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A sajt savanyított és felfőzött tejből készül, 

a túró aludttejrögökből álló, fehér színű tej-
termék, amely a lefölözött aludttej felforralása 
után kicsapódó kazein. A két termék előállítá-
sa talán kicsit bizarrul hangzik, de az íze min-
denért kárpótol. Gyomaendrődön bő évtizedes 
múltra tekint vissza a Nemzetközi Sajt- és Túró-
fesztivál, amelyet május első napján tizenkette-
dik alkalommal tartottak meg, a Bethlen Gábor 
Szakképző Iskola udvarán. Bár a város önkor-
mányzata évről évre komoly erőfeszítéseket tesz 
a gasztronómiára alapozott minőségi turizmus 
fejlesztése érdekében, az idei rendezvény prog-
ramja anyagi okok miatt mégis csak egy napra 
korlátozódott. Mindez szerencsére nem ment a 
látogatottság rovására, ami azt igazolja, hogy az 
idelátogatók jól érzik magukat és tovább viszik a 
település, valamint a fesztivál jó hírét. 

A környéken komoly hagyományai vannak a 
juhok, marhák és kecskék tenyésztésének, illet-
ve a belőlük készült termékek házilagos előál-
lításának. Az esemény kiváló alkalmat teremt 
arra, hogy a helyi termelők árusítással és kós-
toltatással megismertessék és megkedveltessék 
fi nomságaikat. Persze a környékbeliek mellett 
többtucatnyi hazai kiállítót vezérelt hasonló 
cél, így azután a „tömegfogyasztókon” kívül 
az ínyencek is megtalálhatták számításaikat. 
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Csak a fesztivál időtartama rövidült le, sajtból, árusból és látogatóból több volt, mint tavaly

A SAJT ÉS A TÚRÓ ÜNNEPE

Nem szenvedett csorbát az évtizedes fesztivál

A sajtok ízlelgetéséhez a magyar borvidékek 
termelői és pincészetei biztosítottak borokat. 
Azonban nemcsak sajttal, de lekvárral és méz-
zel is várták a kiállítók az ízeknek hódoló kö-

zönséget, a kulináris élvezetek halmozását pe-
dig idén is szórakoztató rendezvényekkel tették 
még változatosabbá a szervezők. 

Folytatás a 4. oldalon.

Az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Főigazgatóság közzétette a 
nyugdíjak 2010-es folyósításá-
ról szóló tájékoztatóját. Az év 
első hat hónapjában a 2009-es 
utalási rendnek megfelelően a 
hónap 12. napjáig utalnak, júli-
ustól viszont csak az adott nap-
tári hónap 15-én kerül a szám-
lánkra az ellátás. Ha a nyugdí-
jat postai úton kézbesítik, ak-
kor változatlanul a postai kif i-
zetési naptárban meghatározott 
napon juthatunk hozzá az ellá-
tásához. 

A nyugellátás kif izetése ha-
vonta a tárgyhónapra törté-
nik, legkorábban attól a naptól 
kezdve, amelytől azt határozat-
tal megállapították a jogosult-
ság megszűnésének (megszünte-
tésének) napjáig, de legfeljebb a 
jogosult elhalálozásának a nap-
ját magában foglaló naptári hó-
nap utolsó napjáig.

Június eleji dzsemborik 
a kistérségi városokban

Más egyéb szórakoztató mű-
sorok mellett ügyességi verse-
nyek, színpadi fellépők és vá-
rosi felvonulás is színesíti az 
idei Ghost’s Bikers Party – 
Motorostalálkozó és Sörfeszti-
vál programját, amelyet június 
első hétvégéjén tartanak meg 
Gyomaendrődön. 

A békéscsabai székhelyű 
Ghost’s MC motoros tömörülés 
1992 óta szervez összejövetele-
ket a kétkerekű járgányok sze-
relmeseinek. Az utóbbi években 
a Liget Fürdő árnyas, ősgeszte-
nyés kempingje biztosít otthont 
a dzsemborinak, amelyre szá-
mos hazai és külföldi motoros 
látogat el a Hármas-Körös part-
ján fekvő városba. Így lesz ez 
június 4–6. között is, amikor 
három napra az evésé, ivásé, va-

lamint a felhőtlen szórakozásé 
lesz a főszerep a helyszínen.

A másik kistérségi városban 
– a gyomaendrődi eseménnyel 
párhuzamosan – a Pedagógus 
Üdülő és Kemping lesz a hely-
színe az első Szarvasi Volkswa-
gen Bogártalálkozónak. A lát-
ványos eseményen a hazai boga-
rasok mellett külföldiek is kép-
viseltetik magukat, illetve jár-
gányaikat. A programok között 
ügyességi viadalok, bogár-szép-
ségverseny és városi felvonulás 
is helyt kap. Ismeretes, hogy ti-
zenhárom sikeres rendezvény 
után a gyomaendrődi találko-
zót idén Füzesgyarmaton tart-
ják meg, így azonban a bogár 
híveknek nem kell messze men-
niük, ha nem akarnak alább 
adni évtizedes szokásaikból. 

Új nyugdíjrend



2010. május Békés Megyei Civil Újság 2

A Templomos Lovagrend Ma-
gyarországi Preceptóriája és a 
Templárius Alapítvány tiszte-
lettel meghívja önt és kedves 
családját az évfordulós ünnepi 
programjaikra.

Helye: Népház, kistérségi kon-
ferenciaterem (Gyomaendrőd, 
Endrő di városrész, Blaha Luj-
za u. 21.). Időpontja: 2010. má-
jus 7–9. A programok fővédnöke: 
Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csa-
nádi megyéspüspök. Védnöke: 
Várfi  András, Gyomaendrőd pol-
gármestere.

Május 7. (péntek)
15-órától Bella Rózsa Pilinsz-

ky-díjas tanár, grafi kusművész ki-
állítás megnyitója a földszinti te-
remben. A kiállítás címe: „... az Úr 

80 ÉVES AZ ENDRŐDI NÉPHÁZ

Nagyszabású ünnepségsorozattal emlékeznek

Az események helyszíne

ügyében való fáradozástok nem hi-
ábavaló…” (Pál Kor. I. 15; 58). 

Az ünnepségsorozatot megnyit-
ja: Várfi  András Gyomaendrőd 

polgármestere. Moderátor: dom. 
Ungvölgyi János, a Templárius Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke, a Kö-
zösségi Ház vezetője. 

Május 8. (szombat)
16-órától az emeleti konferen-

ciateremben közéleti fórum. Né-
meth Miklós Attila vendégei lesz-
nek: Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész; 
Prof. Dr. Dénes Zoltán c. egyetemi 
docens, újirázi plébános; Vaszkó 
Irén ny. tanárnő, Gyomaendrőd 
díszpolgára; dom. Várszegi Csaba, a 
Templomos Lovagrend Magyaror-
szági Praeceptória vezetője és Híd-
végi Miklós, a Zenés Színjátszásun-
kért Művészetpártoló Alapítvány 
kuratóriumi elnöke. Téma: Ho-
gyan szerezzük vissza hitünket? A 
fórumot megnyitja: Várfi  András 
polgármester.

A fórum elején kerül sor a 
Templárius Alapítvány által ala-
pított Csernus Mihály-emlékérem 
kiosztására.

Május 9. (vasárnap) 
10 órától ünnepélyes szentmise 

néhai Csernus Mihály apátplébá-
nos, a 80 éve átadott és felszentelt 
Népház alapítójáért, és építői lelki 
üdvéért. A szentmisét tarja: Iványi 
László tb. kanonok, plébános.

15 órától emléktábla avatás-
Népház Szarvasi út felőli külső 
homlokzatán.

15 óra 40 perctől „Népi szak-
rális kegytárgyak” című kiállítás 
megnyitója a Népház emeleti ter-
mében.

16 órától a Népház kistérsé-
gi konferenciatermében „Római 
Katholikus Népház - Déryné Mű-
velődési Ház - Közösségi Ház - 
Népház” címmel előadás a közös-
ségi színtér múltjáról és a jövőbeni 
lehetőségekről. Előadó: dr. Szonda 
István.

17-órától „Emlékképek a Nép-
ház életéből” – Giricz László fi lm-
vetítéssel egybekötött visszaemlé-
kezései. Beszélgetés a Népház szere-
péről, jelentőségéről Gyomaendrőd 
kulturális életében (Népház, eme-
leti konferenciaterem).

19-óra 30 perctől a konferencia-
teremben díszelőadás lesz a Népház 
felújításának tiszteletére „Az ope-
rett és musical irodalom gyöngy-
szemei” címmel, ahol a legismer-
tebb és legnépszerűbb operettek, és 
világhírű musicalrészletek lesznek 
hallhatók és láthatók világbajnok 
versenytáncosokkal. Főszereplő: 
Oszvald Marika. További szerep-
lők: Steinkohl Erika, Kiszely Zoltán, 
Merényi Nicolette, Szomor György, 
Debreczeni Márta, Mező Zoltán, 
valamint a show-tánc világbajnok 
Botafogó Táncegyüttes tagjai. Ko-
reográfus: Krizsa Mary, Horváth 
Zoltán, Hídvégi Miklós. A darabot 
rendezte: Hídvégi Miklós. 

Fellépnek még a gyomaendrődi 
Színfolt Majorette Csoport tagjai. 
A belépő: 2000 Ft-/fő. 
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TARTALOMJEGYZÉK

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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Várfi  András gyomaendrődi polgármester 
köszöntője után Solymosi János MANT elnök, 
és Bacsárdi László MANT főtitkára ismertet-
te az ide táborozásra vonatkozó terveket. Dr. 
Both Előd, a MANT elnökhelyettese, valamint 
a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója is jelen 
volt, aki dr. Kovács Bélának, a gimnázium igaz-
gatójának adott át űrkutatással kapcsolatos ki-
adványokat.

Az egyhetes tábor ideje alatt a résztvevő kö-
zépiskolás diákok számos izgalmas és érdekes 
program, előadás, vetélkedő részesei lehetnek. 
Bővíthetik az űrtevékenységgel, az űrkutatás 
változatos alkalmazásaival kapcsolatos ismerete-
iket. Személyesen találkozhatnak magyar űrku-
tatókkal, első kézből ismerkedhetnek meg mun-
kájukkal. Megtudhatják, hogy milyen űrműsze-
rek készültek és készülnek Magyarországon. 

Az idei tábor tervezett programjában szerepel 
többek között valódi holdkőzetek tanulmányo-
zása, játékos műholdépítés, kincskeresés, csil-
lagászati megfi gyelések. A diákok hallhatnak 
érdekességeket a műholdas helymeghatározás-
tól kezdve a Mars bolygóig egy sor változatos 
témáról. Csapatokba szervezve, játékos formá-
ban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket és 
szerencséjüket. A tábor egyik fénypontjaként, 
a résztvevők próbát tehetnek egy igazi robotre-
pülő irányításában. Ez lesz az első alkalom Ma-
gyarországon, hogy a polgári szféra testközel-
ből és interaktív módon, működés közben ta-

nulmányozhatja egy robotrepülőgép működé-
sét. Repülés közben a gép által készített nagy-
felbontású képek a földi vezérlőállomáson valós 
időben nézhetők, azokat digitálisan rögzítik is. 
Természetesen nem maradnak el a kirándulá-
sok, a környék nevezetességeinek, látnivalóinak 
a megismerése sem – egész napos kirándulást 
tervezünk Szarvasra is. Eközben a tábor részt-
vevői megismerkedhetnek az ország minden tá-
járól – sőt határainkon túlról is – érkezett, ha-
sonló érdeklődésű fi atalokkal. 

A tábori részvételre már most lehet jelent-
kezni, összesen 40 fő fogadására van lehetőség. 
A részvételi díj 17 900 Ft, ez fedezi a szállást, 
a programokat és napi háromszori étkezést is. 
14 900 Ft-os, kedvezményes díjjal jöhetnek a tá-
borba a MANT nemrég lezajlott Ugródeszka: a 
Hold diák-pályázatának, és a márciusi Bolygó-
tudományi Nap rendezvényének a résztvevői. 
Ugyancsak jogosult a kedvezményes díjra min-
den Gyomaendrődön vagy más Békés megyei 
településen lakó vagy tanuló középiskolás diák!

Jelentkezési határidő: 2010. május 10.
Az űrtáborral kapcsolatos részletes infor-

máció, a jelentkezési lap, valamint a leggyak-
rabban felmerülő kérdésekre adott válaszok 
az alábbi címen érhetők el: http://www.mant.
hu/magyarurtabor. További információ kérhe-
tő Bacsárdi Lászlónál, e-mail: bacsardi.laszlo@
mant.hu; mobil: (+36-30) 266-6845.

B. L. A.

A sajtótájékoztató résztvevői (balról): Várfi  András polgármester, dr. Both Előd 
elnök, Bacsárdi László főtitkár, valamint dr. Kovács Béla gimnáziumi igazgató

KÖZÉPISKOLÁS FIATALOKAT VÁRNAK

Nyári űrtábor Gyomaendrődön

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 2010-ben is megrendezi 
nyári űrtáborát, ezúttal Gyomaendrődön. A július 4–10. közötti ese-
mény „bázisa” a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola lesz, ahol 
ennek apropóján sajtótájékoztatót is tartottak.

80 éves az endrődi Népház ............... 2
Középiskolás fi atalokat várnak ......... 3
A sajt és a túró ünnepe ..................... 4
A Föld Napja ................................... 5
Példaértékű együttműködés ............. 6
Elsősegélynyújtásban versengtek…... 6
Kistérségi szintű megmérettetés ........ 7
Mozaik ......................................... 8-9
Jó tanulók, jó sportolók ................... 10
Országos hip-hop hírnév ................. 10
Húsvéti a Tündérvárban ................. 11
Forintos kérdések ............................. 12
Aktuális pályázatok ......................... 12
Pünkösdölés ..................................... 13
Sporttörténelmi siker ...................... 13
Májusi elfoglaltságok ...................... 14
Teszt ................................................ 14
Főutcák, főterek .............................. 15
Programajánló ................................. 15
Jeles napok ....................................... 15
Desszert ........................................... 16
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A nagyszerű tavaszias idő a helyiek mellett vidékről is sokakat elcsábított a fesztiválra

Jól fogyott a fi nom portéka

A sajt mellé jó bor dukál, no meg szárazkolbász 

A juhtúró is osztatlan sikert aratott A gyermekeket számtalan játék várta

WEIGERT JÓZSEF KÉPRIPORTJA
Folytatás az 1. oldalról.
A gasztronómiai kóstolók mel-

lett, színvonalas színpadi progra-
mok, vásárosok és forgósok színe-
sítették a fesztivál hangulatát. A 
szervezők sok újdonságot is tarto-
gattak a kilátogatók számára. Vi-
dám kikapcsolódást nyújtott pél-
dául a népi játszótér, ahol hagyo-
mányos fa eszközökkel és játékok-
kal tehették próbára ügyességü-
ket gyerekek és felnőttek. Uhljar 
Mátyásné sátrában kézműves fog-
lalkozás várta a kicsiket, melynek 

keretében a mézeskalács díszítés 
tudományát sajátíthatták el. A he-
lyi tűzoltók gyereknapot tartottak: 
lehetőség volt beülni a tűzoltóau-
tóba, beöltözni tűzoltónak, vagy 
éppen célba lőni a tömlőn keresz-
tül érkező vízsugárral.

A rendezvény a szakmaisá-
gon túl kiváló lehetőséget adott 
Gyomaendrőd város turisztikai 
adottságainak bemutatására, a fa-
lusi és az agroturizmus fejlődésé-
nek elősegítésére.

B. L. A.

A SAJT ÉS A TÚRÓ ÜNNEPE

Nem szenvedett csorbát az évtizedes fesztivál

SZAKMAI DÍJAK
Prohászka Béla mesterszakács el-
nökletével idén is zsűrizésre kerül-
tek a kiállítók és az általuk kínált 
sajtok, borok. Díjazottak. Saj-
tok: 1. Hiksz Kft. (Bp.), 2. Gyo-
mai Bethlen Sajt Kft., 3. Alföldi 
Garabonciás Kft. (Izsák). Sajtke-
reskedők: 1. Garabonciás Cseme-
ge Kft. (Lajosmizse), 2. Szomatika 
Bt. (Békéscsaba). Borok: 1. 5 putto-
nyos tokaji aszú 2007 (Fitomark ’94 
Kft., Tolcsva), 2. Villányi cabernet 
(Zódor Pincészet, Siklós), 3. Csopa-
ki olaszrizling (Linczmayer Tamás, 
Csopak). Egyéb italok: 1. Bodza-
szörp (Bodza-Duó Kft., Kardoskút). 
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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!

Faültetéssel, tavaszi nagytakarítással, ki-
állításokkal és más „zöld” programmal ün-
nepelték április 22-én térség szerte a Föld 
Napját, melyet idén huszadik alkalommal 
rendeztek meg Magyarországon. 

Kondoroson, a Dérczy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézményben Szabó Zsolt, 
szarvasi fi atal fotográfus „Még közelebb” című 
fotókiállítása nyílt meg, amelyet április 30-ig 
tekinthettek meg az érdeklődők. A tárlattal 
párhuzamosan Szvák Anna Borbála kreatív öt-
leteiből készült „Hulladékszobrász” alkotások 
is láthatóak voltak.

Gyomaendrődön a helyiek csatlakoztak a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt. akciójához és 
szemétszedési akciót tartottak. Az önkormány-
zat dolgozói, közmunkások, valamint egyesü-
letek, iskolák, óvodák, nyugdíjas klubok gyűj-
tötték a szemetet a város útjai mentén, a közte-
rületeken, parkokban. 

A szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általá-
nos Iskolában ekkor tartották „A Víz napjától 
a Föld napjáig” című iskolai rendezvénysoro-
zat záróünnepségét. A két időpont között kü-
lönböző programokon vehettek részt a gyerme-
kek. Kreativitásukat az irodalom és a kézmű-
vesség terén is megmutathatták. Az „Arany-
toll” pályázatra verset, vagy prózát írhattak a 
természetről, kézügyességüket pedig jelvényké-
szítésben, plakáttervezésben mutathatták meg. 
Ökopróba keretén belül ötfős csapatokban a 
Földről szóló közmondásokat kerestek, a vé-
dett növényeken felismerésétől az üvegházha-

A kondorosi könyvtárban rendezett fotókiállítás megnyitóján Godáné Nagy Márta 
intézményvezető köszöntötte az érdeklődőket

A FÖLD NAPJA

Kreatív programokkal ünnepelt a térség

tásig sok zöld kérdésre kaphattak választ. Egy-
másnak tartottak előadásokat az ország nem-
zeti parkjairól, teszteket oldhattak meg angol 
nyelven a „megsebzett bolygóról”.

A Szent István Egyetem Víz- és Környezet-
gazdálkodási Kara aulájában ezzel egyidőben 
nyitott meg a „Hulladékból termék” című 
környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás, 

amely május 12-ig ingyenesen tekinthető meg. 
A tárlat anyaga szorosan kapcsolódik a környe-
zetvédelemhez, a gyermekek környezeti nevelé-
séhez. Célja, hogy bemutassa a hazai szelektív 
hulladékgyűjtés értelmét és eredményét, a sze-
lektíven gyűjtött hulladékból Magyarországon 
előállított termékeket.

B. L. A.
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Az idei tanévben április 14-én 
került megrendezésre az elsősegély-
nyújtó verseny, amelyet a hagyo-
mányokhoz hűen a Magyar Vörös-
kereszt Békés Megyei Szervezete és 
a Szarvasi Területi Szervezete ren-
dezett meg a térségi tanintézetek 
diákjai számára. A megméretteté-
sen azok az általános és középisko-
lás tanulók vehettek részt, akik ko-
rábban felkészítő tanfolyamon el-
sajátították az elméleti és gyakor-
lati ismereteket. 

A versenyen induló 6 csapa-
tot Pljesovszki Ágnes, a Vöröske-
reszt területi vezetője köszöntötte. 
A lebonyolításban Balázs Anikó, a 

Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi 
Szolgáltató kft. ápolási igazgatója, 
valamint védőnők, mentőápolók, 
mentőtisztek segítettek. A verseny 
írásbeli fordulóján a fi atalok elmé-
leti kérdéseket tartalmazó elsőse-
gélynyújtás és vöröskereszt isme-
retekből számolhattak be, a men-
tőállomáson pedig szituációs gya-
korlati feladatokat oldottak meg. 
Mindannyian alapos felkészült-
ségről tettek bizonyságot. A kor-
csoportjukban első helyezést elért 
csapatok Békéscsabán, a megyei 
elsősegélynyújtó versenyen képvi-
selhetik iskolájukat és városukat, 
amelynek május 12-én a Garzon 

Hotel biztosít helyszínt. A győz-
tes csapatok felkészítését Kiszely 
Tamásné, a Védőnői Szolgálat isko-
lavédőnője és az ÁNTSZ egészség-
nevelője, Papp Emma végezte. 

Végeredmények. Általános is-
kolások: 1. SZVKKI Vajda Péter 
Gimnázium Szakközépiskola és 
Kollégium (8/J), 2. Szlovák Álta-
lános Iskola, Óvoda és Kollégium, 
3. Benka Gyula Evangélikus Álta-
lános Iskola és Óvoda, 4. Hunya-
di János Általános Iskola, Óvoda 
és Diákotthon Békésszentandrás. 
Középiskolások: 1. SZVKKI Vaj-
da (10/ J), 2. SZVKKI Vajda (9/
A– 9/J).

Elsősegélynyújtásban versengtek a diákok

A Körös-Völgye Alapítvány 
„Hungarikum” ELIT Klaszter me-
nedzsmentszervezete több

mint 36 millió forintot nyert a 
Dél-alföldi Régió DAOP-1.2.1-
2008 pályázatán menedzsment-
szolgáltatásokra és a menedzs-
mentszervezet megerősítésére.

Az európai uniós támogatás se-
gítségével megvalósult projekt si-
keresen zárult, a „Hungarikum”

Élelmiszeripari és Italgyár-
tó Klaszter április 18-án tartot-
ta megzáró konferenciáját. Gyu-
lán a Pálinka Fesztiválon a klaszter 
egyik tagjánál megrendezett ese-
ményt dr. Perjési Klára, Gyula vá-
ros polgármestere nyitotta meg. 

A konferencián elsőként dr. Pus-
kás János, a klasztertanács elnö-
ke, a Szent István Egyetem rektor-
helyettese szólt az egyetem szere-
péről a Békés megyei klaszter e se  dé-
s  ben. Ezt követően Kovács Mátyás, 
a klaszter menedzsere részletesen 

beszélt a programjukról. Az előadá-
sokból kiderült: a klaszter 2008-as 
megalapítása óta megteremtették 
az együttműködés alapvető inf-
rastruktúráit, a közös informatikai 
rendszert, s felállították a közös fej-
lesztési stratégiájukat, elindítottak 
több közös programot és kutatás-
fejlesztést. A klaszteren belül jelen-
leg is zajló két, egyenként félmilli-
árdnál nagyobb élelmiszer-ipari ku-
tatás-fejlesztésről dr. Turcsán Zsolt 
c. egyetemi tanár tartott előadást.

A klaszter eredményei közül meg 
kell említeni, hogy a tagok közö-
sen vettek részt magyarországi és 
nemzetközi kiállításokon, megte-
remtették az alapjait egy közös mi-
nőségbiztosítási, nyomonkövetési 
és termékkiválasztási rendszernek, 

amely egy közös védjegy kialakítá-
sához vezet majd a jövőben. A ta-
gok száma is bővült a megalaku-
lás óta: huszonegyen indultak, ma 
huszonkilencen vannak, s további 
öten várnak felvételre.

Folyamatosan keresik a pályá-
zati lehetőséget. A záró konfe-
rencián jelentették be hivatalo-
san, hogy a következő dél-alföldi 
klaszterpályázati kiírásra pályáz-
nak, a „DAOP-2010-1.2.1. Regio-
nális jelentőségű klaszterek közös 
beruházásainak támogatása, szol-
gáltatásainak kialakítása és fejlesz-
tése” című pályázaton közel 100 
millió forintra. Emellett bejelen-
tették, hogy Békés megyében első-
ként megpályázzák az Akkreditált 
Innovációs Klaszter címet.

A „Hungarikum” ELIT Klaszter 
a piacon való nagyobb és eredmé-
nyesebb jelenlét érdekében meg-
állapodást kötött a Csepel-szigeti 
Élelmiszeripari Klaszterrel, mely-
nek eredményeképp a tagok árui 
könnyített feltételek mellett jut-
nak be egy áruházlánc értékesítési 
felületére. Ez az összefogás felkel-
tette a média érdeklődését is, hi-
szen a Magyar Rádió, az Info Rá-
dió is készített interjút e témában 
Kovács Mátyással, a klaszter me-
nedzserével, illetve a témával fog-
lalkozott a Dió Rádió, s beszámolt 
róla az Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium honlapja, a 
www.magyarkozlekedes.hu, és a 
Zempléni Regionális Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány honlapja is.

Egyszóval igazi együttműködés 
indult el, tehát a dél-alföldön mű-
ködői klaszter program ezen eset-
ben biztosan elérte legfontosabb 
célkitűzéseit. (X)

A gyulai esemény előadói (balról): dr. Turcsán Zsolt, dr. Puskás János, dr. Perjési Klára és Kovács Mátyás

PÉLDAÉRTÉKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Már száz millióra pályáznak
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MÉDIAPARTNERÜNK

Gyomaendrődön évek óta nagy hagyomá-
nya van a vers és mesemondóversenynek,  
ahol a város három általános iskolájának 
tanulói méretik meg magukat. A résztve-
vők többször fölvetették már, hogy jó len-
ne egy magasabb szintű megmérettetés is. 
A Határ Győző Városi Könyvtár megke-
reste a térség könyvtárait, akik örömmel 
tettek eleget a kezdeményezésnek. 

Első alkalommal az endrődi fi ókkönyvtár 
volt a házigazdája a két versengésnek. Április 
14-én délután a versmondók, egy héttel később 
a mesemondók mérték össze tudásukat. Mind-
két eseményen kizárólag azok a diákok vehet-
tek részt, akik saját iskolai szintű megmérette-
tésén igazolták rátermettségüket. A szavalóver-
senyen a három helyi általános iskola mellett a 
szarvasi Szlovák, illetve SZVKKI Fő téri, vala-
mint a békésszentandrási és kondorosi tanin-
tézetek képviseltették magukat, a mesemondás 
pedig a szarvasiak nélkül zajlott le. Mindkét 
összevetésben a békéscsabai Jókai Színház szín-
művésze, Mészáros Mihály látta el a zsűri elnöki 
tisztet. A fellépők oklevél és könyvjutalomban 
részesültek, illetve a könyvtár külön díjaként 
ugyancsak könyvet kaptak ajándékba.

Díjazottak. Versmondásban I. helyezet-
tek: Varjú Gergő (Kis Bálint Általános Iskola, 
1. o.); Uhljár Tímea (Fő téri, 2. o.); Varjú Dá-
niel (Kis Bálint, 3. o.); James Lucas Lancaster 
(Rózsahegyi, 4. o.); Forgács Genovéva (Rózsa-
hegyi, 6. o.); Vaszkó Áron (Rózsahegyi, 7. o.); 
Bela Gréta (Szent Gellért, 8. o.). II. helyezet-
tek: Kónya Réka (Kis Bálint, 1. o.); Csernyeczki 

KISTÉRSÉGI SZINTŰ MEGMÉRETTETÉS

Szavaltak és meséket mondtak

A szavalók egy része és a zsűri

A mesemondóverseny résztvevői és hallgatósága

o.); Aszódi Virág (Fő téri, 8. o.). Különdíja-
sok: Nyemcsok Edina (Békésszentandrás, 1. 
o.); Uhljár Tímea (Fő téri, 2. o.); Varjú Dániel 
(Kis Bálint, 3. o.); James Lucas Lancaster (Ró-
zsahegyi, 4. o.); Mán Eszter (Kondoros, 5. o.); 
Tóth Ildikó (Kondoros, 7. o.); Aszódi Virág (Fő 
téri, 8. o.).

Mesemondásban I. helyezettek: Vincze Le-
vente (Kis Bálint, 1. o.); Varjú Dániel (Kis Bálint, 
3. o.); James Lucas Lancaster (Rózsahegyi, 4. o.); 
Dajkó Lívia (Szent Gellért, 5. o.); Hunya Réka 
(Kis Bálint, 6. o.); Vaszkó Áron (Rózsahegyi, 7. 
o.); Bela Gréta (Szent Gellért, 8. o.). II. helyezet-
tek: Neibort Tibor (Szent Gellért, 3. o.); Botos 
Pongrác (Rózsahegyi, 3. o.); Trabach Veronika 
(Hunya, Szent Gellért, 4. o.); Csordás Alíz (Kis 
Bálint, 5. o.). III. helyezettek: Német Regina 
(Kis Bálint, 1. o.); Vaszkó Ágnes (Rózsahegyi, 
3. o.); Korcsog Kiara (Kondoros, 4. o.); Ronyecz 
Nikolett (Szent Gellért, 6. o.); Geszti Brigitta 
(Rózsahegyi, 8. o.). Különdíjasok: Vaszkó Dóra 
(Kondoros, 2. o.); Gubucz Szilvia (Szent Gellért, 
2. o.); Melis Zsuzsanna (Kondoros, 3. o.); Bo-
tos Pongrác (Rózsahegyi, 4. o.); Korcsog Kiara 
(Kondoros, 4. o.); Túri Bernadett (Kondoros, 
5. o.); Kondacs Boglárka (Békésszentandrás, 6. 
o.); Ronyecz Nikoletta (Szent Gellért, 6. o.); Sza-
bó Alexa (Békésszentandrás, 7. o.); Bela Gréta 
(Szent Gellért 8. o.).

Liliána (Szent Gellért, 2. o.); Geszti Barba-
ra (Rózsahegyi, 3. o.); Botos Pongrác (Rózsa-
hegyi, 4. o.); Illés Veronika (Kis Bálint, 6. o.); 
Nagy Anna (Szent Gellért, 8. o.). III. helyezet-
tek: Gecsei Lilla (Kis Bálint, 1. o.); Vinkovics 
Zoltán (Kis Bálint, 2. o.); Tichy Szilárd (Kon-
doros, 2. o.); Dudics György (Rózsahegyi, 3. 

MÉDIAPARTNERÜNK
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A kondorosi Kertbarát Kör áp-
rilis 21-én szárazkolbász- és bor-
versenyt rendezett tagjai számára. 
Hogy miért éppen e két terméket 
versenyeztetik a kertbarátok, an-
nak egyszerű az oka. A kolbász 
tradicionálisan a helyi gasztronó-
mia büszkesége, a bor pedig az eu-
rópai kultúra mitológiai és törté-
nelmi hagyományát testesíti meg, 
amit mindig is egészséges, gyó-
gyító italként kezeltek, fogyasztá-
sakor a minőséget és mértékletes-
séget tartották szem előtt. A civil 
szervezet négy borkategóriát hir-
detett meg, a kolbászversenyen 
pedig vastag és vékony kolbásszal 
szállhattak versenybe a vállalko-
zó szelleműek. Egy versenyző több 
termékkel is nevezhetett egy ka-
tegóriában, így fordulhatott elő, 
hogy fehérboraival Paluska Pál há-
rom díjat is kiérdemelhetett.

A gasztronómiai verseny ered-
ményei. Fehérbor-kategória: 1. he-
lyezés Paluska Pál bora, Paluska 
Pál bora, Dékány Lajos bora, 2. 

A Mótyán Tibor által vezetett zsűri nem volt könnyű 
helyzetben

MOZAIK

Kolbász- és borverseny Kondoroson

Paluska Pál, 3. Gulyás Andrásné, 
Kmellár István. Vörösbor: 1. 
Paluska Pál, 2. Gazsó Istvánné, 
3. Gulyás Andrásné. Gyümölcs-
bor: 1. Gulyás Andrásné. Rosé: 1. 
Paluska Pál, 2. Gazsó Istvánné, 3. 

Gulyás Andrásné. Vastagkolbász: 
1. Lestyán Pál, 2. Aradi György, 
3. Tímár Lajos. Különdíj: Lestyán 
Erzsébet. Vékonykolbász: 1. Roszik 
Mihályné, 2. Gulyás Andrásné, 3. 
Brusznyiczki János.               P. Z.

A polgárőrséggel szemben egy-
re nagyobb az elvárás helyi és or-
szágos szinten. A honi szövetség 
(OPSZ) a rendőrhiány miatt egy-
re több feladat elvégzését kéri a 
polgárőröktől, és közös szolgálat 
szervezésére biztatja az egyesüle-
teket, ráadásul az elkövetkező év-
ben is csak az a szervezet kaphat 
központi támogatást, amely az el-
várásoknak megfelel. 

– Egyesületünk a létszámnak és 
annak összetételének megfelelően 
2009-ben is elvégezte a szolgála-
tokat. A tagságunk nem gyarapo-
dott, néhányan nem tudtak, vagy 
nem akartak szolgálatra járni, és 
ez a többiekre rakott nagyobb ter-
het. Szerencsére volt pár olyan 

SZARVASI TOP 10
A 10 legtöbb szolgálati órával 
rendelkező szarvasi polgárőr: 
Deák József 1552 óra, Hanó Mi-
hály 689, Novodomszki Pál 675, 
Filip András 534, Dolozin János 
531, Kemény Zoltán 258, Albert 
Pál 248, Zvara Pál 182, Tusjak 
Tamás 161, Kovács György 153.

Éves beszámolót tartottak a szarvasi polgárőrök

Íme az Európai Unió hivatalos új 
ökológiai logója, melyet 2010. júli-
us elsejétől minden előre csomagolt 
bioterméken fel kell tüntetni.

A győztes logó a képzőművészet 
és formatervező szakos hallgatók 
számára meghirdetett páneurópai 
verseny eredményeként született. 
A beérkezett csaknem 3500 pá-
lyaművet nemzetközi szakértőkből 
álló zsűri bírálta el. Az „eurolevél”, 
amelyen zöld háttér előtt a leve-
let formáló EU-csillagok láthatók, 
egyértelmű jelentéssel bíró szim-
bólum, amely egyszerre két dolgot 
idéz fel: a természetet és Európát.

A biotermékek jelölésére szolgá-
ló új logó feltüntetése az uniós tag-
államokból származó és a szüksé-
ges előírásokat teljesítő valameny-
nyi előre csomagolt ökológiai ter-
mék esetében kötelező lesz, az im-
portált termékekre viszont nem vo-
natkozik. A csomagoláson az uniós 
címke mellett egyéb, magán-, regi-
onális vagy nemzeti logókat is el le-
het helyezni. Amelyik terméken te-
hát megjelenik a logó, az biztosan 
megfelel az Unió biogazdálkodásra 
vonatkozó előírásainak, a későbbi-
ekben pedig a tanúsító szervezetet 
jelölő kódszám, valamint az élelmi-
szer összetevőinek származási helye 
is szerepelni fog a csomagoláson.

Új logó jelöli a 
biotermékeket

Újabb szolgáltatással bővült a 
békésszentandrási Körös Műve-
lődési Ház és Könyvtár palettája, 
miután néhány nappal ezelőtt el-
indult az önálló honlapja. Az in-
tézményt ezentúl otthonából is 
elérhetik mindazok, akik valami-
lyen helyi információra, kulturális 
rendezvényre kíváncsiak. Nem kell 
más tenniük, csak beütni a kereső-
be és ráklikkelni az alábbi linkre: 
www.bszta-konyvtar.co.cc

Íjászverseny Szarvason
A nyári időszakban meglehe-

tősen színes programok várják a 
Szarvasra látogatókat, illetve a he-
lyieket. Az utóbbi években ezt a kí-
nálatot bővíti egy hagyományőrző 
íjászverseny, amelyet Szarvas Íjá-
szai az MTTSZ Szabadidős és Lö-
vészklub, valamint a Körös-Maros 
Nemzeti Park közreműködésével 
bonyolítanak le az Anna-ligetben.

A magyar tradicionális íjászat 
ápolására és népszerűsítésére hiva-

tott megmérettetést ebben az esz-
tendőben június 12-én, 9.30 órától 
tartják meg. A rendezvényre szá-
mos megyei és környező település 
íjászait várják a szervezők. A részt-
vevőknek 24 körkörös, 2-3 D-s, il-
letve ügyességi célra kell 3-3 vesz-
szőt leadniuk, amelyek egy része a 
szokásostól messzebb lesz elhelyez-
ve. A szervezők várhatóan nemen-
ként 5 kategóriában hirdetnek vég-
eredményt.

Hasznos honlap

Beszámolót tartott tavalyi működéséről a Szarvasi Polgárőr 
Egyesület vezetése. Mint arról Tusjak Tamás elnök tájékoztatott, a 
tagság az elmúlt évben tovább folytatta az 1993 januárjában meg-
kezdett munkát, a civil részvételt a bűnmegelőzésben. 

polgárőr, aki elvégezte az alap-
szolgálatokat és vállalta a plusz 
szolgálatokat is. Mindemellett 
megpróbáltuk a lakosság kérését 
is teljesíteni, ha lehetőségünk volt 
– mondta el az elnök. 

Mindezt 48 felnőtt taggal végez-
ték a szarvasiak, bár közülük tény-
legesen csak 42 tag adott ténylege-
sen szolgálatot. Közülük 21-en tel-
jesítettek 100 óra felett. Persze az 
eltöltött idő nincs mindig arány-
ban a hatékonysággal, és ezen fel-
tétlenül javítani kell. Mindez nem 
egyedi probléma, amit az OPSZ-
nél is látnak, éppen ezért 2010-ben 
minden polgárőrt tovább kell ké-
pezni az eredményesség, hatékony-
ság növelése érdekében.

– Egyesületünk az elmúlt év 
során hét különböző típusú szol-
gálatot látott el. A leggyakoribb 
eset a megelőző járőrözés volt, 
de sokszor biztosítottunk isko-
lai-, városi- és sportrendezvénye-
ket, valamint emelt nyugdíj ki-
hordásakor postai kézbesítőket. 
Nagyobb családi eseményekkor 
igyekeztünk teljesíteni a lakosság 
részéről felmerülő kéréseket, mi-
közben a rendőrséggel közös vagy 
közösen szervezett szolgálatok 
száma megnégyszereződött a ko-
rábbi évekhez mérten – tette hoz-
zá Tusjak Tamás.

A megnövekedett feladatellá-
tás közepette ott voltak az orszá-
gos polgárőr közlekedésbiztonsági 
verseny megyei döntőjében, amit 
csapatban és Pljesovszki János ré-
vén egyéniben is megnyertek. 
Novodomszky Pál részére a Szeg-
halmon rendezett Megyei Polgár-

őr Nap marad emlékezetes, mivel 
itt vehette át a Polgárőr Érdemke-
reszt bronz fokozata kitüntetést. 
Beszélgetésünk végén arra kérte 
lapunkat az elnök, hogy az egye-
sület vezetése nevében tolmácsol-
juk köszönetét a polgárőrök szol-
gálataiért, családtagjaiknak a tü-
relmért, a támogatóknak pedig a 
hozzájárulásért, amellyel a mű-
ködéshez szükséges biztonságos 
anyagi hátteret megteremtik.

B. M. 
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MÉDIAPARTNERÜNK

A póker az utóbbi években ha-
zánk elsőszámú kártyajátékává 
vált. A legtöbben online játsszák, 
de szép számmal akadnak olyan 
alkalmi, vagy rendszeresen szer-
vezett tornák, amelyeket különbö-
ző vendéglátóhelyeken bonyolíta-
nak le. Most azonban ennek vége: 
a szerencsejáték törvény legutóbbi 
módosítása értelmében póker típu-
sú kártyajáték csak játékkaszinó-
ban, vagy kártyateremben űzhető. 

A május 1-jén hatályba lépett 
módosítás szerint szerencsejáték 
szervezésnek minősül a kártyate-
rem üzemeltetése is. Az ilyen in-
tézményben csak készpénzes, 
vagy verseny keretében lebonyolí-
tott póker típusú kártyajáték szer-
vezhető. Kártyateremben játékot 
csak kizárólag erre a célra alapí-
tott olyan gazdasági társaság szer-
vezhet, amelynek az alaptőkéje leg-
alább 25 millió forint. 

A kártyaterem játékadója a tisz-
ta játékbevétel 40 százaléka. Nye-
reményalap versenynél a nevezé-
si díjak összege, míg készpénzes 
játéknál a megtett tétek összege. 
A nyereményalap 80 százalékát a 
nyereményre kell fordítani. Ha a 
kártyateremben más szerencsejá-
ték is folyik, akkor az adóhatóság 
az engedélyt visszavonja.

Pókerrendelet

A sorozat első darabját a „Piroska és a farkas” táncmesét eddig több 
mint 30 ezren látták országszerte! Az előadás 2009-ben Szarvason is 

nagy sikert aratott! 
A VSG Kamarabalett ezúttal bemutatja legújabb előadását:

 Jancsi és Juliska – táncmese
2010. május 20., csütörtök, 10 és 14 óra

 Az eredeti Grimm történet alapján ezúttal is a 
tánc eszközeivel kelnek életre az ismert mese sze-
replői. A sok humorral és látványos megoldások-
kal tarkított előadásban a főszereplők és a gonosz 
boszorkány mellett egy macskával, sőt a táncoló 
tűzzel is megismerkedhetnek a nézők. A Jancsi és 
Juliska táncmesét elsősorban gyerekeknek, de kor-
határ nélkül minden érdeklődőnek szeretettel ajánljuk!

Szereplők: Annus Beáta, Vass Márta, Hankó György, Vass Sándor Gergely.
Rendező-koreográfus: Vass Sándor Gergely.
Bérleteseknek ingyenes az előadás! Jegyek korlátozott számban vált-

hatók 500,- Ft-os áron. További információk: ℡ (+36-66) 311-464.

MOZAIK

Veterán autók lepik el Szarvast
A képen látható Citroënhez 

hasonló autók tucatjait csodál-
hatják meg azok, akik május 29-
én veszik a fáradtságot és kilá-
togatnak a szarvasi főtérre, ahol 
először tartanak veterán autó- és 
motor bemutatót, illetve kiállí-
tást. Előzetes kalkulációk szerint 
a nap során várhatóan 60–80 jár-
mű és 100–120 kiállító állítja ki 
járműcsodáit. A szervező Pannon 
Motoros és Szabadidő Egyesü-
let úgy állította össze a progra-
mokat, hogy minden korosztály 
megtalálja a neki érdekes sza-
badidő-eltöltést. A Kossuth té-
ren ezen a napon zajlanak a gyer-
meknapi rendezvények is, így a 
két esemény mintegy kiegészíti 
és színesíti a másikat.

A veterán járműveket a városban 
több helyen is meg lehet majd cso-
dálni. A programterv szerint 13-14 

óra között a Fő téren, 14.30 órától 
a Szárazmalom előtt, 15 órától a 
Történelmi Magyarország közepé-

nél lesz a főhadiszállásuk felütve, 
majd csatlakozva a Sárgulás mene-
téhez, elhagyják a várost.

Mese táncba bújtatva

Gyomaendrőd és Szarvas is képviseltette magát március végén a 17. 
alkalommal megrendezett budapesti Fegyver Horgász Vadász Kiállítá-
son. A legjelentősebb hazai szakirányú börzén színes programok várták 
a vendégeket. A két város standját fölkereste többek között Várfi  András, 
Gyomaendrőd polgármestere is.

Képben voltunk a FeHoVa kiállításon
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Budapesten az Uránia Filmszín-
házban került sor a 22. Magyar 
Köztársaság Jó tanulója - Jó spor-
tolója díj átadására. A március 22-
i rendezvényen 156-an kapták meg 
ezt a díjat, ebből 99 általános isko-
lás, 42 középiskolás és 15 főiskolás/
egyetemi tanuló. Az elismert diákok 
között volt két szarvasi ifj ú hölgy is.

A Szarvasi Intézmény Vajda Pé-
ter Gimnáziuma, Szakközépiskolá-
ja és Kollégiuma diákjaiként, Gu-

lyás Mercédesz és Varga Virág az elő-
ző tanévben elért kitűnő tanulmá-
nyi eredményükkel és a kimagasló 
sportteljesítményükkel nyerték el 
ezt a neves kitüntetést, immáron 
ötödik alkalommal. A lányok az 
aerobik sportban értek el országos 
és nemzetközi szinten kimagaslóan 
jó eredményeket. A kiváló teljesít-
ményük kitüntetését dr. Hiller Ist-
ván Oktatási és Kulturális Minisz-
ter adta át.

Ünnepi pillanatok az Uránia Moziban

JÓ TANULÓK, JÓ SPORTOLÓK

Szarvasi lányok az elitben

Gulyás Mercédesz Varga Virág

Itt a tavasz, s mint a legtöbb sportágban, 
így a hip-hop tánc világában is megkezdő-
dött az idei versenyszezon. A szarvasi Babi-
lon TSE táncosai az újesztendőben is nagy 
sikereket aratnak. 

Az első megmérettetésük a Grund klubhá-
lózat által szervezett Sztárpalánta versenyso-
rozat nyitó fordulója volt, melyet az ország hét 
pontján, Szombathelyen, Szegeden, Salgótar-
jánban, Pécsett, Nyíregyházán, Dunaújváros-
ban és Budapesten rendeztek meg, ének és tánc 
kategóriában. Ezeken a versenyeken közel ezer 
táncos vett részt, és minden helyszínről csak a 
teljes mezőny ötöde juthatott tovább a követ-
kező fordulóba. A szarvasi táncosok a szegedi 
elődöntőben három versenyszámmal indultak. 
A junior B csoport (Csernik Dalma, Mrena Dá-
vid, Selmeczi Rita, Megyeri Mária, Papp Gerda, 
Nagy Réka, Balczó Boglárka) a junior A csoport 
(Kovács Zsanett, Parczen Orsolya, Pusztai Eni-
kő, Molnár Cintia, Pillár Bianka, Gion Panna), 
valamint Kovács Zsanett junior hip-hop szóló-
ja. A három versenyszámból kettő tovább is ju-
tott a Csepelen megtartott középdöntőbe, ahol 
még erősebb mezőny várt a lányokra. Kovács 
Krisztina tanítványai azonban itt is kiállták a 
próbát, hiszen a junior A csoport és Zsani szó-
lója is bejutott a nagydöntőbe.

A fi náléra április 3-án szintén Csepelen ke-
rült sor. Érthetően nagy volt az izgalom, mi-
vel erre a versenyre már tényleg csak az ország 
legjobbjai juthattak el. Nehéz dolguk volt a lá-
nyoknak, mert nemcsak a saját korosztályuk, 
hanem a felnőttek ellen is versenyezniük kel-
lett, de így is ott szerepeltek a legjobbak között. 

Az ezüst fokozatot nyerő junior csoport

ORSZÁGOS HIP-HOP HÍRNÉV 

A Babilon Táncsport Egyesület sztárpalántái

A verseny után egy gálaműsor várt rájuk, ahol 
televíziós felvétel készült a döntős produkciók-
ról. Ezt követte az eredményhirdetés, amit már 
minden versenyző nagyon izgatottan várt. A 

helyszínen jelenlévő szimpatizánsok örömmel 
vették tudomásul, hogy Kovács Zsanett a szó-
lójával bronz fokozatot, a junior A csoport pe-
dig ezüst fokozatot nyert. 
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Rendezvényünket nagyszombat 
délutánján a Chován Kálmán Mű-
vészeti Alapiskola Vackor gyermek 
néptánccsoportja nyitotta meg. 
Kedves, vidám műsorukkal nagy 
sikert arattak. Köszönjük felkészí-
tő tanáruknak, Bakró Erzsébetnek 
és a csoport minden táncos lábú 
tagjának a színvonalas műsort. A 
megnyitó táncot követően kezdő-
dött a „nyuszi-próba”, amely több 
fordulós ügyességi játékokból állt, 
és aki ezt végigcsinálta, az megle-
petés ajándékot vehetett a „nyuszi 
fészekből”.  A mókás játékok, a fa-
kanalas tojáshordás, a „nyuszi ete-

tés” célbadobással, a zsákban futás 
és a „libikókás tojáskapkodás” nagy 
vidámságot, az ezért járó ajándék 
izgalmas perceket szerzett minden 
nyuszi-próbás gyermeknek. 

Játékországunk babakonyhájába 
szabadtéri kemencét „építettünk”, 
melyben húsvéti kalácsot és egyéb 
fi nomságokat lehetett „sütni”. Volt 

is nagy sikere, hisz sütött és főzött 
a Nyuszi-udvar apraja és nagyja. 

A nyuszi simogatónkban Berci, 
a nagy házi nyuszi, Tapsi és Fürge, 
a törpe nyuszi várta a friss káposz-
ta és saláta leveleket, valamint a si-
mogatásokat. Többen haza is sze-
rették volna vinni őket, hisz any-
nyira szépek és barátságosak vol-
tak. Kézműves asztalainknál mind 
a három nap más és más, a húsvét-
tal kapcsolatos díszeket, játékokat 
lehetett készíteni. Nagy sikere volt 
a „répakapkodós nyuszi” játéknak, 
a tojásfestésnek, a csibés ceruzá-
nak, a tojásfára való díszeknek, és 

a húsvéti asztaldísznek, hogy csak 
párat említsek a sok közül.

Húsvét hétfőjén sajnos az időjá-
rás nem tette lehetővé, hogy a sza-
badban legyünk, így visszaköltöz-
tünk játszóházunk termébe. Ve-
lünk jöttek természetesen a nyu-
szik is, akik most itt várták a si-
mogató gyermekkezeket és a friss 

eleséget. Az esős idő nem szegte 
kedvünket és ezen a napon is jót 
mókáztunk, kézművesedtünk és a 
nyuszi-próbánk sem maradt el. 

Nagy öröm volt számunkra, 
hogy rendezvényünkkel színesít-
hettük a családok húsvéti prog-
ramját és örömteli perceket szerez-

hettünk a hozzánk érkező gyerme-
keknek és szüleiknek. 

Köszönjük fő támogatónknak 
a Szirén Ruházati kft.-nek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta a Vas-
út utcai udvarát, továbbá Sonkolyné 
Aszódi Zsófi ának és Kurucz Eri-
kának, hogy segítségünkre voltak 
programunk megvalósításában. 

Terveink között szerepel, hogy je-
les napjaink alkalmából a húsvé-
tihoz hasonló nagyobb szabású 
rendezvénnyel, színes program-
mal készüljünk. A legközelebbi 
több napra tervezett programunk 
a „Pünkösdi királyság” lesz. Addig 
is szeretettel várunk minden ked-

ves gyermeket és családot a meg-
hirdetett programjainkra.

Programjainkról bővebb felvi-
lágosítás kérhető a (+36-20) 991-
7751-es, a (+36-20) 531-2605-
ös telefonszámokon, valamint a 
tundervar.szarvas@gmail.com e-
mail címen.
Kurucz Jánosné, játszóház vezető

HÚSVÉT A TÜNDÉRVÁRBAN

Középpontban a nyuszi
Színes füzérek, húsvéti díszekkel ékesített 
„tojásfa” és a mókás „Nyúl Rozál” fogad-
ta a Húsvéti nyuszi udvara című rendezvé-
nyünkre érkező gyermekeket és családokat. 
Játszóházunk három napos programmal készült és a szép idő-
ben bízva leköltözött a Vasút utcai udvarába. 

A Vackor néptánccsoport műsora

Célbadobás Zsákbanfutás Nyuszifészek ajándékokkal

Nyuszisimogatás Kézműveskedés
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NCA pályázatok

Ki a forint kibocsátója?
Magyarországon a pénzkibocsátás mono-

póliuma a Magyar Nemzeti Banké (MNB). 
A jegybank feladata többek között a készpénz 
előállítása, és annak forgalomba hozatala. A la-
kossághoz a kereskedelmi bankokon valamint a 
Magyar Postán keresztül jutnak el forintok. 

Ki gyártja a forintot?
A forintbankjegyeket az MNB 100%-os tu-

lajdonában lévő budapesti székhelyű Pénzjegy-
nyomda Zrt. végzi, a nyomtatáshoz szükséges 
bankjegypapírokat pedig a tulajdonában álló 
Diósgyőri Papírgyár Zrt. állítja elő. A forintér-
méket a budapesti Magyar Pénzverő Zrt. veri.
Mennyi forintkészpénz van forgalomban?
2009. március 31-én összesen 2 346 milliárd 
forint értékű forintkészpénz volt forgalomban. 
A legnagyobb mennyiségben nyomott bank-
jegy a 10 000 forintos, legkevesebbet pedig a 
2000 forintosból állítottak elő. 

Mennyibe kerül a forint előállítása?
Az forint érmék és bankjegyek előállítása 

nem olcsó mulatság. A Magyar Nemzeti Bank 
a forgalmi érmék gyártására összesen bruttó 
17,4 milliárd forintot költött, míg a bankjegyek 
nyomására összesen 37 milliárd forintot fordí-
tott az 1999 és 2008 közötti időszak alatt. A 
legolcsóbb jelenleg forgalomban lévő címlet, az 
ötforintos érme előállításának költsége bruttó 
14,5 forint, legdrágábban a pedig húszezreseket 
nyomják, címletenként 50,8 forintért. A két-
százas cseréje gazdaságos lépés volt, egy érme 
legyártása ugyanis mindössze 30,9 forintba ke-
rül, míg a korábbi papír kétszázasokhoz hason-
ló biztonsági elemekkel rendelkező ötszázasok 
gyártása darabonként 48,4 forintra rúg. A két-
százas bankók minden más bankjegynél hama-
rabb elhasználódtak, átlagos élettartalmuk csu-
pán néhány év volt. 

Mit kell tudni a bevont bankjegyekről, ér-
mékről?

A bevont bankjegyeket a bevonás határide-
jétől számított 20, az érméket pedig a bevonás 
határidejétől számított 5 évig köteles az MNB 
magyar törvényes fi zetőeszközre átváltani.
Ennek megfelelően az egy és kétforintos ér-
méket legkésőbb 2013. március 1-jéig, a régi 
(barna) ötezreseket 2019. július 27-ig, az 1999. 
szeptember 1-jei határnappal bevont Bartók ez-
reseket és Ady ötszázasokat 2019. szeptember 

1-ig, a fémcsík nélküli – Mátyás királyt ábrázo-
ló – ezer forintosokat 2027. augusztus 31-ig, a 
nemrég bevont papír kétszázasokat pedig 2029. 
november 16-ig lehet átváltani az MNB pénz-
táraiban és a postahivatalokban.

Hogyan kerülhet ki egy érme vagy bank-
jegy a forgalomból?

Egy-egy pénzérme élettartalma több évtized-
re szól. Figyelembe véve, hogy a jelenleg forga-
lomban lévő érmesorozat kibocsátására 1993-
ban került sor, az érmék vissza nem forgatására 
ritkábban kerül sor. A bankjegyek forgalomból 
kivonása a sérülékenységükből fakadóan sok-
kal gyakoribb jelenség. Forgalomképtelennek 
minősülhet egy bankjegy például, mert a hasz-
nálat során veszített a szilárságából (felpuhult), 
illetve mert szennyezett a felülete. Ezenkívül 
a csonka, szakadt, lyukas, szamárfüles, foltos, 
festékhiányos, összefi rkált, összegyűrt és ra-
gasztott bankjegyek minősülhetnek forgalom-

képtelennek. A legtöbb kritériumra pontos ér-
tékeket határoznak meg. 

Mit lehet kezdeni egy forgalomképtelen 
bakjeggyel?

Sérült vagy csonka bankjegyet kereskedelmi 
forgalomban sem a magánszemélyek, sem a cé-
gek nem kötelesek elfogadni. Az ilyen bankje-
gyekkel az MNB, a hitelintézetek valamint a 
Magyar Posta pénztáraihoz lehet fordulni. A va-
lódiság megállapítása után minden olyan bank-
jegyet névértéken díjmentesen becserélnek, 
amelynek a felénél nagyobb része megvan.

Hány darab érmét vagyunk kötelesek el-
fogadni?

Készpénzes fi zetés esetén egy fi zetés alkal-
mával legfeljebb 50 érmét kötelesek elfogad-
ni a kereskedelmi forgalom szereplői. Ötven-
nél több érmét csak a hitelintézetek, a Magyar 
Posta valamint az MNB pénztárainál kötelesek 
elfogadni.

Melyik forintbankjegyet hamisítják a leg-
gyakrabban?

2008-ban összesen 2986 darab hamis forint-
bankót foglaltak le a hatóságok. A legritkáb-
ban hamisított forint papírpénz az ekkor már 
fémcsíkos ezer forintos volt, ezek a hamisítvá-
nyok mindössze 1%-át tették ki. A három leg-
gyakrabban hamisított bankjegy az ötszázas 
(13,6%), a tízezres (25,5%) és a húszezres (41%) 
volt 2008-ban.

FORINTOS KÉRDÉSEK

Használjuk, de kevesen ismerjük
Nap mint nap használjuk a forintérméket és bankjegyeket kü-
lönböző pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. De vajon hányan 
tudjuk, hogy mennyibe is kerül egy érme vagy bankjegy előállí-
tása, illetve mik egy címlet forgalomképességének szabályai? A 
következő sorokból ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk.

Megjelentek az NCA Civil Szolgáltató, Fej-
lesztő és Információs Kollégiumának újabb ki-
írásai. Örömmel értesítjük az érdeklődő civil 
szervezeteket, hogy a 2010. évben újabb 4 ki-
írással bővül a pályázható NCA források köre.

Civil szervezetek helyi társadalmat segítő 
tevékenységének támogatása (kódja: NCA-
CIV-10-D)

Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégiuma.

Határidő: 2010. május 25. 
Civil szervezetek bemutatkozására szol-

gáló nyomtatott vagy audiovizuális kiad-
vány létrehozásának támogatása (kódja: 
NCA-CIV-10-E)

Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégiuma.

Határidő: 2010. május 25. 
Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány 

vagy sajtótermék létrehozásának és fejleszté-
sének támogatása (kódja: NCA-CIV-10-F)

Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégiuma.

Határidő: 2010. május 25. 
Civil szervezetek 2010. évi személyi jö-

vedelemadó bevalláshoz kapcsolódó me-
gyei vagy országos szintű kampánya kidol-
gozásának és megvalósításának támogatása 
(kódja: NCA-CIV-10-G)

Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégiuma.

Határidő: 2010. október 4. 
Pályázhatnak (valamennyi kiírásra érvényes): 
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasz-

nú minősítéssel rendelkező társadalmi szerve-
zetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. 
december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett 
és az alapszabályuknak, illetve alapító okira-
tuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják. Pályázhatnak a 2008. december 31-
ig jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek 
a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pá-
lyázat kiírásának évében kezdeményezték és azt 
a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.

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

A pályázati kiírások elektronikus úton letölt-
hetők a http://www.nca.hu, valamint a http://
www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA 
Nonprofi t Kft. kérés esetén postai úton is eljut-
tatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

Nosztalgiafoci
Május 15-én, szombaton délelőtt 10 órá-

tól idén is az Erzsébet-ligeti sporttelepre vár-
ják azokat a labdarúgókat, akik a ’60-as, ’70-
es években szerepeltek a Szarvasi MEDOSZ 
SE focicsapatában. Az esztendők óta nagy si-
kerrel megtartott baráti találkozó programja 
idén is változatlan marad. A résztvevők kis-
pályás mérkőzést vívnak egymás között, majd 
egy ízletes ebéd keretében elevenítik fel a régi 
szép emlékeket, legvégül pedig a Szarvasi FC–
Mezőberényi FC megyei I. osztályú bajnoki 
mérkőzésen mindenkinek módjában áll meg-
ismerni a sportág helyi viszonyainak jelenlegi 
helyzetét.  

Az eseménnyel kapcsolatban további in-
formációk az alábbi telefonszámon kérhetők 
Liska János szervezőnél: (+36-30) 584-6711.
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www.betyarnap.hu

Szarvasi női diadallal zárult a 2009–10. 
évi Békés megyei amatőr röplabdabajnok-
ság döntője. A békéscsabai fi náléba már 
csak a legjobbak jutottak, ahová a korábbi 
5 fordulóban elért eredmények alapján let-
tek besorolva. 

A hölgyeknél foghíjas volt a mezőny, sem a 
gyomaendrődi Sánc SC, sem a csabai Rö-Pi-Pi 
gárdája nem tudott ott lenni a legjobbak csa-
tározásán. Az elődöntőben előbb az összetett 
győztes Perpetuum Mobile és a második helye-
zett Szarvas is könnyedén nyert, a fi nálé viszont 
már alaposan megizzasztotta a feleket. A szar-
vasiak a meccs elején megléptek, és úgy tűnt si-
mán begyűjtik történetük első bajnoki címét, 
14-7-nél azonban hat meccslabdát hárított az 
ellenfél, de ekkor a Körös-parti együttes be-
ütötte a mindent eldöntő labdát.

A férfi aknál megismétlődött a tavalyi döntő 
a Sarkad és a Simaügy között. Az előbbi gárda 
a Szarvast fektette két vállra az elődöntőben, az 
utóbbi pedig a gyulaiakat. A két vesztes hosszú 
ütközetben harcolt meg a bronzéremért, amit 
végül a gyulaiak nyakába akasztottak. A dön-
tőben a sarkadiak megfosztották a tavalyi baj-
nokot az ismétléstől.

A megyei amatőr bajnokság végeredménye. 
Nők: 1. Szarvas (Bazsó Brigitta, Bazsó Kitti, 
Mári Petra, Takács Judit, Pecsenye Rita, Balla 
Borbála), 2. Perpetuum Mobile, 3. BRSE I. 
Férfi ak: 1. Sarkad, 2. Simaügy Békéscsaba, 3. 
Gyula, 4. Szarvas.    Sz. Sz.

Az amatőr megyei bajnok szarvasi együttes. Álló sor (balról): Bazsó Kitti, Balla 
Borbála, Takács Judit. Ülnek: Bazsó Brigitta, Pecsenye Rita, Mári Petra

SPORTTÖRTÉNELMI SIKER

Szarvasi röplabdázók megyei bajnoki diadala

2010. AUGUSZTUS 19-20-21.
www.betyarnap.hu

Kondoros település hagyományos községi 
nagyrendezvénye a Fesztiválok Évében 10. 

alkalommal kerül megrendezésre. 
Legyen támogatója! Legyen részese!

A Behát csapata sikerével zárult Szarvason a 
Téli Kupáért kiírt városi teremlabdarúgó-baj-
nokság, amely a döntőben 3–2-re verte a másik 
csoport győztesét. 

A rájátszás eredményei. 3. helyért: Oranje–
Mozzarella 4–10. Döntő: Behát–Corner Pub 3–
2. Különdíjak. Gólkirály: Truczka Tamás (Corner 
Pub); legjobb kapus: Majzik Viktor (Behát).

Végeredmények. A-csoport: 1. Behát 51 pont, 
2. Mozzarella 49, 3. CKÖ-Milán 46, 4. Primo 
Pizza 32, 5. Gólvágók 32, 6. Lux-Halász 26, 7. 
Brigade Rossonere 25, 8. Tűzoltók 22, 9. Integ-
rál 17, 10. Szarvasok 12, 11. Posta 8. B-csoport: 
1. Corner Pub 59, 2. Oranje 54, 3. Unitrans 50, 
4. Régimódi 42, 5. Andragória 34, 6. Szarvas 
Coop 31, 7. Rivális 31, 8. Athletico Trico 24, 9. 
Sörklinika 20, 10. Magna Cum Laude 16, 11. 
III. Félidő 13, 12. Fly Emirates 10. 

Téli Kupa

Néhány faluban még ma is élnek a pünkös-
di hagyományok, játékok, az Alföldön a Pün-
kösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd királynéjá-
rás. A szokások ma már kihalóban vannak, de 
az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, já-
tékra, társaságra szükség van most is. Üzenetet 
hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a ter-
mészet szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben 
megkapaszkodhatunk, és amik által továbblép-
hetünk majd Pünkösdvasárnap és hétfő után, a 
keddek és szerdák hétköznapjaiban.

Pünkösd ételei
A Pünkösd hagyományos étele a rántott csir-

ke és az idei liba uborkasalátával. Néhol szoká-
sos a pünkösdi bárányból való ételek készíté-
se, a báránysült vagy a báránypaprikás. A ha-

gyományos tyúkhúsleves, vagy jérceleces el-
maradhatatlan Pünkösd vasárnap. A húsokon 
kívül számos töltött (édes vagy sós) tésztát is 
készíthetünk. Egyes helyeken édes tésztákat et-
tek, hogy sárga legyen a kender, a tésztákat friss 
gyümölccsel töltötték meg.

Pünkösdi jelképek
Pünkösdi rózsát szoktak a mosdóvízbe szór-

ni, hogy egészségesek legyenek. A legények 
pünkösdi rózsát tettek annak a lánynak az ab-
lakába, akinek udvarolni akartak. A templom-

ban sok helyen a Szentlélek jelképeként fehér 
galambokat engedtek szabadon. Zöld nyírfa-
ágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor 
a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tő-
lük az ártó, gonosz szellemeket.

PÜNKÖSDÖLÉS

Május legnagyobb ünnepe
Pünkösd május legnagyobb ünnepe, mely a néphagyományban, és a vallási életben is 
fontos szerepet töltött be. Az elnevezése a görög pentekosztész, azaz „ötvenedik” szó-
ból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. Ennek megfe-
lelően ez is, a húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. 



2010. május Békés Megyei Civil Újság 14

TESZT

Sok rossz szokásod van?
Amikor reggel jelez a telefonod, hogy itt az ideje felkelni, becsukott 

szemmel szundira állítod, mondván: az az öt perc már igazán nem szá-
mít?! Már évek óta le akarsz szokni a dohányzásról, de valahogy képtelen 
vagy lemondani róla? Az édességekről meg ne is beszéljünk… Tesztünk 
segítségével kiderítheted, hogy sok rossz szokás rabja vagy-e? 

A Tessedik Múzeum kínálata
A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum május havi programajánlatai:
Május 8., szombat, 14 óra: Szabó Zsolt fotókiállítása. Május 8., szom-

bat, 17 óra: Vertigo szlovák színház előadása. Május 29., szombat, 14 
óra: Nagyanyáink, nagyapáink játékai kiállítás. 

Állandó kiállítások: Tessedik városa hajdan és ma, valamint 
Domán Imre néprajzi gyűjteménye. Nyitva tartás: április 1-től ok-
tóber 30-ig, 10–18 óra, hétfő kivételével naponta. Belépő díjak: fel-
nőtt 400 Ft-; gyermek, diák, nyugdíjas 200 Ft-. Bejelentkezés és bő-
vebb információ: ℡ (+36-66) 216-608. A Szárazmalom nyitva tar-
tása: április 1-től október 30-ig, 13–17 óra, hétfő kivételével napon-
ta. Belépő díjak: felnőtt: 500 Ft-; kedvezményes (diák, nyugdíjas) 
250 Ft-. Bejelentkezés és bővebb információ: ℡ (+36-66) 216-609.

Az adott szó kötelez

A szarvasi Tündérvár Játszóház májusi hét-
végi programjai: 

Május 8., szombat, 9.00–12.00: „Ha a világ 
rigó lenne, kötényemben ő fütyülne..” A Mada-
rak és Fák napjához kapcsolható kézműves fog-
lalkozás, melynek keretében a legkedvesebb madarainkkal és fáinkkal 
„játszunk” és alkotunk. 

Május 15., szombat, 9.00–12.00: „Szervác, Pongrác, Bonifác, megha-
ragszik, fagyot ráz.” Néphagyományainkat felidézve a „fagyos szentek-
hez” kapcsolódó termésjósló kézműves foglalkozás.

Május 22., szombat, 9.00–12.00: „Kelj fel Kati, itt a májfa! Keszke-
nődet kössed rája!”

Pünkösdi majális a játszóházban, néphagyományainkat felidézve má-
jusfa és virágkoszorú készítés kézműves technikákkal.

Május 23–24., szombat-vasárnap, 14.00–18.00: „Pünkösdi királyság” 
című ünnepi program, melynek keretében mindkét napon népi ügyessé-
gi játékok keretében megválasztásra kerül az adott nap  pünkösdi király-
néja és királya. Különféle kézműves technikákkal a Pünkösdhöz kap-
csolható apró ajándék és dísztárgyak, valamint játékok készítése. 

Május 29., szombat, 9.00–12.00: „Pille, pille, pillangó, szállj le a ke-
zembe! Szivárványnak színeit fesd a tenyerembe!” A Tavasz apró kis 
„hírnökeinek” üdvözlete kézműves technikákkal. Pillangók, katicabo-
garak a virágos tarka „réten”. 

Cím: Szarvas, Vasút út 67. I. em. 11.

MÁJUSI ELFOGLALTSÁGOK

Játszóházi foglalkozások

Májusi véradások
A Magyar Vöröskereszt területi szervezetei által, 
a kistérségben tervezett májusi véradások. 

Május 17., hétfő, 8.00–12.00: Vajda Péter Művelő-
dési Központ, Szarvas, Kossuth tér 3. Május 19., szer-
da, 8.00–12.00: Körös Művelődési Ház és Könyv-
tár, Békésszentandrás, István király u. 16. Május 25., 
kedd, 8.00–11.00: Endrődi Közösségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha Lujza 
u. 21. (Felvétel minden esetben a véradás zárása előtt 30 perccel.)

Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül vigyék magukkal TAJ kártyá-
jukat, személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a véradó érte-
sítőt, ezen felül minden véradás előtt feltétlenül étkezzenek!

Minden kulturált, szórakozni vágyó fi atalt várnak péntek esténként 
az Endrődi Közösségi Házba, ahol 19 és 23 óra között éjszakai pingpon-
gozásra nyílik lehetőség. A Blaha utca 21. szám alatt található klubhe-
lyiségben azokat is szívesen látják, akiket kevésbé köt le az asztalitenisz, 
mivel más időtöltésre is mód van. Kártyával a kézben, a darts tábla előtt, 
vagy csak egyszerű beszélgetéssel is hasznosan tölthető el az este. Szólj 
te is a barátodnak és látogassatok el együtt, már ezen a pénteken! A be-
lépés ingyenes.

Pénteki pingpong a Népházban

1. Gyakran elalszol, még ak-
kor is, ha tudod, sok dolog vár 
megoldásra? 

a) Igaz 
b) Hamis 

2. Ha megbeszélsz valakivel 
egy találkozót, az illető már fél 
órával később érkezik, mert tud-
ja, minimum ennyit késni fogsz. 

a) Igaz 
b) Hamis 

3. Már évek óta le akarod ten-
ni a cigarettát, de valahogy kép-
telen vagy rá. 

a) Igaz 
b) Hamis 

4. A fogyókúrát is mindig ha-
logatod: majd holnaptól, majd 
keddtől... és ez így megy már jó 
pár hónapja. 

a) Igaz 
b) Hamis

5. Az édességek a gyengéid: ét 
vagy tej, barna vagy fehér, mind-

egy, imádod mindet. 
a) Igaz 
b) Hamis 

6. Amikor valami bánat ér, 
mindig a hűtő előtt töltöd az es-
téidet. Egy nagy doboz csoki-va-
nília fagyi minden fájdalomra 
gyógyír. 

a) Igaz 
b) Hamis 

7. Képtelen vagy előretervez-
ni, mindig minden feladatot az 
utolsó pillanatban csinálsz meg, 
legyen szó egy házi dolgozat-
ról, vagy egy határidős munká-
ról. Mindig akkor kezdesz neki, 
amikor már égetően szükséges. 

a) Igaz 
b) Hamis 

8. Tisztában vagy a rossz szo-
kásaiddal, és teszel is azért, hogy 
ne legyen belőlük később na-
gyobb probléma. 

a) Igaz 
b) Hamis 

Értékelés
A kérdésekre adott válaszok pontértékei:  
1. a=1; b=2 2. a=1; b=2  3. a=1; b=2 4. a=1; b=2
5. a=2; b=1 6. a=1; b=2 7. a=1; b=2 8. a=1; b=2
Fontos, ha felismerted a problémát, tegyél ellene! Magától nem fog-

nak megoldódni a dolgaid: ha pontosság ügyében kicsit ingatag lábakon 
állsz, készíts magadnak egy táblázatot, akaszd ki a falra, és minden este 
olvasd el, mi lesz a dolgod másnap. Próbálj meg egyfajta rendszert vin-
ni az életedbe. Reggel kelés, kávé, hozd ki a napjaidból a maximumot. 
Ha a dohányzással van problémád, egyszerűen határozd el magad, hogy 
nem dohányzol. Nem holnaptól, nem hétfőtől, egyszerűen abban a pil-
lanatban abba hagyod és kész. Ugyanez vonatkozik a diétára: ha meg 
akarsz szabadulni néhány kg feleslegtől, ne halogasd: azonnal tegyél a 
célod eléréséért. (8-11)

Be tudod osztani az idődet, és akaraterőben sem szenvedsz hiányt. 
Amit elhatározol, az úgy lesz. Az akadályok sem rémítenek meg, ha egy-
szer elhatározod magad. Lehet, hogy van néhány rossz szokásod, de ké-
pes vagy változtatni, akár egy csettintésre másképp csinálni mindent, ha 
elhatározod magad. (12-16)
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KÖRÖS-SZÖGI  PROGRAMAJÁNLÓ

NÉPSZAVA

Jeles napok
FŐUTCÁK, FŐTEREK

Hunya a nyugalom szigete

Akit Hunya felé visz az útja, annak rög-
tön szembetűnik, hogy a helyiek rendszere-
tő emberek. Az utcák, terek szépek, gondo-
zottak, a házak és épületek döntő többsé-
ge rendezett, becsben tartott. Nem kivétel 

ez alól természetesen a központban, még-
is csendes helyen található főtér sem, ahol 
a vándornak kellemes kikapcsolódás nyújt 
megpihenni, legyen éppen kora tavasz, vagy 
késő ősz. 

Hunya központja a nyugalom szigeteként is aposztrofálható

80 éves az Endrődi Népház 
Kiállítás megnyitó
Május 7., péntek, 15 óra, Gyomaendrőd,
Endrődi Közösségi Ház.
Templárius Alapítvány, Ungvölgyi János. 
℡ (+36-30) 294-0650.
80 éves az Endrődi Népház 
Közéleti fórum
Május 8., szombat, 16 óra, Gyomaendrőd,
Endrődi Közösségi Ház.
Templárius Alapítvány, Ungvölgyi János. 
℡ (+36-30) 294-0650.
Országos állat- és kirakodóvásár
Május 9., vasárnap, 7 óra, 
Gyomaendrőd (Endrődi rész).
80 éves az Endrődi Népház – Az operett és 
musical irodalom gyöngyszemei
Május 9., vasárnap, 19.30 óra, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.
Templárius Alapítvány, Ungvölgyi János. 
℡ (+36-30) 294-0650.
Szarvasi Közbiztonsági Nap
Május 14., péntek, 11.00, Szarvas, 
Kossuth és Deák utca kereszteződése.
Szarvasért Alapítvány, Mihaleczné 
Kovács Mária. ℡ (+36-20) 978-5637.
Területi fogathajtó és 
pónifogathajtó verseny
Május 15., szombat, 9.00, Szarvas, 
Erzsébet liget, Sporttelep.
Tessedik Lovas Egyesület, Bobvos István. 
Családi Nap
Május 15., szombat, 14.00, Gyomaendrőd, 
Endrődi Közösségi Ház.

Nagycsaládosok Gyomaendrődi Egyesülete, 
Pelyva Lajosné. ℡ (+36-66) 386-038.
Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
záróvizsgája
Május 22., szombat, 16 óra, Békésszentandrás, 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár.
Vértessy Tánc-Sport Egyesület,
Korbely Györgyné.
Aranykor Nyugdíjas Egyesület 
férfi  napi ünnepsége 
Május 22., szombat, 18 óra, Szarvas, 
Vasipari Zrt. Étterem. 
Aranykor Nyugdíjas Egyesület, 
Tusjak János. ℡ (+36-30) 410-6200. 
„Bogrács Napja” VIII. Paprikás Krump-
li-főző Verseny 
Május 29., szombat, 8 óra, Gyomaendrőd-
Öregszőlő, Szent Imre Idősek Otthonának 
udvara (Kondorosi út mellett). 
Veterán Autós Találkozó
Május 29., szombat, 13 óra, Szarvas, Fő tér.
Magyar Hősök Emléknapja
Május 30., vasárnap, 19.30 óra, 
Békésszent andrás, Hősök szobor.

Május 1.
Május hónap folyamán sok helyütt 1-jén má-

jusfát állítottak a természet újjászületésének 
szimbólumaként. A májusfához való fát a le-
gények éjszaka vágták ki az erdőn, feldíszítet-
ték szalagokkal, virágokkal, tojással, borral, és 
a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu 
tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik. Néhol 
a házakat is felékesítették zöld lombokkal. Sok 
helyütt pünkösdkor „kitáncolták” a fát, azaz 
kidöntését mulatságokkal, tánccal ünnepelték. 

Május első vasárnapja
Anyák napja. Az amerikai eredetű hagyo-

mányt Magyarországon a Magyar Ifj úsági Vö-
röskereszt honosította meg. Az első megemlé-
kezést 1925-ben szervezték. 

Május 5.
Esélyegyenlőség napja. Ezen a napon a fo-

gyatékosokkal foglalkozó szervezetek, önkén-
tesek, és maguk az érintettek is rendezvények-
kel ünneplik az Esélyegyenlőség napját. Ez a 
nap a fogyatékosság-tudat napja az egyenlő jo-
gokért a diszkrimináció ellen. 

Május 8.
Nemzetközi Vöröskereszt napja. Henri Dunant 

svájci író 1859-ben szemtanúja volt a solferinói 
ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ez 
ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehoz-
zon egy nemzetközi segélyszervezetet. Így 1863-
ban Genfben megalapította a nemzetközi vörös-
keresztet. Magyarország 1881-ben csatlakozott a 
vöröskeresztes mozgalomhoz.

Május 9.
Béke napja. Európában ezen a napon ért vé-

get a második világháború. 1945. április 25-én 
az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az 
Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szov-
jet erők elfoglalták a Reichstagot. Május 8-án a 
III. Birodalom kapitulált, a német haderő felté-
tel nélkül letette a fegyvert. Május 9-én a szov-
jet hadsereg elérte Prágát, ezzel az európai had-
színtéren a második világháború véget ért.

Május 12-14.
Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vér-

tanúk napja. Időjárási megfi gyelések kötődnek 
ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Az egyéb-
ként meleg májusi időjárás általában hirtelen 
hűvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszakai 
fagyok. A kényes egynyári zöldségeket, ubor-
kát, paradicsomot csak a fagyosszentek után 
ültették el.

Május harmadik vasárnapja
Madarak és fák napja. 1902. május 19-én, 

Párizsban egyezményt kötöttek az európai ál-
lamok a mezőgazdaságban hasznos madarak 
védelme érdekében. Magyarországon először 
1902-ben ünnepelték a madarak és fák napját. 
Megünneplésének időpontja változó.

Május 25.
Orbán a szőlősgazdák, kádárok, kocsmáro-

sok védőszentje. Sajnos ezen a napon is gyako-
ri a hideg éjszaka, ami a szőlőnek különösen 
ártalmas, ezért a szőlőben szobrokat emeletek 
neki, illetve ezen a napon a szőlőtermő vidéke-
ken szent misét tartottak tiszteletére.

Május utolsó vasárnapja
Nemzetközi gyermeknap. A Nemzetközi 

Demokratikus Nőszövetség határozata alapján 
1950 óta ünnepeljük. A nap célja, hogy felhív-
ja a fi gyelmet a gyermekek jogaira, sajátos vi-
lágukra.

Gyermeknap, május 29., szombat
9.00: Gyermeknap, Szarvas, Kossuth tér.
9.00: Gyermeknapi játszóház, Gyomaend rőd,
Liget Fürdő.
10.00: Gyermeknapi fürdőparty, 
Szarvasi Gyógyfürdő.
14.00: Gyermeknap Békésszentandráson, 
Körös Művelődési Ház udvara.



2010. május Békés Megyei Civil Újság 16

DESSZERT

Lajcsi szelet
VICCEK

Korral együtt jár

Tippek és trükkök a háztartásban

Egy asszony egy kisbabával elmegy az orvosi 
rendelőbe. Az orvos megvizsgálja a babát, meg-
méri a súlyát, és megállapítja, hogy egy kicsit 
soványka. Megkérdezi a nőtől:

– Anyatejet vagy tápszert eszik a baba?
– Anyatejet.
– Akkor legyen szíves derékig levetkőzni – 

kéri az orvos.
Megtapintja, megnyomkodja a nő mellét és 

megállapítja:
– Érthető, hogy nem lakik jól a kisbaba, hisz 

önnek nincs is teje.
– Nem csoda, mert én a nagymama vagyok. 

De azért örülök, hogy eljöttem.
*

Öreg bácsi beleharap az almába, mire ott 
marad a felső fogsora. Beleharap még egyszer, 
mire ott marad az alsó is. Erre dühösen eldobja 
a gyümölcsöt: – Nesze vazze, edd egyedül!

*
Egy idős asszony elhatározza, hogy férjhez 

megy. A helyi újságban felad egy hirdetést: 
„Férj kerestetik! Korombeli legyen, ne verjen, 
ne szaladgáljon körülöttem, és jó legyen az 
ágyban!” Másnap csengetnek nála. Kimegy és 
az ajtóban egy öreg bácsika van tolószékben, 
karok és lábak nélkül.

– Ugye nem gondolja, hogy komolyan ve-
szem, hát magának nincs is lába!

– Így legalább nem tudok maga körül sza-
ladgálni.

– De hiszen magának kezei sincsenek!
– Így legalább nem tudom megverni sem.
– És mi a garancia rá, hogy jó az ágyban?
A férfi  hátradől a tolószékében, és mosolyog-

va mondja:
– Megnyomtam a csengőt, nem?!

*
A nagyapa megkérdezi az unokáját:
– Kisfi am, hogy hívják azt a németet, aki el-

dugja a dolgaimat?
– Alzheimer, nagyapa, Alzheimer!

Unoka született
Kedves Péter!
Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk 

gyümölcse, a kis Péter, megszületett. Saj-
nos anyatejem nem lévén szoptató-dajkát 
kellett alkalmaznom. Ő kubai származású, 
így a tejétől gyermekünk bőre szinte telje-
sen fekete lett. Erről ugyebár én abszolúte 
nem tehetek...

A te szerető Anitád
Drága édesanyám!
Az imént vettem kézhez Anita levelét, 

melyben értesít, hogy kisfi únk született. 
Mivel nincs elég anyateje, dajka segítségére 
szorul, aki színes bőrű, és a tejétől kis uno-
kád bőre is csaknem fekete lett, amiről per-
sze az én drágám egyáltalán nem tehet. Re-
mélem te is együtt örülsz velünk.

Ölel fi ad, Péter
Édes fi am!
A te születésedkor én pontosan ugyanúgy 

jártam, mint most a te Anitád. Elapadt a te-
jem, ezért téged tehéntejjel kellett tápláljalak. 
Valószínűleg ettől lettél te ekkora marha... 
Amiről persze én egyáltalán nem tehetek.

Csókol Anyád

Tészta hozzávalói és készítése: 2 evőkanál 
kakaópor, 2 ek. méz, 2 egész tojás, 20 dkg cu-
kor, 5dkg vaj, 40 dkg liszt, 2 kávés kanál szó-
dabikarbóna. A liszten kívül mindent egy tálba 
teszünk és gőz felett 5 percig kevergetés közben 
felfőzzük, levesszük a tűzről és belekeverjük a 
lisztet. A tésztát háromfelé osztjuk és darabon-
ként kb. 30x24-es lapot nyújtunk belőle. A la-
pokat villával megszurkáljuk, hogy ne hólyago-
sodjon, 180 fokon kb. 10 perc alatt megsütjük. 

Krém hozzávalói: 1 csomag vaníliás pu-
ding, 1 cs. puncs (eper, málna, a lényeg hogy 
rózsaszín legyen), 2x3 dl tej, 1 vaníliás cukor, 
pici rum vagy rum aroma, 25 dkg margarin, 20 
dkg porcukor.

Krém elkészítése: A 3-3 deci tejben felfőz-

zük a pudingporokat. Ha kész, akkor a vaní-
liásba a vaníliás cukrot, a rózsaszínbe pedig 
a rumot tesszük. Megvárjuk, míg a pudingok 
kihűlnek. A margarint a porcukorral kikever-
jük, kettéválasztjuk és a két fajta pudinghoz 
keverjük. Először a vaníliás pudinggal ken-
jük meg az első lapot, a következőt a rózsaszín 
pudinggal, és ráhelyezzük a harmadik lapot. 
Legalább egy napig állnia kell, hogy megpu-
huljon. A tetejét be lehet vonni csokimázzal, 
de anélkül is fi nom.

Vízkő eltávolítása. Az alumíniumedényen 
képződött a vízkövet, borkősav telített oldatával 
szedjük le, néhány óra áztatás után. A vízcsap-
okra lerakodott vízkövet citrommal és ecettel 
tisztíthatjuk meg. A citrommal vagy citromlé-
vel jól dörzsöljük be a csapot, várjunk egy kicsit, 
majd a csap forgatógombját mozgassuk meg, a 
lerakodásokat pedig dörzsöljük le. Ha ez nem 
segít, a csapot ecettel átitatott ronggyal csoma-

goljuk be, és legalább hat órán át áztassuk. Ha 
a zuhanyzórózsa vált vízkövessé, a rózsát csavar-
juk le és egy napra tegyük egy ecetes vízzel teli 
edénybe. A vízkő leoldódik, de a lyukakat tűvel 

egyenként ki kell tisztítanunk. A kevésbé elha-
nyagolt rózsa esetében a citrom is jó. 

Hagymaszag eltávolítása. Az erős hagyma-
szagot ecetes, sós vízzel távolíthatjuk el a desz-
káról, a fakanálról és a késről. Hagymaszagú 
kezünket mossuk meg langyos vízben, melybe 
előzőleg néhány csepp szalmiákszeszt is keve-
rünk. A szájban fellépő kellemetlen hagyma-
szagot szegfűszeg, kávészemek összerágásával, 
vagy néhány szem dió és mandula elfogyasztá-
sával szüntethetjük meg. Segít még az ánizsos 
vagy gyömbéres cukorka elszopogatása is.

Péksütemény felfrissítése. A péksütemény 
napokig lágy marad, ha a kenyérruhán kívül 
még műanyagkendővel is beburkoljuk. Hogy a 
penészedést megelőzzük, naponta fél órára ta-
karjuk ki. Az egy-két napos, illetve a megszik-
kadt péksütemény is felfrissíthető, ha egy pil-
lanatra vízbe mártjuk, vagy a csap alá tartjuk, 
majd pár percre betesszük a forró sütőbe. De 
úgy is megmenthetjük a régi zsemlét, kifl it, ha 
bekenjük tejjel és forró sütőben két-három per-
cig melegítjük. A péksüteményt legegyszerűb-
ben a mikróban lehet felfrissíteni. Néhány má-
sodperc alatt a zsemle, kifl i puha lesz.


