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Huszonnégy éve, 1986. április 26-án követ-

kezett be a volt Szovjetunió területén, az uk-
rajnai Csernobilban a világ eddigi legsúlyo-
sabb atomerőmű-szerencsétlensége. A Kijevtől 
130 kilométerre létesített erőműben hajnali 1 
óra 23 perckor a négyes blokk reaktora ellen-
őrizhetetlenné vált, s pár másodperc múlva két 
robbanás vetette szét. A detonáció felszakította 
az épület tetejét és falait, s tíz napon át égő tűz 
keletkezett a reaktorban. Nagy mennyiségű ra-
dioaktív szennyeződés került a levegőbe, több 
százszor annyi, mint a második világháború-
ban Hirosimára és Nagaszakira ledobott atom-
bombák felrobbanása után. 

A katasztrófát egy félresikerült kísérlet 
okozta. A reaktorblokk személyzete külön-
leges biztonsági eljárást akart kikísérletezni 
egy szimulált vészhelyzetben: azt akarták ki-
deríteni, hogy teljes áramkiesés esetén a las-
suló turbinák maradványenergiája elegendő-
e a veszély esetére tervezett póthűtőrendszer 
üzemeltetésére. A kísérlet során a reaktor tel-
jesítményét 20-30 százalékra nyomták le, és 
minden érvényes előírás ellenére ebben az 
alacsony, instabil és alig ellenőrizhető tel-
jesítménysávban üzemeltették. A kiszolgá-
ló személyzet számos előírást fi gyelmen kí-
vül hagyott, ráadásul elfelejtette bekapcsol-
ni az említett póthűtőrendszert. A felelősség 
megállapítására indult vizsgálat a baleset el-
sődleges okát emberi mulasztásban állapította 

meg, 1987-ben az erőmű vezetőit tíz év bör-
tönre ítélték a biztonsági előírások megsértése, 
szolgálati beosztással való visszaélés, és bűnös 
hanyagság miatt. Mindazonáltal az atomerő-
mű tervezési hibáit, illetve hiányosságait már 

1986. július 3-án államtitokká nyilvánították. 
A helyszín ma üresen áll, bár több ezren dol-
goznak ott, sőt a turisták előtt is nyitott. Kol-
léganőnk így juthatott el Csernobilba.

Riportunk a 4-5. oldalon 

A szarkofág feladata elzárni a további radioaktív kisugárzást

SZELLEMVÁROS

Csernobilban ma is ezrek dolgoznak

Az „Alvás Világnapja” alkal-
mából 18565 fő megkérdezésé-
vel internetes felmérést végzett a 
Naturhome.hu „Így alszunk mi, 
magyarok – 2010” címmel. 

A válaszadók 72%-a ritkán vagy 
soha nem érzi úgy, hogy eleget 
aludt volna, 25% ébred gyakor-
ta pihenten, s csupán 3% számolt 
be arról, hogy mindig elég időt tölt 
alvással. Külön fi gyelmet érdemel 
a tizenévesek alvási szokásainak 
vizsgálata során kapott megdöb-
bentő adat: a fi atalok 81% kialvat-
lan, nem alszik eleget, s 77%-uk 
ébred reggelente fáradtan, lever-
ten. A tinik 49%-a küzd idősza-
kosan alvásproblémákkal, s továb-
bi 15%-uk számol be állandó vagy 
visszatérő alvászavarról.

Keveset alszunk
A Nagycsaládosok Gyomaend rő-

di Egyesülete úttörő jelleggel ren-
dezett családi napot az Endrődi Kö-
zösségi Házban. Az esemény apro-
póját a szervezet taggyűlése szolgál-
tatta, amelyet egy vidám hangulatú 
délutánnal kötöttek egybe. Benéné 
Rojik Gabriella elnök asszony szak-
mai és gazdasági beszámolóját kö-
vetően a gyermekek nagy élvezet-
tel vetették magukat a különböző 
elfoglaltságok adta örömökbe. A 
szervezők igyekeztek úgy összeál-
lítani a programot, hogy mindenki 
megtalálja a korosztályához illő ki-
kapcsolódást, másfelől törekedtek 
arra, hogy minél aktívabbá tegyék 
a megjelent szülőket.

Folytatás a 9. oldalon Sok lurkó érezte jól magát

VÁRJÁK A NAGYCSALÁDOSOKAT

Rendszeressé válnak a rendezvények
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A „Hungarikum” Élelmiszeripari és Ital-
gyártó Klaszter március 31-én Szarvason a Li-
get Wellness Hotelben tartotta aktuális kon-
ferenciáját. Bevezetésként dr. Puskás János, a 
Szent István Egyetem rektor helyettese köszön-
tötte a konferencia résztvevőit, valamint ismer-
tette a klaszter és az egyetem együttműködé-
sének további lehetőségeit. A tanácskozás kere-
tein belül nürnbergi Biofach nemzetközi vásár 
tapasztalatairól a BioHungaricum kft. képvise-
lője, Szántosi Antalné számolt be, a budapesti 
Fegyver-, Horgász-, Vadász kiállításról pedig 
a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezetője, Ko-
vács Mátyás adott tájékoztatót. A program foly-
tatásában a klaszter védjegy kialakításához el-
engedhetetlen minőségbiztosítás és minősí-
tés követelmény rendszeréről, dr. Szigeti Jenő, 
a Nyugat Magyarországi Egyetem professzo-
ra tartott előadást. Ezt követően Kovács Má-
tyás klasztermenedzser a „Hungarikum” ELIT 
Klaszter következő nemzetközi vásárokon, il-
letve a Gyulai Pálinka Fesztiválon való rész-
vételéről tette meg előterjesztését, legvégül pe-
dig a tagok számára kialakított benchmarking 
szolgáltatásban eddig elvégzett munkáról tar-
tott tájékoztatót dr. Karácsonyi Péter, a SZIE 
intézet igazgatója.

A konferencia kávészünetében Kovács Má-
tyástól, a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető 

igazgatójától arról érdeklődtünk, hogy mik a 
klaszter jövőbeni elképzelései?

– A Csepel-szigeti Élelmiszeripari Klaszterrel 
néhány perc múlva írjuk alá azt a megállapo-
dást, amelynek keretei között tagjaink igen 
kedvező feltételekkel tudják bevinni áruikat 
az egyik magyar érdekeltségű üzletláncba. Az 
ezzel kapcsolatos konkrét üzleti tárgyalásokat 
már jóval korábban megkezdtük, és még itt a 
konferencia ideje alatt is tartanak az egyezte-
tések. Emellett készülünk a következő régiós 
klaszter pályázatra, amely keretén belül közös 
beruházást fogunk megvalósítani. Szeretnénk 
akkreditálni a „Hungarikum” ELIT klasztert, 
az erre való felkészítésünket a Szoftveripa-
ri Innovációs Pólus Klaszter segíti, amelynek 
menedzsere, Csiszár József is tart előadást szá-
munkra e témában. Az akkreditáció azért lé-
nyeges számunkra, mert ezáltal tagjaink szá-
mára jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs 
források nyílnának meg a Gazdasági Operatív 
Programból. Ezekről a pályázati lehetőségek-
ről, illetve jelentős saját tapasztalataikról tart 
előadást tagjainknak Susányi Tamás, a Szeged 
PÓLUS Nonprofi t Kft. vezetője, amely cég 
már több mint nyolcszáz millió forintot nyert 
GOP pályázati forrásokból – mondta el Ko-
vács Mátyás.

(X)

Dr. Puskás János a klaszter és az egyetem 
együttműködésének további lehetőségeit 

taglalta

Az esemény résztvevői

KLASZTER KONFERENCIA

Körös-Völgye Alapítvány a vállalkozásokért
A Körös-Völgye Alapítvány (KVA) a Körös-szögi kistérség Helyi Vidékfejlesztési 
Irodáját működteti a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok segítése 
érdekében. Ezen felül további együttműködést generál élelmiszeripari vállalkozások 
között, amelyre a „DAOP-1.2.1-2008-0021 Klaszter menedzsment létrehozása” pályá-
zati kiíráson 2009-ben 36 509 394 Ft összegű támogatást nyert klaszter, a menedzs-
ment szervezetének megerősítésére.

Mi is az a klaszter?

A „Hungarikum” Élelmiszeripari és Ital-
gyártó Klaszter (rövidített nevén: „Hunga-
rikum” ELIT Klaszter) 2008. július elsején 
alakult. Ez az együttműködés nem kívánja 
megszüntetni a konkurenciát, nem tartja fel-
adatának az egymással való versengés meg-
szüntetését a tagjai között. A megállapodás 
aláírói úgy vélik, hogy az egészséges versen-
gés jót tesz mind a versenyben részt vevők-
nek, mind a végén a fogyasztóknak. A piaci 
verseny olyan hajtó motor, mely sajátja a ma-
gántulajdonon alapuló piacgazdaságnak. 

Rendkívül fontosnak tartják azonban, 
hogy a résztvevők megőrizhessék autonó-
miájukat, ne kelljen feladni önállóságukat. 
Egy tolerálható alkalmazkodás mellett köl-
csönös előnyökön alapuló együttműködést 
hozzanak létre, élvezve a nagyvállalatok ösz-
szes előnyét, egyben megtartva a kis-kö-
zepes cégek rugalmasságát, így növelve az 
együttműködésben résztvevők jövedelme-
zőségét és versenyképességét
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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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Az Újházy tyúkhúsleves végzett az első 
helyen a Magyarország Kedvenc Étele sza-
vazáson. A főételek kategóriában a töltött 
káposzta, a desszertek között a madártej 
lett a kedvenc. 

Az Újházy tyúkhúsleves 26 440 szavazattal 
lett első, a második helyezést leves kategóriá-
ban a babgulyás (22 026), míg a harmadik he-
lyet a halászlé (21 484) kapta. A főételek kö-
zött a töltött káposztára 22 744-en, a brassói 
aprópecsenyére 20 852-en, a lecsóra 19 128-
an voksoltak. A desszerteknél a 21 145 sza-
vazatot elnyert madártejet a somlói galuska 

követi 19 079, a házi palacsinta 16 361 voks-
sal. A szavazás előzményeiről annyit kell tud-
ni, hogy az első szakaszban 5000 ételt rende-
lő adott választ a „Mi a kedvenc ételed?” kér-
désre. A szervezők ennek segítségével állítot-
ták össze a legtöbbet említett 25 főételt, 25 le-
vest és 25 desszertet, amelyet Prohászka Béla, 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
elnöke véglegesített. Erre szavazhattak az ér-
deklődők a www.kedvencetel.hu oldalon le-
ves-, főétel- és desszert kategóriákban. A szö-
vetség mindhárom kategória győztes ételének 
ajánlott receptjét összeállította, amik az emlí-
tett weboldalon olvashatók el.

Magyarország legkedveltebb ételei

Március 15-én minden jelentősebb 
Körös-szögi településen megemlékeztek a 
Nemzeti ünnepünkről. 

Szarvason az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett megem-
lékezés felvonulással vette kezdetét. Az ünne-
pi menet az Ó-templomtól indult és több tör-
ténelmi helyszín, illetve emlékmű – Honvéd-
kórház (Tessedik Sámuel Múzeum), Réthy 
nyomda, Bárány-fogadó (Egészségház), Kos-
suth-szobor – felkeresésével ért a Centenáriumi 
emlékműhöz. A Templomkerti megemlékezést 
helyi országgyűlési képviselők ünnepi beszéde 
és különböző társadalmi szervezetek képviselő-
inek koszorúzása tette teljessé.

Gyomaendrődön a hagyományokhoz hűen 
a Szabadság téri országzászlónál zajlott a dél-
előtti megemlékezés. Dr. Latorcai János ország-

gyűlési képviselő ünnepi beszédje után a Kis 
Bálint Általános Iskola és Óvoda diákjai adtak 
ünnepi műsort, legvégül pedig koszorúzásra 
került sor a Hősök Emlékműnél.

Kondoroson kora délután tartották meg a 
községi megemlékezést az 1848-as Centenári-
umi Emlékmű előtti téren. Az ünnepi műsor a 
Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd az 
ünnepi beszéd hangzott el és a Kondorosi Cite-
rások közreműködésével 48-as nóták csendültek 
fel. A program zárását koszorúzás jelentette.

Békésszentandráson reggel 9 órától vette 
kezdetét a megemlékezés az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc 161 évvel ezelőtti ese-
ményeiről, neves történelmi szereplőiről, hőse-
iről. A Kossuth emlékparkban sem maradt el 
a koszorúzás, a szokásos kultúrműsorra pedig 
már a Körös Művelődési Házban került sor.

B. L. A.

Kondoroson március 11-én kezdetét vette az ünnepségsorozat, amikor az 
Ótemetőben rövid megemlékezés keretében a helyi iskola igazgatója és diákjai 

virágot helyeztek el Erdős-Tarcsai Fejér Sándor honvédhadnagy sírjánál

Ünnepi megemlékezések

Klaszter konferencia ........................... 2
Ünnepi megemlékezések .................... 3
Szellemváros .................................... 4-5
Kiváló minősítést nyertek .................. 6
Utazás kiállítás ................................... 7
Kultúr mozaik .................................... 8
Várják a nagycsaládosokat ................. 9
Születésnapi megemlékezés .............. 10
Húsvéti játszóház .............................. 11
Márciusi randevúk ............................ 11
Tanuljunk pályázni ........................... 12
A Föld órája ....................................... 12
Íjász seregszemle ............................... 13
Kajakos ünnep .................................. 13
Színház .............................................. 14
Teszt .................................................. 14
Főutcák, főterek ............................... 15
Programajánló .................................. 15
Jeles napok ........................................ 15
Desszert ............................................ 16
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A látogatás megszervezése külö-
nösebb előkészületet nem igényelt. 
Az interneten könnyen meg lehet 
találni azt a 4-5 utazási irodát, 
amely az erőműhöz szervez csopor-
tokat. Gördülékenyen, 50 dolláros 
előleg átutalásával, e-mailben lehet 
lefoglalni az egyenként 150-200 
dolláros helyeket. Az első megle-
petés az ukrán ismerősök reakci-
ója volt. Egyszerűen nem értették, 
hogy miért akar bárki odamenni. 
„Veszélyes!” – mondták, bár ebből 
inkább csak az látszódott, hogy 
keveset tudnak a balesetről, vagy 
mintha nem akarnának tudomást 
venni a tényről, hogy Kijevtől alig 
112 km-re van ez a hely.

A helyieket nem érdekli
A reggel 8 órás indulásnál Ki-

jevben összeverődött társaság tel-
jesen ukránmentes volt; amerika-
iak, norvégok, fi nnek, osztrákok, 
németek és magyarok, összesen 
15 érdeklődő. Az odavezető úton 
a „Th e True Battle...” című doku-
mentumfi lmet játszották. A fi lm 
nem foglalkozik a szerencsétlenség 
kiváltó okaival, viszont kiválóan 
mutatja be, hogy mekkora erőfe-
szítés volt összehangolni a baleset 
közvetlen következményeinek el-
hárításában részt vevő mintegy fél-
millió(!) ember feladatait. Másfél 
óra az út a külső ellenőrző pontig, 
itt kezdődik a „Kiürített Zóna”, az 
a terület, amelyet a baleset miatt 
teljesen elzártak a külvilágtól. 

Első úticélunk Csernobil, így 
hívják a körzetet is, erről kapta a 
nevét az erőmű. A közvetlen kö-
zelében épült város Pripjaty, már 

SZELLEMVÁROS

Csernobilban ma is ezrek dolgoznak
Gyerekkorom óta érdekelt, hogy mi történt pontosan 
Csernobilban, 1986. április 26-án. Nem a baleset körülményei, 
inkább annak visszafordíthatatlan következményei foglalkoz-
tattak. Mivel nincs még egy ilyen hely – szerencsére –, szerettem 
volna egyszer a saját szememmel látni. Ma már ezt bárki megte-
heti, méghozzá szervezett út keretében, idegenvezetővel.

egy belső védelmi gyűrűn be-
lül van. Csernobil viszonylag for-
galmas, a zónán belül dolgozó 
4 ezer embernek egy része lakik 
itt. Kétféle munkabeosztás léte-
zik: vagy 15 nap munka és 15 nap 
szabadság (amelyet a lezárt terü-
leten kívül kell letölteni), vagy 4 
nap munka és 3 nap szabadság. A 
Chernobylinterinform irodájában 
vár minket a vezetőnk, aki elő-
ször röviden összefoglalja a baleset 
eseményeit, az azt követő sugárzás 
terjedését, valamint a túra szabá-
lyait, amit láthatóan mindenki ko-
molyan vesz.

Kötelező a hosszú nadrág és a 
hosszú ujjú felső, nem lehet kihoz-
ni a területről semmit – ezen nem 
is nagyon gondolkodott senki – és 
még számos apróbb előírás. Ezek 
után két doziméterrel felszerelkez-
ve elindulunk. Az erőmű mellett 

húzódó ipari övezet rozsdás épüle-
teit, a reaktor számára mestersége-
sen duzzasztott tóban félig elsüly-

lyedt uszályokat hamar elunjuk. 
Egy mesterséges folyónál megállva 
megetetjük a másfél méteres hala-
kat, amiknek a természetellenesen 
nagy méretük sokkal inkább kö-
szönhető a ragadozók hiányának, 
mint a sugárzásnak. Itt már elvét-
ve látni csak embereket, egy-két 
egyenruhás kering a valaha 10 000 
embert foglalkoztató négy darab 
reaktor körül. 

Ma is erősen sugárzik
A túra legtöbbet fényképezett és 

legismertebb pontja következik. A 
szarkofág egészen megrendítő lát-
vány, alig 200 méterről alaposan 
szemügyre vehető a hatalmas fém-
lapokból és betonból készült szer-
kezet. Ez az építmény zárja el a 
külvilágtól a robbanás során szét-
szóródott mintegy 200 tonná-
nyi radioaktív hulladékot, ame-
lyet már nem lehetett megközelí-
teni. Az építkezés egészen lehetet-
len körülmények között folyt, a su-
gárzás miatt egy fő munkáját csak 

60 ember tudta elvégezni, távirá-
nyítású bulldózereket, speciálisan 
erre a feladatra tervezett darukat 
használtak. Sokatmondó adat az 
is, hogy egy komplett légiszállítási 
ezredet vezényeltek ide Moszkvá-
ból 80 helikopterrel. Az eredetileg 
30 évre szánt építmény fölé nem-
zetközi együttműködés keretében 
terveznek építeni egy hatalmas 
ívelt szerkezetet, amely költségeit 
egymilliárd euróra becsülik. Itt ta-
pasztalható először komolyabb su-
gárzás, a műszer 0,5-0,7 röntgent 
mutat a levegőben és hevesen kat-
tog. A fényképezést a vezetőnk sza-
kítja félbe, láthatóan nem akar so-
káig maradni. 

50 000 embert evakulál-
tak órák alatt

A következő megálló Pripjaty vá-
ros bejárata, amelyet 1970-ben ala-
pítottak, 7 kilométerre az erőmű-
től, kifejezetten a létesítmény dol-
gozói és családjai számára. Hozzá-
vetőlegesen 50 ezer ember élt itt. 
A robbanás után 36 órával, csak 
a svédek jelzését követően kezd-

Az erőmű bejárata

Elhagyatott épületek, lakótelepek

Pripjaty, a kihalt város Az óriáskerék ma is áll
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ték meg a kiürítését, de közel 1000 
busszal pár óra alatt elvégezték a 
feladatot. Hogy minél kevesebb 
személyes holmit vigyenek ma-
gukkal, és persze a pánik elkerülé-
se végett, a lakosoknak azt ígérték, 
hogy 3 nap múlva visszatérhetnek. 
Később a hatóságok sokáig komo-
lyan foglalkoztak a visszatelepítés 
gondolatával, a korai elemzések azt 
prognosztizálták, hogy őszre képe-
sek lesznek befejezni az épületek 
megtisztítását és a város újra lak-
hatóvá válik. A fertőzés mértéké-
nek megállapítása azonban eltar-
tott egy ideig.

A pripjatyiak letelepítésére komp-
lett falvakat, Kijevben pedig egy 
komplett negyedet építettek szá-
mukra. Segélyt kaptak, azonban 
beilleszkedésük a hiánygazdasággal 
küzdő Szovjetunióban egy olyan 
élmunkás városból, ahol a kora-
beli körülményekhez képest min-
den kapható volt, nehezen ment. 
A várost mai is körbeveszi a „Vörös 
Erdő”, ami a radioaktivitás hatásá-

ra bevörösödött törzsű fáiról kapta 
a nevét. Míg az aszfalton és a leve-
gőben gyakorlatilag nincs a normál 
háttérsugárzásnál nagyobb érték, 
addig az út szélén már 1,5-1,6-os 
értéket mutatott a készülék, vagyis 
a talaj menthetetlenül fertőzött.

Még vidámpark is van
Pripjatyban ízelítőt kaphatunk 

arról, hogyan néznének ki a város-
ok, ha az emberiség egyik napról a 
másikra kihalna. A növényzet már 
teljesen elburjánzott. Az első panel 
épület 2005-ben omlott össze, az-
óta ezekbe nem is engedik a turis-
tákat. Látogatható viszont szinte 
valamennyi középület, művelődé-
si ház, színház, uszoda, iskola, tor-
nacsarnok. Ex-kommunista ország 
lakosaiként nekünk ismerősek vol-
tak a panelházak, iskolák, a főtér, a 
vidámpark pedig akár a dunaújvá-
rosi is lehetne.

Az épületekbe nyomasztó volt 
még benézni is, nemhogy az iskola 
egyik tantermében a gyerekek ál-
tal készített 1984/85-ös évköny-

vet lapozgatni. A színházban ott 
vannak a díszletek, a tornaterem-
ben a kosárlabdák, a falon pedig a 
versenyek eredményei. Érdekesség, 
hogy a lakások majdnem mind 
üresek, mert a robbanás után nem 
sokkal megszűnt az áramszolgál-
tatás, ennek következtében a hű-
tőkben megrohadó ételek miatt az 
épületeket és az egész várost ellep-
ték a rovarok. A szükségszerű ro-
varirtás során valamennyi helyisé-
get feltörték.

A korábbi lakosok közül, akinek 
lehetősége volt, egyszer még visz-
szatért, hogy magával vigye érté-
kesebb bútorait, elektromos esz-
közeit, a többit pedig egyszerűen 
kifosztották. A városnéző séta so-
rán sok olyan helyet mutat a veze-
tőnk, ahol látszólag minden külö-
nösebb indok nélkül megugrik a 
sugárzás mértéke. A csatornarend-
szer néhány nyílásánál 0,6 röntgen 

mérhető, áthaladva egy adott sá-
von hirtelen 1 röntgen fölé ugrik a 
mérő. A természet azonnal reagált 
az ember eltűnésére, gazdag állat-
világ él a körzetben, amelyet 2001-
ben az ukrán állam vadvédelmi te-
rületté nyilvánított. Régen eltűnt 
fajok jelentek meg újra, madarak 
fészkelnek a szarkofág illesztései 
között, de hogy milyen hatással 
van rájuk a radioaktivitás, az erő-
sen vitatott.

Az egynapos programba ennyi 
fér bele. A túra végén mindenki-
nek át kell esnie egy sugárzásméré-
sen – állítólag eddig csak egyetlen 
turistának kellett „megmosakod-
nia” –, majd megvacsorázunk a 
helyi kantinban (a brosúra nem fe-
lejti el megemlíteni, hogy az ételt a 
zónán kívülről hozzák). A 3 napra 
érkező svéd vendégeket a csernobi-
li hotelban felejtve, életre szóló él-
ményekkel hagyjuk el a zónát.

Kovács Andrea

Sugár 
„számmisztika”

Az atomerőmű robbanása 
során szabadba került sugár-
zás nem egyenletesen sújtot-
ta a területet. Még Kijevben 
is voltak jelentősen fertőzött 
területek (a kiürítésre is fel-
készültek, vasúti kocsik ez-
rei várakoztak a főváros kör-
nyékén), de itt a fertőzés nem 
volt tartós. Az erőmű környé-
kén megmaradt sugárzás csak 
hosszútávon fejti ki káros élet-
tani hatását. Összehasonlítás-
képpen: a túra során tapasz-
talt legerősebb radioaktivitás 
5 órányi dózisa felelne meg 
egy nukleáris létesítményben 
dolgozó ember napi maximá-
lis adagjának. Számokban ez 
a következőképpen néz ki: a 
normál háttérsugárzás, ame-
lyet minden ember elszenved, 
0,2 R egy év alatt. A terüle-
ten mért sugárzás általánosan 
0,025 R/óra, egyes helyeken, 
tárgyakon 1-1,7 R/óra. A ha-
lálos dózis 500 R/5 óra. A rob-
banást követően Pripjatyban 
7 R/órát, a tűzoltásban részt 
vevő pilóták a reaktor fölötti 
légtérben 1000 R/órát mér-
tek. Egy berepülés alkalmával 
4-5 R sugárzást kaptak, volt 
olyan pilóta, aki 30-szor re-
pülte meg a feladatot egy nap 
alatt. Közülük ma már szinte 
senki nincs életben.

Ennyi maradt az uszodából

Az egykori iskola

Egy félig már összedőlt épület
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– Mindenekelőtt gratulálunk! El-
árulná nekünk, mivel érdemelték ki 
a kiváló minősítést?

– A Tourinform Iroda immár 
tizemhárom esztendős lesz idén, 
működtetését a Körös-szögi Non-
profi t Kft. látja el, de a szarva-
si önkormányzat támogatja mint-
egy négy millió forinttal évente. 
Az elmúlt bő évtized során bizo-

nyította, hogy a térség számára 
szükséges és megéri a fenntartása, 
hiszen a városba érkező turisták 
száma hosszabb ideje növekszik, 
miként az iroda ismertsége, elis-
mertsége is. Mi nemcsak a város 
turisztikai képviseletét látjuk el, 
de adatokat is szolgáltatunk Szar-
vas, Békésszentandrás, Csabacsűd, 
Kardos, Örménykút, Kondoros te-
lepülésekről, illetve segítjük azok 
turisztikai piacra való jutását. A 
Tourinform Iroda egyfajta bemu-
tató terem, amely egyrészt Szarvas 
és a térség fogadószobája, másrészt 
kirakata, ahol a vendég a helyi és 
nemzeti turisztikai kínálattal ta-
lálkozik. Alapvető feladatunk az 
itt működő összes turisztikai vál-
lalkozás versenysemleges tájékozta-
tása, továbbá a bel- és külföldi tu-
risták naprakész informálása a he-
lyi programokról, lehetőségről. Az 
elmúlt években a megnövekedett 
turista forgalom indukált több tu-
risztikai fejlesztést is, mind a ma-
gán, mind az állami szférán belül, 

így különösen indokolt az iroda 
működtetése.

– Hogyan csábítják ide azokat, 
akik megkérdezik, miért jöjjenek 
Szarvasra? 

– A város 2006-ban elnyerte 
az „Év települése” címet, a Fő tér 
című televíziós műsor által kezde-
ményezett szavazáson, nemzetközi 
hírű látványossága a Pepi-kert né-

A főútról nézve is esztétikus látvány az iroda

Az irodában aktuális információkhoz és hasznos 
kiadványokhoz is hozzá lehet jutni

A különböző kiállításokról, vásárokról sem hiányzik a város

KIVÁLÓ MINŐSÍTÉST NYERTEK

A turisták helyi támaszai
A Magyar Turizmus Zrt. telefonos, illetve személyes megkere-
sések útján minden évben rendszeresen ellenőrzi a Tourinform 
irodákat. Tavaly a hálózathoz tartozó 150 magyarországi irodá-
ból 21-nek sikerült maximális teljesítményt elérni, ezzel kiváló 
minősítést elnyerni. Közöttük volt a szarvasi is, amelynek veze-
tőjével, Gombár Hajnalkával ennek apropóján beszélgettünk.

ven ismert Arborétum, mely az or-
szág egyik legnagyobb, valamint 
leglátogatottabb növénygyűjtemé-
nye. A város területének jelentős 
része a Körös-Maros Nemzeti Park 
természetvédelmi területei közé 
tartozik. Az 1836-ban épült Szá-
razmalom mára az országban szin-
te egyedülálló kuriózum. A Holt-
Körös partján, az Arborétummal 
szemben áll az a jelképes szélma-
lom, ami a Trianon előtti Magyar-
ország földrajzi közepét jelöli. A 
műemlék jellegű szecessziós stí-
lusban felépült Városi Gyógyfürdő 
vizét 2000-ben gyógyvízzé nyilvá-
nították. Természetesen az emlí-
tett dolgokon kívül még hosszasan 
sorolhatnánk, hogy miért érdemes 
idelátogatni.

– Egy átlag magyar mit tud Szar-
vasról? 

– Viszonylag könnyű helyzetben 
vagyunk, a turisztikai kiállításo-
kon ugyanis szembesülünk ezzel. 
Az Arborétumot szinte mindenki 
jól ismeri, a Szilvanapok rendez-
vénysorozatról pedig csupa jó vé-
leményt hallottunk. Szarvast so-
kan a Dél-Alföld egyik gyöngysze-
mének nevezik, ami megtapasztal-
va a különleges szépségű Hármas-
Körös holtágát, talán érthető is. 

 – Tudomásunk szerint az iroda 
nem csupán információs tevékenysé-
get lát el, de marketing feladatokat 
is felvállal... 

– Természetesen módunkban áll 
számos honlapon keresztül is meg-
ismertetni kistérségünk látnivaló-
it, eseményeit. Minden lehetőséget 
megragadunk arra – gondolok itt 
elsősorban a pályázatokra –, hogy 
még szélesebb körben eljussunk a 
potenciális érdeklődőkhöz. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a város vezetése is kiemelt fel-
adatként kezeli a turizmus ügyét, 
mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az utóbbi időben megvalósuló, il-
letve a következő esztendőkben 
létrejövő beruházások. 

– Konkrétan milyen fejlesztésekre 
gondol?

– Elkezdődött az úgyneve-
zett szabad strand fejlesztése, ami 
azért szerencsés, mert az idelátoga-
tó turisták szívesen töltik idejüket 
a vízparton. A tervek szerint idén 
a víziszínpad, a gyalogos híd, va-
lamint az Arborétum sor kivitele-
zési munkáihoz is hozzákezdenek, 
ugyanakkor beadásra került a sza-
bad strand és a Kacsa-tó projekt 
pályázata, amely családbarát kör-
nyezetet teremthet ezen a frekven-
tált területrészen.                 B. M.
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Az Utazás kiállítás szakmai napján nagy ér-
deklődés övezte a megyei standot, ahol hamisí-
tatlan viharsarki ízekkel várták az érdeklődő-
ket, akik megkóstolhatták egyebek mellett a 
szarvasi szilvalekvárt, vagy a gyomaendrődi saj-
tokat is. Az expo első nyílt napján rekord szá-
mú, 22 ezer látogatót regisztráltak a szervezők. 
A gyomaendrődiek és a szarvasiak új kiadvá-
nyokat vittek magukkal, amelyek több nyelven 
informálták az érdeklődőket. Természetesen 
Szarvas városa sem hiányzott az eseményről, 
amely a 2008–2009-ben kapott Kiváló Euró-
pai Desztináció díj jóvoltából az A pavilonban, 
a Magyar Turizmus Zrt. standján mutatkozott 
be. A látogatók megismerhették a város új tu-
risztikai kiadványát, a Gallicoop Zrt., valamint 
a Mozzarella Kft. jóvoltából pedig megkóstol-
hatták a legismertebb helyi termékeket. 

A kiállítás felszabadult hangulatát egy sajná-
latos bombariadó árnyékolta be, emiatt a láto-
gatóknak és kiállítóknak a záró napon idő előtt 
el kellett hagyniuk a Hungexpo területét.

B. L. A.

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS

Gyomaendrőd és Szarvas is bemutatkozott

Békés Megyei Civil Újság

Gyomaendrőd együtt mutatkozott be a Szilvanappal

Szarvas standján ízlett a kóstoló és jól fogytak a kiadványok

A Fesztiválok Éve 2010, ezért az Utazás kiállí-
tás is ennek jegyében telt március 5–7. között 
a Budapesti Vásárközpontban. A háromnapos 
fesztiválon 35 ország, 600 kiállítója mutatta 
be szolgáltatásait. Békés megye standján közös 

pulttal volt jelen Gyomaendrőd és a Szarvasi 
Szilvanap, az egy időben párhuzamosan tartott 
további hat szakvásáron azonban több más köz-
ismert kistérségi szereplő is képviselte szerveze-
tét, vagy cégét. 

Mi is az a desztináció díj? 
Az Európai Bizottság 2006-ban indí-

totta útjára a Kiváló Európai Desztináció 
díjat, ami az európai kontinens természe-
ti, kulturális és szellemi örökségének sok-
színűségét hivatott bemutatni a turisták 
számára. A pályázati projekt keretében az 
Európai Unió tagállamaiban évente válto-
zó témakörben kiválasztásra kerülő kiváló 
desztináció az Európai Bizottság részéről 
több európai szintű, míg a Magyar Turiz-
mus Zrt. részéről számos magyarországi 
megjelenési lehetőséget kap. A széleskörű 
szakmai elismerés mellett, a promóciós le-
hetőségek eredményeként a desztináció a 
turisták részéről is nagyobb érdeklődésre 
tarthat számot. 

A 2008–2009-es projekttéma kere-
tében „Magyarország legjobban fejlődő 
ökoturisztikai desztinációja” került kivá-
lasztásra. Az öt döntős egyike lett a Körös-
szögi kistérség. Ennek eredményeként mu-
tatkozhatott be Szarvas a Turizmus Zrt. 
standján. A 2009–2010-ben induló téma 
keretében hazánk legígéretesebb természe-
tes vizű desztinációja kerül majd kiválasz-
tásra. A cél olyan – eddigi ismeretlen, kü-
lönleges – térségi turisztikai desztinációk, 
turisztikai együttműködések kiválasztá-
sa és díjazása, amelyek vízi, illetve vízhez 
kapcsolódó turisztikai kínálatukat magas 
színvonalon mutatják be a turisták számá-
ra. Természetesen erre a kiírásra is benyúj-
totta pályázatát Szarvas. 

Szép gyomaendrődi siker született a 
Turizmus Trend című turisztikai szak-
lap szerkesztősége által idén ötödik alka-
lommal kiírt Kiadvány Trend versenyen. 
A „Non-profi t kiadvány” kategóriában a 
nagyközönség szavazata alapján második 
helyet érdemelt ki a Gyomaendrőd 2010 
című városi turisztikai kiadvány. Az im-
pozáns, 36 oldalas füzetből – amely a he-
lyi Tourinform Iroda, valamint dr. Szon-
da István, Weigert József (szöveg-fotó) és 
Makai Csaba (grafi ka) munkáját dicséri – a 
Gyomaendrődre látogatók magyarul, an-
golul, németül és románul tájékozódhat-
nak az aktuális lehetőségekről. A látniva-
lók és helyi rendezvények ismertetése mel-
lett részletes szálláshely információkkal is 
szolgál a színes kiadvány, amit 5000 pél-

dányban nyomtattak ki. Akik nem jutnak 
hozzá a „prospektushoz”, azok az alábbi in-
ternetes címről letöltve megtekinthetik azt: 
http://gyomaendrod.com/hu/kiadvanyok.

A nagyközönségnek tetszett
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A Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal megbízásából állagmeg-
óvási munkálatokat végeztek a 
Batthyány-Geist-kastély gazda-
tiszti szárnyán, mivel az épület 
az elmúlt években többször szen-
vedett viharkárt. A kastélypark 
ősfái a nyugati végfalra, illetve a 
tetőre dőltek, így a további káro-
sodás megelőzésének érdekében 
helyreállították a beszakadt tető-
szerkezetet, fafödémet, valamint a 
megbomlott falkoronát.

Kép-szöveg: Kasnyik GáborÍgy nézett ki a munkálatok idején Ilyen lett a felújított tetőszerkezet 

Állagmegóvási munkák a Batthyány-Geist-kastélyban

Népes közönség előtt tartott kö-
zönségtalálkozót Szilágyi István szí-
nész a gyomaendrődi Katona József 
Művelődési Központban. A tele-
pülés díszpolgára címet tavaly ki-
érdemlő 72 esztendős művész me-
sélt gyermekkori helyi élményeiről, 
színházi és fi lmes emlékeiről, legvé-
gül pedig elszavalt néhány verset.

Az ország kedvenc színészét 
mindenki Pityiként ismeri és sze-
reti. Közel öt évtizedes színészi pá- A művész természetesen autogramot is osztott

KULTÚR MOZAIK

Díszpolgári 
látogatás

lyafutása alatt az ország majd min-
den színházában játszott, ő az, aki 
a legtöbb magyar fi lmben, megkö-
zelítőleg 150 alkotásban szerepelt. 
Alakját könnyen felidézheti bár-
ki, ha A Tenkes kapitánya Pityik 
őrmesterére, A keménykalap és 
krumpliorr felejthetetlen plakátra-
gasztójára, Lópici Gáspárra, a Bors 
sorozat Sipos urára vagy az In-
dul a bakterház Piócására gondol. 
Azt már kevesen tudják róla, hogy 
négyszer felvételizett a Színművé-
szeti Főiskolára, míg végre átlép-
hette a kapuját. Jelenleg a győri 
Nemzeti Színház tagja, ahol olyan 
sikerrel játszik, hogy már a követ-
kező szezonra is sorban állnak ke-
gyeiért a rendezők.

A „Nagyváradi festészet egy év-
százada” címmel nyílt kiállítás 
március derekán a gyomaendrődi 
Vidovszky Béla Helytörténeti 
Gyűjtemény és Városi Képtár ki-
állítótermében. A helyszínen nem 
először láthatók váradi alkotók mű-
vei. Az érdeklődők egy évvel ezelőtt 
Urszinyi Mária kortárs festőmű-
vész képeit tekinthették meg itt, a 
mostaniak között pedig megtalál-

ható a szarvasi születésű Ruzicskay 
György is, akinek az életében fontos 
állomást jelentett a bihari város. A 
tárlat megnyitóján Jakobovits Mik-
lós Munkácsy-díjas festőművész, az 
erdélyi Barabás Miklós Céh elnöke 
nem feledkezett meg a két telepü-
lés kapcsolatáról: utalt arra is, hogy 
a váradi festők évek óta rendszeres 
résztvevői a gyomaendrődi alkotó-
táboroknak.

Váradi festők tárlata

MÉDIAPARTNERÜNK

Munkavállalásra alkalmas,

OKLEVELET ADÓ

MASSZŐR TANFOLYAM
Indul: 

Gyula, Békéscsaba: április 24.

Gyomaendrőd, Szarvas: május 1.

Ár: 45.000 Ft

Részletfizetés, további kedvezmények!

Érdeklődni: (+36-30) 365-7510  

Nyilvántartási sz.: 14-003206
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MEGHÍVÓ
AAA TTTeeesssssseeedddiiikkk SSSááámmmuuueeelll MMMúúúzzzeeeuuummm

szeretettel meghívja az érdekl d ket
április 3-án (szombat) 15 órától

„Hamvazószerdától Fehérvasárnapig”„„HHaammvvaazzóósszzeerrddááttóóll FFeehhéérrvvaassáárrnnaappiigg
elnevezés  családi rendezvényére. 

ÍÍÍzzzeeelllíííttt aaa ppprrrooogggrrraaammmoookkkbbbóóólll:::
mmmeeegggiiisssmmmeeerrrkkkeeedddhhheeetttnnneeekkk aaa tttaaavvvaaassszzziii
üüünnnnnneeepppkkkööörrr hhhaaagggyyyooommmááánnnyyyaaaiiivvvaaalll,,,
jjjeeelllkkkééépppeeeiiivvveeelll,,, ssszzzoookkkááásssaaaiiivvvaaalll
tttaaavvvaaassszzziii---tttoootttóóó,,, tttooommmbbbooolllaaa
ssspppooorrrtttssszzzeeerrr nnnééépppiii jjjááátttééékkkoookkk fffeeellleeellleeevvveeennnííítttéééssseee
tttááánnnccchhhááázzz
tttooojjjááásssdddíííssszzzííítttééésss kkküüülllööönnnbbbööözzz ttteeeccchhhnnniiikkkááákkkkkkaaalll
ééésss bbbeeemmmuuutttaaatttóóó UUUrrrbbbaaannncccsssoookkknnnééé PPPllljjjeeesssooovvvssszzzkkkiii
IIIllldddiiikkkóóó kkkööözzzrrreeemmm kkkööödddééésssééévvveeelll
cccsssuuuhhhééé---nnnyyyuuussszzziii kkkéééssszzzííítttééésss
mmmúúúzzzeeeuuummmiii fffeeelllfffeeedddeeezzz sssééétttaaa tttooojjjááássskkkeeerrreeesssééésssssseeelll

SSSzzzeeerrreeettteeetttttteeelll vvvááárrrjjjuuukkk aaa gggyyyeeerrreeekkkeeekkkeeettt,,, ssszzzüüülll kkkeeettt,,,
nnnaaagggyyyssszzzüüülll kkkeeettt eeegggyyyaaarrrááánnnttt...

A rendezvény múzeumi belép jeggyel látogatható (gyermek: 200 Ft, feln tt: 400 Ft)

MÉDIAPARTNERÜNK

Az ENSZ 1994-ben nyilvání-
totta március 22-ét a Víz Világ-
napjává, az idei világnap mottója-
ként a „Tiszta vizet az egészséges 
világért” gondolatot választotta. 
Ennek apropóján megpróbálunk 
néhány hasznos tippet adni a ta-
karékos vízhasználathoz. 

Háztartásaink többsége villany-
bojlert használ a víz felmelegíté-
séhez, így 10-15% energia folyhat 
el melegvíz-előállításra. Egy átla-
gos család évente több tízezer fo-
rintot is megtakaríthat, ha min-
dennap zuhanyt használ a kádban 
fürdés helyett. A víz túlmelegíté-
se is rengeteg energiát emészt fel. 
Ha például egy 120 literes bojler-
ben 80 °C-os víz helyett csak 40 
°C-osat állítunk elő, a költségeink 
akár felét megtakaríthatjuk. Az 
okos tervezés is sokat számít: sze-
reljük fel a bojlert a lehető legkö-
zelebb a vízfelhasználás helyéhez, a 
csővezetékeket pedig szigeteljük le.
A csöpögő csapok és szivárgó WC-
tartályok havonta akár egy kád-
nyi vizet is elpazarolhatnak, pe-
dig a legtöbbször elég egy tömí-
tőgyűrűt kicserélni. Csökkentse 
hideg- és melegvíz-felhasználását 
víztakarékos szerelvényekkel és be-
rendezésekkel! A termosztatikus 

csap- és zuhanyteleppel pontosan 
beállíthatja a vízhőmérsékletet, a 
víznyomás változásától függetle-
nül. A csap végére szerelt perlátor 
a vízsugárhoz levegőt kever, így 
csökkentve a vízfelhasználást. 
Célszerű a hagyományos WC öblí-
tőtartályokat is víztakarékosra cse-
rélni, így akár a felére is csökkent-
hető a vízfelhasználás. Sok-sok li-
ternyi vizet takaríthatunk meg az-
zal is, ha nem folyó vízben moso-
gatunk, mosunk fogat, vagy borot-
válkozunk! Szereltessen fel vízórát 
jól látható helyre: néha pusztán az-
zal is tetemes összegeket tudunk 
spórolni, ha tudatosul bennünk, 
milyen pazarló háztartásunk víz-
felhasználása.

Hogyan spóroljunk a vízzel?

Folytatás az 1. oldalról
Mint azt az esemény egyik kezdeményezőjé-

től, Pelyváné Évától megtudtuk, az aktív klub-
életet megnehezíti, hogy az egyesület nem ren-
delkezik olyan állandó helyiséggel, ahol rend-
szeressé lehetne tenni az összejöveteleket. En-
nek ellenére úgy határoztak, hogy próba jelleg-
gel kéthavonta, hasonló találkozókat szervez-
nek. Ötletekben szerencsére nem szenvednek 
hiányt: terveik között kerékpáros túra, szabad-

téri bográcsozás, szalonnasütés a nyári hóna-
pokban pedig közös fürdőzés szerepel a helyi 
szabadstrandon.

A május 15-iki soron következő családi 
délutánra megpróbálnak a mostani 30 részt-
vevőnél nagyobb létszámot egybetoborozni. 
Erre reményt adhat, hogy már most többen 
jelezték: szívesen részt vesznek az összejöve-
teleken.

B. M. 

A felnőttek és a gyermekek együtt szórakoztak

VÁRJÁK A NAGYCSALÁDOSOKAT

Rendszeressé válnak a rendezvények
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Április 9-én (pénteken) este 19 
órától 23 óráig éjszakai pingpon-
gozást szervezünk. Aki szeretne 
mozogni, beszélgetni, dartsozni, 
kártyázni, az jöjjön el és csatlakoz-
zon kezdeményezésünkhöz! Akit 
érdekel, annak itt a helye! Hely-
szín: Gyomaendrőd, Endrődi Kö-
zösségi Ház (Blaha u. 21).

Minden kulturált szórakozni vá-
gyó fi atalt szeretettel várunk, a be-
lépés ingyenes.

Fiatalok 
fi gyelem!

Mint arról már beszámoltunk, 
az Endrődi Közösségi Ház 2010. 
május 9-én ünnepli fennállásá-
nak 80. évfordulóját. A szüle-
tésnap apropóján számos kultu-
rális és szórakoztató programot 
tervez a létesítmény fenntartását 
végző Templárius Alapítvány. 
Az előkészületekről Ungvölgyi 
János kuratóriumi elnök szá-
molt be a lapunknak.

– Elöljáróban el kell mondanom, 
hogy a rendezvények szervezési fá-
zisában járunk, ezért teljes prog-
rammal még nem szolgálhatok, 
viszont bizonyos események már-
is fi xnek tekinthetők. Ilyen példá-
ul a május 8-ára tervezett közéle-
ti fórum, amelynek Németh Miklós 
Attila, az ECHO tévé műsorveze-
tő-szerkesztője lesz a házigazdája, 
és amiről az említett csatorna köz-
vetíteni is fog. Vendégei között lesz 
dr. Papp Lajos szívsebész, Hídvégi 
Miklós színházi rendező, Vaszkó 
Irén tanárnő, Gyomaendrőd dísz-
polgára, dr. Dénes Zoltán címzetes 
egyetemi docens, plébános, vala-
mint Dom. Várszegi Csaba, a temp-
lomos lovagrend magyar pro-pre-
ceptora.

A szombat esti fórum azonban 

csak felvezetése lesz a vasárnapi 
programsorozatnak, amelyet dél-
előtt 10 órától ünnepi szentmise 
nyit az endrődi Szent Imre Kato-
likus Templomban. 

– A misét a Népház alapítója, 

Csernus Mihály apát plébános, to-
vábbá annak építői tiszteletére ce-
lebrálják. A látványt templomos 
lovagok és a magyar Szent Koro-
na hiteles másolata fokozza majd a 
helyszínen, amelyet a szokásokhoz 
hűen koronaőrség kísér. A prog-
ramok ezt követően a Népházban 
folytatódnak, ahol Csernus Mi-
hály emléktáblája leleplezésére ke-
rül sor. Az emeleti részen Somogyi 
Győző festményeiből nyílik kiál-
lítás, ezzel párhuzamosan a föld-
szinti nagyteremben Bella Rózsa 
munkáit állítjuk ki. A Népházhoz 
köthető tárgyi emlékekből is ter-
vezünk tárlatot, amihez változatla-
nul várjuk a helyiek, illetve az el-
származottak fényképes vagy írá-
sos dokumentumait. 

Az említett programok támo-
gatója a helyi önkormányzat, a 
Templomos Lovagrend, valamint 
a Templárius Alapítvány lesz, de 
akad majd egy olyan előadás is, 
amelyre belépőt kell váltaniuk az 
érdeklődőknek. A népszerű éneke-
sek, táncosok fellépésével sorra ke-
rülő vasárnapi operett és musical 
estre 2000 forintos tikett megvál-
tásával lehet bejutni. 

B. M.

SZÜLETÉSNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Színes programokkal készül a Népház

Vállalkozásfejlesztés – pályázati  támogatással

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2.1.1/A pályázati alapja révén 
vállalkozása vissza nem térítend  fejlesztési támogatást használhat fel: 

technológiai fejlesztésre, eszköz, berendezés beszerzésére 
informatikai fejlesztésre, hardver eszköz, szoftver beszerzésére 
min ség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok 
bevezetésére

A támogatás összege: 1 – 20 millió Ft, támogatás mértéke: 40 – 50 % 

További részletes pályázati információk, pályázatkészítés: 
UNI-CONSULTANT Kft. 
70/329-5441, 70/329-4869 
uniconsultant@uniconsultant.hu

Pályázatírást vállalunk!
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A Békésszentandrási Kézműve-
sek Egyesülete és a helyi Kertbarát 
Kör közös szervezésében Szatócs-
kodás címmel rendeztek húsvé-
ti játszóházat a Körös Művelődési 
Házban. Az összejövetelen Szűcs 
Elekné, a Kertbarát Kör vezető-
je beszélt a húsvéti szokásokról, a 
böjtről, az ünnephez kapcsolódó 
népi ételekről. A Boglárka virág-
üzlet tulajdonosa, Csík Judit Edit 
kötészeti bemutatót tartott, Szabó 
Edit pedig bemutatta az ünnephez 
kötődő kézműves tevékenységeket, 
és biztatott mindenkit azok kipró-
bálására. A Kertbarát Kör a hús-
véthoz kapcsolódó hagyományos 

ételeket készítette el és mutatta be. 
Bár az elkészített ételekből (kocso-
nya, sonka, kolbász, tojás, szend-
vics) a böjtre való tekintettel csak 
kóstolót kaphattak a jelenlévők, 
és az ilyenkor megszokott hangos 
mulatozást is nélkülözték, a részt-
vevők így is nagyszerűen érezték 
magukat. A fi úkkal közös locsoló-
verset mondattak, sőt a bátrabbak 
egy piros tojásért cserébe önállóan 
is kiállhattak. 

A remek hangulatú, vidám ese-
mény megvalósítását Békés Megye 
Önkormányzata civilek számára ki-
írt pályázata és a helyi önkormány-
zat támogatása tette lehetővé.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Szatócskodtak a szentandrásiakSzatócskodtak a szentandrásiak

Készülnek az ünnepi fi nomságok

A tojásfestés nem maradhatott ki Csík Judit Edit és az ő virágkötészeti csodái

A Mozgáskorlátozottak Szar-
vasi Egyesületénél nem feledkez-
nek meg az aktuális ünnepek-
ről. Március 8-án a nőnap jelen-
tett eseményt, amikor is a férfi -
tagok egy-egy szál virággal, va-
lamint süteménnyel lepték meg 

nőtársaikat. Ezen a napon Ba-
bák Mihály és Földesi Zoltán or-
szággyűlési képviselők is tisztele-
tüket tették az egyesület háza tá-
ján, akik hálájuk jeléül csokolá-
déval köszöntötték a hölgyeket.
A március 25-iki másik jelentős 

összejövetel a húsvét jegyében telt, 
amelyen felidézték a kétnapos ün-
neppel kapcsolatos régi szokáso-
kat. A kreatív, lelkes tagok mé-
zeskalácsból készítettek különfé-
le húsvéti fi gurákat, illetve tojás-
csodák egész sorát vonultatták fel, 

amelyek segítségével szemet gyö-
nyörködtető terítékeket varázsol-
tak az asztalokra. A dolgos órák 
után pedig nagyon vidám hangu-
latban fogyasztották el a sonkát, 
kolbászt, tojást, a mézes- és mazso-
lás kalácsokat. 

Jól fogyott a nőnapi sütemény Húsvéti „mézeskalácsgyár”

MÁRCIUSI RANDEVÚK

Ünnepi események a szarvasi mozgáskorlátozottaknál
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TANULJUNK PÁLYÁZNI

Alapismeretek kezdő pályázatíróknak (VIII.)
AKTUÁLIS 

NCA pályázatok
Civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanács-
adó és szakértői testületekben történő részvé-
telének támogatására (kódja: NCA-DP-10-B)
Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejleszté-
si 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-fejleszté-
si Kollégiuma
Határidő: 2010. április 12. 
Civil szervezetek működését, fejlődését segí-
tő szolgáltatások támogatására (kódja: NCA-
CIV-10-C)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Infor-
mációs Kollégiuma
Határidő: 2010. április 14. 
Információs és kommunikációs hálózatépítés, 
informatikai szolgáltatások, együttműködés-
ben megvalósuló (ágazati) tematikus honla-
pok létrejöttének támogatására (kódja: NCA-
DP-10-D)
Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejleszté-
si Kollégiuma
Határidő: 2010. április 19. 
Érdekképviseleti célú civil együttműködések 
támogatására, a civil kontroll erősítése (kódja: 
NCA-DP-10-C)
Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejleszté-
si Kollégiuma
Határidő: 2010. április 19. 
Társadalmi kohéziót erősítő programok támo-
gatására (kódja: NCA-DP-10-E)
Kiíró: NCA Demokrácia- és partnerség-fejleszté-
si Kollégiuma
Határidő: 2010. április 19. 
Pályázhatnak (valamennyi kiírásra érvényes): 
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú mi-
nősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, ala-
pítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 
31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapsza-
bályuknak, illetve alapító okiratuknak megfele-
lő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályáz-
hatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegy-
zett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyil-
vántartásba vételüket a pályázat kiírásának évé-
ben kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásá-
ig jogerősen elnyerték.
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályá-
zati 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.

Kezdő pályázatíróknak szóló „gyorstalpaló” 
tanfolyamunk befejező részében megosztunk 
néhány, a gyakorlatból átvett hasznos tippet és 
tényt a pályázatkészítéssel kapcsolatosan. Ha 
100%-ban készen is van a pályázat, még nem 
100%, hogy nyer!

Senki sem tudja garantálni egy pályázat sikerét! 
Sem ön, sem pedig egy külső pályázatíró. Ne dől-
jön be olyan ígéreteknek, hogy megvannak a meg-
felelő kapcsolatok, és száz százalékban garantálva 
van egy pályázat sikere. Sokan azt hiszik, hogy a 
pályázati rendszer nem más, mint egy „korrupci-
ós játék”, azonban ez már nem igaz. A bírálók is 
féltik az állásukat, többen vannak, szóval megéri 
inkább tiszta lapokkal játszani, szépen összerakni 
a projektet, világosan bemutatni azt és akkor ön is 
elégedett lehet, hogy jó munkát végzett.

„Dédelgesse” projektötleteit, terveit
Mivel egy adott pályázati lehetőség nem áll min-

den pillanatban rendelkezésre, ezért önnek a meg-
született projektötleteit, terveit „raktároznia” kell. 
Dolgozza ki nagyvonalakban a projektet, hogy a 
megfelelő pillanatban – egy megfelelő pályázat meg-
jelenésekor – elő tudja „húzni”. Innentől nincs más 
dolga, mint a pályázati kiírásnak megfelelően meg-
fogalmazni és beadni azt.

Közbeszerzés…
Mivel az EU-s pályázatok forrásai közpénzek, 

ezért fi gyeljen arra, hogy a beszerzései nem esnek-
e a közbeszerzési törvény hatálya alá, illetve egy-
általán az ön által képviselt szervezet nem áll-e a 
közbeszerzési törvény hatálya alatt. A közbeszerzé-
si törvény szabályainak megszegése ugyanis súlyos 
szankciókat vonhat maga után. Mindenképp cél-
szerű közbeszerzési szakember bevonása, amennyi-
ben nem jártas ezen kérdésekben. Érdemes már a 
projekt tervezési szakaszában feltárni azt, hogy si-
keres pályázat esetén szükség lesz-e közbeszerzési 
eljárásra.

Ne hagyja az utolsó pillanatra 
Egy pályázati dokumentáció elkészítésénél 

sokszor az idő a legnagyobb szűk keresztmet-
szet, ezért soha ne hagyja annak elkészítését az 
utolsó pillanatra, mert ez kapkodáshoz vezet-

het, ami megnöveli a hibalehetőséget. Sokszor 
hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a projekt-
ben együttműködő személyeknek (tervezőknek, 
potenciális beszállítóknak, hivataloknak, egyéb 
partnerek, stb.) a mi projektünk a legfontosabb. 
Csak önnek a legfontosabb mindez, ezért önnek 
kell „rugdosni” a bevont partnereket, az ön ér-
deke hogy a tervezett határidők tarthatók legye-
nek. Mindig maradjon idő a munka lezárására, 
az ellenőrzésre, a végső simításokra, valamint a 
kész dokumentum döntéshozókkal és az érintet-
tekkel való megismertetésére. 
Mindig ellenőrizze le az elvégzett munkát…

A beadás előtt mindenképp érdemes egy olyan 
külső, független féllel elolvastatni a pályázatot, 
aki nem vett részt a munkában. Ha az összefüg-
gések számára is egyértelműek, a pályázat szerke-
zete világos és érthető, ráadásul még fel is kelti az 
érdeklődését, akkor minden bizonnyal jó munkát 
végeztünk. 

Cím megválasztása
Törekedjen arra, hogy – mindenféle hangzatos 

és a külső fél számára semmitmondó cím helyett 
– olyan, a projekt lényegét kifejező gyakorlatias 
címet válasszon, amiből már egyértelműen lehet 
következtetni a pályázat tartalmára és céljára. 
Egy rövid, tömör projekt cím nagyban hozzájá-
rulhat a sikeres fogadtatáshoz, egy jó cím sokszor 
csodákra képes…

Tóth Róbert

A kistérségben idén is többen csatlakoztak a 
WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet 
világméretű kezdeményezéséhez, a Föld Órája 
akcióhoz, melynek célja a globális felmelegedés 
elleni összefogás hangsúlyozása. A kampány a 
2007-es kezdetekkor csak Sydney lakosait buz-
dította otthonaik világításának lekapcsolására, 
mára viszont a legnagyobb nemzetközi, klíma-
változás elleni akcióvá nőtte ki magát. Figyelem-
felkeltésként március 27-én 20 óra 30 perc és 21 
óra 30 perc között a bolygónk sok ezer város-

ában sötétültek el a fények, és emberek százmil-
liói kapcsolták le a világítást otthonaikban vagy 
munkahelyükön.

Gyomaendrőd a Hősök tere, a Szabadság tér 
és a Kner tér díszkivilágításának lekapcsolásával 
csatlakozott az akcióhoz, Szarvason a Főtér bo-
rult sötétségbe egy órán keresztül. A települések 
mellett magánszemélyek, iskolák, közintézmé-
nyek cégek és magánszemélyek is kivették a ma-
guk részét a kezdeményezés sikeréből.

B. L. A.

Oltsd el a lámpát este nyolc után…

A fővárosban és országosan is az MR1-Kos-
suth Rádiót hallgatják a legtöbben a GfK Hun-
gária-Ipsos februári mérése alapján. A teljes la-
kosság körében az MR1-Kossuth Rádió febru-
árban megerősítette vezető szerepét és növelte 
népszerűségét két kereskedelmi országos rádió-
val szemben.

A leghallgatottabb reggeli rádióműsor – 
megelőzve a kereskedelmi rádiók reggeli mű-

sorait – a 180 perc, a közszolgálati rádió reggeli 
hírmagazinja. A 180 perc annak ellenére éri el 
a legtöbb hallgatót, hogy a többi rádió reggeli 
műsora lényegesen hosszabb az MR1-Kossuth 
Rádió 3 órás műsoránál. A legtöbben délben 
kapcsolnak egy rádióadóra: az MR1-Kossuth 
Rádió piacvezető hírműsora, a Déli Krónika az 
egyedüli rádióműsor, amelyre egy időpillanat-
ban, egyszerre félmilliónál többen kíváncsiak. 

Az MR1-Kossuthon szól legtöbbet a rádió
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A hagyományőrző rendezvényen 
merevszarvú, pusztai íjakkal lehe-
tett részt venni, és aki tehette, tör-
ténelmi viseletben tisztelgett hon-
foglaló őseink emléke előtt. A ver-
senyzők számára két sorozatban 90 
lövés állt rendelkezésre, hogy a le-
hető legmagasabb pontszámot elér-
jék. A házigazdák közül az ifj úsági 
korosztályú Halász Gábor szerepelt 
kiemelkedően, aki megnyerte kate-
góriáját, de éremmel térhetett haza 
Szrnkáné Tóth Krisztina, Szrnka 

Célra tarts

Nem él, csupán cél Az íjászat „kortalan” sportág

ÍJÁSZ SEREGSZEMLE

Tisztelet őseink emlékének
Öt kategóriában hirdettek bajnokot a Szarvas Íjászai-MTTSZ 
Szabadidős és Lövész Klub által 12. alkalommal lebonyolított 
Körös Íjászversenyen, amit 2003-ban hívott életre a klub akkori el-
nöke, Huszárik Mihály. Az ötletgazda 70 társához hasonlóan maga 
is lőállásba lépett a február végi eseményen, amelyre 3 megye, 9 te-
lepüléséről érkeztek íjászok a Petőfi  utcai sportcsarnokba.

Márk a legkisebbek között pedig 
Komár Pál és Fazekas Levente is.

Győztesek és szarvasi helyezet-
tek. Felnőtt férfi : 1. Csizmadia 
Zsolt (Orosházi Íjász Egyesület), 
… 5. Aszódi Antal, … 12. Szrnka 
Mihály, 13. Sutyinszki Ferenc, … 
25. Győri Krisztián, … 28. Fa-
zekas Péter, … 31. Mészáros Ár-
pád, … 33. Szklenár Tamás, … 
35. Raposa Árád. Felnőtt női: 1. 
Fabulyáné Kovács Tímea (Csaba 
LK), … 3. Szrnkáné Tóth Krisz-
tina. Ifj úsági fi ú: 1. Halász Gábor. 
Gyermek fi ú: 1. Smiri Roland (Kö-
rös-Sárréti Íjászok), … 3. Szrnka 
Márk. Gyermek leány: 1. Varga 
Fanni (Öcsödi Íjászok).  Mini ka-
tegória: 1. Gyarmat Ruben (Gyu-
lai Lovas-Íjász Szabadidő Klub), 
2. Komár Pál, 3. Fazekas Leven-
te, 4. Frankó Dani. Szenior férfi : 
1. Bagdi Ferenc (Csaba LK), … 6. 
Tóth Pál, 7. Huszárik Mihály.

A. A.

A földkerekség egyik legeredmé-
nyesebb sportolónője, Kovács Katalin 
is megtisztelte jelenlétével a Szarvasi 
Kajak-Kenu Club február végi évad-
záró-évadnyitó vacsoráját. A kétsze-
res olimpiai- és 27-szeres világbaj-
noknőt elkísérte az ugyancsak világ-
bajnok, Szabó Gabriella, miden idők 
legsikeresebb felnőtt szövetségi kapi-
tánya, Angyal Zoltán és a honi után-
pótlás szakág vezetője, Hüttner Csa-
ba. Amint az Dobruczky Zsolt elnök 
beszámolójából kiderült, a szarvasiak 
2009-ben megtartották korábban el-
foglalt előkelő pozíciójukat a sportág 
honi palettáján, miközben Dombvári 
Bence, Nyemcsok Máté, Fazekas Nán-
dor, Bogár Gábor, Sztankovics Tamás, 
Szrnka Zoltán és Varga Anita szemé-
lyében hét versenyzőt adtak a külön-
böző korosztályos válogatottakba. A klub sportolói és edzői közös fotón a díszvendégekkel

Kajakos ünnep
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TESZT

Mennyire élsz egészségesen?
Az emberi lélek van annyira kacifántos, hogy sokszor azzal kapcsolatban 

is meggyőzi magát hogy helyes, ami tulajdonképpen nem is az. Örök példa 
erre a fogyókúrázó, aki csak egy salátát eszik ebédre, de extra dresszinget kér 
hozzá és tejszínhabbal issza a karamellás kávét. Vajon Te mindent megteszel 
egészséged érdekében, vagy van mit bevallanod magadnak? Teszteld! 

1. Hogy állsz az alkoholfogyasztással? 
a) Bulikban, társaságban gyakran iszom, néha be is csípek. 
b) Hetente többször fogyasztok alkoholt, akár otthon munka után is. 
c) Ritkán iszom, akkor is csak keveset. 
2. Mennyire fontos számodra a mozgás? 
a) Nincs időm a sportra, így is kész rohanás az életem. 
b) Rendszeresen sportolok, ha kihagyok egy edzést már hiányzik. 
c) Néha eljárok tornázni, de jobban szeretem a mozit. 
3. Mennyit dohányzol? 
a) Naponta többször rágyújtok. 
b) Néha-néha egy szálat.
c) Egyáltalán nem. 
4. Mennyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasztasz? 
a) Igyekszem naponta tartani a napi háromszori alapelvet. 
b) Ritkán, gyakran napokig nem eszem ilyeneket, mert nem kívánom. 
c) Általában rágcsálok valamit, de nem viszem túlzásba. 
5. Mennyi friss vizet kortyolsz el naponta? 
a) Nem tudom, talán egy litert. Sosem számolom. 
b) Nem szeretem a vizet. Ha szomja vagyok üdítőt iszom, de nem va-
gyok nagy fogyasztó. 
c) Minimum napi másfél litert. Amikor tornázom, még többet. 
6. Milyenek az alvási szokásaid? 
a) Általában legalább napi 6-7 órát alszom, éjfél előtt lefekszem. 
b) Az alvást néha időpocsékolásnak érzem. 
c) Nem fekszem túl rendszeresen, de a napi 5-6 óra megvan. 
7. Milyen állapotban van a hajad, a bőröd, a körmöd? 
a) Néha fehér csíkok jelennek meg a körmeimen, és a hajam is hullik. 
b) Nincsenek pattanásaim és a körmeim is erősek. 
c) Örök harcot vívok az aknék ellen. 
8. Honnan juttatod vitaminokhoz a szervezeted? 
a) A friss zöldségekből és gyümölcsökből, ritkán szedek tablettákat. 
b) Az ételeket ma már dúsítják vitaminokkal is, nekem az elég. 
c) Általában szedek egy-két táplálék-kiegészítőt, multivitamint. 
9. Milyen gyakran jársz kivizsgálásokra? 
a) Irtózom az orvosi rendelőktől, inkább elkerülöm őket. 
b) Évente megnézetem a vérképem, az anyajegyeim, és eljárok a szük-
séges szűrésekre is. 
c) Ha nem kell sokat várakozni és szükségem van rá, csak akkor. 
10. A népi gyógyászat vagy a nyugati orvoslás pártján állsz? 
a) A tabletták gyorsabbak és hatásosabbak. 
b) A kisebb problémákat igyekszem természetes gyógymódokkal elűzni. 
c) Néha próbáltam a népi gyógymódokat, de nem nagyon hiszek bennük. 
Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:  
1. a=2; b=1; c=3 2. a=1; b=3; c=2 3. a=1; b=2; c=3
4. a=3; b=1; c=2 5. a=2; b=1; c=3 6. a=3; b=1; c=2
7. a=2; b=3; c=1 8. a=2; b=1; c=3 9. a=1; b=3; c=2
10. a=1; b=3; c=2;

Ha továbbra is így folytatod, véglegesen kimeríted szervezeted ener-
gia- és vitaminraktárait. Próbálj fokozatosan egyre több friss zöldséget 
és gyümölcsöt fogyasztani, rakd le a cigit, és inkább mozogj helyette. 
Nemcsak a közérzeted lesz jobb, de a kihívásokat is könnyebben veszed 
majd. De ne feledd, fontos a fokozatosság, ne sokkold magad és a szerve-
zeted egyik napról a másikra bevezetett új szabályokkal. (10-17)

Jó úton haladsz a „Kis egészségőr” kitüntetés felé, de néha még meg-
inogsz kicsit. Nem baj, ha egyszer-egyszer elcsábulsz az olyan dolgok-
tól, amikről tudod, hogy nem éppen egészségesek. Próbáld meg a már 
megszokott, egészséges szokásaidat tovább gyarapítani, a rosszakat pe-
dig lassanként elfelejteni. (18-23)

Gratulálunk! Mindent megteszel annak érdekében, hogy elkerüld a be-
tegségeket és fi tten tartsd a szervezeted. Igyekezz megtartani ezt a jó szoká-
sod, és próbáld erre ösztönözni a körülötted élőket is. Idővel egymást is tud-
játok kitartásra ösztönözni, s ezzel mindannyian csak jól jártok. De mindig 
fi gyelj arra, hogy az egészségtudatos életmódot ne vidd túlzásba. (24-30)

SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ 2009/2010-es évadjának 
bérletes előadása. A produkcióra korlátozott számban jegyek is váltha-
tók: I. helyár: 2.000,- Ft; II. helyár: 1.800,- Ft. (A szereposztás változ-
hat.) További információ:  (06-66) 311-464; www.vpmk.hu.

2010. április 7. (szerda), 19 óra

Alan Ayckbourn
MESE HABBAL 

vígjáték 2 részben

Szereplők:
Philip: Koltai Róbert
Sheila: Vándor Éva
Greg: Király Adrián
Ginny: Pikali Gerda

Ginny, a nem túl erkölcsös fi atal lány szerelmét, Greget hátrahagy-
va vidékre utazik, hogy meglátogassa szeretőjét. Greg, mivel azt hi-
szi, hogy a lány a szüleihez ment, ugyancsak odautazik, hogy meg-
kérje szerelme kezét.

Rendező: Nagy Katalin

SZÍNHÁZ 

Vígjáték Koltai Róberttel

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

2010. április 22. (csütörtök) 

Trambulin Színház
HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

zenés mesejáték
Hófehérke története elevenedik meg ro-

mantikus, drámai közegben. A Királyné a 
Király távollétében teljhatalmú, és kegyet-
len uralkodó. Nem csupán szépségére büsz-
ke, de az országot is erős kézzel irányítja 
szeszélyei szerint. Hófehérkében jövendő el-
lenségét látja, akiből kedvességének, eszes-
ségének és szépségének köszönhetően jó ki-

rálynő válhatna. De csak akkor, ha életben marad.
Előadások: délelőtt 10 és délután 14 órától. Jegyárak: óvodás: 500,- 

Ft; iskolás: 600,- Ft. Információ, jegyelővétel: ℡ (+36-66) 311-464.

GYERMEKSZÍNHÁZ

Megújított meseklasszikus

MÉDIAPARTNERÜNK

Meglepett sünpapaMeglepett sünpapa
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KÖRÖS-SZÖGI  PROGRAMAJÁNLÓ

NÉPSZAVA

Jeles napok
FŐUTCÁK, FŐTEREK

Csabacsűd a béke szigete
Április

Húsvét vasárnapja a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltá-
madásának emléke. Mivel ez az időpont évről-
évre változó, a Húsvét úgynevezett mozgó ün-
nep. Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, 
hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed, 
mely Jézus 40 napos pusztai böjtjének emléke, 
a felkészülés, a lelki és testi megtisztulás ide-
je. Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és 
újra megszólalnak a harangok. Húsvét hétfő a 
magyar nép életében a locsolkodás napja. Ma-
gyarországon tradicionális húsvéti eledel a főtt, 
füstölt sonka, kemény tojással és tormával. Sok 
helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, ha-
nem kalácsot esznek. A tojás ősi termékenysé-
gi szimbólum, szinte minden népnél fellelhető. 
A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyar-
országon a barkaág, melyet a templomban is 
megszenteltetnek. Ennek eredete a virágvasár-
nap ünnepléséhez nyúlik vissza. 
Április 1.

Április 1-je Hugó napja, a téli napfordulótól 
számított századik nap, ezért népünk régente 
„száznapnak” is nevezte. Az „áprilist járatás”, 
„április bolondja” az ókori tavaszkezdő tréfás 
örömünnepekre vezethető vissza. 
Április 7.

1948. április 7-én az ENSZ szakosított intéz-
ményeként megkezdte működését az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO). Erre az esemény-
re emlékezünk az egészségügyi világnapon. A 
világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi 
munka irányítása és összehangolása.
Április 10.

A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben 
nemzeti rákellenes napot szervez április 10-én 
dr. Doblinger Gyula (1849–1937) sebész, egye-
temi tanár születésnapján, aki 1902-ben meg-
alakította az első Országos Rák Bizottságot. A 
nap célja, hogy a társadalom minden rétegét 
bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék 
a felelősséget önmaguk iránt.
Április 22.

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai 
egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld 
védelmében. A Föld Napja célja, hogy tiltakozó 
akciókkal hívják fel a fi gyelmet a környezetvé-
delem fontosságára. Magyarországon 1990 óta 
rendezik meg.
Április 24.

Szent György napja, a sárkányölőjé, aki a lo-
vagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegé-
nyek védőszentje volt. Magyarországon az álla-
tok tavaszi legelőre hajtásának napja, ekkor áll-
tak újra munkába a juhászok, kanászok. A dön-
tően állattartásból élő népek életében kiemelt 
jelentőséget tulajdonítottak ennek a napnak, 
hiszen az állatok megóvása a betegségektől, a 
járványoktól, a rontó szellemektől rendkívül 
fontos volt az egyén és a közösség boldogulása 
szempontjából. 
Április 25.

Márk napja, búzaszentelő nap. Általában az 
ünnepet követő vasárnap mise után a hívek a 
templom körüli zászlós körmenetben vonultak 
fel, majd a mezőn a pap megszentelte a búzát. 
A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették 
és rontásűzőnek hitték. 

Az ezredforduló táján a honi kistelepülések 
szinte egymással versengve kezdték főtereik 
erőteljes átalakítását. A megújulás érdekében 
jó szándékkal megkezdett munka azonban sok 
helyen romboló folyamatokat indított el. Nem 
tartozik közéjük Csabacsűd, ahol a béke szi-

getén érzi magát az ember, ha néhány percre 
megpihen a Czárán-kútnál. Köszönhető mind-
ez annak, hogy a helybeliek felismerték: nem 
elég magának a 80 éves műemléknek a védel-
me, de annak környezetét is ugyanolyan fontos 
óvni, vigyázni.

Csabacsűd szívében tavasztól őszig üde színfolt a Czárán-kút és környéke

Nyugdíjas Kertbarát Kör
Április 6., kedd, 8 óra, Gyomaendrőd, Katona 
József Városi Művelődési Központ.
Galaktika Baráti Kör
Április 7., szerda, 18 óra, Gyomaendrőd, Kato-
na József Városi Művelődési Központ.
Színház – Mese habbal, vígjáték két részben
Április 7., szerda, 19 óra, Szarvas, SZÁMK Vaj-
da Péter Művelődési Központ.
Információ, jegyelővétel: ℡ (+36-66) 311-464.
Olimpiai ötpróba – Futás
Április 10., szombat, 9 óra, Szarvas, Petőfi  ut-
cai sportcsarnok.
Rádiómulató a II. Félidővel 
Április 17., szombat, 21 óra, Szarvas, Vasipari 
Zrt. Étterem.
Fülbevaló Klub – Vörös István és a Prognózis
Április 17., szombat, 21 óra, Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ Pinceklub.
Békéscsabai Régizene Együttes koncertje
Április 21., szerda, 18.30 óra, Szarvas, 
Tessedik Sámuel Múzeum.
Információ: ℡ (+36-66) 216-608. 
Gyermekszínház – Hófehérke és a hét törpe
Április 22., csütörtök, 10 és 14 óra, Szarvas, 
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
Információ, jegyelővétel: ℡ (+36-66) 311-464.
Tájház – Táncház
Április 24., szombat, 10 óra, Gyomaendrőd, 
Gyomai Tájház, Zrínyi u. 2.
Katona József Városi Művelődési Központ, dr. 
Szonda István. ℡ (+36-20) 238-0046.
VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi 
Konferencia és Kiállítás

Április 25., vasárnap, 9 óra, Gyomaendrőd, 
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.
Katona József Városi Művelődési Központ, dr. 
Szonda István. ℡ (+36-70) 635-3345.
Bábszínház – Buba kalandjai
Április 27., kedd, 10 óra, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
Információ: ℡ (+36-66) 386-917.
Fakupa, mixröplabda-bajnokság

Május 1., szombat, 9 óra, Szarvas, Petőfi  utcai 
sportcsarnok.
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre, Szitó Sza-
bolcs. ℡ (+36-30) 627-8548.
Majális Szarvason
Május 1., szombat, 9 óra, Szarvas, Erzsébet-liget.
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ. ℡ 
(+36-66) 311-464.
XII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és 
Túrófesztivál 
Május 1., szombat, 10 óra, Gyomaendrőd, 
Bethlen Iskola (LIDL mögötti terület).
Tourinform Iroda, Varga Zsófi a.  ℡ (+36-66) 
386-851
Fülbevaló Klub – Szarvasi Rock Börze
Május 2., vasárnap, 21 óra, Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ Pinceklub.
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DESSZERT

Buktatorta
VICCEK

Mindig csak az anyós

Tippek és trükkök a háztartásban

Hozzávalók. A tésztához: 50 dkg liszt, 3 
dkg élesztő, 3 evőkanál porcukor, 1 mokkáska-
nál só, 2 evőkanál olvasztott vaj, 3 dl langyos 
tej. A töltelékhez: 25 dkg baracklekvár. A ke-
néshez: 1 db tojás sárgája.

Elkészítés: Az élesztőt a langyos tejnek kb. 
egyharmad részével, csipet cukorral felfuttat-
juk, a tészta többi hozzávalóival összegyúrjuk és 
duplájára kelesztjük. Mikor megkelt, lisztezett 
asztalra borítjuk a tésztát, nyújtófával egy kb. 
30 cm-es sugarú körré nyújtjuk. Fánkszaggató-
val, vagy üvegpohárral köröket szaggatunk ki 

belőle és mindegyik közepébe teszünk egy di-
ónyi nagyságú lekvárt. Alul összecsípve a tész-
tát, gombócokat formázunk belőlük. Egy 26 
cm átmérőjű kapcsos tortaformát kivajazunk, 
és egymás után beletesszük a bukta gombóco-
kat úgy, hogy az oldalukat szintén megkenjük 
olvasztott vajjal. Ez azért szükséges, mert így 
sülés után könnyen szétválnak a buktácskák. 
Ezután a tojás sárgájával lekenjük a buktasere-
get. Előmelegített sütőben, 180 C-on, kb. 35 
perc alatt pirosra sütjük. Kicsit hűlni hagyjuk, 
majd porcukorral meghintve tálalhatjuk.

Nemzetközi jelzés
Mentősök tapasztalták, hogy közlekedé-

si baleseteknél a legtöbb sérültnek van mo-
biltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem 
lehet kommunikálni, a segítségükre sietők 
nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistá-
jából kit értesítsenek. Mentőápolók és men-
tőorvosok azt javasolták, hogy a szükség 
esetén értesítendő személy adatait minden-
ki ugyanazon megjelölés alatt adja meg. A 
nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (In 
Case of Emergency, vagyis vész esetén). Ez-
alatt a név alatt annak a személynek a te-
lefonszámát kell megadni, akit vészhelyzet-
ben a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltók-
nak fel kell hívniuk. Ha több ilyen személyt 
szeretne megadni, a következőképp lehetsé-
ges: ICE1, ICE2, ICE3, és így tovább. 

Könnyű megcsinálni, nem kerül semmi-
be és vész esetén nagy segítség lehet!

Fürdőszobai tükör párásodásának meg-
előzése: A fürdőszobai tükör nem párásodik, 
s kevesebb gőz képződik a fürdőszobában, ha 
mielőtt a melegvízcsapot megnyitnánk, kb. 5 
cm hideg vizet engedünk a fürdőkádba.

Vasalástól kifényesedett nadrág: Ha a sö-
tét színű nadrág vasalása után fényes foltok je-
lennek meg a szöveten, ne essünk kétségbe. Ke-
verjünk össze két evőkanál fehér ecetet 10 evő-
kanál hideg vízzel, majd mártsunk tiszta ron-
gyot az oldatba, és fi noman nyomogassuk rá a 
foltokra. Ezután kapcsoljuk gőzölős üzemmód-
ra a vasalót, és azt a szövettől 3–5 centiméterre 

tartva húzzuk át néhányszor az érintett terület 
fölött. A gőz segítségével az ecet eltünteti a ki-
fényesedést. 

Kerti szerszámok gondozása: Ha a szer-
számok éle tompa, kicsorbult, deformálódott, 
a hibákat kalapálással javítsuk ki, a kicsorbult 
éleket köszörüléssel igazítsuk ki, majd lapos re-
szelővel élezzük meg. A metszőolló (vágóolló) 
pengéjét hypós vízzel mossuk le. Ha életlen, fe-
nőkővel élezzük meg. A szoros vagy laza szára-
kat a szorító csavarokkal állítsuk be, a fém ré-
szeket kenjük be olajjal, és kinyitva tegyük szá-
raz helyre.

MÉDIAPARTNERÜNK

Az anyós felhívja orvos vejét.
– Fiam, kifi camodott a bokám, most mit csi-
náljak?
– Sántítson mama, sántítson!

*
A férj és a feleség vásárolnak. A férj megkérde-
zi a feleségét:
– Drágám, holnap lesz anyukám születésnapja. 
Mit vegyünk neki?
– Valami elektromos dolgot szeretne.
– Mit szólnál egy székhez?

*
Anyós és a veje hazafelé tartanak a piacról. Ne-
héz a csomag, cammog a mama, mire a veje dü-
hösen kifakad:
– Mama, igyekezzen már, mert ha így hala-
dunk, holnapra sem érünk haza!
– Majd meglátom én fi am, ha te is 80 éves le-
szel, hogy fogsz sietni!
– Az istenfáját magának, hát még azt is meg 
akarja érni?!

*
Kovács anyósát megrúgja a ló, az öregasszony 
belehal a sérülésbe. A temetésre nagyon sokan 
elmennek, még a környező falvakból is.
– Mennyi ember! – csodálkozik Kovács barátja. 
– Ennyire szerették az anyósodat?
– Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni...

*
– Halló, rendőrség? Tegnap este bejelentettem, 
hogy eltűnt az anyósom.
– Igen, uram.
– Nos, arról volna szó, hogyha tettek már vala-
mit, álljanak le. Ne keressék!
– Talán megkerült a hölgy?
– Nem, aludtam egyet a dologra.


