Ágoston Általános Iskola és Óvo-
da tornaterme. A felfokozott ér-
deklődés azok ismeretében érthető 
is, hogy a szülők és ismerősök előtt 
30 gyermek adott számot az eddig 
elsajátított technikákból. A fi ata-
lok nagy lelkesedéssel vetették ma-
gukat a küzdelembe, amiért a jól 
megérdemelt jutalom sem maradt 
el, hiszen mindannyijuk számára 
jutott elismerő oklevél és érem.

Az egyesület csabacsűdi „tagoza-
tát” 2007 januárjában Lipták Tibor 
2. danos mester szervezte meg és 
„pátyolgatja” azóta is kitartóan, aki 
így foglalta össze a tapasztalatokat:

A maratoni Európa-bajnok, Bodonyi Dóra 

Az évértékelést Sinka József elnök tartotta

KAJAKOS ÉVZÁRÁS

Három pozíciót javítottak a szentandrásiak
Folytatás az 1. oldalról
Mint arról Sinka József elnök 

beszámolt, a klub megőrizte he-
lyét a honi ranglistán, a válo-
gatott keretben fi gyelembe vett 
versenyzőjét megfelelően felké-
szítette a nemzetközi megmé-
rettetésekre, komoly érdeklődés 
mellett rendezte meg júliusban a 
38. Simon Fiala-emlékversenyt, 
ezen felül pedig a „főhadiszál-
lása” környezete is megszépült 
az idén átadott Kolonics-emlék-
park révén.

Az már Pálinkás András veze-
tőedző szakmai beszámolójából 
derült ki, hogy a BSZHSE ka-
jakosai – a legtöbb hazai riváli-
sukhoz hasonlóan – rendkívül 
hosszú évadot zártak, amely so-
rán rekordszámba menő, 21 ver-
senyen vettek részt. Mindez gaz-

A küzdelmek lezárása után Ruzsinszki György edző és Lovász 
György klubelnök értékelte a fi atalok teljesítményét

– A gyermekek nagyon igye-
keztek bizonyítani a szülők előtt, 
ugyanakkor a látottakkal szak-
mailag is elégedett vagyok, hi-
szen viszontláttam az eddigi ne-
velő és képzőmunkát. A rendez-
vény jó felkészülési állomás volt a 
soron következő övvizsgára, illet-
ve a jövőbeni versenyekre. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani 
Surina Györgyné igazgató asszony-
nak a sportág iránti pozitív szem-
léletéért, és azért, hogy megfelelő 
helyszínt biztosított számunkra. 
Ugyancsak elismerésem a szülők-
nek a bizalomért és támogatásért.

A verseny kategóriagyőztesei: 
Lipták Bence, Juhász Alexandra, 
Hrncsjár Máté, Kasuba Kristóf, Sin-
del Márk, Melis Vivien, Seres Lász-
ló, Csasztvan Ákos, Melis Erik.

HARCMŰVÉSZ HÁZI BAJNOKSÁG

Csabacsűdön teret nyert a karate

dasági és szakmai szempontból 
is komoly kihívások elé állította 
az egyesületet, de összességében 
mindkét téren állták a versenyt. 
A legnagyobb sikert Bodonyi 
Dóra maratoni egyéni diadala je-
lentette a lengyelországi ifj úsági 
Európa-bajnokságon, aki emel-
lett a szeptemberi csehországi 
EORV-ről sem tért haza érmek 
nélkül. Az ő eredményességének 
is betudható, hogy az egyesület a 
87 tagú országos rangsorban há-
rom pozíciót javított a tavalyi 34. 
helyezésen.  

Fabó István ügyvezető a klub 
idei költségvetésének sarokszá-
mait ismertetve kitért arra, hogy 
a közel 4 milliós bevételük jelen-
tős hányada a helyi önkormány-
zat és a honi szövetség támogatá-
sából, pályázati forrásokból, illet-

ve szabadidős tevékenységből állt 
össze. Sok segítséget nyújtottak 
azonban a szponzorok is, akik jó-

voltából Bodonyi Dórának sike-
res gyűjtést szerveztek egy új ver-
senyhajóra.

Sinka József a megyei szövetség 
elnökeként is szót kért, kiemel-
ve, hogy a négy viharsarki kajak 
klub (Békés, Békésszentandrás, 
Gyomaendrőd, Szarvas) idén 13 
utánpótlás versenyzőt adott a 
korosztályos válogatott keretbe, 
ami minden korábbi létszámot 
felülmúlt. Végezetül a klub ve-
zetői megjutalmazták a legered-
ményesebb sportolókat: az ép-
pen a 16. születésnapját ünnep-
lő Bodonyi Dórát, továbbá Rusz 
Tamást, a legjobb masters kaja-
kost, Bencsik Imrét, valamint az 
utánpótlás legjelesebb képviselő-
jét, Bodonyi Ádámot. 

B. M.
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TESZT

Küszöbön a karácsony, és vele együtt beköszöntött a vásárlási láz is. 
Megteltek az üzletek és mindenki őrült módon látott neki a karácsonyi 
ajándékok beszerzésének. Pedig a hangsúly az ünnepen van, a szereteten 
és azon, hogy együtt van a család, és nem azon, ki ad plazmatévét, per-
zsaszőnyeget, illetve kitől kapunk gyémántgyűrűt. Ugyan a gyerekek-
nek fontosabb még, hogy mi van a fa alatt, mint hogy mi van a tányéron, 
nem árt bennük is tudatosítani: nem érdemes vörösre sírniuk a szemün-
ket, ha nem kapják meg karácsonyra az áhított játékot vagy laptopot... 
Vagyis legyen végre a szenteste az együttlét, az egymásra fi gyelés estéje. 
És mert ajándékozni kell, tegyük úgy, ahogyan kapni szeretnénk, aho-
gyan másnak szeretnénk mosolyt csalni az arcára...

Kíváncsi vagy rá, te mit szeretsz jobban? Adni vagy inkább kapni? 
Teszteld, te mennyire vagy adakozó típus?

1. Szeretsz csomagküldő szolgálaton keresztül rendelni, csak 
azért, hogy kibonthasd a csomagot?

a) Igen, imádom a meglepetéseket…
b) Teljesen mindegy, a lényeg az árun van…
c) Nem, pazarlásnak tartom…
2. Azokhoz a kollégáidhoz vonzódsz leginkább, akiket sikerül el-

bűvölnöd?
a) Természetesen, mert ők körülrajonganak…
b) Nem vonzódom senkihez, számomra tabu a munkahelyi szerelem.
c) Nem ez határozza meg, hogy kihez vonzódom…
3. Felfordítottad gyermekkorodban a lakást, hogy megtaláld az 

elrejtett ajándékokat?
a) Nem. Sosem akarom előre tudni.
b) Hát persze…
c) Attól függ, mennyire vágyok az ajándékra…
4. Szeretsz köszönőkártyát és levelet küldeni?
a) Elektronikus persze…
b) Nem az erősségem.
c) Attól függ, hogy kinek…
5. Meg tudsz válni régi ruháidtól?
a) Minden évben odaadom a meguntakat a rászorulóknak.
b) Gyűjtögetek, egyszer még szükségem lehet rájuk.
c) Soha nem adakoztam eddig, szétosztottam a rokonok között…
6. Örülsz, amikor csak úgy virágcsokrot kapsz?
a) Imádom, főleg ha szerelmem lep meg vele. 
b) Nem érint meg különösebben. 
c) Csak ha viszonozhatom… 
7. Mindent elkövetsz, hogy a munkahelyeden megtudják: mikor 

van a születésnapod?
a) Csak fi noman utalok rá. 
b) Nem érdekes. 
c) Konkrétan kijelentem… 
8. Bárkitől elfogadsz szívességet? 
a) Soha. 
b) Csak, ha viszonozni tudom. 
c) Néha, ha nagyon muszáj. 
9. Előfordult már veled, hogy másnak indultál ajándékot venni, 

végül magadat lepted meg?
a) Néha megesik, de nem jellemző. 
b) Igen, de végül odaadtam az illetőnek. 
c) Soha. 

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

Nagyon örülsz minden ajándéknak, legyen az születésnapi meglepetés 
vagy akár baráti szívesség. Örömöd és lelkesedésed állandó adakozásra 
ösztönzi a környezeted. A legfontosabb azonban: bármit kapsz, igyekezz 
viszonozni. (9–16)

Számodra nem okoz gondot, ha valakit meg kell ajándékoznod, de ak-
kor sem esel kétségbe, ha váratlan ajándékot kapsz. Maradj továbbra is 
ilyen, akkor a jövőben egyre több örömöd lesz barátaidban. (17–21)

Mindig viszonozod a kedvességet. Örömöt szerez, ha adhatsz, és az is, ha 
kaphatsz. Szívélyességed és hálád igen megkapó. Ne felejtsd, a legértékesebb 
ajándékot, az időt és a barátságot nagyon ritkán köszönik meg. (22–27)

Adni vagy kapni szeretsz? Zenebarátok fi gyelmébe!
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit… 
… a Szarvasi Kamarazenekar hangversenyére
2009. december 6-án, vasárnap 17 órakor a Vajda Péter Művelődési 

Központ színháztermébe.
Vezényel: Pechan Zoltán. Koncertmester: Vas István.
Közreműködik a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola kórusa. Kó-

rusvezető: Szabados-Tóthné Kozák Ilona. Műsorvezető: Brachna Irén.
A belépés díjtalan!
… a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Karácsonyi hangver-

senyére
2009. december 21-én, hétfőn 17.30 órától a Vajda Péter Művelődési 

Központ színháztermébe.
… a Szarvas Band és a Szarvasi Rezesbanda „Vidám évbúcsúzta-

tó koncertjére”
2009. december 29-én, kedden 17.30 órától a Vajda Péter Művelődési 

Központ színháztermébe.

Programok a Tessedik Múzeumban
December 12-én, szombaton 16 és 20 óra között Luca-napi boszor-

kányságokra várnak mindenkit, aki szeretne megismerkedni ezzel a sok 
érdekességet rejtő jeles nappal és annak hagyományaival. Kártyajósuk a 
jövőt fürkészi, megismerkedhetnek a szerelemvarázslás fortélyaival, ültet-
hetnek Luca-búzát és megtudhatják azt is, hogyan válhatnak Luca-napi 
időjósokká. Bővebb információk:  (20) 213-5575; (20) 318-4926.

December 20-ig a következő kiállítások tekinthetők meg: Ovszák Ju-
dit grafi kus kiállítása; Csabacsűdi Foltos Tótok kiállítása; Hadtörténeti 
kiállítás, valamint az állandó kiállítások (Tessedik városa hajdan és ma; 
Domán Imre néprajzi gyűjteménye).

Adventi játszóházak
„Szép fenyő” programsor az ünnepi várakozás jegyében Kondo-

roson
Kondoros, Dérczy Ferenc Könyvtár, 2009. december 5.
9.00–9.30: Karácsonyi gyermekjáték címmel a „SÜNI” Bábcsoport 

előadása; 9.30–11.30: Kézműves játszóház gyermekeknek az advent je-
gyében a Szarvasi Kézműves Egyesület közreműködésével. (Gyertya-
mártás, mikulás gyertyatartó készítése, kopogtató készítése termések, 
szárazvirágok felhasználásával.)

Játszóház és Mikulásváró Szarvason 
Szarvas, SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 2009. december 5.
14.00–16.00: Ünnepi kézműves játszóház a Nagycsaládosok Szarvasi 

Egyesülete tagjai és a Szarvasi Kézműves Egyesület alkotói közreműkö-
désében. (Illatos mézeskalács díszítés, fenyődíszek készítése teatasak fel-
használásával, apró ajándékok csuhéból, fenyő asztaldísz barkácsolása, 
gyertyaöntés, mikuláscsizma varrása.)

16.00: Mikulás érkezése; 16.00–17.00: Koncert gyermekeknek.
Az ingyenes programokra minden gyermeket és játékos kedvű felnőt-

tet szeretettel várnak!

ADVENTI RENDEZVÉNYSOROZAT

Mikulás kifestő
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Körös-szögi  programajánló

A Körös-szögi kistérség legkisebb települése Örménykút. Az alig 
több mint 500 lélekszámú kisközség a Szarvast Mezőberénnyel 
összekötő közút közelében fekszik. A külterületén húzódó, ko-
rábban sűrű sorokból álló tanyavilág a 18. század végén ala-
kult ki: 1952-ig Szarvashoz tartozott, később Kardos, majd 
Csabacsűd társtelepülése lett és csak 1990-től újból önálló. 

A Bakulya-sori szélmalom

Polgármesteri Hivatal Harangláb

OTTHONUNK

Régészeti szenzációk tárháza

Neve a környék pusztáit egyko-
ron bérlő, a török elől Magyaror-
szágra menekült örmény kereske-
dőkre utal. A szájhagyomány sze-
rint az egyik majorban egy külön-
leges, jó vizű kút állt, ahol az erre 
vándorló örmény lócsiszárok gyak-
ran megálltak pihenni és itatni. 

A falu belterületén és határában 

számos régészeti lelőhely található. 
Az itt végzett ásatások során egy 
szarmata sír és egy avar-kori teme-
tő is előkerült, illetve honfoglalás-
kori települések nyomait találták 
meg. Határban, a Szilai-halmon 
addig ismeretlen honfoglalás kori 
településeket találtak lakóházak, 
fazekaskemencék, gabonavermek 

egész sorával. A berényi ország-
úton Szarvas felé haladva ma is 
áll a Décsi-halom. Mélyében őrzi 
a közelmúltban feltárt Árpád-kori 
templom alapfalait, illetve egy le-
letanyagban gazdag honfoglalás 
kori sír. Alatta húzódott a közép-
kori Décse, melynek udvarházában 
Szapolyai János is vendégeskedett. 
A településekhez a török hódoltság 
idején, a tizenöt éves háború során 
pusztult el, és a 18. században már 
nem települt újjá. 

A külterület látnivalója még a 
romos állapotában is hatalmas, 
holland típusú, Bakulya-sori szél-
malom, amely 1870-ben épült.

Az egykori általános iskola ud-
varán egy 1994-ben felállított ha-
rangláb őrzi az egykor tucatnyi, 
környékbeli tanyasi iskola emlé-
két. A falu melletti Tóniszállás 
érintetlen állat- és növényvilágá-
val, ősgyepével, facsoportjaival fe-
lejthetetlen élményt kínál a termé-
szet szerelmeseinek.

Szlovák Nemzetiségi Nap és Bál 
2009. december 5., szombat, 18 óra, Kondo-

ros, Rákóczi u. 44/1.
Kondorosi Szlovák Önkormányzat, Krajcso-

vicz Andrásné, tel.: (30) 687-5702
Mikulás-napi táncház és kézműves délután
2009. december 5., szombat, 15 óra, Gyoma-

endrőd, Katona József Művelődési Központ
Katona József Művelődési Központ, Szonda 

István, tel.: (70) 635-3345
Karácsonyi kézműves játszóház
December 6., vasárnap, 10 óra, Békés szent-

andrás, Művelődési Ház
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, 

Szabó Edit, tel.: (66) 218-660
Szarvasi Kamarazenekar Adventi Hang-

versenye
December 6., vasárnap, 17 óra, Szarvas, Vaj-

da Péter Művelődési Központ
SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapis-

kola, tel.: (66) 312-720
Jótékonysági Karácsonyi Vásár
2009. december 11–12., 10 óra, Szarvas, Vaj-

da Péter Művelődési Központ
Békés megyei Kisebbségi Nap díszünnepség
2009. december 11., péntek, 15 óra, Gyoma-

endrőd, Katona József Művelődési Központ
24 órás szarvasi váltóúszás
2009. december 11., péntek, 17 óra, Szarvas, 

Városi Gyógyfürdő, Kossuth u. 23.
Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egye-

sület, dr. Darida András, tel.: (30) 994-7466
Karácsonyi teadélután
2009. december 12., szombat, 15 óra, Békés-

szent andrás, Művelődési Ház
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 

Egye sülete, Tóth Mihályné, tel.: (66) 218-060
Fakupa, mix-röplabdatorna, 2. fordulója
2009. december 13., vasárnap, 9 óra, Szar-

vas, Városi Sportcsarnok
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-

bolcs, tel.: (30) 627-8548 
Karácsonyi kézműves játszóház
December 13., vasárnap, 10 óra, Békés-

szentandrás, Művelődési Ház
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, 

Szabó Edit, tel.: (66) 218-660
Karácsony a Borostyán Idősek Otthonában
2009. december 18., péntek, 9 óra, Szarvas, 

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

nos, tel.: (30) 410-6200

Decemberben két alkalommal is 
játszóházzal várják a kreatív gyermekeket 

Békésszentandráson

Fülbevaló Klub – Gazember Zenekar
2009. december 19., szombat, 21 óra, Szar-

vas, Vajda Péter Művelődési Központ, pince-
klub

Karácsonyi hangverseny 
2009. december 21., hétfő, 17.30 óra, Szar-

vas, Vajda Péter Művelődési Központ
SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapis-

kola, tel.: (66) 312-720
Szilveszteri futás
2009. december 31., csütörtök, 9 óra, Szar-

vas, Fő tér
Závogyán Judit, tel.: (20) 938-2603
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Adventi koszorú készítése
Adventkor szokás koszorút készíteni, ami 

általában négy gyertyával díszített, fenyőág-
ból készített kör alakú koszorú. Koszorúalap-
nak használhatunk a virágboltokban, piaco-
kon árusított hungarocellből vagy szalmából 
készített 20–25 cm átmérőjű alapot, vagy 
drótalapot. Az alap borítására ízlés szerint 
alkalmazhatunk tuját, fenyőt, borostyánt. 
Ezek azért a legmegfelelőbbek, mert igen tar-
tósak. Feltétlenül szükségünk lesz még 4 db 
gyertyára, a díszek rögzítésére 0,8 mm át-
mérőjű drótra, a kellékek közül pedig ollóra, 
metszőollóra, drótvágóra és gumikesztyűre. 
Díszítésnek használjunk tobozt, bogyókat, 
szeletelt, szárított narancsot, almát, továbbá 
szalagból készített masnit, stb.

– A fenyőt és a zöldeket vágjuk fel 15 cm-
es darabokra. 

– A drótból a mutatóujjunkra hajtva kis U 
betűket vágunk a zöldek rögzítéséhez. 

– A fenyőből és egyéb zöldekből 3-4 db-ot 
kis csokrokba fogunk, majd az alapra fektet-
ve a száruknál fogva megtűzzük az U alakú 
drótokkal. Ezt a tevékenységet mindaddig 
csináljuk, amíg a koszorúalap teljes felületét 
be nem borítjuk. 

– 8 db 10 cm-es drótot levágunk, fogóval 
vagy drótvágóval megfogjuk, és akár gyertya-
lángnál vagy tűzhelynél a drótok végét addig 
melegítjük, amíg azok pirosan nem izzanak. 
Kettőt-kettőt a gyertyák aljába szúrunk. 

– A gyertyákat beleszúrjuk a koszorúba. 
Lehet egymás mellé a 4 gyertyát, lehet úgy, 
hogy hármat egymás mellé egyet külön. A 
klasszikus és hagyományos elrendezés a ko-
szorút négy részre osztó, szimmetrikusan be-
tűzdelt gyertya. 

– A gyertyák közé helyezzük fel a dísze-
ket. A bogyókat, gyümölcsöket, tobozt U 
alakúra hajtogatott dróttokkal rögzítsük a 
koszorúba. 

– Tűzzük a masnikat a gyertyák mellé. A 
drót végére kampót hajtunk, a masni közepé-
re helyezzük, majd erősen megcsavarjuk, és 
feltűzzük a koszorúra. 

Az első gyertyát advent első vasárnapján 
gyújtsuk meg, majd minden héten egy gyer-
tyával többet. Minden gyertya szimbolizál 
egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.

ÜNNEPVÁRÁS 

Adventtől karácsonyig
Ünnepi menüsor

A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátar-
toznak a bőséges lakomák is, amelyekben 
keverednek a régi nemzeti hagyományok, 
és a más nemzetektől átvett szokások. Az 
adventi böjt szenteste ér véget, és az ün-
nepek alatt mindenki próbálja a legfi no-
mabb menükkel elkápráztatni szeretteit, 
barátait. Mi is ajánlunk egyet!

Aranyló tyúkhúsleves
Hozzávalók: 1 kisebb tyúk, 4-5 szál sárga-

répa, 3-4 szál petrezselyemgyökér, 1 darabka 
zeller, 1 darabka karalábé vagy karfi ol, 1 ki-
sebb fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 
1 paradicsom, 1 zöldpaprika, 1 szem burgo-
nya, só, zöldbors, fekete bors (szemes), né-
hány szem köménymag. 

Elkészítés: A zöld-
ségeket megtisztít-
juk. A paprikát hosz-
szában kettévágjuk 
és magházát eltávo-
lítjuk. A megtisztí-
tott és feldarabolt tyúkot kb. 4 liternyi víz-
be feltesszük főni. Ha a víz felforrt, hozzá-
adjuk az alaposan megmosott zöldségeket. 
Megsózzuk a levest és beletesszük a fűszere-
ket. Lassú tűzön addig főzzük, míg a hús és 
a zöldségek is megpuhulnak (kb. 3 óra). A 
levest leszűrjük és csigatésztát vagy cérname-
téltet főzünk bele.

Sajtos-fűszeres pulykaszeletek
Hozzávalók: 4 szelet pulykamell, 1 ek. ko-

riander, 1 ek. kakukkfű, 1 ek. oregánó, 1 ek. 
rozmaring, 3 ek. olaj, 10 dkg kecskesajt, 2 ek. 
tej, 2 gerezd fokhagyma, őrölt pirospaprika, 
só,  bors, tej és fokhagyma a hús áztatásához 

Elkészítés: A vastag pulykaszeleteket leg-
alább 2 órára fokhagymás tejbe áztatjuk. Az 
összes fűszerből fél teáskanálnyit az olajhoz 
keverünk. A sajtot a tejjel simára keverjük. 
A fokhagymát áttörjük és a sajthoz adjuk. A 
maradék fűszereket is hozzákeverjük a sajtos 
masszához. Paprikával, sóval, borssal ízesít-
jük. A hússzeleteket lecsöpögtetjük és mind-
egyikre „zsebet” vágunk. Ebbe töltjük a sajt-
krémet, a nyílásokat pedig hústűvel zárjuk. A 
hús mindkét oldalát pirosra grillezzük, köz-
ben a fűszeres olajjal locsolgatjuk. 

Tejszínes-fokhagymás burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 gerezd fok-

hagyma, 5 dl tejszín, 4 dkg vaj, 5 dkg sajt, 
szerecsendió, frissen őrölt bors, só

Elkészítés: A burgonyát hámozzuk meg, 
és vágjuk vékony, 2-3 mm-es szeletekre. Va-
jazzunk ki egy tepsit, vagy ovális kerámiatá-
lat, és a burgonyaszeleteket rakjuk bele úgy, 
hogy kissé fedjék egymást, mint a tetőcsere-
pek. Minden réteget enyhén fűszerezzünk és 
sózzunk. A vajat kis lángon olvasszuk fel, ad-
juk hozzá a fi nomra vágott fokhagymát, a te-
jet és a tejszínt, és forraljuk össze. Sózzuk és 
ízesítsük a fűszerekkel, majd öntsük a bur-
gonyára úgy, hogy teljesen ellepje. A tetejét 
szórjuk meg sajttal és 120 °C-ra előmelegített 
sütőben süssük meg. 

Jó étvágyat!

Szaloncukor házilag
A nagy választék ellenére is előfordulhat, 

hogy a boltban nem találunk olyan szalon-
cukrot, ami egyaránt illik a karácsonyfadí-
szekhez és még fi nom is. Ilyenkor kell bevet-
ni konyhatündér énünket, meg a megfelelő 
csomagolópapírt, és indulhat is a házi szalon-
cukorgyártás. Így mód van a mennyiséggel 
variálni, az eredmény pedig ajándéknak sem 
utolsó.

Hozzávalók (hozzávetőleg 65 darabhoz): 
1/2 kg cukor, 1,5 dl víz, 10 dkg étcsokoládé, 
5 dkg vaj, 10 dkg nagyon apróra vágott ma-
zsola, 20 dkg darált dió v. mogyoró, 10 dkg 
darált keksz, 1-2 narancs héja, 1 kevés vaní-
lia-kivonat, 35 dkg csokoládé.

Elkészítés: A cukrot felforraljuk a vízzel, 
kb. 10 percig (akkor jó, ha kicsepegtetve már 
nem terül el). Kicsit hűtjük, ekkor kezd ki-
fehéredni, majd időnként keverjünk rajta 
egyet. Amikor már jó sűrű, hozzákeverjük a 
csokit és a vajat. Pár órát hagyjuk száradni, 
majd hozzáöntjük a diót, a mazsolát, a kek-

szet, a narancshéjat, a vaníliát és összegyúr-
juk. A kókuszgolyónál keményebb massza le-
gyen. Ha teljesen megszilárdult, akkora da-
rabokra vágjuk, amekkora szaloncukrokat 
szeretnénk (1,5-2 cm), aztán a szaloncukrot 
egy villára ültetve olvasztott csokiba márt-
juk, sütőpapírra tesszük, majd hagyjuk ki-
hűlni. Ha a hűtőből nem tűnik el, papírba, 
alufóliába csomagoljuk, melynek a két szélét 
kirojtozzuk.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!


