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Kezdődhet a feldolgozás

A KONDOROSI SZLOVÁKOK MEGADTÁK A MÓDJÁT

Hagyományőrző disznótor zenével és pálinkával
A disznóölés és az utána kö-

vetkező tor a téli hónapok jelen-
tős és várt eseménye. Ennek le-
hettek aktív részesei mindazok, 
akik február 20-án részt vettek a 
kondorosi Szlovák Önkormány-
zat és a Szlovák Klub hagyo-
mányőrző disznótorán, a Napsu-
gár Vendéglő teraszán. 

Az érdeklődők az állat leölésétől 
kezdve, a feldolgozáson át, egészen 
az esti lakomáig követhették nyo-
mon a parasztporták egykori leg-
nagyobb ünnepét. Az adomány-
ként kapott 160 kilós sertésből a 
szokásoknak megfelelően többfé-
le fi nomság készült. A disznóvá-
gás persze nemcsak munka, ha-
nem szertartásos örömünnep is. 
Így azután kellő idő és alkalom állt 
rendelkezésre az elmaradhatatlan, 
hangulatos pálinkázásra, ami a 
harmonikaszó mellé a nótakedvet 
is meghozta.

Képriportunk a 4. oldalon

Szinte mindenki tud valamilyen 
módszert arra, miként lehet „meg-
bolondítani” a gáz-, víz- és villany-
órát, hogy az minél kevesebbet 
mérjen. A téli mínuszokban soká-
ig sláger volt a házfalon lévő órá-
ban jégcsapot kialakítani, valami-
lyen módszerrel visszatekerni, eset-
leg mágnessel megállítani a szám-
lálót, vagy biciklibelsővel elkerü-
lő vezetéket kialakítani. Nos, a 
„babrapiszka” drága mulattság le-
het, ugyanis félmillió forintos köt-
bérbüntetéssel számolhatnak azok, 

akiknél leleplezik a csalást. Csak 
a legnagyobb hazai gázszolgáltató 
cég 11 megyére kiterjedő területén 
4 ezer esetben zárultak eredménye-
sen a rendőrségi vizsgálattal egybe-
kötött ellenőrzések az elmúlt év-
ben. A lebukás veszélye tehát nagy. 
Az évi egyszeri kötelező mérőleol-
vasás, a rendőrséggel meglévő ha-
tékony együttműködés, a száznál 
is több szakemberrel dolgozó el-
lenőrzési csoport vizsgálatai, és a 
lakossági bejelentések is a csalók 
ellen dolgoznak.

Farsangi forgatag…

A felvételen látható fánkmennyiséget a Mozgáskorlátozottak Szar-
vasi Egyesülete női „szakasza” készítette a környék legnépesebb tag-
létszámú szervezetének farsangi mulatságára

Részletek a 9. oldalon

Öregszünk és fogyunk
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009-es népmozgalom sta-

tisztikája adatai szerint 2009-ben 96 450 gyermek született, 2,7 szá-
zalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma 130 
350 volt, ami 0,2 százalékos emelkedést jelent a 2008. évihez képest. A 
természetes fogyás 33 900 fő volt, 3022-vel több az egy évvel korábbi-
nál. A nemzetközi vándorlás fi gyelembevételével becsült népességszám 
az időszak végén 10 millió 13 ezer fő volt.

Drága „babrapiszka”
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A 2008 januárjában alakult 
Gyulai Hentesek Hagyományőrző 
Egyesülete legfőbb céljaiként tűzte 
ki a méltán híres gyulai hentesipar 
múltjának, hagyományainak ápo-
lását, valamint a régi hírnevéhez 
népszerűsítését a gasztronómia és 
a turizmus területén. Ennek szer-
ves részét képezi március 19–21. 
között a Gyulai Kolbász és Sódar 
Mustra, amely új színfoltja lehet 
Békés megye egyébként sem sze-
gényes turisztikai és gasztronómiai 
kínálatának.

Gyulai Kolbász és Sódar Mustra
A hagyományos eljárással ké-

szült szárazkolbászok, füstölt son-
kák (a sódar ugyanis sonkát jelent) 
és mindenféle húsvéti termékek 
nemzetközi vására, versenye és ki-
állítása keretében bemutatkoznak 
a helyi, környékbeli és az ország 
más szegleteiben tevékenykedő 
hentesek, fi nomabbnál fi nomabb 
portékáikkal. Természetesen, már 
csak a hely szellemisége miatt sem 
maradhatnak el az ilyenkor ide illő 
programok, vagyis a disznóvágás, 
a kolbászkészítés, az ételkészítési 

valamint a bor és pálinka bemu-
tatók. A rendezvény helyszínének 
méltó környezetet biztosít a Vár és 
a Várfürdő szomszédságában talál-
ható, egykori Almásy kastély cse-
lédszárnya. A szakmai programok 
mellett, minden korosztály igényét 
fi gyelembe véve lettek összeállítva 
a szórakozást és könnyed kikap-
csolódást biztosító egyéb műsorok. 
A gyermekek a disznótor és húsvé-
ti szokásokhoz kapcsolódó foglal-
koztató programokon és játszóhá-
zon vehetnek részt, akár önállóan 

is. Addig a felnőttek hangulatos 
környezetben, cigányzene mellett 
a pincében kóstolhatják meg az al-
földi borászok és pálinkafőzők re-
mekeit, világ és olimpiai bajnok 
mesterszakácsok készítette étkek-
ből kaphatnak ízelítőt. A színpa-
don táncos, könnyűzenei, fúvósze-
nei és komikus előadók szórakoz-
tatják a tisztelt látogatókat. 

A Nagycsaládosok Szarvasi Egye  -
sülete Szarvas egyik legnagyobb 
taglétszámú, aktívan működő köz-
hasznú egyesülete. Főbb tevékeny-
ségeink az érdekképviselet, adomá-
nyok gyűjtése és továbbítása rászo-
ruló családok, gyermekek részére, 
előadások. tanfolyamok szervezése, 
felvilágosító-, szociális tevékenység, 
családsegítés, időskorúak gondo-
zása, kulturális tevékenység, gyer-
mek - és ifj úságvédelem, gyermek- 
és ifj úsági érdekképviselet, hátrá-
nyos helyzetű csoportok társadal-
mi esélyegyenlőségének elősegítése, 
emberi és állampolgári jogok védel-
me, programok szervezése és lebo-
nyolítása és minden, a családok éle-
tét könnyítő tevékenység.   

Kérjük, amennyiben egyetért te-
vékenységünkkel, jövedelemadója 
1%-áról rendelkezzen adóbevallá-
sában egyesületünk javára. Számí-
tunk támogatására, hogy a rászo-
ruló gyermekeknek, családoknak 
továbbra is segíteni tudjunk, és 
még több színvonalas programot 
biztosíthassunk. 

Adószámunk: 18373600-1-04
A Nagycsaládosok Szarvasi Egye-

sü lete nevében köszönettel:
Gombár Györgyné

Egy százalék

A Szarvasi Polgárőr Egyesület kö-
szönetet mond mindazoknak akik 
2009-ben támogatással segítették a 
Polgárőrség eredményes működé-
sét. Adományaikra 2010-ben is szá-
mítunk, így kérjük személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának egyesületünk 
javára történő felajánlásával járulja-
nak hozzá szolgálataink anyagi hát-
terének megteremtéséhez.

Adószámunk: 18373521-1-04
További támogatásokat a Szarvas 

és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett számlaszámunkra várjuk: 
53900014-13001427. Támogatásu-
kat a város közbiztonságának meg-
őrzéséhez előre is köszönjük.
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A Civil Újság 
lelőhelyei

Békésszentandrás: Polgármesteri Hivatal, 
Hősök tere 1.

Művelődési Ház és Könyvtár, István király u. 16.
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.

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény, Iskola u. 2/6. 

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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Hat település általános iskoláinak felsős di-
ákjai mérték össze tudásukat február 17-én a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírá-
si verseny kondorosi területi fordulója kereté-
ben. Minden évfolyamból a legjobb tanuló nyert 
jogot arra, hogy a sorozat megyei állomásán is 
képviselhesse tanintézetét. A „továbbjutók” kö-
zött volt a házigazda Petőfi  István Általános Is-
kola két diákja, az ötödikes Czmarkó Balázs, va-
lamint a hetedikes Laurinyecz Márton, akiket 

Béres Róza készített fel a vetélkedőre. Az említet-
teken kívül több kistérségi fi atal teljesített ma-
gas szinten. A csabacsűdi Bencsik Anita (felké-
szítő Pekárné Bakulya Tünde) a hetedikesek kö-
zött második, a kondorosi Hézer Luca (felkészítő 
Klucsik Árpád) a hatodikosoknál harmadik, Ko-
vács Dóra (5. o., felkészítő Béres Róza), Várnagy 
Regina (6. o., felkészítő Klucsik Árpád) és Tímár 
Fanni (8. o., felkészítő Klucsik Árpád) egyaránt 
negyedik helyen végzett.

Négy évfolyamban 46 diák mérette meg magát Kondoroson

HELYESEN ÍRNI MAGYARUL

Verseny felsős diákoknak
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Hagyományőrző disznótor zenével és pálinkával
Folytatás az 1. oldalról
A kondorosi szlovák kisebbség 

február 20-iki hagyományőrző 
disznótorán több mint hatvanan 
vettek részt. Többségük csak bá-
mészkodott és kóstolgatta a készü-
lő fi nomságokat, egy lelkes csoport 
tagjai viszont megtalálták a nekik 
való munkát. Mindenki sürgölő-
dött, hogy jobbnál jobb falatok 
kerüljenek a sózó teknőbe, a füs-
tölőrúdra, és mindenekelőtt az esti 
terített asztalra. A házigazdák ter-
mészetesen odafi gyeltek, a fűsze-
rek mennyiségére, hogy miből mi 
legyen, mennyi hús, kolbász, hur-
ka készüljön, legyen sonka és sza-
lonna, abálni való, és hogy a mun-
kában megfáradók pálinkás poha-
rai se száradjanak ki.

Kép-szöveg: 
Hricz ElviraMegannyi fi nom falat A hangulatfelelős

Betöltésre vár a hús

A töltöttkáposzta gondos előkészítést igényel Készül a disznótor fénypontja

Az elmaradhatatlan „szúrópróba”
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Idestova három éve nyitotta meg 
kapuit Hunyán az Idősek Klubja, 
ahol a helybeli nyugdíjasok nappa-
li ellátására folyik. A Térségi Szoci-
ális Gondozási Központ intézmé-
nyi társuláson belül működő klub 
népszerűségére jellemző, hogy csu-
pán 30 főre kapott működési en-
gedélyt, de legalább kétszer ekkora 
igény lenne rá. Többségében asszo-
nyok látogatják a szépen felújított 
és becsben tartott Rákóczi utcai 
klubházat, akik számára minden 
napra jut valamilyen elfoglaltság.

Mint azt Giriczné Pintér Er-
zsébet klubvezetőtől megtudtuk, 
2008-ban színjátszó csoportot, 
néhány hónappal később pedig 
énekkart alapítottak, sőt Szurovecz 
Vincéné Irma néniről az is kiderült, 
hogy írói vénákkal rendelkezik, hi-
szen régi történeteket dolgoz fel, és 
farag rímbe. A színjátszó csoport 
premierje a Hófehérke és a hét tör-
pe című mese volt, amit különbö-
ző eseményeken számos alkalom-
mal előadtak már, ám más dara-
bok is felkerültek a repertoárba. 
Időközben ugyanis bebizonyoso-
dott, hogy a nagyik és dédik nem-
csak fi atalosak, de tehetségben sem 
szűkölködnek. Részt vettek már 
többek között a nyugdíjasok szá-
mára meghirdetett Gyopárosi Hu-
morfesztiválon, ahol a Rómeó és 
Júlia színdarab paródia változatát 
adták elő nagy sikerrel. Emellett 
rendszeresen fellépnek a helyi ün-

A klub a hunyai idősek második számú otthona

NINCS IDŐ UNATKOZNI

Nyugdíjasok ifj onti hévvelNyugdíjasok ifj onti hévvel

nepeken, társadalmi összejövetele-
ken, és a társklubok rendezvénye-
in. Különös fi gyelmet fordítanak a 
hunyai alsó tagozatos gyermekek-
re, akikkel kölcsönösen teszik vál-
tozatossá a programot egymás ese-
ményein. 

Persze szórakoztató foglalatos-
ságra házon belül is rengeteg le-
hetőség kínálkozik. A különféle 
kézműves munkák mellett évente 
megünneplik a nőnapot, az anyák- 
és az idősek napját. Negyedévente 
az összegyűlt névnapok, illetve a 
nyári időszakban szalonnasütések 
adnak okot közös időtöltésre, de-
cemberben pedig közösen várják 

a Mikulást, és vacsorával búcsúz-
tatják az évet. A tartalmas évkö-
zi programot túrákkal teszik még 
változatosabbá. Megfordultak már 
a szarvasi Arborétumban, a gyu-
lai Várfürdőben, Gyomaendrődön 
a gyermeknapon, idén pedig 
cserkeszőlői fürdőlátogatásra ké-
szülnek „nagy erőkkel”. Az em-
lített eseménydömpingen túl az 
ezévi terveikben szerepel közös 
fánksütés és egy nagyszabású szü-
reti bál megszervezése a Művelő-
dési Házban.

Még mondja valaki, hogy a 
nyugdíjasok ráérő emberek!

B. M.

Kereken harminc éve alakult 
meg Szarvason az asztalitenisz 
szakkör, az akkori Krecsmarik 
End re Úttörőház keretein belül. 
A jubileumot meghívott ország-
gyűlési képviselők, vendégek, 
egykori és jelenlegi versenyzők 
és hozzátartozók körében ün-
nepelte meg a Körös Asztalite-
nisz Sportegyesület, amely 12 
esztendős múltra tekint vissza. 
A Petőfi tagiskola tornatermé-
ben megtartott eseményen be-
mutatót tartott Lindner Ádám 
sokszoros magyar válogatott (je-
lenleg az extraligában szereplő 
Celldömölki VSE versenyzője) 
és dr. Fest Attila egykori élvo-
nalbeli játékos. A ma is aktív két 
sportemberben közös, hogy kö-
zeli hozzátartozói a sportág he-
lyi népszerűsítésében elévülhe-
tetlen érdemeket szerző Fest há-
zaspárnak.

Ny. M. A szarvasi asztaliteniszezők nagy családja

HARMONIKUSAN MŰKÖDŐ NAGY CSALÁD

Harminc éve hódít az asztalitenisz Szarvason
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– A programunkat úgy állítot-
tuk össze, hogy gyermek és szülő 
egyaránt megtalálja benne a neki 
megfelelőt. Tevékenységünkkel 
segítünk a szülőknek gyermekük 
alkalmi, illetve rendszeres napköz-
beni elhelyezésében, képességének 
fejlesztésében. A programok köve-
tik az évszakhoz jellemzően kap-
csolódó tevékenységeket. Nagy 
gondot fordítunk a népi hagyomá-
nyok, népszokások felelevenítésé-
re, ezek megismertetésére – ecse-
telte az ötletgazda.

A Tündérvárban folyó szaksze-
rű alkotó munkát, hozzáértő óvo-
dapedagógusok, népi játszóház ve-
zetők, kézműves szakemberek se-
gítik és tartják, akiknek elsődleges 
szempontja a gyermek. Mivel étke-
zést nem tudnak biztosítani, ezért 
a lurkók elhelyezését csak délelőtt-
re és délutánra vállalják.

– Az állandóan működő gyer-
mekfelügyeletünk mellett rend-
szeres foglalkozásokat is tartunk, 
melyekre várunk minden két és ti-
zenkét év közötti gyermeket – tet-
te hozzá Kurucz Jánosné. – A leg-
kisebbek részére a játékos báb, il-
letve az óvodai beilleszkedést elő-
segítő órákat hirdettük meg. Fon-

TÜNDÉRVÁR JÁTSZÓHÁZ

Egy biztos pont a gyermekeknek

Őszinte gyermek öröm

Nyuszi vagy cica legyek?A lányok színeznek

Kalapkészítés Így nézi ki egy dínó otthona

Szarvason a Vasút út 67. szám 
alatt tavaly decemberben nyílt 
meg a Tündérvár Játszóház, 
amelyet a dunántúli székhelyű 
Tündérvár Családi Napközi és 
Gyermekcentrum Alapítvány 
keltett életre és működtet. A 
programok a környéken élő csa-
ládok, valamint az idelátoga-
tók mindennapi életét könnyíti 
meg azzal, hogy a kiskorú gyer-
mekeiket megbízható, szakkép-
zett, családias hangvételű nap-
közbeni, időszakos gyermekel-
látásban részesíti. A célokról és 
lehetőségekről Kurucz Jánosné 
Terike, a játszóház vezetője, 
népi játék és kismesterség okta-
tó nyújtott tájékoztatót. 

tos szerepet kaptak programunk-
ban a kézműves tevékenységek. 
Ide azokat a gyermekeket várjuk, 
aki szeretnek alkotni, megismer-
ni egy-egy új technikát, legyen az 
a mai modern kézműves tevékeny-
ség, vagy éppen valamely népi kis-
mesterség alapja. A közeljövőben 

szeretnénk még beindítani a bá-
bozás, illetve a drámajáték világá-
ba bevezető foglalkozásokat, ezen 
felül több olyan ötletünk is van, 
amelyek aprólékos kidolgozásán 
éppen most dolgozunk. 

Hogy mennyire rugalmasak 
a játszóház munkatársai, azt jól 
jellemzi, hogy vállalják születés-
, névnapi zsúrok lebonyolítását 
és egyénre szabott „mesepartik” 
rendezését. Elfogadnak és meg-
valósítanak más jellegű egyéni 
igényeket is, emellett vidékre is 

hívhatók. Szombat délelőttön-
ként tartják saját összejövetelei-
ket, amelynek keretében az ép-
pen aktuális jeles naphoz köthe-
tő kézműves foglalkozást tarta-
nak. 

Nyitva tartási rend
A Tündérvár Játszóház nyit-

va tartási rendje. Hétfőtől pén-
tekig: délelőtt előzetes beje-
lentkezés alapján igény szerint 
(csoportok fogadására és gyer-
mekfelügyeletre is), délután 14 
órától 18 óráig. Szombatonként 
szervezett programok 9–12 óra 
között. Igény szerint (születés- 
és névnapi zsúrok és egyéb ren-
dezvények alkalmával) szombat 
délután és vasárnap is.

További információk: ℡ 
(+36-20) 991-7751, (+36-20) 
531-2605. e-mail: tundervar@
gmail.com

– A megnyitásunk óta túl va-
gyunk már pár sikeresnek mondha-
tó rendezvényen. Ilyen volt a „Luca 
napi boszorkányság”, a „Kará-
csonyváró Játszóház” a „Vince napi 

termésjósló játszóház”, vagy a nem-
régiben megtartott „Farsangi mas-
karázás”. Népszerűek voltak azok a 
foglalkozásaink is, amelyeken isko-
lai csoportokat láttunk vendégül. 
Nagy öröm számunkra, amikor lát-
juk a gyermekek szemében a felhőt-
len boldogságot, az alkotó munka 
örömét. Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani azoknak az embe-
reknek, cégeknek, akik valamilyen 
formában segítették munkánkat. 
Köszönjük fő támogatónknak, a 
Szirén Ruházati Kft.-nek a segítsé-
gét, amely helyet biztosít tevékeny-
ségünknek. Továbbra is örömmel 
fogadunk bármilyen felajánlást, le-
gyen az alapanyag, amivel kézmű-
ves foglalkozásainkon dolgozni tu-
dunk, vagy egy otthon már meg-
unt, esetleg „kinőtt” játék – mond-
ta végezetül Kuruczné.

M.D.
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Felhívás! 

Az Endrődi Közösségi Ház 
(eredeti neve: Katolikus Nép-
ház) idén 80 éves. Az ünnepé-
lyes megemlékezés 2010. má-
jus 9-én lesz. Kérjük a kedves 
Olvasókat, hogy akinek van 
olyan fényképe, amely vala-
milyen eseményt, rendezvényt 
ábrázol és a Népházhoz köt-
hető, másolás céljából juttas-
sa el hozzánk. Ezen kívül szí-
vesen veszünk bármilyen írás-
beli visszaemlékezést is a fenti 
témában. Szeretnénk ezeket az 
emlékeket közzétenni.

Köszönettel: Ungvölgyi Já-
nos ℡ (+36-30) 294-0650; Gi-
ricz László ℡ (+36-30) 425-
4512.

A Szerény Istenek csapata sike-
rével zárult Gyomaendrődön az 
amatőr városi teremlabdarúgó-baj-
nokság. A 13 héten át zajló sorozat 
november első vasárnapjától zajlott 
a Varga Lajos Sportcsarnokban. 
Négy együttes között a végsőkig ki-
élezett csata folyt az elsőségért, vé-
gül a győztes két ponttal előzte meg 
legfőbb riválisait, a dobogós helye-
ket pedig gólkülönbség döntötte el.

A bajnokság végeredménye: 1. Sze-
rény Istenek 30 pont, 2. Schwalm 
28 (64–27), 3. Speed 28 (71–44), 4. 
Al kotmány 28 (56–31), 5. Sörivók 
24, 6. Alibi 23, 7. Béke 19, 8. Fordu-
lat 18 (38–41), 9. Rooney’s Friends 
18 (45–51), 10. Oldalháló 17, 11. Ifi  
III. 16, 12. G. S. E. 12, 13. C-Vita-
min 3, 14. Mamut SC 1.

A torna gólkirálya a 27 találatig 
jutó Munkácsi Zoltán (Schwalm), 
legjobb kapusa Gyányi Gyula (Sze-
rény Istenek) lett.

Teremfoci

A Körös-vidéki Horgász Egye-
sületek Szövetsége (KHESZ) év 
eleji közgyűlésén úgy határoz-
tak, hogy 2010-től maximali-
zálják és bizonyos keszegfélék-
nél méreteiben is korlátozzák a 
kifogható halmennyiséget, ezzel 
az általuk kezelt vizeken újabb 
jelentős lépést tettek a halállo-
mány védelméért.

A horgászok a törvény adta 
keretek között eddig annyi ha-
lat foghattak ki a szövetség me-
gyei vizeiből, amennyit akar-
tak. Így akadt jó néhány olyan 
pecás, aki jövedelmét a fogott 
zsákmány eladásából egészítet-
te ki. Mindez a további negatív 
hatásokkal együttesen odaveze-
tett, hogy napjainkra jelentősen 
lecsökkent a térség halállomá-
nya. A folyamatot a Körös-vidéki 
Horgász Egyesületek Szövetsége 
évek óta igyekszik megfordítani, 
legújabb lépésként a 72 egyesüle-
tet tömörítő szervezet közgyűlé-
se úgy döntött: maximálja az egy 
évben kifogható és haza vihető 
halmennyiséget, az általuk kezelt 
vizekből. A határozat értelmében 
2010-től egy pecás évente 120 
kiló, méretkorlátozással és tilal-

Keszegféléből csupán 5 kilogrammot foghatunk ki egy 
alkalommal, az is méretkorlátozás alá esik immár

MOZAIK

Szigorít a megyei horgász szövetség

mi idővel védett halat vihet haza. 
A KHESZ reformjai szabályoz-
zák azt is, hogy az úgynevezett 
egyéb halfajokból naponta csak 
5 kiló fogható ki és vihető haza. 
A szövetség emellett az ország-
ban először vezette be olyan mé-

retkorlátozást, amely szerint a 15 
centiméteresnél kisebb jász-, szil-
vaorrú-, dévér-, lapos-, bagoly- és 
karikakeszeget, domolykót, pa-
ducot, valamint sügért az idei év-
ben már az összes általa kezelt ví-
zen vissza kell dobni.

A Magyar 
Vöröskereszt 
szarvasi te-
rületi szerve-
zete által ter-
vezett márci-
usi és áprilisi 
véradások. 

Március 8., hétfő, 8.00–12.00, 
Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3. Március 
9., kedd, 8.00–11.00, Szent István 
Egyetem Víz- és Környezetgazdál-
kodási Kara, Szarvas, Szabadság 
út 1–3. Március 26., péntek, 8.00–
12.00, Petőfi  István Általános Is-
kola Sportcsarnoka, Kondoros, Is-
kola u. 2/6. Március 31., szerda, 
8.00–12.00, Csabacsűd, Művelő-
dési Ház, Szabadság út 41. Április 
2., péntek, 8.00–12.00, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ, 
Szarvas, Kossuth tér 3.

Arra kérik a véradókat, hogy fel-
tétlenül vigyék magukkal TAJ kár-
tyájukat, személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat, illetve a véradó 
értesítőt, ezen felül minden vér-
adás előtt feltétlenül étkezzenek!

Véradások
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A békésszentandrási kultúra napi 
megemlékezésnek részeként, január 
22-én Kultúrházi Kávéház alakult a 
Körös Művelődési Házban. A kez-
deményezés lényege, hogy az érdek-
lődők havi egy alkalommal civil kör-
nyezetben, politikamentesen beszél-
gethetnek aktuális közéleti témákról. 

Az előzetes programtervezetben 
természetesen helyi dolgokat is bele-

foglaltak. A későbbiek során többek 
mellett szeretnének kitérni például a 
duzzasztó történetének feldolgozásá-
ra, felhívni a fi gyelmet a helyi sző-
nyeggyár és szőnyegszövés megbe-
csülésére, vagy éppen szereplési lehe-
tőséget biztosítani a különböző ver-
senyekre készülő iskolásoknak.

A február 17-iki első összejövetel 
keretében a farsangi hagyományo-

kat elevenítették fel, és arról a 35 
kitüntetettről is szó esett, akik va-
laha átvehették már az 1996-ban 
alapított Szentandrás-díjat. A jó 
hangulatú estet fi lmvetítés zárta, 
amelyen a millenniumi emlékkiál-
lítás képei elevenedtek meg.

Mint azt az ötletgazda és levezető 
elnök, Hévizi Róberttól megtudtuk, 
a kávéházi összejöveteleknek rendre 

lesznek meghívott vendége is, a tör-
ténésekről pedig a Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
jóvoltából kávéházi füzetek megje-
lentetését tervezik, amennyiben erre 
fogékony mecénást sikerül találni-
uk. Terveik szerint a márciusi kávé-
ház vendége Lóránt János Demeter 
Munkácsy-díjas festőművész lesz.

B. M.

B&
B 
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Az alakuló összejövetelre sokan elmentek

KULTÚR MOZAIK

Kultúrházi Kávéház alakult Békésszentandráson

Szabó László 
alkalmi tárlata

Szarvason rengetegen ismerik 
Szabó László festőművészt, pe-
dig nem számít „bennszülött-
nek”. Kreativitása és sokoldalú-
sága révén azonban sok ember-
rel kapcsolatba került már az itt 
töltött évei során. Az Arboré-
tumban ő szervezi a nyári alko-
tótáborokat, mindemellett élete 
a repülés, imád maketteket ké-
szíteni és természetesen maga is 
fest. Februárban utóbbi oldalá-
ról hallatott: Naplemente cím-
mel munkáiból nyílt kiállítás a 
Tessedik Sámuel Múzeumban, 
amely március 10-ig tekinthető 
meg, hétfő kivételével 10 és 16 
óra között.

Gyönyörű kiállítással emlékez-
tek meg Gyomaendrődön a Blaha 
Lujza utcai Közösségi Ház 80. szü-
letésnapjáról, amely 1930 májusá-
ban nyitotta meg kapuit. Az épü-
letet akkoriban Katolikus Népház-
nak nevezték és a falai között a II. 
világháború végéig élénk közmű-
velődési élet folyt. A házat működ-
tető Templárius Alapítvány ennek 
tiszteletére szervezte meg a „Nor-
végia Természeti Képekben” című 
fotókiállítást, amely lenyűgöző vi-
zuális utazásra invitálta a látogató-
kat, az egykori vikingek otthonául 
szolgáló vidékre. Az északi állam 
sokak szerint nemcsak Skandiná-
via, hanem a világ egyik legszebb 
természeti adottságú országa. 
Norvégiában túrázni olyan, mint-
ha egy álomvilágba csöppentünk 

volna. Végeláthatatlan terek, zord 
sziklaszirtek, haragos zöld vegetá-
ció és kristálytiszta víz mindenütt. 
E tény valóságtartalmát mindazok 
igazolhatják, akik személyesen jár-

tak már arra, vagy február során 
megtekintették a tárlatot, amely-
ből most egy fotó erejéig mi is 
cseppnyi ízelítőt adhatunk.

B. L. A.

Norvégia képekbe költözött

Úgy látszik, hogy február a fotókiállítások hava térségünk-
ben. Míg a békésszentandrási Körös Művelődési Ház a Tél-
Fény képeivel, az Endrődi Közösségi Ház Norvégia termé-
szeti csodáival várta a látogatókat, addig a Tessedik Sámu-
el Múzeumban Matók Sándor szarvasi fényképész mester 
emlékkiállítása kínált újdonságot és érdekességet a betérők 
számára. A rendkívül látványos képanyagot a helyi múzeum 
mellett magánszemélyek bocsátották a szervezők rendelke-
zésre, ami Hanzó Teréz gondozásában került elrendezésre. A 
tárlat február 5-iki megnyitóját megtisztelte a fotográfus lá-
nya, dr. Matók Franciska is, aki szüleire való megemlékezé-
sében kitért arra, hogy bár mindketten siketnémák voltak, 
mégis minden örömüket meglelték munkájukban.  

Matók-fotók a   
Tessedik Múzeumban
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A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesüle-
te, fánksütéssel egybekötött, kiváló hangula-
tú jelmezes farsangi délutánt rendezett febru-
ár 11-én. Mint arról Gombárné Bata Mária el-

nök beszámolt, az egyesület „legstrapabíróbb” 
lányai-asszonyai már korán reggel nekiláttak 
az üzemi mennyiségű tészta dagasztásának. A 
meglehetősen fárasztó konyhai művelet szám-

szerű eredménye 450 darab mosolygós fánk 
lett. A vidám mulattság hangulatát tovább fo-
kozta néhány vállalkozó szellemű tag jelmezes 
felvonulása.

Farsangi forgatag felvonulással, fánkkal

A Nagycsaládosok Szarvasi 
Egyesülete február 1-től új hely-
színen, a Szent István Egyetem Pe-
dagógiai Főiskolai Kara pincehe-
lyiségében működteti Éjféli Ping-
pong Klubját. A drogprevenciós 
céllal életre hívott péntek esti ren-
dezvények a Magyarországi Éjsza-
kai Sportbajnokságok Egyesülete 
szakmai támogatásával folyik.

– Klubunk tavaly január óta 
működik sikeresen, eddig a volt 
Dankó-iskolában kaptunk helyet. 
A péntek este az egyik olyan idő-
pont, mikor a fi atalok szívesen 
tartózkodnak szórakozó helye-
ken, kocsmákban. Klubunk eb-
ben az időpontban alternatív szó-
rakozási lehetőséget biztosít szá-
mukra, ahol pingpongozhatnak, 
dartszozhatnak, csocsózhatnak. 
Aki elfárad a játékok során, az tár-

DROGPREVENCIÓS RENDEZVÉNYEK

Klubélet a NACSE szervezésében

sasjátékozhat, pókerezhet, vagy 
csak egyszerűen társaloghat a töb-
biekkel. Közben pedig szendvics-

csel, teával is megvendégeljük őket 
– tájékoztatta lapunkat Gombár 
Györgyné, az egyesület képviselő-

je, akitől azt is megtudtuk, hogy 
tavasztól bővíteni szeretnék a sza-
badidős programlehetőségek tár-
házát. 

– Prevenciós fi lmklub működ-
tetését, éjszakai akadályversenyt 
és fürdő látogatásokat tervezünk 
a változatosság kedvéért. A visz-
szatérő éves programjaink mel-
lett egy újdonsággal is készülünk: 
drámapedagógiai foglalkozásokat 
tervezünk, szintén drogprevenciós 
szándékkal, a nyárra pedig hold-
fény tábort szándékozunk szervez-
ni a hozzánk járóknak. Program-
jaink célja egyrészt, hogy a drog-
használat szempontjából legin-
kább veszélyeztetett hátrányokkal 
küzdő 12–25 éves fi atalokat elér-
jük, másfelől, hogy a szabadide-
jüket személyiségük, készségeik és 
képességeik fejlesztésére fordítsák. 
Klubunk nyitott, nem csak nagy-
családos fi atalok jöhetnek, szívesen 
látunk minden érdeklődőt – tette 
hozzá Gombárné.

A pingpong kedvelt játék

Ha már minden uncsi, jöhet a dumcsi És még kaja is akad
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meg-
hosszabbította az üdülési csekk pályázati lapja-
inak beadási határidejét. A döntés értelmében 
a kérelmeket 2010. szeptember 15-éig, vagy a 
pályázati keret kimerüléséig lehet benyújtani, 
ami legalább egy-két hónapos időlimitet je-
lenthet mindazoknak, akik valamilyen okból 
eddig nem tudták a kérelmüket elpostázni. 

A pályázati feltételek nem változtak: a csek-
ket nyugdíjasok, fogyatékkal élők, valamint 
minimum két, 18 év alatti gyermeket nevelő 
munkavállalók igényelhetik.  Az adatlap le-

tölthető a www.udulesicsekk.hu honlapról, de 
megtalálható a Tourinform irodákban is, ame-
lyek vállalják azok összegyűjtését és csoportos 
pályázatként való továbbítását az Üdülési Szol-
gálathoz, ami előnyökkel jár az elbírálásnál.

Nem feltétlenül a pályázathoz tartozó hasznos 
tudnivaló, hogy az idei évtől érvényes adó- és já-
rulékfi zetésre vonatkozó jogszabályok alapján az 
üdülési csekk az egyetlen olyan munkáltató által 
adományozható természetbeni jutatás, amelyik 
kedvezményesen adható nemcsak a munkaválla-
lónak, hanem közeli hozzátartozóinak is. 

Újra lehet pályázni üdülési csekkre

Ismét „teltházas” rendezvénynek 
adott helyet a hunyai Művelődési 
Ház, ahol Véha Lászlóné rendkí-
vül hangulatos farsangi bált szer-
vezett a helyi Idősek Klubja segít-
ségével. Az esemény természetesen 
a kulináris élvezetekről és a tánc-
ról szólt – utóbbihoz a talpaláva-
lót Iványi László és társa szolgál-
tatta –, azonban a meglepetés sem 
maradt el. A meghívott vendége-
ket szabályosan lenyűgözte az Idő-
sek Klubja színjátszó csoportja ál-
tal előadott „Hunyai lakodalmas”, 
amely Fagyas Gézáné és Giriczné 
Pintér Erzsébet klubvezető felké-
szítő munkája eredményeképpen 

a 30-as évek szertartásainak ha-
gyományait, illetve tradicioná-
lis ruháit elevenítette fel humoros 
formában. A szereplők nagyon ki-
tettek magukért, előadásuk pedig 
arra is rávilágított, hogy a telepü-
lésen szükség van a rendezvények-
re. A meghívott vendégek ismét 
jó  hírnevét vihették Hunyának, a 
kultúrház pedig újból megtelt em-
berekkel. A remekül sikerült ren-
dezvényért köszönet illeti Véháné 
Gizikét, Sóczó Endrét és nejét, 
Horváth Gábort és nejét, Vaszkó 
Lajosnét, Hunya Imrénét, valamint 
Pintérné Hanyecz Évát, aki a büfét 
szolgáltatta. 

Véha Lászlóné és Petényi Szilárdné 
polgármester asszony megnyitója Amikor a hangulat tetőfokra hág

A násznép bevonul, kezdődik az előadás

A sok móka és tánc után jólesett az ízletes ebéd Majd folytatódott a mulattság, még gyertyafény keringő is volt 

Itt a farsang, áll a bál! 
MURI A HUNYAI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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Nevének eredetére vonatkozóan 
erősen tartja magát az avar erede-
tű Kaba elnevezés, ami halra, só-
lyomra utal. Más vélemények sze-
rint a nagyközség neve csuklót, 
kockát, vagy csalétket jelentett. 
Egy 1456-os oklevél már Hunya-
di János birtokaként említi. Pusz-
tulásáig népesnek volt mondható, 
1596-ban ugyanis a török-tatár 
csapatok felégették. A néphit sze-
rint az itt lerombolt házak tégláit 
a török Szarvasra hordatta, s azok-
ból építették az ottani fürdőt. 

Újratelepítés után Csabacsűd 
puszta a szentandrási uradalom 
részét képezte, nem csoda, hogy 
a helybéliek szintén részt vettek 
az 1735-ös parasztfelkelésben. 
A szabadságharc 1849-es buká-
sa után csabacsűdi birtokán buj-
dosott báró Eötvös József. Trefort 
Ágoston a volt vallásügyi- és köz-
oktatási miniszter rövid ideig szin-
tén élt a település környéki birto-

Egy jellegzetes ház a harmincas évek végéből

Czárán-kút A községháza épülete Az ’56-os emlékmű

OTTHONUNK

Az egykori magyar mintafaluAz egykori magyar mintafalu
Békés megye egyik legszebben gondo-
zott községeként aposztrofálják Csaba-
csűdöt, amely szemmel láthatóan dina-
mikusan fejlődő, rendezett települése a 
Körös-szögi Kistérségnek. A település 
elnevezésével legkorábban egy 1444-
ből származó oklevélben találkozha-
tunk (Chabachyde).

kán, s tiszteletére a község iskolája 
2001-től Trefort Ágoston Általá-
nos Iskola néven működik. A leg-
újabb kutatások szerint ifj ú évei-
ben Eötvös Loránd is tartózkodott 
Csabacsűdön. 

A település közigazgatásilag egé-
szen 1924-ig Békésszentandráshoz 
tartozó, utcatanyás külterület volt, 
ekkor azonban egy belügyminisz-
teri rendelet nagyközséggé nyil-
vánította, innentől datálódik je-
lenkori történelme. Ebben az idő-
ben 1388-an laktak az itteni ha-
tárrészben. A községi elöljáróság 
1932-ben költözhetett ki Szarvas-
ról az új községházába. Ekkorra 
már állt az iskola, az ártézi kút és 
a vasúti megálló is. Csabacsűdöt 
„magyar mintafaluként” álmodták 
meg. Ennek megvalósításán a köz-
ség történetének kiemelkedő alak-
ja, Demcsák János főjegyző – aki 
később Csabacsüdy Jánosra vál-
toztatta a nevét – sokat fáradozott, 

ám a II. világháború meghiúsította 
ezt a törekvést, bár a falu utcáinak, 
parkjainak rendjét a mai napig 
ható hagyományként meghatároz-
za ez a gondolat. A mintaszerűség 
széles, szabályosan tervezett – egy-
mást merőlegesen keresztező – ut-
cákat jelentett, amelyek jellemzői a 
keskeny utcai homlokzattal, az ab-
lak fölött párkánnyal, teljes hosz-
szában tornáccal épült – úgyneve-
zett FAKSZ – házak. 

A település dinamikusan fej-
lődött, 1944-ben már 2200-an 
lakták. A II. világháborút köve-
tő 1946-47-es lakosságcsere so-

rán sok lakói közül 418-an te-
lepültek át Szlovákiába, és 141 
felvidéki magyar telepedett be 
Érsekújvárról, Bajkáról, Csatá-
ról. A helybeliek zöme ma a kár-
pótlásként kapott földeken gaz-
dálkodik, vagy a közeli városba 
ingázik. A mezőgazdaság és az 
állattenyésztés mellett számos 
munkahelyet nyújtanak a tele-
pülésen működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások.  A nagy-
község intézményei közel 120 
főt foglalkoztatnak, ezzel az ön-
kormányzat a település legjelen-
tősebb munkáltatója. 

Tudta, hogy a stroke, más néven a szélütés 
felelős minden harmadik halálesetért? És 
tudta, hogy három esetből kettő megelőzhe-
tő, ha még időben felismerjük a tüneteket, 
és azonnal mentőt hívunk? Most ön is tehet 
ezért, ha megismeri a következő történetet.

Egy partin, egy hölgy kissé megingott, el is 
ejtette a tányérját, de miután orvost akartak 
hívni, mindenkit megnyugtatott, hogy jól van. 
Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt, és 
bár gyengének tűnt, tovább szórakozott. Más-
nap a férj hívta a házigazdát, hogy elmondja: 

a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A 
parti során szélütés érte. Ha tudták volna, ho-
gyan kell beazonosítani a jeleit, talán ma is él-
hetne. Egy neurológus szerint, ha a stroke ál-
dozatát 3 órán belül elkezdheti kezelni, teljesen 
visszafordítható az állapot. Azt mondja: a fel-
ismerésének és diagnosztizálásának egyszerű a 
trükkje, azután pedig nyomban el kell kezdeni 
a kezelését, de a tudatosság hiánya katasztrófát 
okozhat. A szélütés áldozata súlyos agykároso-
dást szenvedhet, ha környezete nem tudja azo-
nosítani a problémát. 

Az orvosok szerint bárki felismerheti a stroke-
ot, ha három kérést mond az illetőnek. Először 
is arra kell megkérni az illetőt, hogy mosolyog-
jon!  Aztán arra, hogy beszéljen. Mondjon egy 
egyszerű mondatot összefüggően!  Legvégül 
pedig, hogy emelje fel mindkét karját. Ha a há-
rom kérés teljesítésének bármelyikével nehézsé-
ge van, azonnal hívjuk a mentőket és mond-
juk el a tüneteket! Még egy fi gyelmeztető jel: 
mondjuk az illetőnek, hogy öltse ki a nyelvét. 
Ha a nyelv kicsavarodott, ha egyik vagy másik 
oldalra megy a nyelv, ez is a stroke jele lehet.

Hogyan ismerhetjük fel a szélütést?
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (VII.)
Az esetek legnagyobb részében igaz az, hogy 
a pályázaton elnyert összeg nem fedezi a pro-
jekt teljes költségvetését. A civilszférát leszá-
mítva ugyanis rendkívül kevés az olyan pályá-
zati kiírás, ahol 100%-ban lehetne a projektet 
fi nanszírozni a pályázaton elnyert pénzből. 
Ahhoz azonban, hogy meg is tudja valósítani 
a projektet, további forrásokra, vagyis önerő-
re lesz szüksége. Ez lehet saját pénzeszköz, de 
a pályázatok szempontjából önerőnek számít 
az idegen forrás is, mint például a bankhitel, 
vagy az egyéb csatornán keresztül juttatott tá-
mogatás.

Ma már a bankok számtalan projektfi nanszíro-
zási hitelterméket kínálnak a különféle fejleszté-
sek megvalósításához. Bár ma nem erről lesz szó, 
de léteznek olyan banki konstrukciók is, amikor 
az elnyert támogatást a bank „előfi nanszírozza”. 
Ez akkor lehet előnyös, ha a támogatási összeget 
utólag, a projekt előrehaladásának arányában fo-
lyósítja a támogató szervezet, és nem tudjuk előre 
megfi nanszírozni más forrásból az adott fejlesz-
tést. Némely támogatási konstrukciónál pedig 
lehetőség van támogatási előleg igénylésére is. 
Szeretnénk kiemelni négy olyan kedvezményes fi -
nanszírozási konstrukciót a piacról, amelyek ke-
retében a gazdasági szereplők kedvezményes, ál-
lamilag is támogatott (kamattámogatott), de visz-
szatérítendő forrásokhoz juthatnak hozzá.

Sikeres Magyarországért 
Hitelprogram

A hitelprogram célja a magyar gazdaság ál-
talános versenyképességének fejlesztése, a mo-
dernizáció, az infrastruktúra- és a technológia-
fejlesztést előidéző beruházások támogatása. A 
„Sikeres Magyarországért” hitelprogramon ke-
resztül hosszú lejáratú (tehát éven túli lejáratú) 
beruházási hitelekhez juthatunk hozzá. A hitel 
igénylése hazai pénzintézeteknél lehetséges, de 
bizonyos hitelösszeg igénylése felett a kérelmet 
a Magyar Fejlesztési Bankhoz kell benyújtani. A 
programban az alábbi típusú hitelek léteznek.
Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram: A hitelprog-
ram a magyarországi székhelyű vállalkozások 
számára kínál kedvezményes hitellehetőséget inf-
rastruktúra- és technológia-fejlesztést, moderni-
zációt elősegítő beruházásaikhoz, továbbá a fog-
lalkoztatásban betöltött szerepük, innovációs és 
beszállítói tevékenységük erősítéséhez.

Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel-
program: A hitelprogram célja az önkormány-
zatok és önkormányzati társulások törvény által 
előírt vagy önként vállalt közfeladatainak ellátá-
sához szükséges beruházások fi nanszírozása éven 
túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel biz-
tosításával. A hitelt kedvezményes kamatozása, és 
hosszú futamideje jellemzi. Ezen program keretén 
belül került meghirdetésre a panellakások felújí-
tásához a lakóközösségek és a települési önkor-
mányzatok számára kedvezményes hitellehetősé-
get biztosító Panel Plusz Hitelprogram. 

Bérlakás Hitelprogram: Ha önkormányzata bér-
lakások, nyugdíjasházak, idősek otthona építését, 
felújítását tervezi, a Bérlakás Hitelprogram ked-
vezményes kamatozású fi nanszírozási forráslehe-
tőséget biztosít számára. 

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram: 
Amennyiben ön hagyományos technológiával 
épült lakóingatlanának energetikai korszerűsí-
tését tervezi vagy megújuló energiahordozó-fel-
használásával szeretné az ingatlan energiaigényét 
fedezni és a fejlesztéshez beruházási forrásra van 

szüksége, igényeljen kedvezményes kamatozá-
sú hitelt a „Sikeres Magyarországért” Lakossági 
Energiatakarékossági Hitelprogram keretében!
Agrár Fejlesztési Hitelprogram: Célja a mezőgaz-
daság versenyképességét, a piacok megőrzését, az 
innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, 
az energia és költségtakarékos módszerek alkal-
mazását, a környezetvédelmet elősegítő beruhá-
zásokhoz kedvezményes források biztosítása. Cél-
ja továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályá-
zatokhoz, különösen az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan 
kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági ter-
mékek elsődleges előállításával foglalkozó rendel-
kező mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 

JEREMIE típusú pénzügyi 
eszközök

A JEREMIE program az Európai Bizottság, az 
Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházá-
si Alap közös akciója (JEREMIE = Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprises). Fő cél-
ja a piaci elégtelenségek orvoslása, így a  mikro-, 
kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) fi nanszí-
rozási lehetőségeinek javítása (magyarul „bank-
képessé” tétele), visszatérítendő pénz és tőkepiaci 
eszközök segítségével. Ezen pénzügyi eszközök a 
Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében 
érhetők el (vagyis EU által társfi nanszírozott for-
rások), a nagysága a 2007–2013-as időszakban 
megközelítőleg 160 milliárd forint.

A JEREMIE program az alábbi három fő pil-
lérre (beavatkozási területre) épül. Mikrohitel 
program: Ennek keretében a fejlődésük korai 
szakaszában lévő – így általában alacsony fede-
zettel rendelkező, illetve hitelezési múlttal nem 
rendelkező vagyis nem „bankképes” – KKV-k 
is könnyen forráshoz juthatnak mikrohitel for-
májában. A hitel célja egyaránt lehet beruházási 
és forgóeszköz-fi nanszírozási hitel. Portfólió ga-
ranciavállalási programok: Ebbe a programban a 
közreműködő szervezet közvetlen készfi zető ga-
ranciát vállal a kereskedelmi bankok pénzügyi 
követeléseire a KKV-knek nyújtott hitelek mögé 
Tőkepiac eszközök segítségével a korai (magvető) 
szakaszban lévő KKV-k fejlesztése. Ennek kereté-
ben a forrásokhoz hozzájutó tőkealapok különbö-
ző együttműködés keretében kockázati tőkét jut-
tatnak a vállalkozásoknak.

Mikrohitel Plusz Program
A hitelprogram célja, hogy a magyarországi 

székhelyű mikrovállalkozások beruházási és fej-
lesztési céljaihoz, valamint mezőgazdasági termé-
kek előállítására, feldolgozására és forgalmazás-
ra irányuló beruházásaihoz kedvezményes forrás 
biztosítása. Felhasználható a vállalkozói tevé-
kenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, 
építéséhez, átalakításához, használt és új gépek, 
berendezések, felszerelések, járművek beszerzésé-
hez, tárgyi eszköz beszerzéséhez, annak működ-
tetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához. A hi-
telt induló vállalkozások is igényelhetik.

Széchenyi kártya
A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvál-

lalkozások részére kialakított, kedvezményes ka-
matozású, állami támogatásban részesített hitel-
konstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kez-
detén lévő, de legalább már egy éve működő vagy 
akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, 
egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással szabad 
felhasználású, likviditási problémákat kezelő hi-
telhez jussanak.                                Tóth Róbert

Magyarországi civil szervezetek külföldi és 
nemzetközi szervezetekkel való együttműkö-
désének, tapasztalatcseréjének támogatására 
(kódja: NCA-NK-B-10)

Kiíró: NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és 
Európai Integráció Kollégiuma

Határidő: 2010. április 7. 
Civil szervezetek belföldi döntéshozó, ta-

nácsadó és szakértői testületekben történő 
részvételének támogatására (kódja: NCA-DP-
10-B)

Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesz-
tési Kollégiuma

Határidő: 2010. április 12. 
Civil együttműködések, és egyéb hálózati 

rendszerek létrehozásának és működtetésének 
támogatására (kódja: NCA-DP-10-A)

Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesz-
tési Kollégiuma

Határidő: 2010. április 12. 
Civil szervezetek működését, fejlődését segí-

tő szolgáltatások támogatására (kódja: NCA-
CIV-10-C)

Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és In-
formációs Kollégiuma

Határidő: 2010. április 14. 
Információs és kommunikációs hálózatépí-

tés, informatikai szolgáltatások, együttmű-
ködésben megvalósuló (ágazati) tematikus 
honlapok létrejöttének támogatására (kódja: 
NCA-DP-10-D)

Kiíró: NCA Demokrácia-és partnerség-fejlesz-
tési Kollégiuma

Határidő: 2010. április 19. 
Érdekképviseleti célú civil együttműkö-

dések támogatására, a civil kontroll erősítése 
(kódja: NCA-DP-10-C)

Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesz-
tési Kollégiuma

Határidő: 2010. április 19. 
Társadalmi kohéziót erősítő programok tá-

mogatására (kódja: NCA-DP-10-E)
Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejlesz-

tési Kollégiuma
Határidő: 2010. április 19. 

Pályázhatnak (valamennyi kiírásra érvényes): 
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasz-

nú minősítéssel rendelkező társadalmi szerveze-
tek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. de-
cember 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az 
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 
Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen 
bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsá-
gi nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának 
évében kezdeményezték és azt a pályázat benyúj-
tásáig jogerősen elnyerték.

b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (EPER) regisztráltak a 
pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

A pályázati kiírások elektronikus úton letölthe-
tők a http://www.nca.hu, valamint a http://www.
esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofi t 
Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdek-
lődő civil szervezetek számára.

AKTUÁLIS 

NCA pályázatok
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Éves naptáregyeztető fórumot tartottak a 
kondorosi civil szervezetek. A február eleji ran-
devú során Godáné Nagy Márta, a Dérczy Fe-
renc Könyvtár és Közművelődési Intézmény ve-
zetője látta vendégül a helyi közösségek képvi-
selőit, akikkel a 2010-es programok időpontjait 
véglegesítették. A települési és intézményi szintű 
eseményeket maga a házigazda ismertette, majd 
a meghívottak is szóhoz jutottak saját rendezvé-
nyeik, illetve észrevételeik kapcsán. Visszatérő 
témája volt az összejövetelnek a jubileumi Betyár 
Napok előkészítése és program tervezete, amely-
re ebben az évben tizedik alkalommal kerül sor 
augusztus 19–21. között. A rendezvénynek min-
den szervezet részéről prioritása van, azonban a 
konkrét vállalások tisztázása személyes későbbi 
egyeztetés aktualitását jelenti majd.          B. G.

A Betyár Napok fő szervezője, Godáné 
Nagy Márta már most gőzerővel készíti 

elő a jubileumi rendezvényt

Naptáregyeztetés

MÉDIAPARTNERÜNK

Legyen a húsvétunk áhitatos családi ünnep, 
vagy vidám, csupa kacagás tavaszi móka, a hús-
véti asztal láttán mindannyian éhesek leszünk. 
Gyerekkorunk illatos sonkái, fényesen guru-
ló piros tojásai, foszlós kalácsai mind otthagy-
ták ízüket, képüket ünnepi emlékeink között. 
A húsvét ünnepe nem kifejezetten vegetáriánus 
menüjéről híres. A locsolkodás, a tojás, mint az 
új élet magvának szimbóluma, a tavasz kezde-
te, mind arra intenek bennünket, hogy egész 
életmódunkban változtassunk az új irányába.

A húsvéti asztal 
A húsvéti asztalt díszítsük hát ágakkal, bar-

kával, aranyággal, vagy bármivel, ami friss haj-
tásaival a tavaszt idézi. A cserepes tavaszi virá-
gok egy tálba ültetve, és különböző a húsvétra 
jellemző szimbólumokkal körberakva nagyon 
szép lehet. A lakás, vagy akár a húsvéti asztal 
„szerelem sarkába” mindenképpen tegyünk pá-
ros számú húsvéti tojást, de feltétlenül olyat, 
ami „élő”, nem kifújt, vagy főtt. A nyúl szin-
tén roppant szapora jószág, tehát két nyuszit is 
ültessünk a friss virágok közé, hogy hatásos is 
legyen az ünnepi hangulat. Jó, ha a tojások pi-
rosak, rózsaszínűek, vagy napsárgák. 

A tojás tálalása
A töltött tojások a hidegkonyha egyik legegy-

szerűbben elkészíthető ételei közé tartoznak. A 
tojásfőzést nem számítva 10-15 perc alatt ké-
szíthetünk látványos és ízletes hidegtálat. A 
töltött tojások ízlésesen elhelyezhetők a tálon, 
majd tetejük a megfelelő zöldséggel, gyümölcs-
csel, vagy akár húsfélével (párizsi, sonka, sza-
lámi, sajtszeletke stb.) díszíthetők. A díszeket 
fogvájóval tűzzük a tojásokra. A húsvéti tál dí-

szítéséhez használt tojásokat szintén többféle 
eljárással készíthetjük, dekorálhatjuk. A hagy-
ma héjában csodálatos tojásokat lehet festeni. 
A hagyma héját lefejtjük, és forró vízbe áztat-
juk, kicsit megforraljuk és egy kanálka ecetet 
adunk hozzá, hogy a szín egységes és tartós le-
gyen. Ebbe a lébe áztatjuk be a tojásokat. Az 
írókázott tojást szintetikus tojásfestékbe is te-
hetjük, ugyanúgy meg fog maradni a minta. 
Kedvcsinálónak bemutatunk két igazán muta-
tós tojásdíszt.

Zebratojás

Hozzávalók: 5 fehér keménytojás, 5 sötét 
keménytojás, 3-4 ek. majonéz, 5 teafi lter, 3-4 
ek. szójamártás. 

Elkészítés: A tojásokat meghámozom, tojás-
szeletelővel felszelem. Felváltva ragasztgatom a 
majonézzel a karikákat, úgy, hogy felváltva pa-
kolom a kétfajta színű tojást. A sötét tojást úgy 
készítem, hogy 3 deci vízben megfőzöm a teát 
és beleteszem a szójamártást. Ebbe még melegen 
bepakolom és áztatom 4-5 órán keresztül a meg-
tisztított tojásokat. A hidegtálat díszítem vele.

Mosolygós tojás
Hozzávalók: 8 főtt tojás, 2 ek. majonéz, pi-

ros húsos paprika, lilahagyma, kapribogyó.
Elkészítés: A keménytojásokat meghámo-

zom, hosszába elfelezem és a felületet bekenem 
majonézzel. Kis kockákra vágom a piros papri-
kát és a fél tojásokra halmozom. Az „arcokat” 
lilahagyma-ívekkel és kapribogyóval díszítem. 
Olcsó és könnyen elkészíthető előétel!

HÚSVÉTOLÓ HÚSVÉTELŐ

Tavaszvárás tojással és nyúllal
Hihetetlen, de mindjárt itt a húsvét. Elő kéne venni a tavalyi dekorációkat és jó lenne 
újakat is készíteni, de a legtöbben annyira elfoglaltak vagyunk… Talán ezért is érde-
mes idejében nekilátni és gondosan megtervezni az előkészületeket. Az alábbiakban 
ehhez próbálunk némi segítséget adni. 

MÉDIAPARTNERÜNK
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TESZT

Mekkora az akaraterőd?
GYERMEKSZÍNHÁZ

Ellent tudsz állni a kísértésnek? Az édességnek, a cigarettának, az élet 
kísértő de káros dolgainak? Egészséges magabiztosságra szükség van: ez 
ad erőt ahhoz, hogy valóra váltsd az álmaidat vagy hogy ki tudj állni 
magadért egy-egy szituációban. Teszteld határozottságod! 

1. Hogyan zajlik nálad egy heves vita? 
a) Elfogadom mások álláspontját is.
b) Általában győztesként kerülök ki.
c) Könnyen megalkuszom.

2. A testsúlyod szerinted:
a) Pont megfelelő a magasságomhoz.
b) Megfelelő.
c) Egy kicsit lehetne kevesebb.

3. Azért veszel magadnak új ruhát, mert....
a) A párom csodál benne...
b) Nagyon jól áll...
c) Muszáj.

4. Akad ma egy-két elintézni valód, de borús az idő, esik az eső... 
Mit teszel?

a) Bekapcsolom a rádiót, és még egy picit elheverészek. Maximum 
elkések...

b) Egyszerűen tovább alszom.
c) Irány a zuhany és a tennivaló... 

5. Kihűlt a szerelem, már semmi sem a régi. Mit teszel a kapcso-
latodban, kapcsolatodért? 

a) Szakítok, ami volt, elmúlt. 
b) Kitartok mellette, mert a végleges szakítást nem tudnám elviselni. 
c) Nyíltan megbeszélem a problémánkat. 

6. Mit gondolsz? Életed alakulására kik voltak eddig hatással? 
a) Aktuális kedvesem. 
b) Mindent magamnak köszönhetek. 
c) A sors keze... 

7. Vendégségben a házigazda erőlteti a desszertet, pedig már tény-
leg nagyon jól laktál. Mit teszel? 

a) Egyértelműen visszautasítom.
b) Elfogadom, de a nagy részét ott hagyom a tányéromon.
c) Lelkiismeret-furdalás közepette megeszem a desszertet. 

8. Egy vendéglőben egyszerű asztali bort szeretnél rendelni a va-
csorához, de a beképzelt pincér rámenősen ajánlja a legdrágább bo-
rukat. Mit teszel? 

a) Beadom a derekam. 
b) Miért kell a pincérnek döntenie? 
c) Kitartok az eredeti elképzelésem mellett. 

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

Soha ne felejtsd el, hogy egyedül te vagy felelős saját magadért, és az 
életutadért. Eddig csak a pillanatnak éltél, és ezzel kockára tetted a meg-
bízhatóságod. Hallgass a megérzéseidre, dönts magabiztosan és minden 
rendben lesz. (8–12)

Legtöbbször saját belátásod szerint cselekszel, de nem zárkózol el a 
külvilágtól. Gyakran hallgatsz érzelmeidre és aszerint döntesz, így so-
sem bánod meg. Hallgass néha az eszedre... Lehet, hogy messzebbre ér-
nél vele... (13–18)

Óriási akaratodnak köszönheted fi gyelemreméltó önkontrollodat. De 
ne legyél túlzottan szigorú önmagadhoz. Tanulj meg lazítani és néha 
szemet hunyni a lényegtelen dolgok felett. (19–24)

Egy magyar gyöngyszem
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ, 2009/10-es évad

2010. március 18. (csütörtök)
NEKTÁR SZÍNHÁZ

A VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY
A magyar népmese irodalom egyik klasszikus gyöngyszeme a Világ-

szép Nádszálkisasszony. Mint minden népmesének, ennek is több variá-
ciója ismert; mi a Benedek Elek-féle változatra támaszkodva hoztuk lét-
re a mese színpadi változatát. Vajon megtalálja-e a királyfi  a Világszép 
Nádszálkisasszonyt, akit egy boszorkány őriz a világvégén még egy sán-
ta arasszal is túl, a Fekete-tenger hetvenhetedik szigetén egy nádszálba 
zárva? S ha megtalálja, vajon ki tudja-e szabadítani? Vajon kiállja-e a 
rá váró próbákat, hogy elnyerhesse feleségül a Világszép Nádszálkisasz-
szonyt? A mesejáték őrzi a népmesék nyelvi világát, a benne felcsendülő 
dalok a hagyományos népzenét – mai hangszerelésben.

Előadások: délelőtt 10 és délután 14 órától. Jegyárak: óvodás: 500,- 
Ft; iskolás: 600,- Ft. Információ, jegyelővétel:  (06-66) 311-464.

Kukori és a kakukktojás

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
Városi Képtár, Gyomaendrőd, Kossuth út 11. 
Információk: ℡ (+36-66) 283-524.
Honti Műhely Galéria
Gyomaendrőd, Kisréti utca 19. Információk: ℡ (+36-66) 282-205.
Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Gyomaendrőd, Népliget út 2. 
Információk: ℡ (+36-66) 283-938.
Gyomai Tájház és Alkotóház 
Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 2. Információk: ℡ (+36-70) 635-3345.
Kunkovács László fotókiállítása
Gyomaendrőd, Endrődi Tájház, Sugár u. 20. 
Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 283-524.
Kner Nyomdaipari Múzeum
Gyomaendrőd, Kner Nyomda, Kossuth út 16. 
Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 581-640.
Sóczó Motorkerépár Múzeum
Gyomaendrőd, Hősök útja 58. Információk: ℡ (+36-66) 284-914.
Szárazmalom
Szarvas Ady Endre u. 1. 
Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 216-608.
Szlovák Tájház
Szarvas Hoff man János u. 
Információk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-20) 228-8809.
Tessedik városa hajdan és ma – Domán Imre néprajzi gyűjteménye
Szarvas, Tessedik Múzeum, Vajda P. u. 1. 
Információk: ℡ (+36-66) 216-608.
Ruzicskay Gyűjtemény
Szarvas, Ruzicskay Alkotóház, Erzsébet-liget. 
Információk: ℡ (+36-66) 312-042.
Kondorosi Tájház
Kondoros, Ady Endre u. 12. Információ: ℡ (+36-66) 388-389.

LÁTNIVALÓ

Állandó kiállítások
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Körös-szögi  programajánló

NÉPSZAVA

Jeles napok
FŐUTCÁK, FŐTEREK

A turisták kedvenc pihenőhelye
Március

Március a tavasz első, bár gyakran sajnos még 
hűvös, csapadékos hónapja. Számos az időjárás-
hoz kapcsolódó megfi gyelés és jóslás kötődik 
ehhez a hónaphoz. Március a húsvéti 40 napos 
nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a 
lakodalom, a húsos ételek fogyasztása.

Március 8.
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer 

textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a 
béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. 
Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppen-
hágában elhatározták, hogy nemzetközi nőna-
pot tartanak. Magyarországon 1914-ben ünne-
pelték először.

Március 15.
Az Országgyűlés 1991-es határozata értelmé-

ben március 15-e az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc kezdetének napja és a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon 
osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. A 
magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekin-
ti ezt a napot. 1848-ban ezen a napon nyomtat-
ták a magyar sajtó első szabad termékeit, a Ti-
zenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ezt a 
napot a magyar sajtó napjaként is ünnepeljük.

Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az első meleg-

hozó nap. Bizonyos vidékeken a zab és árpa ve-
tésére legalkalmasabb napnak tartották.

Március 19.
József napja, kedvelt névnap. József, a názá-

reti ács, Jézus gondviselője. Az első meleg tava-
szi napnak tartják, ekkorra várják vissza a gó-
lyákat, és a méheket is ezen a napon eresztik 
ki. Számos termésjóslás is kötődik a naphoz. 
Azt tartják, amilyen az idő Józsefkor, olyan lesz 
nyáron a szénahordáskor is. Ha az égen szivár-
vány látható, jó lesz a búzatermés.

Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz kezdete. 

Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságá-
ban halad át az égen, a nappalok és az éjszakák 
hossza az egész földgolyón egyenlő. Ettől kezd-
ve az északi féltekén hosszabbodnak és mele-
gednek a nappalok, a délin viszont rövidülnek, 
és jön a tél. Ez a nap kettős ünnep, mert 1999-
ben az UNESCO március 21-ét a költészet 
napjává nyilvánította. 

Március 22.
A víz világnapjának megünneplését az 1992. 

évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konfe-
rencián kezdeményezték, felhívva a kormá-
nyok, szervezetek és magánszemélyek fi gyel-
mét a víz fontos szerepére életünkben.

Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus 

Szentlélektől való fogantatásának napja. Az 
évszázados megfi gyelésekre alapuló népi böl-
csesség szerint ezen a napon indul meg igazán 
a mezők növényeinek növekedése, ekkor érde-
mes gyümölcsfát oltani, szemezni. 

Március 28.
A nyári időszámítás kezdete március utolsó 

szombatjáról vasárnapra virradó éjszaka, 2 óra. 

Aranykor Nyugdíjas Egyesület nőnapi ün-
nepsége 

Március 5., péntek, 15 óra, Szarvas, Vasipari 
Zrt. Étterem. 

Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak János. 
℡ (+36-30) 410-6200. 

Játszóház –  Nőnapi készülődés
Március 6., szombat, 10 óra, Szarvas, Vasút út 67.
Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapít-

vány, Kurucz Jánosné. ℡ (+36-20) 991-7751.
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület nőnapi 

ünnepsége 
Március 6., szombat, 11 óra, Szarvas, Vasipari 

Zrt. Étterem. 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, Lázár La-

jos. ℡ (+36-66) 313-633. 
Fülbevaló Klub – Flamingó
Március 6., szombat, 21 óra, Szarvas, SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ Pinceklub.
Nőnapi ünnepség
Március 8., hétfő, 13 óra, Szarvas, SZÁMK Vaj-

da Péter Művelődési Központ.
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete, 

Gombárné Bata Mária. ℡ (+36-66) 312-879.
Borbély László „Fischer Annie ösztöndíjas” 

zongoraművész estje 
Március 10., szerda, 18.30 óra, Szarvas, Tessedik 

Sámuel Múzeum. 
SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapisko-

la, Brachna Irén. ℡ (+36-66) 312-720. 
Kondoros Nagyközség Önkormányzat rajz-

pályázatának kiállítás megnyitója
Március 11., csütörtök, 17 óra, Kondoros, 

Dérczy Ferenc Könyvtár.
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési In-

tézmény. ℡ (+36-66) 388-856.
Március 15. Kupa, Békés Megyei Amatőr 

Röplabdabajnokság, 5. forduló
Március 13., szombat, 9 óra, Szarvas, Petőfi  ut-

cai sportcsarnok.
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-

bolcs. ℡ (+36-30) 627-8548.
Játszóház – „Magyaros Toborzó”  
Március 13., szombat, 10 óra, Szarvas, Vasút út 67.
Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapít-

vány, Kurucz Jánosné. ℡ (+36-20) 991-7751.

Nagycsaládos nap
Március 13., szombat, 14 óra, Gyomaendrőd, 

Endrődi Közösségi Ház.
Országos állat- és kirakodóvásár
Március 14., vasárnap, 7 óra, Gyomaendrőd 

(Endrődi rész).
A Világszép Nádszálkisasszony (gyerekszínház) 
Március 18., csütörtök, 10 és 14 óra, Szarvas, 

SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ. 
Információ, jegyelővétel: ℡ (+36-66) 311-464. 
Játszóház – „Tavaszköszöntő”
Március 20., szombat, 10 óra, Szarvas, Vasút út 67.
Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapít-

vány, Kurucz Jánosné. ℡ (+36-20) 991-7751.
Fülbevaló Klub – Zöld a bíbor (ex TRB)
Március 20., szombat, 21 óra, Szarvas, SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ Pinceklub.
Húsvéti készülődés
Március 22., hétfő, 13 óra, Szarvas, SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ.
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete, Gom-

bárné Bata Mária. ℡ (+36-66) 312-879.
„Terített asztal a Húsvét jegyében”
Március 26., péntek, 14 óra, Szarvas, Szlovák Étterem.
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Tusjak János. 
℡ (+36-30) 410-6200.

Játszóház – Virágvasárnapi foglalkozás
Március 27., szombat, 10 óra, Szarvas, Vasút út 67.
Családi Napközi és Gyermekcentrum Alapít-

vány, Kurucz Jánosné. ℡ (+36-20) 991-7751.
Húsvéti játszóház – „Szatócskodás”
Március 27., szombat, 10 óra, Békésszentandrás, 

Körös Művelődési Ház.
Békésszentandrási Kézműves Egyesület, Szabó 

Edit. ℡ (+36-66) 218-660.
Fakupa, Nyílt mix-röplabdabajnokság, 5. 

forduló
Március 28., vasárnap, 9 óra, Szarvas, Petőfi  ut-

cai sportcsarnok.
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-

bolcs. ℡ (+36-30) 627-8548.
Napsugár Bábszínház és a Jókai Színház ze-

nés műsora
Március 29., hétfő, 16 óra, Kondoros, Dérczy 

Ferenc Könyvtár.
Információ: ℡ (+36-66) 388-856.

Egy város főterének kialakítása mindig ér-
zékeny pontja egy település közösségének. 
Így van ez Gyomaendrőd esetében is, ahol 
szökőkúttal, virágokkal, zöld cserjékkel, nö-
vényekkel, gyalogosok számára kikavicsozott 
utakkal és padok elhelyezésével alakították 

ki a Városháza és a Fészek Panzió közti par-
kosított területet. Bár a főtér Gyomaendrőd 
esetében nem a földrajzilag vett centrumban 
van, a 300 méterre fekvő fürdő révén nya-
ranta mégis a turisták kedvenc pihenőhelyé-
ül szolgál. 
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DESSZERT

Flamingó szelet
VICCEK

Skótok egymás közt

Tippek és trükkök a háztartásban

A gyúrt tészta a legegyszerűbb, különféle 
összetételben igen változatosan használt tész-
taféle. A paraszti konyha, a később kialakult 
választékos polgári konyha, de mondhatnánk, 
hogy az egész klasszikus magyar gasztronómia 
minden területén kedvelt és különböző for-
mában megjelenő alkotóelemmé vált. A gyúrt 
tészta gazdagabb összetételben számos egyéb 
tészta alapanyaga. 

Hozzávalók: a tésztához: 30 dkg liszt, 4 evő-
kanál porcukor, 1 evőkanál zsír, 1 db tojás, 1 
dkg szalalkáli, 1 császárkörte aroma, 1-2 dl tej. 
A krémhez: 20 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 
6 dl tej, 6 evőkanál liszt, 1 csomag vaníliás cu-
kor (vagy 1,5 csomag vaníliás puding 6 dl tejben 
megfőzve, ha ez kihűlt, akkor a fenti mennyisé-
gű margarinos porcukrot hozzá kell keverni).

Elkészítés: A tészta hozzávalóit jól összedol-
gozzuk, és három lapot sütünk belőle. A krém-
hez a margarint habosra keverjük a porcukorral 
és a vaníliás cukorral. A tejből liszttel sűrű pé-
pet főzünk és ha kihűlt, a margarinos krémhez 
keverjük. A tésztalapokat megkenjük a krém-
mel. Másnapra szépen megpuhul és jól szeletel-
hető. Mindenképpen hagyjuk állni egy napot. 
A pudingos változatot választva, kicsit kréme-
sebb, ízesebb fi nomság készül.  

Két skót pasi találkozik a kávéházban. Az 
egyik meséli a másiknak, hogy egy nővel van 
randevúja.

– És még nincs itt?
– Dehogy nincs. Ott ül a sarokban.
– Na és?
– Ismertetőjelnek képviselőfánkot kell ennie. 

Szegény már az ötödiket eszi. Várok, amíg jól 
lakik, mert nem akarok neki vacsorát fi zetni.

*
A skót kisfi ú megkérdezi az apjától:
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
– Parketta, kisfi am.

*
A skót családban az anya aggódva szól fér-

jéhez:
– Drágám, a kisfi unk már két napja ugyan-

azt a cukorkát szopogatja.
– Nem baj, legalább spórol.
– Jó, jó, de azért már tényleg ki kéne cso-

magolni!
*

A skót nő mondja a férjének:
– Te apjuk, kellene függönyt venni az ablak-

ra, mert a szomszéd mindig kukucskál, ha a lá-
nyunk vetkőzik.

Erre a férj:
– Tudod mit? Inkább te vetkőzzél az ablak 

előtt és akkor ő vesz függönyt az ablakra.

Vasaló tisztítása: A vasaló talpát úgy tisz-
títhatjuk meg, hogy először olajjal bekenjük, 
majd sóval vagy homokkal lesúroljuk, és utána 
tiszta ronggyal szárazra töröljük.

Korom hasznosítása: A háztartási kormot jól 
használhatjuk trágyázásra. Ha gyepre kormot szó-
runk, gyönyörű sűrű és üde zöld lesz. Legjobb esős 
időben elvégezni, ha viszont szárazabb időben te-
rítjük szét, mindig bő vízzel locsoljuk be a megtrá-

gyázott területet. Egyszerre csak kevés mennyiség-
gel borítsuk be a gyepet, és nagyon óvatosan locsol-
juk meg, hogy ne csapódjon fel a korom. 

Burgonya tárolása, felhasználása: Ha nem 
akarjuk, hogy megrohadjon a sok krumpli, ak-
kor tegyünk egy almát a zsákba a krumplik 
közé. Nem illatozik az egész ház burgonyasütés 
közben, ha egy szál zöldpetrezselymet teszünk 
az étolajba.

Hagyományteremtő öregfi úk teremlabdarú-
gó-torna helyszíne volt február 6-án a szarva-
si Vajda Péter Gimnázium sportcsarnoka. Az 
Unitrans Kupa keretében eredendően négy kis-
tréségi együttes mérte volna össze tudását, ám a 
gyomaendrődiek számára nem felelt meg az idő-
pont, így helyükre a Martfű „ugrott be”. A Tisza-
partiakkal ráadásul meggyűlt valamennyi részt-
vevő baja, csupán a házigazdák tudtak pontot ra-
bolni tőlük. A 2–2-es döntetlen azonban jól jött 
a szarvasiaknak, mivel pontazonosság után, jobb 
gólkülönbséggel otthon tartották a vándorserle-
get. Harmadik helyen a szerencsével is hadilábon 

álló kondorosiak végeztek, a „vészkapussal” kiálló 
békésszentandrásiak pedig sereghajtók lettek.

A szervezők szándéka szerint a jövőben éven-
te mindig más helyszínen rendezik meg a baráti 
hangulatú tornát, amelyet ízletes estebéd zárt. 

– Aki sportolt valaha, élete végéig igényli a 
mozgást. Erre kínált remek alkalmat ez a tor-
na, nem mellékesen a régi játszótársakkal ösz-
szejönni sem utolsó dolog, hiszen a sportbarát-
ság ápolása legalább ennyire fontos – árulta el a 
kezdeményezés hátterét Rozsán Csongor, az ese-
mény mecénása. 

Eredmények: Szarvas–Kondoros 5–3, Békés-

szent andrás–Martfű 1–3, Martfű–Kondoros 
3–2, Kondoros–Békésszentandrás 5–2, Mart-
fű–Szarvas 2–2, Szarvas–Békésszentandrás 7–
0. Az Unitrans Kupa végeredménye: 1. Szarvas 7 
pont (14–5), 2. Martfű 7 (8–5), 3. Kondoros 3, 
4. Békésszentandrás 0.

A tornagyőztes szarvasi együttes névsora: Lip-
csei Imre, Nagy Zsolt (kapusok), Szeli Lajos, 
Filyó Pál, Paulik János, Samu Tamás, Rozsán 
Csongor, Velky Tamás, Durucskó Péter, So-
mogyi János, Petneházi György, Truczka Ta-
más, Pusztai Norbert (mezőnyjátékosok).

B. M.

A résztvevők erejéből még közös csoportképre is futotta

HAGYOMÁNYTEREMTŐ TEREMTORNA

Sportbarátság, foci, kiváló hangulat


