
2011. FEBRUÁR KISTÉRSÉGI KÖZÉLETI HAVILAP

Az ország egyik leghátrányo-
sabb, gazdaságilag legelmaradot-
tabb részében élünk, ahol új mun-
kahelyek teremtése, az elvándorlás 
ütemének lassítása, illetve a térség 
felzárkóztatása szempontjából 
kulcsfontosságú kérdés a majd egy 
évtizede húzódó M44-es gyors-
forgalmi út mielőbbi megépítése. 
Ahogy azt legutóbbi számunk-

ban, távirati stílusban már megír-
tuk: most végre megtörni látszik 
a jég, azaz remény mutatkozik 
arra, hogy még idén elkezdődik a 
hosszú ideje halogatott építkezés. 
Bár az M44-es eddigi kálváriá-
ja elriaszt bennünket attól, hogy 
bármit is készpénzként vegyünk, 
úgy tűnik a megye országgyűlési 
képviselőinek lobbiereje most or-

szágos szinten is mérhetővé vált. 
Erre utal, hogy az Új Széchenyi 
Terv január 14-i kormányfői be-
mutatása során elhangzott hazai 
útépítési programok, mellékút-
hálózat és kerékpárút-fejlesztések 
között ott szerepelt a Békés me-
gyét érintő M44-es számú gyors-
forgalmi út is.

Bővebben a 4. oldalon

Út, ami a jövőbe visz
Még idén elkezdik az M44-es kivitelezési munkálatait

Egyelőre csak reménykedünk benne, hogy pár év múlva környezetünkben is hasonló kép fogad 
majd minket

A húsz olimpiai sportágat érin-
tő Héraklész program kiemelkedő 
nemzetközi sikereket elért fi atal 
sportolói és edzőik hagyományo-
san az esztendő elején megrende-
zésre kerülő gálán kapnak elisme-
rést. A január 28-i eseményen, a 
2010-es világ- és Európa-bajnoksá-
gokon, valamint a szingapúri ifj ú-
sági olimpián legeredményesebben 
szereplő tehetségeket szólították az 
Uránia Filmszínház színpadára. 
A díjazott sportolók között volt a 
gyomaendrődi Tótka Sándor és a 
szarvasi Dombvári Bence is.

Folytatás a 12. oldalon
Tótka Sándor ifj úsági olimpiai bajnok a TeleSport különdíját 

vehette át Schulek Csaba főszerkesztőtől
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Héraklész gála

„Jó gyümölcsből lehet rossz pálin-
kát főzni, de rossz gyümölcsből le-
hetetlen jót!” – tartja a pálinka alap-
bölcsesség. Idehaza minden adott a 
jó pálinka alapanyagok fejlődéséhez, 
hisz ízletesebbnél ízletesebb gyü-
mölcsök teremnek, mégsem sikerül 
mindenkinek. Hogy mi a titok nyit-
ja, ahhoz nyújtunk ötleteket és hasz-
nos tanácsokat pálinkafőzőknek.

Részletek a 10. oldalon

Elindult az új 
fejlesztési terv

Orbán Viktor miniszterelnök, 
Matolcsy György nemzetgazdasági 
miniszter és Fellegi Tamás nemze-
ti fejlesztési miniszter január 14-
én mutatta be Magyarország fej-
lesztéspolitikai programját, az Új 
Széchenyi Tervet. Hazánk hosszú 
távú fejlődését biztosítani hivatott 
gazdaságstratégia kitörési pontjait, 
illetve az év első felében kiírásra 
kerülő fontosabb pályázati lehető-
ségeket csokorba gyűjtöttük.

Bővebben a 3. oldalon.

Békésszentandráson 
Kultúrházi Kávéház 

rendezvényt is tartottak

A Magyar 
Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napját immár 
22 éve ünnepeljük meg január 22-
én annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le a Himnusz kéziratát. Az em-
léknaphoz kapcsolódóan a környező 
településeken is számos kulturális és 
művészeti rendezvényt tartottak.

Körképünk a 6. oldalon

Mitől lesz jó 
nemzeti italunk?
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Pályázatírás, pályázat fi gyelés:
2011. január 14-én meghirdetésre került az Új Széchenyi Terv. Az új pályázati kiírások 

fokozatosan jelennek meg az év során.
Alapítványunk pályázatírással is és pályázatfi gyeléssel is foglalkozik. 

A két legnépszerűbb pályázat 2011 márciusától indul:
1. Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M (vissza nem térítendő támogatás 

és kedvezményes hitel együttes biztosítása esetén). Kezdő és működő mikro vállalkozá-
soknak is!
Támogatható tevékenységek:

– új és használt eszközbeszerzés;
– infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlanvásárlás, infrastruktúra építése, fejlesz-

tése, bővítése, átalakítása);
– információs technológiafejlesztés. 

Pénzügyi feltételek:

A pályázónak saját forrásként az összberuházás 10%-val kell rendelkeznie.

2. Gép- és eszközbeszerzési pályázat GOP-2011-2.1.1/A (vissza nem térítendő támoga-
tás) – mikro- kis-és középvállalkozásoknak.
Támogatható tevékenységek:

– új, egyenként minimum 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
– információ technológia-fejlesztés.

Pénzügyi feltételek:

Célcsoport (ezeken a településeken 
kell megvalósulni a beruházásnak)

Támogatás 
min.-max. 

összege
ezer Ft

Támogatás 
mértéke

%

Projekt mérete 
min.-max.

ezer Ft

Békéscsaba, Gyula, 
Orosháza, Szarvas, Békés, 
Újkígyós, Mezőkovácsháza 

mikrovállalkozásai
5-25.000 40 12.500-62.500

Békés megye kis és 
középvállalkozásai 5-25.000 30 16.667-83.334

Bővebb felvilágosítás: Rácz Anikó 30/626-6312; 66/44-66-55

Vállalkozói hitelek:
5-8 %-os kamattal, forint alapú hitellehetőség! Beruházásra is és forgóeszközre is! Kedvez-

ményes, államilag támogatott mikrohitelek kezdő és működő egyéni és társas vállalkozások 
részére! 

Bővebb felvilágosítás: Csarnai László 70/508-5185, 66/44-66-55

Vállalkozói tréning
Vállalkozó szeretne lenni? Vagy elkezdte már a vállalkozását, de fejlődni, pályázni szeret-

ne?
Jelentkezzen most a Körös-Völgye Alapítványnál ingyenes vállalkozói tanácsadásra és in-

gyenes vállalkozói tréningre! A tréningen megismerheti a vállalkozóvá válás menetét, marke-
ting és piackutatási ismereteket, aktuális pályázatokat, hitellehetőségeket, pályázatkeresési 
technikákat, üzleti terv írásához szükséges fortélyokat. 

A tananyag is ingyenes!
Jelentkezni és időpontot egyeztetni lehet: Rácz Anikónál  a 30/626-6312, a 66/44-66-55-

ös telefonszámon, vagy a web-oldalunkon: www.korosvolgye.hu

Nyitják a pályázatokat
A Körös Völgye Alapítvány segít önnek tájékozódni

Célcsoport (ezeken a településeken kell megvaló-
sulni a beruházásnak)

Támogatás min.-
max. összege

ezer Ft

Támogatás mér-
téke

max. %

Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas, Bé-
kés, Újkígyós, Mezőkovácsháza települések 

mikrovállalkozásai; vissza nem térítendő támogatás
1-4.000 45

Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szarvas, Bé-
kés, Újkígyós, Mezőkovácsháza települések 

mikrovállalkozásai; mikrohitel
1-8.000 60

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő 
pályázatok elbírálása és megvalósítása során, a 
rendelkezésre álló források minél hatékonyabb 
felhasználása érdekében, a pályázóknak új el-
lenőrzési típusokkal, új megoldásokkal is meg 
kell barátkozniuk. A fokozott ellenőrzésekre 
már a pályázatok elbírálása esetében is számí-
tani lehet, így elkerülhetőek már a legelején, 
hogy fi ktív pályázatok jussanak támogatáshoz.

Az előző pályázati ciklusban (2007-2010) 
alapvetően dokumentum alapú és előzete-
sen bejelentett ellenőrzések történtek, a cik-
lus vége felé azonban egyre hangsúlyosabbá 
váltak az előre be nem jelentett, rendkívü-
li helyszíni revíziók is. Ezek különösen az 
olyan pályázatoknál fordultak elő, amelyek 
nem beruházási típusúak voltak, így nagyobb 
volt az esélye egy esetleges visszaélésnek. 
Ezentúl viszont már a pályázatok értékelése 
során is kockázati ellenőrzésre kerülhet sor, 
hogy az ügyeskedőket a lehető leghamarabb ki-
szűrjék. Ha az ellenőrzés során megállapítják, 
hogy a projekt megvalósítása jelentős kocká-
zatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhang-
ban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, akkor az 
jogosulatlanság miatt elutasításra kerül majd.
Így könnyebben kiszűrhetőek azok a próbál-
kozók, akik például azért jegyeztetnek be vi-
déken egy fi ktív telephelyet, hogy ezáltal ma-
gasabb támogatási intenzitáshoz jussanak, vagy 
azok is, akik partner/kapcsolt vállalkozásuktól 
kívántak egy-egy eszközt, szolgáltatást besze-
rezni, megrendelni. A több kis összegű rész-
átutalások, illetve a nagy összegű készpénzes 
számlák kiszűrésével pedig megakadályozható-
ak a fi ktív számlák alapján történő kifi zetések.
Mely projektek számíthatnak kiemelten 
kockázatosnak?

– ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállí-
tó székhelye, telephelye, fi óktelepe között egye-
zés áll fenn;

– a megvalósítási helyszín nem alkalmas a 
pályázatban jelzett tevékenység végzésére;

– ha a pályázó székhelyének és a megvalósítás 
helyének eltérő a támogatási intenzitása;

– ha a projekt megvalósítása szempontjából 
kockázatosak a pályázó gazdálkodás adatai;

– ha a megvásárolt eszközök együtt sem al-
kalmasak termelő tevékenység végzésére;

–  ha a saját forrás magánszeméllyel, külö-
nös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy 
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, 
vagy tagi kölcsön révén biztosított;

– ha a pénzügyi teljesítés több kisösz-
szegű részátutalás révén, vagy nagy össze-
gű készpénzes kiegyenlítés révén történik.

Szigorodik az 
ellenőrzés
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Innováció, kutatás-fejlesztés  
Nagyvállalatok is pályázhatnak. Támoga-

tás nagysága: 15–500 millió Ft. Támogatás 
intenzitás: maximum 80%. Tervezett meg-
hirdetés: 2011. II. negyedév. Elszámolható 
költségek: eszközbeszerzés, anyagköltség, 
bér, igénybevett szolgáltatások, marketing 
költség. 

Innovatív KKV-k támogatása 
Nagysága: 5–15 millió Ft. Intenzitás: ma-

ximum 75%. Meghirdetés: 2011. I. negyedév. 
Elszámolható költségek: innovációs tevékeny-
séghez kapcsolódó eszközbeszerzés. 

Technológiakorszerűsítés I.
Csak mikro- és kisvállalkozásoknak! 

Nagysága: 5–25 millió Ft. Intenzitás: maxi-
mum 40%. Meghirdetés: 2011. I. negyedév. 
Elszámolható költségek: eszközbeszerzés. In-
formáció technológia (IT): irányítási rendsze-
rek (pl. ISO). 

Technológiakorszerűsítés II. 
Nagysága: 15–100 millió Ft. Intenzitás: 

maximum 35%. Meghirdetés: 2011. II. ne-
gyedév. Elszámolható költségek: eszközbeszer-
zés, infrastrukturális és ingatlan beruházási 
és bérleti költségek, gyártási licenc, know-
how beszerzések. IT: piacra jutás támogatá-
sa; vállalati HR fejlesztés a projekthez kap-
csolódóan tanácsadás; irányítási rendszerek, 
szabványok bevezetésének támogatása.   

Technológiakorszerűsítés III. 
Nagyvállalatoknak is. Nagysága: 100–

1.000 millóFt. Intenzitás: maximum 35%. 
Meghirdetés: 2011. II. negyedév. Elszámol-
ható költségek: eszközbeszerzés, infrastruktu-
rális és ingatlan beruházási és bérleti költsé-
gek, gyártási licenc, know-how beszerzések. 
IT: piacra jutás támogatása; vállalati HR 
fejlesztés a projekthez kapcsolódóan; tanács-
adás; irányítási rendszerek, szabványok be-
vezetésének támogatása; új munkavállalók 
bérköltsége.

Logisztika 
Nagyvállalatoknak is. Nagysága: 25–500 

millió Ft. Intenzitás: maximum 50%. Meg-
hirdetés: 2011. I. negyedév. Elszámolható 
költségek: eszközbeszerzés, infrastrukturális 
és ingatlan beruházási és bérleti költségek, 
gyártási licenc, know-how beszerzések. IT: 
piacra jutás támogatása; vállalati HR fejlesz-
tés a projekthez kapcsolódóan; tanácsadás; 
irányítási rendszerek, szabványok bevezeté-
sének támogatása.

Informatikai pályázat
Nagysága: 1–10 millió Ft. Intenzitás: maxi-

mum 50%. Meghirdetés: 2011. I. negyedév. El-
számolható költségek: hardver, szoftver, tanács-
adás.

Munkahelyi képzés 
Nagysága: 1–30 millió Ft. Intenzitás: ma-

ximum 80%. Meghirdetés: 2011. I. negyed-
év. Elszámolható költségek: szakmai képzések, 
idegen nyelvi képzések.

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazda-
ságban

Nagyvállalatoknak is. Nagysága: 1–10 mil-
lió Ft. Intenzitás: maximum 50%. Meghirde-
tés: 2011. II. negyedév. Elszámolható költsé-
gek: eszközbeszerzés, képzés, tanácsadás.

Munkahelyteremtés
Csak mikro- és kisvállalkozásoknak! 

Nagysága: 1–10 millió Ft. Intenzitás: maxi-
mum 50%. Meghirdetés: 2011. II. negyedév. 
Elszámolható költségek: bérköltség.

Helyi hő- és hűtési energiaigény kielé-
gítése megújuló energiaforrásokból

Nagysága: 1–1.000 millió Ft. Intenzitás: 
maximum 85%. Meghirdetés: folyamatos. 
Típusai. A: 1–50 mFt (elszámolható költség: 
csak az eszköz). B: 1–1.000 mFt (elszámolha-
tó költségek: rendszerkiépítés teljes költsége).

Megújuló energia alapú villamos   
e nergia, kapcsolt hő és villamos energia, 
valamint biometán termelés

Nagysága: 1–1.000 millió Ft. Intenzitás: 
maximum 85%. Meghirdetés: folyamatos. 
Elszámolható költségek: rendszerkiépítés tel-
jes költsége.

Elindult az új fejlesztési terv
Az első félévben megjelenő fontosabb pályázati lehetőségek

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 
7 PROGRAMJA 

Gyógyító Magyarország – Egészségipari 
Program 

Zöldgazdaság-fejlesztési Program 
Otthonteremtési Program 

Vállalkozásfejlesztési Program 
Tudomány – Innováció Program 

Foglalkoztatási Program 
Közlekedésfejlesztési Program

Magyarország versenyképességének javítása, tíz év alatt egymillió új munkahely terem-
tése hét kitörési pont mentén – ezek a legfőbb céljai a január 14-én elindított Új Széchenyi 
Tervnek (ÚSZT), amelyet Orbán Viktor miniszterelnök, Matolcsy György nemzetgazda-
sági miniszter és Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter mutatott be.

A Magyarország talpra állása, megújulása és 
felemelkedéseként beharangozott fejlesztéspo-
litikai programot és a megújuló fejlesztéspoliti-
kai rendszert széleskörű társadalmi egyeztetések 
után véglegesítették. Az ÚSZT középpontjában 
a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi 
stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés fel-
tételeinek megteremtése, valamint hazánk ver-
senyképességének javítása áll. A tízéves gazda-
ságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat 
és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek 
biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését.

Január 17-én összesen 13 pályázat indult el 
az ÚSZT keretein belül, ezek közül kettő a fog-
lalkoztatási, tizenegy pedig a közlekedésfejlesz-
tési program részeként. A többi tender március-
ban startol, így a vállalkozásfejlesztési kiírások 

is akkor lesznek elérhetőek. Az új rendszerben a 
Kormány ígérete szerint rövidebb lesz a bírálati 
idő, nem lesz felesleges jelentéstételi kötelezett-
ség, nem lesznek többszöri hiánypótlások. 

Az első félév fontosabb pályázati lehetőségei

Hárman pályáznak egy helyre
Három jelölt méretteti meg magát a 

gyomaendrődi időközi önkormányzati képvi-
selő választáson, február 19-én. 4. oldal

Galambok és kisállatok szemléje
Galambokkal és egyéb kisállatokkal telt meg 

január utolsó hétvégéjén a kondorosi Petőfi  Ist-
ván Általános Iskola sportcsarnoka. 5. oldal 

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját immár 22 éve ün-

nepeljük meg január 22-én annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát.          6. oldal

Hogyan nézett ki 150 évvel ezelőtt?
Szeretné megtudni, hogyan nézett ki la-

kóhelye 150 éve? Nem kell más tennie, csak 
ráklikkelni egy linkre.                8. oldal 

Mitől lesz jó nemzeti italunk?
„Jó gyümölcsből lehet rossz pálinkát főzni, 

de rossz gyümölcsből lehetetlen jót!” Hogy mi 
a titok nyitja, ahhoz nyújtunk ötleteket és hasz-
nos tanácsokat pálinkafőzőknek.       10. oldal

Az új módi neve: hajátültetés
Titkon minden férfi  szeretne dús, egészséges 

hajkoronát. Van, akinek megadatik, van, aki-
nek nem. A megoldás: hajátültetés.    11. oldal

Vezetőségválasztás a Gyomaendrődi FC-nél
Január 21-től új elnök irányítja a 

Gyomaendrődi Futball Clubot. A vezetőség 
választásra azok után került sor, hogy az egye-
sület év eleji közgyűlésén lemondott posztjáról 
Szabados György és Fülöp Zoltán társelnök, va-
lamint az elnökség több tagja.           12. oldal

Szarvasi címvédés teremben
A szarvasi csapat megvédte tavalyi elsőségét 

az Unitrans Kupa öregfi úk teremlabdarúgó-
tornán, amelyet második alkalommal Kondo-
roson bonyolítottak le.                       13. oldal

Rablóhalak horgászata jég hátán
Legutóbb a keszegezés és pontyozás techni-

káját próbáltuk átplántálni a lékhorgászás „tu-
dományából”, most a rablóhalak „rabul ejtésé-
ről” esik szó a horgászoknak szóló rovatunk-
ban.                                                   14. oldal
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Aktuális

MÉDIAPARTNERÜNK

A személyi jövedelemadóról szó-
ló – többször módosított – 1995. 
évi CXVII. törvény 82. § (2) be-
kezdése arra kötelezi az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, 
hogy havonta tegye közzé a tárgy-
hónapban a fogyasztási norma sze-
rinti üzemanyagköltség-elszámo-
lással kapcsolatosan alkalmazható 
üzemanyagárat.

2011. február 1-je és február 
28-a között alkalmazható üzem-
anyagárak a következők. ESZ-95 
ólmozatlan motorbenzin: 365 Ft/l; 
gázolaj: 355 Ft/l; keverék 392 Ft/l; 
LPG autógáz: 216 Ft./l. 

Közel 10 milliárd a 
civil szervezeteknek
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

(NAV) honlapján közzétett ada-
tok szerint összesen 30 701 civil 
szervezet kapott együttesen 9,972 
milliárd forintot a 2009. évi 1 szá-
zalékos szja-felajánlásokból, közel 
1,81 millió rendelkező nyilatkozat 
alapján. Az egyházak és a kiemelt 
költségvetési előirányzatok számá-
ra összesen mintegy 7,218 milliárd 
forintot ajánlott fel több mint 1,22 
millió adófi zető polgár.

Két forint plusz
A lakossági áram ára emelke-

dett, kilowattóránként mintegy 
két forinttal 2011. február else-
jén, mert a miniszteri rendeletben 
emelkedett a Magyar Villamos 
Művek nagykereskedelmi hatósági 
ára és kissé változott a lakosságot 
ellátó egyetemes szolgáltatók árré-
se is. Becslések szerint egy átlagos 
háztartásnak 3600 forinttal kell 
többet fi zetnie az áramdíjért éves 
szinten.

Éves útdíjak
Talán nem árt emlékeztetni az 

autóba ülőket arra, hogy a 2010-
ben vásárolt éves e-matricák ér-
vényességi ideje január 31-én le-
járt. Fontos tudnivaló, hogy az öt 
éve változatlan úthasználati díjak 
2011. január elsejével átlagosan 
8,7 százalékkal emelkedtek. Az 
éves e-matricák 2011-ben az alábbi 
árakon szerezhetők be: D1/40 000 
Ft; D2/115 000 Ft; D3/172 000 
Ft; D4/215 000 Ft.

Üzemanyagárak

Folytatás az 1. oldalról
A Magyar Gyorsforgalmi és Fő-

úthálózatra vonatkozó legaktuá-
lisabb fejlesztési javaslatok szerint 
eredetileg 2013 és 2016 között 
készült volna el az M44-es gyors-
forgalmi út Tiszakürt és Kondo-
ros közötti szakasza, Békéscsabáig 
pedig valamikor 2020 és 2024 kö-
zött ért volna el. Az út kivitelezési 
munkálatainak sokadik időpont 
módosítását a kormánypárt Békés 
megyei képviselőcsoportja nem 
nézte jó szemmel, ezért tavaly de-
cemberben tanácskozást kezdemé-
nyezett a kormányfővel.

– Úgy véltük, hogy nem le-
het tovább halogatni az M44-es 
ügyét. A megye településeinek 
versenyképessége, fejlődése és nö-
vekedése érdekében a gyorsforgal-
mi út mielőbbi megépítését szor-
galmaztuk, mely biztonságos köz-
lekedést,  könnyebb elér he tőséget 

és összeköttetést jelent az ország 
középső részével a térség települé-
seinek. Az autóút hosszú távon a 
vállalkozások térségbe települését, 
a megye, a térség gazdasági fejlő-
dését és népességmegtartó erejét is 
elősegíti – fejtette ki Dankó Béla, 
Békés megye 5. számú választóke-
rületének képviselője, hozzátéve, 
hogy az egyeztetésen Orbán Vik-
tor miniszterelnök uniós források 
felhasználásával, ígéretet tett az 

M44-es kivitelezésének felgyorsí-
tására. Minderről a kormányfő az 
Új Széchenyi Terv januári bemu-
tatása során hivatalosan is beszá-
molt. 

Van tehát okunk reménykedni 
abban, ha az ár- és belvíz, az iszap-
katasztrófa, valamint a földrengés 
után nem éri valamilyen újabb sors-
csapás az országot, hamarosan Bé-
késbe „bekopogtathat” Európa.

B. M.

Út, ami a jövőbe visz
Még idén elkezdik az M44-es kivitelezési munkálatait

Három jelölt méretteti meg 
magát a gyomaendrődi időközi 
önkormányzati képviselő válasz-
táson. Ismeretes, hogy dr. Busai 
György megüresedett képviselői 
helyének betöltésére február 19-én 
voksolhatnak a város 2. egyéni vá-
lasztókerületében. A megadott ha-
táridőig három jelölt nyújtotta be 
a nyilvántartásba vételi kérelmét 
a Helyi Választási Bizottsághoz: 
Illés János és Nagyné Perjési Anikó 
függetlenként, Gellai Imre pedig a 
Fidesz-KDNP támogatásával in-
dul. Az illetékes bizottság január 
21-i ülésén ellenőrizte a jelöltek ál-
tal átadott ajánlószelvényeket és az 

Ők hárman pályáznak egy helyre

Nagyné Perjési 
Anikó, független

Illés János 
független

Gellai Imre 
Fidesz-KDNP

ajánlási dokumentumokat. Meg-
állapítást nyert, hogy a független 
jelöltek és a jelölő szervezet is tel-

jesítette a törvényi kritériumokat 
így a bizottság mindhárom jelöltet 
nyilvántartásba vette.

Az ország területének közel egy-
harmadán okoz igen komoly káro-
kat a belvíz és mindez az ingatlan-
piacon is érezteti hatását. A szak-
ma szerint az elmúlt hónapokban 
hatalmas árzuhanás volt tapasztal-
ható az érintett területeken és ez a 
tendencia az előrejelzések szerint 
tovább folytatódik, mivel az ingat-
lanok és földek sok helyütt eladha-
tatlanná váltak.

Kihasználva az alacsony ára-
kat, az ingatlanközvetítők véle-
ménye szerint már most érdemes 
lehet megvásárolni az áron alul 
kínált szántókat, illetve telkeket. 
A legkomolyabb károkat elszen-
vedett megyék között van Békés 
is, ahol megháromszorozódott a 
piacra került ingatlanok száma, 
és ennek hatására 35–40 százalé-

kos árcsökkenés fi gyelhető meg. 
A belvíz több ezer gazdálkodónak 
mosta el gyakorlatilag mindenét, 
és napról napra nő azon földtulaj-
donosok száma, akik nem tudnak 

megbirkózni a belvízzel. Tovább 
rontja a helyzetet, hogy közülük 
sokan nem, vagy alig tudják tör-
leszteni az elmúlt években felvett 
hiteleiket.

Elértéktelenedő földek, ingatlanok

Gyomaendrőd öregszőlői része sem mentes a belvíztől
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Galambkiállítás

Galambokkal és egyéb kisállatokkal telt 
meg január utolsó hétvégéjén a kondorosi 
Petőfi  István Általános Iskola sportcsar-
noka. A helyi V-151 Galamb- és Kisál-
lattenyésztők Egyesülete 2009 októbere 
után rendezett újból kiállítást a települé-
sen. A szemle elsődleges célja, hogy a te-
nyésztők bemutathassák legszebb kedven-
ceiket, de a rendezvény egyben minősítő 
verseny is.

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 
Szövetségének jelenleg 112 egyesület a tagja, 
amely éves szinten 70-80 kiállítást szervez az 
országban. A kondorosi szemle rangját jelzi, 
hogy nagyságát tekintve, dobogós helyen jegy-
zik hazánkban.

Amint azt a házigazda klub elnökétől, Gáspár 
Csabától megtudtuk, a háromnapos esemény 
keretében 235 kiállító 1100 galambja, 350 ba-
romfi ja, 110 nyula, díszmadara, víziszárnyasa 
és rágcsálója versengett a bírálók „kegyeiért”, 
ami az ország egyik legrangosabb börzéjévé 
emelte a kiállítást. Az ország minden tájáról, 
de még Szlovákiából és Romániából is érkeztek 
tenyésztők, így szinte minden fajta bemutatko-
zott itt, és persze igazán gyönyörű példányok 

A strasszer egyes tenyésztők szerint a 
galambok királya

Fajtagyőztes Rhode islandi Újzélandi óriás

Seregnyi serleg talált gazdára

Kistestű papagájok A víziszárnyasok sem hiányoztak
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Galambok és kisállatok szemléje
A kondorosi egyesület idén is alaposan kitett magáért

is akadtak. Látható volt többek között king, 
texán, angol modena, strasszer és amerikai 
óriásposta, hogy csak a legnépesebb „kolóniá-
kat” említsük. A szakmai napot követően ter-
mészetesen a nagyközönség is megcsodálhatta 
a különböző színben, nagyságban, formában 
pompázó példányokat, a szép baromfi kkal, va-

lamint a további kisállatokkal együtt, hiszen a 
kiállítás nem csak galambokról szólt. Magától 
értetődő, hogy a kondorosi egyesület 56 tagja is 
a legszebb példányokkal jelent meg, és nem egy 
közülük díjat is nyert. 

A madarakat egy standard leírás alapján ér-
tékelik, amely során megvizsgálják a magas-
ságát, színét, csőrét, lábait, karmait. A bírá-
lat száz pontról indul, és az eltérések alapján 

vonják le a pontokat az ítészek. Kitűnő mi-
nősítés 97 pontig jár, az alatt kiváló, igen jó, 
jó, illetve megfelelt „bizonyítvány” jár pont-
számnak megfelelően. A minősítésre vonat-
kozó szigort jól jelzi, hogy 97 pontot csu-
pán egyetlen amerikai óriásposta galamb, a 
kakasdi Gróf Ferenc deres fi atal hímje kapott, 

a további fajtagyőztesek is ez alatt maradtak.  
A bírálók elismeréssel szóltak a helyi és kör-
nyékbeli tenyésztőkről, akik idén is szép állo-
mányt vonultattak fel. A galambász utánpót-
lás terén is jól áll 56 tagot számláló kondorosi 
egyesület, hiszen javarészt 25–35 év közötti fi -
atalok űzik ezt az egyébként igencsak költséges 
hobbit. Gáspár Csaba elnök is 13 évesen kez-
dett tenyésztéssel foglalkozni 1990-ben. Ahogy 
megjegyezte, az ember hobbiból kezdi, aztán 
életformájává válik. De nem csak a galambok-
ban leli örömét, akadnak fajtagyőztes nyulai, 
díszbaromfi jai és kistestű papagájai is. 

A mostani kiállítás lebonyolításához nagy 
segítségére volt a helyi és a megyei önkormány-
zat, a Kondorosért Alapítvány kuratóriuma, 
valamint a gyomaendrődi egyesület. 

Bakulya Mihály

DÍJAZOTT TENYÉSZTŐK

A bírálók döntése alapján az alábbi kiállí-
tók vehettek át tenyésztői díjakat a különbö-
ző kategóriákban.

Haszongalamb: 1. Czocher János 
(Körösladány, texan), 2. Pély György 
(Kondoros, mondain), 3. Tímár Vince 
(Gyomaendrőd, amerikai óriás).

Díszgalamb: 1. Borbola László (Békés-
csaba, parókás), 2. Horcsák Mihály (Kon-
doros, budapesti tollaslábú), 3. Novák Sán-
dor (Beleg, angol modena).

Nyúltenyésztők: 1. Kanalas Renáta (Bu-
dapest, színes törpenyúl, hotot), 2. Fazekas 
Róbert (Hajdúszoboszló, cser), 3. Dévai 
Zoltán (Kondoros, színes törpenyúl). 

Díszbaromfi : 1. Klausné Bori Andrea 
(Túrkeve, törpe cochin), 2. Illés Sándor 
(Szeged, törpe wyandotten), 3. Fülöp Dáni-
el (Hunya, törpe new hampshire).
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Kulturális kikötő

PROGRAM, PROGRAM HÁTÁN
Gyomaendrődön az Őszi Napsugár 

Idősek Otthonában emlékeztek meg a Ma-
gyar Kultúra Napjára. A meghívott vendég, 
Megyesi Zsolt megzenésített verseket és sa-
ját dalokat adott elő gitárkísérettel, majd 
az öltözködés-kultúránkról zajlott kötetlen 
beszélgetés, legvégül pedig egy videofi lmet 
nézhettek meg a lakók hazánk legszebb 
templomairól és kastélyairól.

Kondoroson a Dérczy Ferenc Könyvtár 
volt a helyszíne a január 20-i ünnepi meg-
emlékezésnek. Az esemény középpontjában 
stílusosan a Himnusz szavalóverseny állt, 
amelyet hagyományosan a helyi hetedik év-
folyamos diákok számára rendeztek meg.

Szarvason együtt ünnepelt a város és a 
megye. A Vajda Péter Művelődési Központ-
ban megtartott január 21-i rendezvény ke-
retében Farkas Zoltán, a Békés Megyei Köz-
gyűlés elnöke adta át az ilyenkor szokásos 
Adomány-díjat. Az idei kiválasztott a Paksi 
Atomerőmű Zrt. volt, amely vezetése évek 
óta fő támogatója a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekarnak. A díjátadó után ünnepi 
műsor keretében fellépett a kedvezménye-
zett zenekar vonósnégyese, Csasztvanné Vass 
Edit, a Chován művészeti csoportja, vala-
mint a Tessedik Táncegyüttes.

A városban e mellett különböző kap-
csolódó programokra is sor került. A 
Tessedik Sámuel Múzeumban január 21-én 
a Kalangulu ütős zenekar adott koncertet, 
amit a havonta jelentkező „Slam Fordított 
Fülek Poetry” sorozat követett. Másnap, 
ugyanitt a Cervinus Teátrum szervezésé-
ben, Psalmus Hungaricus (magyar zsoltá-
rok) címmel tartottak pódiumestet. Meister 
Éva előadásában – kuruc, katona-, és nép-
dalok kíséretében – részletek hangzottak 
el közismert hazai költők és írók műveiből. 
Este a Művelődési Központ Pinceklubjában 
a La Bomba együttes adott nagysikerű kon-
certet a Fülbevaló Klub rendezvénysorozat 
keretében.

Megemlékezés dr. Aszódi Imre szülőházánál

Sok színvonalas fotó látható az idei Tél-Fény tárlaton

Koszorúzás, kávéház és tárlatnyitás
A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Békésszentandráson

A Magyar Kultúra Napját immár 22 éve ünnepeljük meg január 22-én annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Az 
emléknaphoz kapcsolódóan a környező településeken is számos kulturális és művésze-
ti rendezvényt tartottak.

Békésszentandráson egy nappal korábban 
zajlott le a program, ami a korábbi évek min-
tájára épült. A megemlékezés a település szü-
lötte, dr. Aszódi Imre író, költő szülői házánál 
vette kezdetét a helyi iskola 7. osztályos diák-
jainak műsorával. A Magyar Kultúra Lovagja 
munkásságát özvegye, Tóth Melinda foglalta 
össze dióhéjban, majd unokája, Hatvani István 
mondta el egy versét. A rendezvény végén meg-
koszorúzták a ház falán elhelyezett emléktáblát, 
majd a megemlékezők átsétáltak a Körös Műve-
lődési Házba, ahol a Kultúrházi Kávéház soros 
összejövetele kezdődött. A vendégszerep ezúttal 
az univerzális Turcsányi Lajosnak jutott, aki sa-
ját szerzeményű verseit és dalait, illetve ismert 
előadók számait adta elő. Zenei kíséretben Áron 
fi a, énekben pedig Szabó Alexa volt segítségére. 
A trió színvonalas műsora több alkalommal is 
vastapsra ragadtatta a publikumot. 

Az érdeklődők ezt követően a könyvtár ga-

lériáját vették célba, ahol a Tél-Fény című, 
amatőr fotókiállítás kezdődött nagy érdek-
lődés által övezve. A 11. alkalommal tető alá 
hozott tárlat keretében 32 alkotó 119 fotója, 
valamint a gondozási központ életfája tekint-
hető meg. A megnyitón az új házigazda, Révész 
Júlia  köszöntötte a megjelenteket, majd az ese-
mény eddigi szervezőjét, Bődi Máriát kérte fel 
arra, hogy hivatalosan is bocsássa közszemlére 
az igazán színvonalas anyagot. A képek nagy 
többsége embereket, tájakat, állatokat, termé-
szetet, élethelyzeteket, illetve útiélményeket 
örökít meg, nem egy közülük sajátos megkö-
zelítésből tálalva az adott témát. S, hogy a láto-
gatók se maradjanak feladat nélkül, mindenki 
leadhatta voksát a neki leginkább tetsző fotó-
ra. A három legtöbb szavazatot kapott képet a 
Szentandrási Híradóban is közszemlére teszik a 
szerkesztők. A kiállítás február derekáig várja a 
látogatókat.      B. M.
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Közművelődés

Párhuzamosan két kiállítás is 
nyílt február 4-én az Endrődi 
Népházban. Az emeleti konferen-
cia-teremben Nagy László, a Sár-
rét Múzeum igazgatója ajánlotta 
a látogatók fi gyelmébe „A paraszti 
polgárosodás tárgyi világa, nem-
zeti jelképek” című vándorkiállí-
tást, amely 16 tablóval mutatja be 
a falusi és mezővárosi építészetnek 
a XIX. század második felében le-
zajlott polgárosodás folyamatát, 
annak táji változatait. Fény derül 
e korszakban megszületett tiszta-
szobára és berendezési tárgyaira, 
felfedezhetővé válik, hogy a pa-
rasztságnak milyen módon sike-
rült anyagi megerősödéshez jutnia, 
majd reprezentációs igényének fo-
kozódásával hogyan jelennek meg 
a lakásbelsőkben a nemzeti jelké-
pekkel is díszített emlékek.

A paraszti ízlés térnyerése a dí-
szítőművészet kivirágzásához ve-

zetett, melyet a kiállítás a bútor-
készítés és a fazekasság mestersé-
gén keresztül mutat be. A képek 
érzékeltetik a paraszti gazdaságok 
eszközkészletében bekövetkezett 
19. századi változásokat, és felvil-
lantják a század során végbement 
folyószabályozások nyomán le-
zajlott tájátalakulást, a földmű-
velési módok gyökeres megválto-
zását. A mintegy száz-százötven 
évvel ezelőtti tárgyi világ eredeti 
helyszínén ma már szinte kizáró-
lag tájházainkban őrződött meg. 
A vándorkiállításhoz kapcsolódó 
katalógus a felnőtteknek, a mú-
zeumpedagógiai foglalkoztató fü-
zet pedig a gyermekeknek segít a 
19. században lezajlott fontos tár-
sadalmi, gazdasági, életmódbe-
li változások megismeréséhez. E 
folyamatok a mai napig hatással 
vannak életünkre, ezért a jelenkor 
megértéséhez is nélkülözhetetlen 

MÉDIAPARTNERÜNK

Az emeleten látogatható tárlat bemutatja, hogy a paraszti tradíciók 
között felnövekedett agrárlakosság miként fogadta el a vidéken is 

megjelenő polgári normákat

Tablókon a paraszti polgárosodás
Két tárlat nyílt egyszerre az Endrődi Közösségi Házban

ÚJ HELYSZÍNEN, RÉGI LENDÜLETTEL
A Gyomaendrődi Asztalitenisz Klub tagjai értesítik az éjszakai 

pingpong program érdeklődőit, hogy az eddigi összejövetelek hely-
színe megváltozott. A Népház helyett február 1-től rendszeresen a 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tornatermében tartják a ren-
dezvényt minden pénteken 19 órától. Az asztalitenisz mellett csocsó, 
darts, póker várja a kulturáltan szórakozni vágyó fi atalokat.

tudást nyújtanak. A március 13-
ig megtekinthető kiállítás helyi 
tárgyakkal is kiegészül, melyek a 
paraszti viseleteket mutatják be.
A földszinti nagyteremben ezzel 
azonos időben a Térségi Szociális 
Gondozási Központ gondozottjai-

nak és alkalmazottjainak kézmű-
ves munkáiból nyílt tárlat, amelyet 
Mraucsik Lajosné intézményvezető 
mutatott be az érdeklődőknek. A 
kiállított munkákat március 4-ig 
lehet megtekinteni, munkanap-
okon 12–16 óra között.    B. L. A.

Január elsejétől a Közművelődé-
si- Közgyűjteményi és Turisztikai 
Szolgáltató Intézmény fennható-
sága alá került az Endrődi Népház 
működtetése. A Templárius Alapít-
vány, kuratóriumi elnöke, Ungvölgyi 
János betegsége miatt nem tudta 
tovább vállalni a ház programja-
inak szervezését, ezért visszaadta 
azt a városnak. A közművelődési 
megállapodás közös megegyezéssel 
történő megszüntetését a képviselő-
testület tudomásul vette. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv értelmében az 
alapítvány által pályázott eszközök 
egy része visszatérítés ellenében ma-

rad a gyomaendrődi önkormányzat 
tulajdonában, a további eszközök 
pedig a civil szervezet székhelyén 
segítik a Templomos Lovagrend to-
vábbi munkáját. 

– A házat adósság nélkül és prog-
ramokkal telve adtuk át dr. Szonda 
István intézményvezetőnek. Kér-
tük a város vezetését, hogy a város 
kulturális életét szem előtt tart-
va működtessék azt a jövőben is 
– mondta a váltással kapcsolatban 
Ungvölgyi János, aki közel 5 éven 
át önkéntesen, és teljesen ingyen 
végezte a Népház vezetését. 

–bla–

Váltás a Népházban

A ház a jövőben is a kultúra és a helyi közösségi élet színtere lesz
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Mozaik

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

A földszinten kialakított reggeliző-he-
lyiség a szálláshoz elengedhetetlen szolgál-
tatást nyújtja, egyéb napszakokban pedig 
sörözőként működik. Az otthonosan és 
ízlésesen berendezett Kávézó nyugodt és 
meghitt beszélgetéseknek adhat otthont. A 
„Casablanca-terasz” a gondtalan időtöltés 
színhelye, családok, baráti társaságok, üz-
letemberek kedvelt esti pihenője.

A panzió 500 méterre található a Bar-
langfürdőtől.

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

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

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

A Magyar Turizmus Zrt. 2011-
ben is meghirdeti a Torkos Csü-
törtök akciót, ezúttal azonban 
nem februárban, hanem március 
elején ehetünk féláron. A népha-
gyomány és szokásrend egyik ki-
emelt jelentőségű időszaka a Far-
sang. Ez a Húsvétot megelőző, 
Vízkereszttől Hamvazó Szerdáig 

tartó, váltakozó hosszúságú idő-
szak számos érdekes népszokásnak 
ad teret. Ilyen például a Farsang 
elejét jelző „regélő hétfő” vagy a 
„farsang farkát” jelölő három jeles 
nap, a Húshagyó Kedd, a Hamva-
zó Szerda és a Torkos Csütörtök. 
Torkos Csütörtökön – annak el-
lenére, hogy a húsvéti 40 napos 
böjt kezdetét jelentő Hamva-
zó Szerdát követően ünnepeljük 
– ismét szabad volt húst fogyasz-
tani, sőt bizonyos területeken a 
csütörtöki torkoskodás kötelező 
volt, már csak a farsangi mara-
dékok elfogyasztása céljából is.
Míg tavaly Hamvazószerda febru-
ár 17-ére esett, addig idén ugyanez 
a nap közel egy hónappal később, 
március 9-én lesz. Ebből követ-
kezően a következő nap, Torkos 
Csütörtök a tavalyi február 18-as 
dátummal szemben idén „csak” 
március 10-ére esik.

Márciusban 
torkoskodhatunk

Szeretné megtudni, hogyan né-
zett ki lakóhelye 150 éve? Nem 
kell más tennie, csak ráklikkelni 
a lenti linkre, és megtudhatja. I. 
Ferenc császár 1806-ban rendelte 
el a „Zweite oder Franziszeische 
Landesaufnahme”-t, (második, 
vagy Ferenc-féle ország felmérést), 
amelyet ma a II. katonai felmé-
résnek hívunk. 1819-től  egészen 

1869-ig készültek a földrajzilag 
pontos szemelvények, amelyek 
végül összefüggően ábrázolták a 
teljes birodalmat. A papírokat a 
Magyar Országos Levéltár nagy 
felbontásban beszkennelte és fel-
tette a netre, méghozzá ügyesen 
összekötve a Google Mapsszel, 
osztott képernyőn. Ez azt  jelen-
ti, hogy párhuzamosan nézhetjük 

végig a korabeli állapotot és a mai 
fotókat. A Google képei termé-
szetesen sokkal részletesebbek, de 
a látvány még így is lenyűgöző, 
és biztos, hogy nem csak a tör-
ténészeket köti le. Böngészőjé-
be írja be az alábbi honlapcímet:
 http://archivportal.arcanum.hu/
maps/html/katfelm2b_google.
html

Örménykút hajdanán és napjainkban

Hogyan nézett ki 150 évvel ezelőtt?

Tavaly a jogosultak 34 százaléka, másfélmillió ál-
lampolgár rendelkezett adója egy százalékáról. Ha 
mindenki élt volna a lehetőséggel, akkor 21,1 milliárd 
forint támogatáshoz juthattak volna az egyesületek és 
alapítványok a ténylegesen beérkezett 9,9 milliárd he-
lyett. Az egyszázalékos támogatási mód a nonprofi t 
szféra összes bevételének alig 0,7 százalékát teszi ki, 
szerepe mégis rendkívül fontos. Az adó forintokból 
sokféle közcélt szolgáló érték képződik. Az egy szá-
zalék felajánlása nem kerül semmibe, de rengeteget 
segíthet a civil szervezetek munkájában.

A Körös-szögi Extra kiadását végző Forrásgyűjtő 

Alapítvány életében is komoly szerepe van az adózók 
felajánlásának, amely segítségével a jövőben is bizto-
sítani tudja a lap havi ingyenes kiadását, példányszá-
mának növelését. Ha fontosnak tartja, és elnyerte tet-
szését az újság, arra kérjük, ajánlja fel alapítványunk-
nak adója 1%-át.

Támogatása esetén, rendelkező nyilatkozatát az 
alábbiak szerint töltse ki:

A kedvezményezett adószáma:
18020735-1-04
A kedvezményezett neve: 
Forrásgyűjtő Alapítvány

Kicsivel is sokat segíthet
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Magazin

A zsugorodó használtautó pia-
con egyre nehezebb jó minősé-
gű, megbízható forrásból szár-
mazó, jó állapotú autót találni. 
A vásárló bizony nehéz helyzet-
ben van, hiszen szűkülő kíná-
latból kell választania. A végső 
döntés előtt azonban érdemes 
szem előtt tartani, hogy nem 
csak a 100 000 km alatt futott 
jármű lehet jó vétel.

A használt gépjárműpiacon a 
vásárlók tudatosan a minél alacso-
nyabb kilométeróra állású autókat 
részesítik előnyben. A megfontolt, 
alapos döntés meghozatalához 
azonban a gépkocsik által összesen 
megtett út mellett sok más tényezőt 
is érdemes mérlegelni, hiszen csak 
ezek összegzése nyújthat valós ké-
pet a kiszemelt autó állapotáról. A 
területen jártas, ám neve elhallgatá-
sát kérő szaktanácsadónk óva int a 
meggondolatlan, gyakran hihetet-
lenül kecsegtetőnek tűnő ajánla-
toktól. Azonban véleménye szerint 
a valóban körültekintően választó 
vásárló kitűnő ár-érték aránnyal 
rendelkező gépkocsikhoz juthat a 
jelenlegi szűkös választékból is. Bár-

hol is lelünk az általunk kiszemelt 
autóra, fontos, hogy minél körülte-
kintőbben tájékozódjunk a jármű-
ről, és ne csak a kilométeróra állást 
fi gyeljük. Mindig győződjünk meg 
a gépkocsi előéletéről, szervizköny-
vének tartalmáról és az ismert hasz-
nálati körülményekről, mivel ezek 
nagymértékben meghatározzák a 
gépjármű valódi értékét.

Fontos, hogy lehetőség szerint 
független szervezet által átvizsgált 
autók között válogassunk, hiszen 
így sokkal nagyobb eséllyel talá-
lunk megbízható vételt. Ezek a 
gépkocsik szervizkönyvvel együtt 
kerülnek átadásra, és általában át-
esnek minden olyan kötelező jel-
legű ellenőrzésen, mely a bizton-
ságos közlekedés előfeltétele. Így 

biztosak lehetünk a kilométeróra-
állás hitelességében és bizalommal 
válogathatunk a 100 000 km felett 
futott járművek között is. A csu-
pán néhány éves, de sok kilomé-
terrel rendelkező céges autókat sok 
esetben olyan személyek használ-
ták, akik munkaidejük nagy részét 
utazással töltötték és elsősorban 
autópályán közlekedtek. Ezeknél 
a gépkocsiknál a kiemelt igénybe-
vételt jelentő városi közlekedéssel 
ellentétben, a hosszabb ideig tar-
tó, egyenletes sebesség általában 
kisebb motor- és alkatrészkopást 
eredményez. A ritkább sebesség-
váltás, gyorsítás és fékezés a több 
százezer kilométerre kalibrált mo-
torok élettartamát is pozitívan be-
folyásolják. A több kilométert fu-
tott, de fi atal autók mellett szóló 
érv az is, hogy a kötelezően előírt, 
kilométerfutáshoz kötött szervizek 
során a kopó alkatrészek kicserélés-
re kerülnek, így ezek a gépkocsik 
idősebb korukban is megbízható-
an üzemelnek. A kopó alkatrészek 
kötelező cseréje az első néhány tíz-
ezer kilométer során nem minden 
esetben indokolt, sőt ilyenkor még 
az esetlegesen előforduló gyári hi-
bák is rejtve maradhatnak.

Használtautó vétele esetén kötelező jótállás nem illet meg 
minket, de fogyasztói szerződés esetén szavatossági jogok 

– javítás, csere, árleszállítás, elállás – a vásárlástól számított 
legalább egy évig megilletnek minket

Mire fi gyeljünk használtautó vásárlásakor? 
Ne a kilométeróra állása vezéreljen bennünket a kiválasztáskor!

Kozmann György olimpikon 
kenus, Lola énekesnő, Novák Péter 
kultúrmunkás és Bombera Kriszti-
na műsorvezető. Négy ismert em-
ber, négy különböző életút, valami 
mégis közös bennük. Mindany-
nyian véradók. A Magyar Vörös-
kereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat közös televíziós és rádi-
ós kampányának arcai, valamint 
a narrátor, László Zsolt színművész 
mindannyian önkéntes alapon vál-
lalták a szereplést, és első szóra jöt-
tek, hogy segítsenek. 

– Sajnos, én úgy látom, hogy a 

Kozmann György és Bombera Krisztina természetesnek tartja a véradást

Lola a fi atalokat bíztatja véradásra, Novák Péter a többi korosztályt is

Ismert emberek buzdítanak véradásra
Legyél különleges, legyél rendszeres véradó! – ezt a jelmondatot 
tűzte zászlajára négy ismert ember. Lola, Novák Péter, Bombera 
Krisztina és Kozmann György a társadalmi szerepvállalás egyik 
legfontosabb és legnemesebb formájára, a véradásra hívja fel 
a fi gyelmet a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat közös kampányában. 

fi atalok nem igazán adnak vért. 
A véradás az számunkra csak egy 
icipici tűszúrás, de annak az em-
bernek, aki a másik oldalon van, 

az életét jelentheti. Örülök annak, 
hogy én jöhettem, remélem, hogy 
erre is fel tudom hívni a fi gyelmet 
– mondta Lola, aki reméli minél 
több fi atal követi a példáját.

– Amerikában tudósítóként azt 
tapasztaltam, hogy az önkéntesség 

mulasztani. Jó lenne, ha ez itthon 
sem lenne másképp! – vélekedett 
Bombera Krisztina műsorvezető.

2011 az önkéntesség európai 
éve, így külön öröm az idén 130 
éves Magyar Vöröskereszt számá-
ra, hogy ismert emberek – akik 
maguk is véradók – önként vállal-
ták, hogy tehetségüket, elért ered-
ményeiket és sikereiket felhasznál-
va népszerűsítsék a véradást. 

Legyél különleges, legyél rend-
szeres véradó!

Magyar Vöröskereszt 
Sajtóiroda

az emberek számára teljesen termé-
szetes, a hétköznapi élet része. Az 
önkéntes véradás is olyan dolog, 
amit az emberek nem szoktak el-
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Hungarikum

Nézzünk néhány érdekességet 
azon jellegzetes gyümölcsökről, 
amiből hazánkban pálinkát főz-
nek, persze a lista nem teljes.

Alma. Rendkívül sok fajtája 
létezik, változatos ízvilággal. Az 
elmúlt évtizedekben az alma pár-
latának nem volt becsülete ha-
zánkban, elsősorban a vegyes pá-
linkák előállításánál házasításra 
használták. Napjainkban a fajta-
tisztán feldolgozott almák színes, 
értékes pontok a pálinkakínálat 
palettáján. Szeszhozama: 4-5%, 
mely érték évjárattól, aktuális me-
teorológiai körülményektől függ. 
(A szeszhozam alatt a 100 kg gyü-
mölcsből kinyerhető szesz mérté-
két értjük).

Áfonya. Antioxidánsokban gaz-
dag gyümölcs, így a belőle készí-
tett pálinka az egészségre kedvező 
hatású: párlata vastagbél-gyulladás 
ellen kiváló szer, javítja a látást, fo-
kozza az erek rugalmasságát. De 
csak a fekete áfonya, mert a vadon 
termű vörös áfonya szigorúan vé-
dett faj, szedése tilos!

Birs. A birs elnevezése a legvi-
tatottabb a pálinkamesterek köré-
ben, ugyanis egyaránt használatos 
a birsalma és birskörte kifejezés is, 
holott a gyümölcs neve birs, csak 
formája hasonlíthat almára vagy 
körtére. A pálinka szempontjából 
– a nehéz és körülményes feldolgo-
zás ellenére – jelentősége, elismert-
sége, keresettsége egyre nő, mivel 
párlata behízelgően kedves, inten-
zív jelleggel rendelkezik. Pálinkája 
rendkívül illatos, viaszos, zamatos, 
párlata ötvözi az alma, a körte jel-
legét. A szőrzetét kefével kell el-
távolítani, a cefréje vízigényes, és 
pektinbontó enzim nélkül szinte 
elképzelhetetlen a cefrézése.

Cseresznye. Rendkívül értékes 
és magnéziumban gazdag gyü-
mölcs, erősíti a szívműködést. A 
cseresznyéből készült pálinka ke-

A békési emberek a szilvára 
esküsznek
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Mitől lesz jó nemzeti italunk?
Ötletek és hasznos tanácsok pálinkafőzőknek

„Jó gyümölcsből lehet rossz pálinkát főzni, de 
rossz gyümölcsből lehetetlen jót!” – tartja a pá-
linka alapbölcsesség. Márpedig a magyar gyü-
mölcs – hazánk földrajzi adottságai, a napsü-
téses órák száma, az időjárási viszonyok miatt 
– igazán nagyon jó minőségű. Idehaza minden 
adott a jó pálinka alapanyagok fejlődéséhez, 

hisz ízletesebbnél ízletesebb gyümölcsök te-
remnek. A gyümölcs felhasználásánál fontos az 
érettséget hangsúlyozni, mert az alkoholos erje-
dést a cukor határozza meg, és így a felhasznált 
gyümölcsnek megfelelő cukortartalmúnak kell 
lennie. A gyümölcs „pálinkahozama” is nagy-
részt a cukortartalomtól függ. 

resett, szeszhozama nagy, 6% kö-
rüli, tekintettel a magas cukortar-
talomra. Feldolgozáskor a gyümöl-
csöt magozni és szártalanítani kell, 
a párlathibák megelőzése végett. 

Meggy. Feldolgozása hasonlóan 
történik a cseresznyéhez. Szeszho-
zama: 5%. A meggy párlatait sem 
szabad fahordóban érlelni, a cse-
resznyéhez hasonlóan, hiszen így 
őrizhetjük meg fi nom aromáikat.

Szilva. A szilva az egyik legje-
lentősebb pálinka alapanyag, mivel 
nagy mennyiségben terem. Cukor-
tartalma nagy, kellemes illatú, hosz-
szú érési idejű gyümölcs. Az elmúlt 
század elején volt olyan év, amikor 
az összes főzött pálinka 60 százalé-
ka szilva volt. Szeszhozama: 4-5%.

Őszibarack. Pálinkája kevésbé 
jellegzetes, magozása nehézkes és 
ez az egyik legalacsonyabb szesz-
hozamú gyümölcs (3%), ezért ke-
vesen kísérleteznek vele, és csak 
kevesek főznek kiváló őszibarack-
pálinkát. A legtöbben más gyü-
mölcsökkel együtt cefrézik.

Sárgabarack. A sárgabarack jel-
legzetes hazai pálinka alapanyag, 
az egyik legkiválóbb párlatot lehet 
belőle előállítani. Magas cukortar-
talmú lédús gyümölcs. A cefrézés 
során magozni kell, mivel a mag-
ban lévő anyagok enzim hatására 
hidrogén-cianiddá alakulnak, ami 
erősen mérgező anyag. Szeszhoza-
ma: 4%.

Körte. A körték általában ala-
csony savtartalmúak, tehát meg-
felelő cefrézési technológiát és er-
jesztést megkövetelő gyümölcsök a 
pálinkakészítésénél. Jól átvihetők 
jellegzetességei a párlatba, ha a 
feldolgozás során ügyelünk az aro-
mák érzékenységére. Utóérő típusa 
miatt célszerű és kivárható a teljes 
érettség állapota, így fi nomabb 

aromákat kaphatunk. A cefrézés-
nél a pektinbontás, savkiegészítés 
elengedhetetlen, ennek hiányában 
oxidált, fanyar párlatot kapha-
tunk. Szeszhozama: 4%.

Eper. Itt a faeperre gondolunk, 
nem pedig a földi eperre. A feke-
te és fehér eper éretten nagyon 
ízletes, pálinkájának illata és íze 
egyedi. Olyan sajátos ital, ami még 
a gyümölcspálinkák között is kü-

lönleges. Leggyakrabban a fájából 
készült hordóban érlelik a külön-
böző pálinkákat. A faeper romlik, 
szedése bonyolult, fáról lehullva 
földdel szennyeződve fertőzést 
kaphat. Savszegyén ezért savazni 
kell. Szeszhozama 3%, mivel cse-
kély cukortartalmú.

Szőlőtörköly. A törköly a sző-

A pálinka hungarikum, hogy 
megőrizzük jó hírét és mi is kivá-
ló minőségű terméket fogyaszt-
hassunk, be kell tartanunk né-
hány szabályt.

Penészes, rothadt, romlásnak 
indult gyümölcs erjesztésével ne 
foglalkozzunk, mert a pálinka 
dohos szagú és ízű lesz. Kerül-
jük az éretlen gyümölcs cefrézé-
sét, mert ebből csak kis mennyi-
ségű és gyenge aromájú pálinka 
nyerhető. 

A cefrézendő gyümölcsöt mos-
suk meg a felületén lévő baktéri-
umok miatt. Különösen fontos a 
földről szedett gyümölcs alapos 
mosása, mert a talajbaktériumok 
mérgező anyagot termelnek. 

Az előkészített gyümölcsöt a 
lehetőségekhez képest minél ap-
róbbra kell darabolni. Kajszi-, 
őszibarack és szilva magját távolít-

suk el, mert ezek magbeléből mér-
gező cián-hidrogén szabadul fel.  

A cefretároló edényeket hasz-
nálat előtt alaposan tisztítsuk ki. 
Kerüljük az ásványolajos, kátrá-
nyos, benzines vagy növényvédő-
szerekkel szennyezett edények 
használatát! 

Az erjedés ideje alatt a cefrét 
fertőzéstől, levegőtől védeni kell 
és biztosítani a fejlődő gázok sza-
bad távozását. Legjobb eredmény 
20-25 Celsius-fokos hőmérsékle-
ten érhető el. 

Az erjedés befejeződött, ha 
megszűnik a gázképződés. A ki-
erjedt cefre állás közben gyorsan 
fertőződik, alkoholtartalma pe-
dig párolgás következtében csök-
ken. Ezért gondoskodjunk a ki-
erjedt cefre mielőbbi lefőzéséről, 
vagy légmentes takarásáról és hű-
vös helyen való tárolásáról.  

MIRE ÜGYELJÜNK CEFRÉZÉSKOR?

lőfeldolgozás után a préselésből 
visszamaradó növényi részekből 
álló anyag. Gyorsan romlik, ece-
tesedik, szeszhozama kicsi, kü-
lönleges kezelést igénylő nyers-
anyag. A törkölyt feldolgozásáig 
tömöríteni kell, és levegőtől el-
zárva tárolni. Az édes, fehér szőlő 
törkölye az értékesebb, ha kierje-
dés után azonnal feldolgozzák. A 
jó törköly édes vékony, könnyű 
kocsányú, apró magvú gyengén 
préselt anyag, ezért a  kézi, hagyo-
mányos préselésből nyert törköly 
cukortartalma több, így kierjedési 
foktól és tárolástól függően szesz-
hozamuk 2-5%.

Vadgyümölcsök. A pálinka-
főzdék egyre nagyobb számban 
kísérleteznek a vadgyümölcsökkel 
(som, kökény, bodza, csipkebo-
gyó). A különleges és ismeretlen 
ízvilág egyaránt csábítja a főző-
mestereket és a fogyasztókat. Előb-
bieket az útkeresésre, egyedi pálin-
kák alkotására, utóbbiakat a kós-
tolásra. A vadalma, a vadmeggy, 
a vadcseresznye, a berkenye, vagy 
éppen a vadkörte valóban izgalmas 
munkát és élményt kínál.
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Egészségügyek

A haj az emberi fejen található szőrzet, amely 
mechanikailag is védi a koponyát. Az egyik 
leggyorsabban növő emberi szövet, havonta 
körülbelül 1 centimétert növekszik, ami na-
ponta 0,33 mm-t jelent. Emellett a kinézetünk 
meghatározó tényezője. Ezért van az, hogy a 
haj ritkulása sokszor depressziót és önértékelé-
si zavarokat okoz. De vajon meddig tekinthető 
természetesnek a hajhullás és mikor van szó ko-
paszodásról? 

Fejünkön körülbelül 70–150 ezer hajszál talál-
ható. Hajkoronánk állandóan megújul, hajszála-
ink folyamatosan növekednek, végül kihullanak 
a fejbőrből. Napi 50-100 szál haj elvesztése még 
természetes, azon túl viszont krónikusnak tekint-
hető. A ritkulásnak külső és belső okai lehetnek. 
A belső okok közül talán a leggyakoribb a férfi  
nemi hormonok túltengése, amely nem csak az 
erősebbik nemnek okozhat problémát. Kiválthat-
ja a hajhullást betegség is, például anyagcsere za-
varok, gyógyszerek, mérgezés, vagy a sugárkezelés 
is. A stressz, vagy a túlzott diéta szintén nem ked-
vez hajunk állapotának, mivel a B, az E, vagy a H 
vitamin hiányához vezethet.

A kopaszodás megszüntetésére napjainkban 
számos módszer létezik, és a távoli jövő is tar-
togat ígéretesnek tűnő megoldásokat. Jelenleg 
azonban a leghatékonyabb, végleges megoldást 
jelentő technika a FUE módszer. Ez egyaránt 
jó férfi aknak és nőknek, függetlenül a hajtí-
pustól és az esetlegesen még fennálló hajhullás 
stádiumától.

A beavatkozást a fejbőr és a haj vizsgálata elő-
zi meg. Speciális eszközökkel mérhetővé, illetve 
láthatóvá tudják tenni a szabad szemmel nem 
látható, vagy otthoni eszközökkel nem mérhe-
tő elváltozásokat illetve méreteket. A vizsgálat 
után pedig következhet a hajáthelyezés!

– Egy egyszerű eszközt használnak erre, az 
úgynevezett FUE tűt, amit ráhúznak a hajszál-
ra, és azon keresztül kiemelhető a follikuláris 
egység. Ezeket, az egyszerű fogalmazásban a 
hajszálakat növesztő részeket ültetjük be a fej-
bőr hajhiányos területeire. A páciens döntheti 
el, hogy mennyi hajszálat kíván egy alkalom-
mal áthelyeztetni, meghatározhatja annak sű-
rűségét, elhelyezkedését és akár speciális nö-
vekedési irányát is – avat a részletekbe Csernai 

A FUE módszer

Az új módi neve: hajátültetés
Titkon minden férfi  szeretne dús, egészséges hajkoronát. Van, akinek megadatik, van, 
akinél az évek múlásával kopik meg szépsége, és van olyan, aki soha nem is rendelke-
zett vele. Hajunk minőségét szüleinktől örököljük, de a környezeti tényezők és a táp-
lálkozás is jelentősen befolyásolják állapotát.

Gábor, a Fue Medical Kft. tulajdonosa. 
Az időigényes FUE technikával naponta 

2000 hajszálat lehet átültetni. Az áthelyezés 
egyesével történik, így a beavatkozásnak nincs 
nyoma. A hajszálakat oldalról és hátulról veszik 
ki, arról a területről, ahol a későbbi életkorban 
sem hullik ki a haj. A klinika szakképzett or-
vosai a hajátültetés során lokális érzéstelenítést 
alkalmaznak, így az semmilyen fájdalommal 
nem jár. Nincs vágás, varrás, hegvonal. Az át-
ültetett haj egyszerűen beágyazódik a fejbőrbe, 
és pontosan ugyanúgy viselkedik, mint bárme-
lyik hajszál, ami ott volt.

Az eredmény önmagáért beszél

Az infl uenza nem válogat, egyformán veszé-
lyes minden korosztály számára. Elég egy 
tüsszentés és akár ötven ember is megkaphat-
ja a közvetlen környezetben. A kutatók kö-
pönyegforgató vírusnak nevezik, amelynek 
a szerkezete 20–30 évente teljesen megvál-
tozik, és ilyenkor világméretű járványt okoz. 

Akkor beszélhetünk járványról, ha a lakosság 
legalább 2%-a fertőződik, ilyenkor általában na-
ponta megkétszereződik a betegek száma. 

– Egy új vírus megjelenésére, kivédésére a kuta-
tók sincsenek felkészülve, védekezni ellene csak-
is akkor tudnak, ha az már fertőz. Az orvosok 
leginkább a cseppfertőzés veszélyére hívják fel a 
fi gyelmet, ezt a betegséget ugyanis tüsszentéssel, 
köhögéssel terjesztjük és az orrunkon, szánkon 
belélegezve jut a szervezetünkbe, ahol gyorsan 
elpusztítja a nyálkahártya sejtjeit – árulta el dr. 
Berencsi György virológus.

Az infl uenza vírusok ideális viszonyok mellett a 
0–5 Celsius-fok közötti hőmérsékleten és nedves 
párás levegőn sokáig életben maradnak és fertőz-
nek. Ilyenkor például egy zsúfolt helyiségben egy 
tüsszentéssel 500 embernek is átadhatjuk a nem 
kívánt kórokozókat.

Magyarország területén közel 70 háziorvos 

Az infl uenza feladata, hogy az infl uenza gyanús betegektől 
mintát vegyenek, és ezt egy budapesti intézetbe 
küldjék, ahol kiderül valóban a vírus okozta-e a 
tüneteket. Az Országos Epidemiológiai Központ-
ba beérkezett folyadékot tojásokba fecskendezik, 
melyeket közben alulról világítanak meg, így jól 
látszik az embrió, amibe az anyagot juttatni kell. 
A sterilizált szalmonellamentes tyúktojás a leg-
egyszerűbben kezelhető és legolcsóbb táptalaj az 
infl uenza vírus szaporításához. Néhány nap múl-
va a tojásokat felbontják és kiszívatják belőlük a 
képződött nedveket, hogy meg tudják vizsgálni 
kialakult, szaporodott-e bennük a vírus.

A másik eljárás egyszerűbb és gyorsabb. Ez a 
kék színű folyadék úgy segít felismerni az infl u-
enzát, hogy megfesti a sejteket, így ha a megfelelő 
kezelés után a lemezt egy mikroszkóp alá teszik és 
azt ultraibolya fénnyel világítják át, a vírussal fer-
tőzött sejtek zölden fl uoreszkálni kezdenek, tehát 
a sejtek gazdája infl uenzával fertőzött.

A kutatók az Egészségügyi Világszervezet ada-
tai alapján évről évre legyártják a megfelelő mi-
nőségű és mennyiségű oltóanyagot. Magyaror-
szágon ez közel másfél millió ampullát jelent, ami 
egy átlagos járvány esetén bőven elegendő, ám a 
gyártók felkészülnek arra is, hogy rendkívüli eset-
ben ennek akár a többszörösét állítsák elő.

Ez az oltás azonban csak megelőzésre szolgál. 
Ha netán elkapjuk a vírust, nem tehetünk egye-
bet, mint hogy elmegyünk háziorvosunkhoz.

Aktuális véradások
A Magyar Vörös-

kereszt szarvasi és 
gyomaend rődi terü-
leti szervezete által 
tervezett aktuális 
véradások. Február 
14., hétfő, 8.00–
12.00: SZÁMK 
Vajda Péter Mű-
velődési Központ, 

Szarvas, Kossuth tér 3. Február 18., péntek, 
8.00–11.00: KOMÉP Kft., Szarvas, Ipartelepi 
u. 2. Február 21., hétfő, 8.00–11.00: Endrődi 
Közösségi Ház, Gyomaendrőd, Blaha u. 21. 
Február 22., kedd, 8.00–12.00:  Körös Mű-
velődési Ház és Könyvtár, Békésszentandrás, 
István király u. 16. Március 7., hétfő, 8.00–
12.00: SZÁMK Vajda Péter Művelődési Köz-
pont, Szarvas, Kossuth tér 3. Március 8., kedd, 
8.00–12.00:  Szent István Egyetem Víz- és 
Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas, Szabad-
ság út 1–3.

Arra kérik a véradókat, hogy feltétlenül vi-
gyék magukkal TAJ kártyájukat, személyi iga-
zolványukat, lakcímkártyájukat, illetve a vér-
adó értesítőt, ezen felül minden véradás előtt 
feltétlenül étkezzenek!
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Január 21-től új elnök irányítja a Gyoma-
endrődi Futball Clubot. A vezetőség választás-
ra azok után került sor, hogy az egyesület év 
eleji közgyűlésén lemondott posztjáról Szaba-
dos György és Fülöp Zoltán társelnök, valamint 
az elnökség több tagja. A sebtében kijelölt jelö-
lőbizottságnak két hete volt arra, hogy az újra 
összehívott tisztújító közgyűlésig megtalálja 
a leköszönő személyek utódját. Az újra ösz-
szehívott tisztújító közgyűlésen azután Fülöp 
Zoltánt választották meg elnöknek, a héttagú 
elnökségbe pedig Hunya Péter, Vaszkó Béla, 
Fekécs Imre, Béres János, Bóczér Tibor és Magyar 
Péter került.

Hír még a klub háza tájáról, hogy a megyei I. 
osztályú felnőtt csapat január 18-án megkezdte 
a téli felkészülést. Az ősszel Erdős Gyula öröké-
be lépő Tóth Ferenc mandátumát az év végéig 
meghosszabbította a vezetőség. A csapat felké-
szülési programjában heti négy edzés szerepel, 
valamint minden hétvégére jut egy edzőmérkő-
zés is a bajnokság március eleji rajtjáig.

Az öltözőből az első tréning óta hiányzik a 
körösladányi kapus, Kiss Sándor, valamint a 
két dévaványai támadó, Czakó László és Ernyes 
Róbert. Ők valamennyien nevelő egyesüle-
tükbe igazoltak vissza. A többiekkel egyelőre 
csupán egyetlen új fi ú, Werle Tibor rója a kö-
röket, akinek a szerződtetése már ősszel képbe 
került, de végül az idényt Békésen töltötte. A 
Gyomaendrődön nem ismeretlen középpályás 
visszatérésére nagy szüksége volna a várakozá-
son alul teljesítő együttesnek, mindez azonban 
közel sem tekinthető biztosnak.

B. M.

Vezetőségválasztás a 
Gyomaendrődi FC-nélFolytatás az 1. oldalról

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) által szerve-
zett Héraklész gálán az ifj úsági olimpia érmesei 
mellett a sportágankénti legjobb fi úk és leá-
nyok, a sportági összesítésben egyéni legjobbak, 
a 2-4 fős fi ú- és leánycsapatok, valamint nagy-
csapatok (csapatsportok) díjazására került sor. 
A mi szemszögünkből a kajak-kenu sportágat 
kísérte megkülönböztetett fi gyelem, ahol az 
év legjobb férfi  versenyzője a szarvasi Domb-
vári Bence lett, többek között a moszkvai ifi  
Eb-n elért eredményeiknek köszönhetően. A 
TeleSport különdíját pedig a szingapúri ifi  
olimpia gyomaendrődi bajnoka, Tótka Sándor 
nyerte, amit Schulek Csaba főszerkesztőtől ve-
hetett át. 

Az ifj úsági olimpia érmeseinek Kozák Danuta 
világbajnok kajakos adott át elismeréseket, aki 
a Sportime Magazin, Társadalmi Összefogás a 
Magyar Sportért és Utánpótlásért programjá-
nak egyik arca.
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A Héraklész Programban foglalkoztatott húsz sportág legjobbjai mellett az Ifj úsági 
Olimpián érmet szerzett fi atalokat külön díjazták

Héraklész gála

Az idén tízesztendős, állami utánpótlás-me-
nedzselő Héraklész programon keresztül, mint-
egy 1800 – 14–23 éves – sportoló kap támo-
gatást; többek közt edzőtáborok, létesítmény 
feltételek biztosítása, tudományos háttér- és 
sportegészségügyi ellátás, valamint a sportin-
formatikai rendszer működtetése, fi nanszíro-
zása terén. A program közel 120 fő utánpótlás-
edző javadalmazását is biztosítja. A fi atalok kö-
zül néhányan már a londoni ötkarikás játékok 
kvalifi kációjában is részt vesznek.

A harmadik helyről várhatja a megyei I. 
osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi foly-
tatását a Kondorosi TE labdarúgó-csapata. 
Ez a pozíció jobb hazai mérleggel előkelőbb 
is lehetett volna, de a társaság saját pályáján 
mintha meg lett volna babonázva. Az idényt 
az idegenbeli produktum mentette meg: há-
zon kívül ugyanis mindössze két pontot ve-
szített Hanyecz János legénysége.

– Igyekeztünk versenyképessé tenni csapa-
tunkat, hogy ott lehessünk a bajnoki címért fo-
lyó csatában. A célokat részben teljesítettük, hi-
szen a harmadik helyen állunk, és hátrányunk 
is mindössze három pont az élen álló Békéssel 
szemben. Feszültséget csak a hazai sikertelen-
ség okozott. Furcsa módon idegenben sokkal 
jobban szerepeltünk, miután egyetlen kivétel-
lel mindenhol nyerni tudtunk. Ezzel szemben 
hazai pályán, mintha valamiféle átok ült volna 
rajtunk: döntetlenek és vereségek jöttek sorban, 
és csak az utolsó, már tavaszinak számító mér-
kőzésen sikerült első győzelmünket begyűjteni 
– mondta Gráfi k Krisztián elnök a csapat őszi 
szereplése kapcsán, aki az új évadra is kitért. 
A vezető egyértelműen cáfolta azon híreket, 
hogy Hanyecz János edzővel szakítottak volna 
a gyenge hazai teljesítmény miatt.

– Változatlan szakmai stábbal kezdtük meg 
a felkészülést január végén. Igyekeztünk sza-
kítani az utóbbi évek „játékospolitikájával”, és 
a három legügyesebb játékosunkat felvittük a 
felnőttek közé. Célunk a jelenlegi keret egyben 

Örülni igazából csak a vidéki mérkőzések után tudtak a kondorosi játékosok

Bizonyítványosztás

tartása, amelyet képesnek tartunk arra, hogy 
megőrizze helyét, illetve javítson azon. Bár 
az idei költségvetésünk nem tenné lehetővé a 
harmadosztályú szereplést, ha a bajnokság vé-

gén megfelelő pozícióba kerülnénk, akkor az 
önkormányzattal és a legjelentősebb támoga-
tóinkkal nyilván megkonzultálnánk a hogyan 
továbbot!     –bam–
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A szarvasi csapat megvédte tavalyi elsőségét az 
Unitrans Kupa öregfi úk teremlabdarúgó-tor-
nán, amelyet január 22-én második alkalom-
mal bonyolítottak le négy csapat részvételével. 

A kondorosi Petőfi  István Általános Iskola sport-
csarnokában bizony aligha gondolta volna bárki is, 
hogy milyen jelentőséggel bír majd a nyitómérkő-
zés utolsó pillanatában esett gól. Mint utóbb kide-
rült, tornagyőzelmet ért a szarvasiaknak, mivel ezzel 
győzték le az igen jól küzdő Békésszentandrást. A 
folytatásban ugyanis a Martfűt mindhárom együttes 
legyőzte, a szentandrásiak pedig szoros derbin meg-
verték a házigazdákat. A záró összecsapáson ezáltal a 
kondorosiaknak hat találattal kellett volna felülmúl-
niuk a Szarvast ahhoz, hogy elhódítsák a vándorser-
leget. Három–egyre már vezettek is, azonban a vége 
mégis „iksz” lett, a megszerzett pont pedig minden 
további számolgatás nélkül elegendő volt a szarvasi-
ak végső sikeréhez. Az eredményhirdetést a Napsugár 

Vendéglőben tartották meg, ahol vadételekből készült 
ízletes estebéddel várták a megfáradt labdarúgókat. 

– A torna idén is elérte célját, hiszen számos egyko-
ri játszótársat, vagy ellenfelet sikerült pályára csalo-
gatnunk, illetve a küzdelmek végén fehér asztal mellé 
ültetnünk, ahol mód nyílt a régi sztorik feleleveníté-
sére – összegezte a tapasztalatokat Rozsán Csongor, 
az Unitrans Kft. ügyvezetője, aki tavaly februárban 
hagyományteremtő szándékkal hívta életre a soro-
zatot. A hetvenes-nyolcvanas évek egyik kiváló szar-
vasi futballistájától azt is megtudtuk, hogy jövőre 
Békésszentandrás vállalta magára a vendéglátó szere-
pet, igaz megfelelő terem híján a szarvasi Alkotmány 
utcai sportcsarnok lesz a helyszín.

Eredmények: Békésszentandrás–Szarvas 2–3, 
Martfű–Kondoros 1–2, Kondoros–Békésszentandrás 
3–4, Szarvas–Martfű 10–0, Békésszentandrás–
Martfű 6–1, Kondoros–Szarvas 3–3. Végeredmény: 
1. Szarvas 7 pont, 2. Békésszentandrás 6, 3. Kondo-
ros 4, 4. Martfű 0.                                          –bam–

A házigazda kondorosi együttes

Szarvasi címvédés teremben
Remek kezdés után a bajnok-
ság fi nisére alaposan visszaesett 
a Békésszentandrási Hunyadi 
SE megyei II. osztályú labdarú-
gó-csapata, ezáltal csupán a 6. 
helyről várhatja a tavaszi foly-
tatást. Ha azt vesszük, hogy a 
10. játékhétig veretlenül vezet-
te a mezőnyt a társaság, akkor 
az ősszel elért eredményt csaló-
dásnak lehet tekinteni, az egy 
évvel korábbi állapotokhoz vi-
szonyítva azonban ez is komoly 
előrelépésnek számít.

– Mindenképp szerettük volna 
feledtetni az elmúlt évet, és folytat-
ni a tavasszal megkezdett munkát. 
Célunk az első három hely valame-
lyikének megszerzése és egy táma-
dó szellemű csapat kialakítása volt, 
az erősítéseket is ennek rendeltük 
alá. Azt gondolom nem tűztünk ki 
teljesíthetetlen tervet, hiszen olyan 
meghatározó labdarúgókat igazol-
tunk, mint a gólerős Ugrai Sándor, 
a visszatérő Kovács Norbert és Csipai 
Csaba, illetve újra számíthattunk a 
hosszú eltiltását letöltő Bobvos Fe-
renc játékára is – idézte fel a nyári 
történéseket Varga László edző.

Egy darabig úgy tűnt, hogy az 
együttes a pályán realizálja a ve-
zetés elképzeléseit, aztán mégsem 
lett belőle semmi, mert a bajnok-
ság utolsó harmadára alaposan „le-
eresztett”! Ennek okát a tapasztalt 
mester több kedvezőtlen összete-
vőben látja. 

– A felkészülésünk jól sikerült, 
az edzőmeccseken megtaláltuk a 
legjobb szerkezetű csapatot, amit 
a kezdeti eredmények is igazoltak. 
A tizedik fordulóig ötpontos előny-
nyel vezettük a tabellát, veretlen 
teljesítménnyel, mindössze egyet-
len döntetlennel. Sajnos az utol-
só hat meccsre mintha kicserélték 
volna a csapatot. A gyengébb telje-
sítményben egyaránt közrejátszot-
tak eltiltások, játékvezetői tévedé-
sek és morális problémák. A baj-
nokság kétharmadáig egymásért is 
tudtak küzdeni a fi úk, a sorozatos 
kiállítások után azonban ez az egy-
ség megbomlott – indokolt a tré-
ner, hozzátéve, hogy az elmaradást 
nem tartja behozhatatlannak. 

Békésszentandráson nem gon-
dolkodnak erősítésekben, sokkal 
inkább a jelenlegi együttesük meg-
tartása a céljuk, amelyet alkalmas-
nak vélnek terveik realizálására.

B. M.

Bizonyítvány-
osztás

Február 12., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarva-
si Körös ASE–Szentesi Kinizsi 
SZITE, Szarvas, Fő téri iskola tor-
nacsarnoka, 10.00.
Labdarúgás. Előkészületi mér-
kőzések: Kondorosi TE–Vár-
fürdő-Gyulai TFC, Kondoros, 
11.00. Békésszentandrási HMSE–
Csabacsűd SE, Békésszentandrás, 
14.00.
Február 13., vasárnap
Röplabda. Fakupa, mix-bajnok-
ság, 4. forduló, Szarvas, Petőfi  ut-
cai sportcsarnok, 9.00.
Február 16., szerda
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zés: Kondorosi TE–Szabadkígyósi 
SZSC, Kondoros, 18.00.
Február 19., szombat
Íjászat. XIII. Szarvasi Körös Íjász-
verseny, Szarvas, Petőfi  utcai sport-
csarnok, 9.30. 

Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zés: Kondorosi TE–Békéscsabai 
MÁV SE, Kondoros, 11.00.
Sakk. Körös Kupa, megyei csa-
patbajnokság: Békésszentandrási 
HMSE–Orosháza SE, 
Békésszentandrás, Körös Művelő-
dési Ház, 9.00. 
Február 20. vasárnap
Aerobik. Területi diákolimpia, 1. 
forduló, Szarvas, Alkotmány utcai 
sportcsarnok 11.00
Február 26., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarvasi Kö-
rös ASE–Mezőtúri AFC, Szarvas, 
Fő téri tornacsarnok 10.00. 
Labdarúgás. Előkészületi mérkő-
zés: Szarvasi FC–Csabacsűd SE, 
Szarvas, 14.00.
Március 5., szombat
Labdarúgás. NB III: Szarvasi FC–

Tisza Volán SC, Szarvas, 14.30. 
Megye I: Gyomaendrődi FC–
Szeghalmi FC, Gyomaendrőd, 
14.30. Megye II: Békésszentandrási 
HMSE–Nagyszénás SE, 
Békésszentandrás, 14.30.
Március 12., szombat
Asztalitenisz. NB III: Szarvasi 
Körös ASE–Kecskeméti Spartacus 
és Közösségi Tér, Szarvas, Fő téri 
iskola tornacsarnoka, 10.00.
Labdarúgás. Megyei I: Kondorosi 
TE–Gyoma end rődi FC, Kondoros, 
14.30. Megye III: Szarvasi LSZK–
Szarvasi FC II., Szarvas, 14.30. Kar-
dos-Örménykút KSK–Kötegyáni 
SK, Kardos, 14.30.
Röplabda. Megyei amatőr baj-
nokság, Szarvas, Petőfi  utcai sport-
csarnok, 9.00.
Március 13., vasárnap
Labdarúgás. Megye I: Csabacsűd 
SE–Békési FC, Csabacsűd, 14.30.

SPORTMŰSOR

MÉDIAPARTNERÜNK
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Szabadidő

Roman Polanski alkotásaiból

Receptcsere Rablóhalak horgászata jég hátán
A Körös mentén élünk, így azután a Körös-szögi Extrában nem fe-
ledkezhetünk meg a horgászokról, akiket apró, ám hasznos tippek-
kel próbálunk eredményesebb fogáshoz segíteni a békésszentand-
rási PECA-SPORT Horgászüzlet támogatásával.

Hölgyolvasóink 
változatlan elán-
nal tartják életben 
rovatunkat. Az 
aktuálisan bekül-
dött receptek közül 

februárban a spanyolok nem-
zeti eledelére, a paellára esett a 
választásunk, amit a multina-
cionális áruházaknak köszön-
hetően nálunk is egyre többen 
ismernek. A fi nom, könnyen és 
változatosan elkészíthető egy-
tálételt a szarvasi Soós Beátának 
köszönhetően oszthatjuk meg 
olvasóinkkal. 

Paella
A paella összetevői sokszor vál-

tozhatnak, attól függően, hogy mi 
leledzik a kamrában. 

Alapanyaga mindig rizs, általá-
ban valami húsfélével elkészítve. 
Egy dologhoz kell csupán ragasz-
kodni: sáfrány nélkül nincs paella. 

Hozzávalók: 1 vöröshagyma, 1 
gerezd fokhagyma, 2 ek. olívaolaj, 
20 dkg hosszú szemű rizs,  1/2 li-
ter tyúkhúsleves (lehet instant is), 
1 teáskanál sáfrány, 50 dkg csirke-
mell fi lé, 1 ek. vaj,  20 dkg zeller, 
1 paprika, 1 sárgarépa, 5 dkg ki-
rályrák, 15 dkg mélyhűtött kagy-
ló (vagy tenger gyümölcsei), 20 
dkg zöldborsó, só, bors, citrom.
Elkészítés: A hagymát meghámoz-
zuk és felszeleteljük, a fokhagymát 
áttörjük. Ezután mindkettőt forró 
olajban megpirítsuk. Hozzátesz-
szük a megmosott, lecsepegtetett 
rizst, majd felöltjük a tyúkhúsle-
vessel és sáfránnyal ízesítjük, szí-
nezzük. Közepes tűzön főzzük kb. 
20 percig. Ezután a megmosott 
és lecsöpögtetett csirkemellet vé-
kony csíkokra vágjuk, és kb. 5-7. 
perc alatt mindkét oldalát pirosra 
süssük. Közben a zellert, paprikát, 
sárgarépát apró kockákra vágjuk. 
Végezetül hozzáadjuk a rizshez a 
zöldségeket, a kagylót, a borsót, és 
a csirkemellet is, majd kb. tíz per-
cig főzzük. Sóval, borssal ízesítsük, 
majd citrommal tálaljuk.

Változatlanul várjuk fényképes 
receptjeiket! Címünk:  Körös-
szögi Extra, 5540 Szarvas, Sport u. 
12.  korosextra@gmail.com

Legutóbb a keszegezés és pontyo-
zás technikáját próbáltuk átplán-
tálni olvasóinknak a lékhorgászás 
„tudományából”, most a rablóhalak 
„rabul ejtéséről” lesz szó, méghoz-
zá a jól bevált élőhalas úszózásról. 
Köztudott dolog, hogy télen a csu-
ka, a sügér és a süllő is elég aktí-
van táplálkozik, ezért ekkor is hor-
gászhatunk rájuk a lehetőségeknek 
megfelelően. Azélőhalas úszózás rá-
adásul nem igényel komolyabb fel-
szerelést. Nincs szükség remek bo-
tokra, orsókra, mert ezek könnyen 
odafagyhatnak a jéghez, megsérül-
hetnek. Bár a gyártók erre az eshe-
tőségre „kifejlesztették” a lékes pál-
cát, de a célnak megfelel egy rövid 
bot is tárolóorsóval, hiszen komoly 
fárasztásra nem igazán számítha-
tunk. Az élőhalas úszózás elég pasz-
szív módszer, de a jeges horgászatok 
egyik legsikeresebb módja. 

Csukához feltétlenül használ-
junk drótelőkét, és válasszunk 
belső vezetésű úszót, mivel ez úgy 
helyezhető el a lékben, hogy a da-
milnak nem kell érintenie a vizet. 
Ez főként akkor előnyös, ha a mí-
nuszokban pillézik a lék széle, és 
könnyen odafagyhat a zsinór. Má-
sik előnye, hogy magasított, feketé-
re festett bóbitája van, így messziről 
is jól látható. Sügérre és süllőre egy 
15-20 gramm dobósúly körüli rö-
vid botocskát használjunk, ami leg-
inkább egy könnyű pergetőre emlé-
keztet. Érzékeny, de egy-egy csukát 
is különösebb probléma nélkül ki 

lehet vele óvatoskodni. Leginkább 
az úszóra ügyelünk, hiszen itt egy-
szerre kell fi noman kisúlyozottnak 
és távolról is jól láthatónak lennie. 
Tökéletesen megfelel rá egy hosszú 
karbon antennás habúszó, de ha 
nem kell eltávolodni a léktől, a stick 
típusú is alkalmazható.

A készséget óvatosan engedjük le 
a léken, a csali kerüljön pontosan a 
lék alá. A botot támasszuk fel, hogy 
a zsinór ne érjen a jéghez, mert oda-
fagyhat, a legjobb ha a spicce pon-
tosan a lék fölött van. Ha fárasztás-
ra kerül sor, a bot spiccét dugjuk 
a víz alá, így a lék széle nem tehet 
kárt a vékony (15-17 mm) zsinór-
ban. Lehetőség szerint több helyen 
fúrjunk a jégbe, mert ha hosszabb 
ideig nincs kapásunk, így tovább 
vándorolhatunk egy gyümölcsö-
zőbb hely reményében.

A horgászat befejezésekor a leg-
fontosabb teendőnk a lékek megje-
lölése, ennek elmulasztása ugyanis 
súlyos balesetet eredményezhet, 
ami büntetőjogi felelősségrevonást 
von maga után!                     –kzs–
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Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjte-
mény. Városi Képtár, Kossuth út 11. Infor-
mációk: ℡ (+36-66) 283-524.

Honti Műhely Galéria. Kisréti utca 19. 
Információk: ℡ (+36-66) 282-205.

Rózsahegyi Kálmán-gyűjtemény. Ró-
zsahegyi Kálmán Általános Iskola, Népliget 
út 2. Információk: ℡ (+36-66) 283-938.

Gyomai Tájház és Alkotóház. Zrínyi M. 
u. 2. Információk: ℡ (+36-70) 635-3345.

Kunkovács László fotókiállítása. 
Endrődi Tájház, Sugár u. 20. Információk, 
látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 283-524.

Kner Nyomdaipari Múzeum. Kner 
Nyomda, Kossuth út 16. Információk, láto-
gatás bejelentése: ℡ (+36-66) 581-640.

Sóczó Motorkerékpár Múzeum. Hősök 
útja 58. Információk: ℡ (+36-66) 284-914.

Érdemes megnézni GYOMAENDRŐD

KONDOROS
Kondorosi Tájház. Ady Endre u. 12. 

Információ: ℡ (+36-66) 388-389.

Szárazmalom. Ady Endre u. 1. Infor-
mációk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-66) 
216-608.

Szlovák Tájház. Hoff man János u. Infor-
mációk, látogatás bejelentése: ℡ (+36-20) 
228-8809.

Tessedik városa hajdan és ma – Domán 
Imre néprajzi gyűjteménye. Tessedik Sá-
muel Múzeum, Vajda P. u. 1. Információk: 
℡ (+36-66) 216-608.

Ruzicskay Gyűjtemény. Ruzicskay Al-
kotóház, Erzsébet-liget. Információk: ℡ 
(+36-66) 312-042.

Sárarany Szalmaház és Kézműves Por-
ta. Ezüstszőlő, III. külker. 350. Informáci-
ók: ℡ (+36-20) 524-1827.

SZARVAS

HUNYA
Falumúzeum. Óvoda u. 8. Információk: 

℡ (+36-66) 294-883.

GYEREKELŐADÁS A NÉPHÁZBAN

Az ördög három 
aranyhajszála

zenés mesejáték 
a Szegedi Miniszínház előadásában

2011. február 23. (szerda), 10.00 óra, 
Gyomaendrőd, Endrődi Népház

A csongrádi megyeszékhelyről érkező uta-
zó társulat egy népszerű Grimm-mesét, 
Az ördög három aranyhajszálát hozza el a 
gyomaendrődi gyermekeknek február 23-
án az Endrődi Népházba.
Ez a történet nem új. A szegény molnárle-
génynek megjósolják, hogy a király lányát ve-
szi feleségül, a király pedig, hogy ezt megaka-
dályozza, három aranyhajszálat kér az ördög 
fejéről. A 1985-ben alakult színház több is-
mert mesét is repertoáron tart, például A há-
rom szabólegényt, a Csipkerózsikát, az Alad-
dint, vagy Mátyás király történeteit, de olyan 
kevésbé ismert darabokat is játsszanak, mint 
a Brúnó bácsi, az erdőmester, A titkos tudós 
vagy a Kaland az ősisuliban. Ezek egytől 
egyig zenés mesejátékok, egy kivétel azonban 
akad. Sivatagi Show címmel gyermekkoncer-
tet láthat a néző, élőbábokkal, már ha éppen 
erre az előadásra látogat el.
Belépő: 300,- Ft.

GYERMEKSZÍNHÁZ
Bérletes előadás, a SZÁMK 

Vajda Péter Művelődési Központ 
2010/2011-es évadja.

Hamupipőke

zenés mesejáték 
a Nektár Színház előadásában 
2011. március 10. (csütörtök), 

10.00 és 14.00 óra
A Hamupipőke talán a legismertebb 

Grimm mese. Az árván maradt leány sorsát 
elmesélő történet minden gyerek kedvence. 
Mi is hűen követjük Hamupipőkét a királyi 
palotába! Neki is, mint minden mesehős-
nek, meg kell szenvednie a boldogságért, de 
az édesapjától kapott útmutató – légy jó és 
tisztaszívű – segíti célja elérésében. Így tudja 
elviselni mostoha-
anyja és nővérei ke-
gyetlenkedéseit. Ez a 
mindent legyőző hit 
és szeretet vezeti a 
Tündér segítségével 
a Herceg karjaiba!

A további előadások időpontja: 2011. 
április 14. Jegy ára: óvodás: 500,- Ft, isko-
lás: 600,- Ft. 
Információ, jegyelővétel:  (66) 311-464.

Február 12., szombat
17.00: Farsangi Táncház, SZÁMK Vaj-

da Péter Művelődési Központ Pinceklubja.
19.00: Békésszentandrási Baráti Szövetség 
farsangi bálja, Békésszentandrás, Körös Mű-
velődési Ház.

Február 13., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár,
Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
Február 16., szerda
18.00: Karaoke Karaván a Csaba Rádióval, 
Gyomaendrőd, Th ree Rivers Pub. 
Február 19., szombat
9:00: Szülőföldünk Békés Megye, Szarvas,
SZÁMK Vajda Péter Művelődési Központ.
A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művésze-

ti és Közművelődési Nonprofi t Kft. Kulturális 
Irodája több művészeti ágat magába foglaló 
minősítő fesztivált hirdet, a megyében működő 
amatőr művészeti csoportok és szólisták szá-
mára. Szarvason a komolyzene képviselői ran-
devúznak.

14.00: Hunyadi János Általános Iskola al-
sós farsangja, Békésszentandrás, Körös Műve-
lődési Ház.

18.00: Sportbál, 
Csabacsűd, Művelődési Ház.

Február 21., hétfő
14.00: Aranyfonál versmondó verseny, 

Gyomaendrőd, Határ Győző Városi Könyvtár.
Február 23., szerda
10.00: Gyermekszínház – Az ördög három 

aranyhajszála (zenés mesejáték),
Gyomaendrőd, Endrődi Népház.
Február 25., péntek
17.00: A kommunizmus áldozatainak em-

léknapja, Békésszentandrás, Hősök szobra.
Február 26., szombat
14.00: Hunyadi János Általános Isko-

la felsős farsangja, Békésszentandrás, Körös 
Művelődési Ház.

18.00: Jelmezes bál, Gyomaendrőd, Th ree 
Rivers Pub.  

Március 2., szerda
18.00: Galaktika Baráti Kör, Gyomaend-

rőd, Katona József Városi Művelődési Központ. 
Március 8., kedd
18.30: Trio Duecento Corde, Szarvas, 

Tessedik Sámuel Múzeum.
Március 10., csütörtök
10.00 és 14.00: Gyermekszínház – Hamu-

pipőke (zenés mesejáték), Szarvas, SZÁMK 
Vajda Péter Művelődési Központ.

Március 13., vasárnap
7.00: Országos állat- és kirakodóvásár, 

Gyomaendrőd, Endrődi városrész.
Március 15., kedd
10.00: Nemzeti ünnep, Gyomaendrőd, Hő-

sök tere (Endrőd).
14.00: Emlékkiállítás az 1848-49-es for-

radalom és szabadságharc évfordulóján, 
Csabacsűd, Községi Könyvtár.

17.00: Községi megemlékezés az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évforduló-
jára, Békésszentandrás, Kossuth Emlékpark.
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Szivárvány

A férj életében először veszi a 
bátorságot, hogy a  munkaidő vé-
ge előtt fél órával lelépjen a mun-
kahelyéről. Boldogan megy haza, 
hogy meglepje a feleségét, azonban 
a bejárati ajtón belépve drága  szi-
var füstje üti meg  az orrát. A háló-
szobába belesve aztán meg is látja 
a  főnökét, amint meztelenül han-
cúrozik a feleségével. Szemlesütve 
visszarohan az  irodájába, gyorsan 
ledobja a kabátját a fogasra, beül 
a székébe, és még mindig hevesen 
zakatoló szívvel megtörli a hom-
lokát: 

– Hu vazze! Majdnem lebuk-
tam...  

*
Két barát beszélget:
– Miért állsz ki az erkélyre, ami-

kor az anyósod énekel?
– Tudod, nehogy azt higgyék a 

szomszédok, hogy verem.
*

Nagypapa mesél az unokáinak a 
háborús emlékeiből:

– Egyszer egy teljes századot tet-
tem harcképtelenné, teljesen egye-
dül!

– Tényleg? Tüzér voltál?
– Nem, szakács...

*
Százados mondja az újoncnak:
– Katona, ne pofázzon vissza, néz-

ze meg ott, abban a távoli bokorban, 
hogy ott vagyok-e mögötte!

Katona bokorig el, majd vissza 
és jelent.

– Százados úr, jelentem ott van, 
de le van takarva papírral.

*
Brezsnyev meghal, és felkerül a 

mennyországba, de ott már szabad 
választás van, a páciensek eldönt-
hetik, melyik részlegbe akartak 
menni, a szocialistába vagy a kapi-
talistába. Leonyid természetesen a 
szocialistát választja, ám napokig 
csak zsíros kenyeret kap a beköltö-
zés után. Egy hét múlva megunja, 
és megkérdezi Szent Pétert:

– Elnézést, Péter elvtárs, nem 
tudnának más ételt is adni, mint 
zsíros kenyeret?

Péter morózusan válaszol:
– Egy emberre nem főzünk!

Vidám sarok
A csabacsűdi Szenczi János meg-

lehetősen univerzális ember. A he-
lyi, országos szintű Hobbibörzék 
szervezője ezúttal teljesen új ol-
daláról mutatkozik meg, ugyanis 
nem csak gyűjtőszenvedélye átla-
gon felüli, de az 1848-49-es for-
radalommal és szabadságharccal 
kapcsolatos ismerete és érdeklő-
dése is. Ennek apropóján az ese-
mény évfordulóján, március 15-én 
második alkalommal szervez em-
lékkiállítást a csabacsűdi Községi 
Könyvtárban, melynek keretében 
különböző eredeti ’48-as ereklyék, 
illetve valósághű másolatok lesz-
nek megtekinthetők. 

– Saját gyűjteményemből, illet-
ve egy veszprémi szabóságtól köl-
csönbe kapva, tucatnyi honvéd, 
illetve huszár egyenruha lesz majd 
látható a kiállítás keretében, amely 
a tavaly hagyományteremtő szán-
dékkal életre keltett rendezvény 
folytatása is egyben. E mellett az 
érdeklődők szemügyre vehetnek 
elöltöltős fegyvereket, negyven-
nyolcas kardokat, tablók segítségé-
vel különböző csatákat elevenítünk 
fel, és lesz ólomkatona kiállítás is – 
foglalta össze a tárlat legfontosabb 
elemeit a szervező.

Egy ilyen színvonalas kiállítás 
aligha képzelhető el külső segít-

Szenczi János és a féletett ereklyéi

1848-as emlékkiállítás Csabacsűdön

ség nélkül. Nos, a sikeres küldetés 
érdekében Szenczi Jánost a fővá-
rosból és helyből is támogatják. 
Budapestről honvéd és huszár csá-
kókkal segítik, a településen pedig 
Rácz Csaba asztalosra és családjára 
támaszkodhat, aki megvalósítja el-
képzeléseit.

 – Egyfelől hobbimmá vált a kor-
szakból kapcsolatos kegytárgyak 
gyűjtése, másrészről nem ismerek 
a megyében olyan embert, aki ez-
zel foglalkozna. A korhű uniformi-
sok vonzzanak leginkább. Szenve-
délyemnek csupán a pénztárcám 
szab határt, hiszen nem túl olcsó 
hóbort ez. Az idei terveimben 

szerepel a negyvennyolcas hagyo-
mányőrző egyesület megalapítása, 
amely összefogja azokat a megyei 
személyeket, akikhez közel áll ez 
az időszaka a történelmünknek. 
Ezúton is üzenem: mindenkit vá-
runk sorainkba! – avatott titkaiba 
Szenczi János, aki azt is hozzátette, 
hogy a július 2-án esedékes falu-
napra szeretné, ha bemutatkozhat-
nának az egyesület képviselői.

Úgy tűnik ennek minden akadá-
lya elhárult, hiszen beszélgetésünk 
óta hivatalosan is bejegyezték a Bé-
kés Megyei Károlyi Huszár és Hon-
véd Hagyományőrző Egyesületet.

–bam–

Szaporodunk
Az idei év közepén lépheti át 

a világ népessége a hétmilliárd 
főt. A Német Világnépességi 
Alapítvány adatai szerint 2011. 
január 1-jén a Föld népessége 
6,934 milliárd körül volt, mint-
egy 80 millióval több, mint egy 
évvel korábban. A hannoveri 
székhelyű, nemzetközileg aktív 
fejlesztési szervezet számításai 
során abból indul ki, hogy má-
sodpercenként átlagosan 2,6 
ember születik a világon.

Hamarosan az utakon is viszont-
láthatjuk a Volkswagen új városi 
járművét, amelyet a cég a sang-
haji világkiállításon mutatott be 
a nagyközönség számára. A Ham-

burgban kifejlesztett egyszemélyes 
kisautó, „bevásárló jellege” ellenére 
országúti közlekedésre is alkalmas, 
csúcssebessége eléri a 120 km/órát. 
Ennél is lenyűgözőbb a fogyasztá-

sa, amelyet 100 kilométerre 0,99 
literben állapított meg a gyár. Egy 
tank benzinnel 650 km megtételé-
re képes az autó, ami a rekord ben-
zinárak mellett is elviselhető.

Így fest kívülről az új kisautó Előnye az egyszerű kezelhetőség is

Új városi autó a Volkswagentől 


