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Ha van lehetőség, igény is van rá
A nem egyszerű elnevezésű – TÁMOP-5.2.5/B-10/2210-0042 Körös-szögi modellértékű információs hálózat
és közösségi színtér – projekt
zárórendezvényén hangzott el a
címbeli megállapítás január 24én, Szarvason, a Bethlen G. u.
11/2. sz. alatti kistérségi humán
szolgáltató központ helyiségében. A program két esztendeig
tartott, 78 millió forintos uniós pályázati forrás mellett a kistérség településeinek 12-29 éves
korosztályát célozta meg. Ezt
már Brlás János, a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Tanácsának
elnöke mondta el, miután köszöntötte a projektzáró résztvevőit. Azt is hallhattuk tőle,
hogy a program menedzsmentje
olyan jól gazdálkodott a rendelkezésre álló forrásokkal, hogy
olyan programok is megvalósulhattak, melyeket előre nem terveztek, de menet közben lehetőség nyílt rá.
A program szakmai megvalósításáról szóló beszámolót
Ozsváth Zsuzsanna prezentálta. A szakmai vezető előadásából kiderült, hogy a rendelkezésre álló pénz legnagyobb részét, 50 millió forintot, a programok megvalósítására fordítottak, a maradék nagy hányadát
eszközvásárlásra, a többi részt
Település
Békésszentandrás
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kondoros
Örménykút
Szarvas
Összesen

informatikai
beszerzésekre,
iroda működtetésre. A Körösszögi Kistérség ifjúságvédelmi koncepciója sokat segítette
a szakembereket már a pályázat
tervezésekor, s később a megvalósítás során is. Ozsváth Zsuzsanna azzal zárta előadását, a
pályázatban vállalt indikátorok
mindegyikét túlteljesítették.
Lovászné Drahó Éva programmenedzser arról az élményről számolt be, ami sokukat érte:
„már” zárókonferencia van? Pedig közben két év telt el. Röviden elsorolta a program főbb
elemeit, majd megköszönte a települések segítségét. Ő is azzal
zárta előadását, hogy minden
programelemet maradéktalanul
megvalósítottak, sőt olyanokat
is – mint például az Anyatejes
Világnap – amiket nem terveztek előre. Nem számítottak ekkora érdeklődésre sem, de nagy
örömmel fogadták azt.
A program főbb elemeiről
azok koordinálói tartottak ismertetőt. Sutyinszki Zoltán a
tanácsadásokról, Bugyi Katalin a „Ki vagyok én” pszichológiai segítő programjairól, dr.
Kantiné Szin Mária a prevenció fontosságáról, Mihaleczné
Kovács Mária a közélet modulról, Uhljarné Fabó Edit pedig a
hagyományink modulról.

A programokba bevontak létszáma
203
65
49
14
21
98
8
1043
1501

Összes óraszám

%

5089
967
536
160
142
2895
173
18845
28807

17,67
3,36
1,86
0,55
0,49
10,05
0,6
65,42
100

Ozsváth Zsuzsanna, Marton András, Brlás János és Lovászné Drahó Éva

A zárókonferencia Marton
Andrásnak, a Széchenyi Programiroda irodavezetőjének, fejlesztési tanácsadónak előadásával
zárult, aki a 2014-2020-as időszak
pályázati lehetőségeiről szólt.
A két éves program részvételi számairól, arányairól a mellé-

kelt táblázat ad összefoglalót.
A program részletes beszámolóját – ahonnan ez a táblázat is származik – egy tetszetős,
színes fotókkal illusztrált kiadványban is közzétették, amit a
projektzáró résztvevői meg is
kaptak.

A sport minden programelemben kiemelt helyen szerepelt

Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.
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Az országba

A megyébe

A nemzetet csak a kultúra tarthatja össze, amely egyszerre lokalitás
és történelmi meghatározottság - hangsúlyozta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere január 22-én, szerdán Budapesten, a magyar
kultúra napján rendezett díjátadó ünnepségen a Nemzeti Színházban, ahol az ünnepség után első alkalommal rendezték meg a nemzeti fenntartású intézmények közös gálaműsorát. A beszédet követően a
miniszter átadta a Balassa Péter- és Csokonai Vitéz Mihály-díjakat, a
Minősített Könyvtár és Minősített Közművelődési Intézmény címeket, valamint a Közművelődési Minőség díjat. Ez utóbbit a békéscsabai
Csabagyöngye Kulturális Központ érdemelte ki.
A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely
felekezetre való tekintet nélkül mindenkié - mondta Orbán Viktor miniszterelnök január 23-án, csütörtökön a Reformáció Emlékbizottság
első ülésén a Parlamentben. A bizottság – az állam és a protestáns egyházak közös szervezete, amelybe meghívták a katolikus egyház képviselőjét is – tavaly októberben alakult meg a miniszterelnök vezetésével.
Ez a testület készíti elő a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából 2017-ben tartandó ünnepi rendezvényeket.
Elhunyt Várady Béla labadrúgó. A fájó hírről dr. Genzwein
Ferenc, a Vasas örökös tagja, az elhunyt egyik legközelebbi barátja tájékoztatta Markovits László klubelnököt.– tette közzé az angyalföldi sportegyesület internetes honlapján, január 23-án, csütörtökön. Várady Béla 1953. április 12–én született a Borsod megyei Gömörszőlősön, pályafutását Putnokon kezdte, majd 18 évesen került a Vasashoz, amelyben rövid megszakítással 1985-ig játszott, s 338 mérkőzésen 174 gólt szerzett. A hatalmas erejű lövéseiről ismert csatár az angyalföldi csapattal az 1976-77-es idényben
bajnoki címet nyert, 36 találattal gólkirály lett, egyben az európai
Ezüstcipőt is kiérdemelte. A magyar labdarúgás történetének egyik
leggólerősebb balszélsője a nemzeti együttesben 13-szor talált a hálóba. Az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon szerepelt válogatottal a második helyen végzett.
Az LMP tüntetést szervezett a paksi
atomerőmű bővítése, illetve az aláírt magyar-orosz megállapodás ellen, január 25én, szombaton Budapesten. Széll Bernadett,
az LMP társelnöke a demonstráción elmondta, hogy noveberben kezdeményeztek
egy vitanapot a kérdésben, mégsem gyűlt össze a szükséges 78 aláírás,
ami az ellenzék hibája is. De nem adják fel és folytatják – mondta.
A tüntetés jelszava ugyanaz volt, mint korábban a diákmegmozdulásoké: „semmit rólunk nélkülünk”. Az LMP nem csak tüntet: közérdekű adatigényléssel is élt a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó összes szerződés, valamint azok mellékleteinek és hatástanulmányainak nyilvánosságra hozataláért. A kormány január 22-én szerdán
már döntött is a végleges szövegű megállapodás közzétételéről.
Háromlépcsős idei rezsicsökkentésről nyújt be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek a Fidesz-KDNP, ennek alapján a gáz ára
április 1-jétől 6,5 százalékkal, az áramé szeptember 1-jétől 5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 3,3 százalékkal csökken
– jelentette be Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője január 25-iki, szombati sajtótájékoztatóján. Rogán Antal szólt arról
is, hogy a nonproﬁt közműszolgáltatásokról szóló indítvány is elkészül még a parlamenti választás előtt, de azt javasolják, hogy arról a
választók döntsenek április 6-án. Így ha a Fidesz-KDNP megnyeri
a választást, akkor utána elfogadja az Országgyűlés az előterjesztést. Korábban azt ígérték, hogy a közműtörvényt még az őszi ülésszakban benyújtják.
A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, január
27-én, hétfőnországszerte az áldozatokra emlékeztek este hét órakor a televíziók és rádiók, amelyek a köztársasági elnök felhívására hetven másodpercre megszakították műsorukat a magyarországi
holokauszt hetvenedik évfordulóján. A közmédia minden csatornáján megszakította adását este hét órakor. A rádiók egy rövid megemlékezés után, hetven másodpercre elnémultak, a televíziókban
pedig ezalatt a hetven évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó képeket és feliratokat láthattak a nézők. A felhíváshoz csatlakoztak a
kereskedelmi adók és nagyon sok helyi-, közösségi médium.

Egy eredeti, Munkácsy Mihály által írt levéllel gazdagodott a
Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteménye. A levelet dr. Csapiné dr.
Pusztay Györgyi és dr. Török Attiláné dr. Pusztay Éva ajándékozta a
múzeumnak. A relikviát sajtótájékoztatón mutatták be a nyilvánosságnak a január 22-én, szerdán, magyar kultúra napján a múzeumban, ahol Ando György igazgató üdvözölte az adományozókat és
a megjelenteket. Munkácsy Mihály az 1882. február 26-án, Budapesten kelt levelét Mechlovics Béla kalaposmesternek írta, aki korábban ajándékképpen egy kalapot készített a festőművésznek. Munkácsy levelében azt írta, szívesen elfogadja a kalapot, s az iparosok
iránti tisztelete jeléül engedélyezte, hogy Mechlovics Béla az ilyen
mintára gyártott kalapokat Munkácsy-kalapnak nevezze el.
A hagyományos év eleji ökumenikus imahét során Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Kiss-Rigó
László, a római katolikus egyház Szeged-csanádi megyés püspöke
és Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetette az igét a mezőberényi I. kerületi evangélikus templomban január 23-ám, csütörtökön délután. A programsorozatnak
minden esztendőben, így idén is az egység a legfontosabb üzenete.
Ennek részeként tett szolgálatot csütörtökön Mezőberényben a három egyházi vezető, s a közös igehirdetésen a testvérgyülekezetek
szimbolikus ajándékot helyeztek el a templom oltárán.
A Gyula és Környéke Általános Ipartestület megalakulásának
századik évfordulója alkalmából rendezett háromnapos ünnepség
kezdődött január 24-én, pénteken délután Gyulán. Köszöntőjében
Galuska Józsefné, a Gyula és Környéke Általános Ipartestület elnöke. Elmondta, hogy története során az ipartestület mindig komoly hangsúlyt fektetett az érdekképviseletre, a szakmai ismeretek elmélyítésére, az oktatásra és az elesettek támogatására. Az utódok feladatának nevezte, hogy tovább vigyék az elődök örökségét,
tisztelegjenek emlékük, munkásságuk előtt. A jubileum alkalmából
nyolc olyan személyiséget tüntettek ki, akik 25 éve tagjai a Gyula és
Környéke Általános Ipartestületnek. Az
ezt szimbolizáló ezüstgyűrűt Arató János,
Mata Imre, Gombos György, Somogyi János,
Bíró Lajos István, Pászti Pál Dezső, Kovács
Vendel és Háromházi Gyula érdemelte ki.
A Jókai Színház Toldi c. darabjának
bemutatójához kapcsolódó felhívására kilenc Békés megyei középiskola jelentkezett a Toldi nyomában elnevezésű egész napos játékra, amit január 24-én, pénteken rendeztek Békéscsabán, Gyulán és
Nagyszalontán. A diákok és kísérőtanáraik reggel nyolctól este hatig megállás nélkül kapták a feladatokat: tartották a petrencés rudat a színház színpadán, Gyulán megszerezték a vár kulcsát, szóra
bírtak az elnémított zenészt, írtak hősi éneket, fejtettek szórejtvényeket jelszavakért buszon és útfélen, kergettek „farkast” Szalonta
belvárosában, vívtak színpadon életre-halálra, sőt legvégül a Csonkatornyot is szintről szintre hódították meg. A csabai előadásban
Toldi Miklóst alakító Katkó Ferenc, a középkori várúr szerepében végül este hatkor invitálhatta Nagyszalontán a középkori toronyban
szintén középkori lakomára az egész nap alaposan megizzasztott
csapatokat, akik mindössze egy bicskával és az ajándékba kapott
törlőkendővel állhattak neki a sültek elfogyasztásának fáklyafény
mellett.
Ünnepi Bárka-estet rendeztek január 25-én, szombaton a békéscsabai Ibsen Stúdiószínházban, melyen átadták a 2013. évi Bárka-díjakat. Elek Tibor főszerkesztő elmondta, hogy a kitüntetést
2000 óta ítélik oda azoknak, akik már régóta erős kapcsolatot ápolnak az irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirattal, illetve az elmúlt évben sok alkotásuk megjelent benne. Ezúttal Markó
Béla költő, író, valamint Egressy Zoltán író, drámaíró vehette át a kitüntetést, melyet Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere adott át.
A felelős kiadó, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, Fekete Péter
arról számolt be, hogy drámaíró-pályázatot írnak ki, ezzel szeretnék – a hungarikumnak számító kolbász révén – messzire vinni Békéscsaba hírét. Az érdeklődő szerzőket elviszik olyan helyszínekre,
ahol a kolbásszal kapcsolatos élményekkel gazdagodhatnak, és amit
aztán papírra vethetnek. Az ünnepi Bárka-esten értékelték a tavalyi
hat lapszámot, illetve bemutatták az idei legfrissebb folyóiratot.

Kitekintő
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Menedzsment-változások
A városközpont rehabilitációs projekt
menedzsmentjében változások váltak esedékessé, miután a tervező-projektmenedzser munkájával elégedetlen a városvezetés és szerződése is lejárt december 31-én –
mondta Hodálik Pál alpolgármester szokásos pénteki sajtótájékoztatóján január 24-én.
A közreműködő DARFÜ nem ragaszkodik
a projektmenedzserhez, a hátralévő munkát
a hivatal munkatársai látják majd el. Miután
az év végéig elvégzendő munkában is látnak hiányosságot – mondta Hodálik Pál –,
a projektmenedzser novemberi és decemberi munkabérét visszatartják, amíg a munkát

el nem végzi. A szerződés sorsáról a végső
döntést a testület hozza majd meg.
A termál beruházással kapcsolatban Balaton Tamás projektmenedzser megerősítette
az előző héten elhangzottakat: február 10-én
megkezdik a kivitelezést, ha az idő nem csökken tartósan –15 fok alá, vagy nem lesz nagyon csapadékos. A városközpont rehabilitáció területein május 20-ig a tervek szerint befejeződik a munka. Hodálik Pál ehhez hozzátette, hogy a beruházás előrehaladtával az
érintett területeken folyamatosan építik majd
a burkolatokat, hogy mihamarabb befejeződhessen a városközpont rehabilitációja.

2014. január 30.

Ezüstpitykés
szarvasi szólista

Ismét kerékpárosbarát
Sokéves hagyományt folytatva pályázott és nyert Kerékpárosbarát Település címet 2013-ban is Szarvas városa – számolt
be január 24-iki, pénteki sajtótájékoztatóján Hodálik Pál alpolgármester az örömteli
hírről. A január 22-én Szentendrén tartott
cím-átadó ünnepségen A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára dr. Völlner Pál
adta át a Kerékpárosbarát Település 2013 oklevelet Krivik Viktornak, aki 2013-ban a Mobilitási Hét és az Autómentes Nap szervezésével sokat tett a cím elnyeréséért. Emellett
Hodálik Pál megemlítette Szarvas folyamatos törekvését a kerékpárosok közlekedésének segítésére, melynek köszönhetően biztonsággal közlekedhetnek a 44-es főút mellett, az Orosházi út mellett, a Szentesi út
mellett és a Gyomai út mellett is. Szarvason
sokan használják közlekedési eszközként a
kerékpárt, munkába járáshoz, napi ügyek intézéséhez, ezért az önkormányzat igyekszik
megteremteni, karbantartani az ő közlekedésükhöz szükséges infrastruktúrát.

barÁti bÁl
Szarvas Város Barátainak Köre ebben az évben is megrendezi
hagyományos farsangi bálját.
Időpont: 2014. február 22. 19.00 óra
Helyszín: az Árpád Szálló díszterme
Program
18 órától a vendégek fogadása
19 órától nyitótánc, köszöntők ,
„Szarvasért” Emlékplakettek , oklevelek átadása
20 órától svédasztalos vacsora
22 órától a Békéscsabai Jókai Színház művészeinek műsora
24 órától tombolasorsolás
A zenét a Három Generáció zenekar biztosítja.
Belépő: 4000 Ft
Érdeklődni a 20/959-7466 vagy a 20/536-1699-es
telefonszámokon lehet.
Mindenkit szeretettel vár a Baráti Kör vezetősége!

Január 17-18-án rendezték meg a VIII.
Egri Ifjúsági Szólótáncfesztivál döntőjét,
melyen a szarvasi Tessedik Táncegyüttes
egyik szólistája Ökrös Dániel „Ezüstpitykés”
címet szerzett – tudatta lapunkkal Hankó
Tamás, a szarvasi Tessedik Táncegyüttes
tánckarvezetője. A döntőt megelőzte két területi selejtező, amit Szarvason és Százhalombattán bonyolítottak le. A verseny hasonló felépítésű felmenőrendszerű, mint a
szarvasi Gyermek Szólótáncfesztivál. Az
öttagú zsűri előtt bemutatott két produkció alapján díjazták a táncosokat: a lányok
Gyöngygalléros, a ﬁúk Ezüstpitykés címet
kaphattak. Közel száz résztvevő volt, köztük 18 pityke, 14 Gyöngygallér és 9 különdíj talált gazdára.

4

Szarvas és Vidéke

Kék hírek

Az előző hét baleseteiről, bűneseteiről az Országos Rendőrfőkapitányság honlapján közzétett információk alapján, tájékoztatjuk olvasóinkat.
– Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt január 22-én, szerdán, amikor Békéscsaba felől Kondoros irányába közlekedett egy személygépkocsi, amely 12 óra körüli időben egy balra ívelő útkanyarulatban megcsúszott és a jobb oldali
vízelvezető árokba hajtott. A jármű vezetője az elsődleges orvosi
vélemény szerint súlyos sérülést,
felkarcsonttörést szenvedett.
– A Szarvasi Rendőrkapitányság január 22-én két személyt vett szabálysértési őrizetbe tulajdon elleni szabálysértések elkövetései miatt. M. Attila
20 éves helyi lakos 7 óra 40 perc
körüli időben egy szarvasi áruházból csokoládékat lopott el.
B. Balázs 30 éves szintén helyi
férﬁ 18 óra 45 perc körüli időben egy másik szarvasi áruházban élelmiszereket, állateledeleket, mini hangszórót és antennakábelt lopott el. Mindkét férﬁt előállították, majd gyorsított
eljárás lefolytatása céljából őrizetbe vették és három napon belül bíróság elé állították.

– A Békés Megyei Rendőrfőkapitányságra január 25-én,
szombaton 6 óra 25 perckor tett
bejelentést egy férﬁ arról, hogy
Gyomaendrődön a Pásztor János utcában valaki feltört egy
tejautomatát. A városi rendőrőrs
munkatársai a helyszíni szemlével egy időben adatokat, információkat gyűjtöttek. Miután
azonosították a gyanúsítottat a
lakóhelyére indultak, de útközben találkoztak vele. A 30 éves
H. Zoltán a Fő úton Endrőd felől a Gyomai városrész felé kerékpározott. A Fő út és az Újkert sor kereszteződésében feltartóztatták, igazoltatták és egy
zacskó fémpénzt találtak nála.
Az egyenruhások a bejelentéstől számított 3 és fél óra elteltével, január 25-én 10 órakor
előállították, majd kihallgatták a gyanúsítottat. A 30 éves
gyomaendrődi H. Zoltán ellen lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi
Rendőrőrse.

SZENT KLÁRA
GYÓGYFÜRDŐ
A KÖZPONTBAN
Szent Klára Gyógyfürdő
5540 Szarvas, Kossuth u. 23. 66/311-684
Nyitvatartás:
Hétfő: szünnap
Kedd: 8-20
Szerda: 8-21
Csütörtök - Péntek: 8-20
Szombat - Vasárnap: 10-20
Keddenként 13.30-tól 14.00-ig vízitorna, minden korosztálynak,
bónuszként, ingyenesen, a megváltott jegy mellé!
Minden szerdán egy órával tovább tartunk nyitva!
Várjuk kedves vendégeinket!

Az uszodát munkahelyi és egyéb rendezvényekre,
egész napra is, bérbe lehet venni!

A fürdő első emeletén aerobik terem kiadó.
Érdeklődni az ügyvezetőnél
a 06-20-981-4820-as telefonszámon lehet.
Tükör, bordásfal, step-pad van
az 55 m2-es teremben.
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– Január 26-án, vasárnap
Kondoros külterületén 16 óra 45
perc körül árokba hajtott, majd
fának ütközött egy személygépkocsi. A jármű vezetője az
elsődleges információk szerint
könnyű sérülést szenvedett és a
gyanú szerint ittasan vezetett. A
baleset körülményeit az illetékes

rendőrkapitányság vizsgálja.
– Árokba csúszott egy kamion január 27-én, hétfőn, Kondoros és Kardos között a 44-es
úton. Az esethez a szarvasi hivatásos tűzoltókat riasztották. A
helyszínen kiderült, hogy a török
rendszámú hűtőkamion szállítmánya élelmiszer, citrom volt.

Munkahelyteremtő
pályázatokról
Tavaly nagy sikere volt országszerte, Békés megyében is a mikro,
kis és középvállalkozások számára kiírt munkahelyteremtő pályázatoknak, ezért a kormány idén bővítette az erre fordítható keretet, s immár országszerte 13 milliárdos forrásra pályázhatnak az
érintettek. Erről számolt be Dankó Béla a körzet országgyűlési
képviselője azon a fórumon, amit a járási Munkaügyi Központ
szervezett munkáltatóknak.
A szarvasi Városházán január 23-án, csütörtökön tartott fórum résztvevőit előzőleg Lovász
György, a Munkaügyi Központ
járási kirendeltségének vezetője köszöntötte. Az országgyűlési képviselő bevezetője után dr.
Dérné dr. Tóth Judit a megyei
Munkaügyi Központ osztályvezetője ismertette a pályázat részleteit. A tavalyi lehetőségeket a
megyei vállalkozók jól használták ki – mondta –, 107 pályázó
1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert munkahelyteremtésre, ez az ország
megyéi között a második legtöbb elnyert forrás volt. Az előadó a terem zsúfoltságára utalva
reményének adott hangot, hogy
idén is jól fogják hasznosítani a
megye vállalkozásai a lehetőséget. Alapjaiban az idei pályázati kiírás nem változott, a lehetőség azzal bővült, hogy már kezdő vállalkozások is pályázhatnak. A támogatás odaítélésének
feltétele, hogy 2 új, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő álláshelyet teremtsen a vállalkozás, a beruházás november
30-ig befejeződjön, s ezt követő
90 napon belül megkezdődjön a
foglalkoztatás. A foglalkoztatás
egy évig tartó és egy év továbbfoglalkoztatási kötelezettséget ró
a pályázóra, valamint azt, hogy
a beruházással teremtett munkahelyet ezeken túl még egy évvel fenntartsa. Az alaptámogatás
összege munkahelyenként 1,5
milló forint, 0,5 millió kiegészítő támogatás jár annak, aki
regisztrált munkakeresőt, 0,3
millió annak, aki roma munkavállalót alkalmaz, 0,2 millió annak, aki hátrányos helyzetű településen valósítja meg a beruházást. Így Szarvason egy munkahely teremtéséhez maximum 2,5

millió forint támogatás nyerhető.
A pályázónak a beruházás 25%ával kell rendelkeznie, a benyújtási határidő február 14. A tervek
szerint a nemzetgazdasági miniszter április 4-ig meghozza a
döntéseket a pályázatokról. Dr.
Tóth Judit felhívta mindenkinek
a ﬁgyelmét arra, hogy a megye
munkaügyi központjai szívesen
és készségesen nyújtanak segítséget a pályázatok elkészítéséhez, bátran forduljanak a munkatársakhoz az érdeklődők.
A munkahelyteremtő pályázatok mellett az előadó röviden szólt a munkahelymegőrző
támogatásról, ami kirendeltségi hatáskörben, átmeneti likviditási probléma esetén adható,
maximum egy év időtartamra –
ugyanennyi ideig tartó továbbfoglalkoztatási
kötelezettség
mellett – bér és járuléktámogatás formájában.
Hallhattunk
a
Virtuális
Munkaerőpiaci
Portálról, ami egy ingyenes
munkaerőközvetítő, részleteket
találnak az érdeklődők a www.
vmp.munka.hu honlapon.
Végezetül dr. Tóth Judit a
nők 40 éves szolgálati viszonyának megszerzését segítő támogatásáról szólt. Ebben a konstrukcióban azok a munkaadók
akik 55 év fölötti nőt alkalmaznak akinek már van legalább 37
év jogosultsága, akár 100%-os
bér és járulék támogatásban részesülhetnek 10 hónap időtartamra, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
A munkáltatói fórum végén
Lovász György megköszönte az
érdeklődést a munkáltatóknak, s
remélve, hogy sokukkal találkoznak majd a pályázat beadása és
eredményhirdetése kapcsán, átadta a terepet a beszélgetésnek.
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A PDJ\DURUV]iJLODNFtPPHOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiURN
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazyköri névjegyzékben szereplĘ vilasztypolgirok a névjegyzékbe történt
felvételükrĘl pUWHVtWĘW kapnak.
A névjegyzék a Kelyi vilasztisi iroGiban polgirmesteri Kivatalban tekintKetĘ meg.

A-È1/È6
A vilasztykerületben vilasztyjoggal renGelkezĘ vilasztypolgir
PiUFLXVLJDMiQOytYHQ ajinlKat jelöltet.
A jelölésKez legalibb YiODV]WySROJiUpUYpQ\HVDMiQOiVD szükséges.
(gy vilasztypolgir több jelöltet is ajinlKat.

S=$9$=È6
$PDJ\DURUV]iJLODNFtPPHOUHQGHONH]ĘYiODV]WySROJiUV]HPpO\HVHQV]DYD]KDW
A szavazis napjin lakyKelyétĘl tivol tartyzkoGy vilasztypolgir
belföldön az iltala megjelölt településen itjelentkezéssel
külföldön 0agyarorszig külképviseletein aGKatja le szavazatit.
ÈWMHOHQWNH]pVWiSULOLVpQ . yriig
a NONpSYLVHOHWLQpYMHJ\]pNEH való felvételt 2014. március 29-én . óriig
leKet kérni a ZZZ.valasztas.Ku olGalon vagy levélben
illetve személyesen a lakóKely szerint illetékes Kelyi vilasztisi iroGitól.
6]DYD]QL egy egyéni vilasztókerületi jelöltre és egy orszigos listira leKet.
Az orsziggyĦlési vilasztison QHP]HWLVpJLNpQWUHJLV]WUiOW vilasztópolgir
pirtlista Kelyett nemzetiségi listira szavazKat.

5észletes tijékoztatisért forGuljon a polgirmesteri Kivatalban mĦköGĘ
Kelyi vilasztisi iroGiKoz vagy litogassa meg a ZZZ.valasztas.Ku ZebolGalt.
1emzeti 9ilasztisi ,roGa

A választási kampányról
Amint az olvasóink előtt is bizonyára ismert, a köztársasági elnök április 6-ra kiírta az országgyűlési képviselő választásokat. A választás idén több újdonsággal is szolgál, amiről időben tájékoztatást kap
minden választó. Most a kampánnyal kapcsolatos, lapunkat érintő döntésről számolunk be Önöknek.
Miután a nyomtatott lapokban a politikai hirdetések közlését ahhoz a feltételhez kötötték, hogy
a médiumnak be kell jelentkeznie az Állami Számvevőszéknél, s előzetesen nyilvánosságra kell
hozni a választási kampányban a párthirdetésekre alkalmazott hirdetési tarifákat, a nyomtatott lappiac kiadói választási lehetőség előtt álltak. A Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap kiadója úgy döntött, hogy nem jelentkezik be az Állami Számvevőszékhez, értelemszerűen a választási
kampányban nem közöl párthirdetéseket. A pártok választási időszakban – február 15-től április
5-ig – szervezett eseményein a lap tudósítója igyekszik részt venni, s az ott elhangzottakról tájékoztatni az olvasóközönséget. Tisztelettel:
Dr. Melis János, felelős kiadó
Tatai László, felelős szerkesztő

Közfogalalkoztatás
A korábbi években a közfoglalkoztatás a tavaszi, nyári, őszi
hónapokra korlátozódott, télen
mindenkinek maradt a támogatás. Idén mát téli közfoglalkoztatásra is pályázhattak az önkormányzatok, Szarvas Város Önkormányzata természetesen az
elsők között használta ki a lehetőséget. Így január a 1-től április
30-ig tartó időszakra 258 fő közfoglalkoztatásához nyertek el 85
millió 274 ezer 663 forint bér és
járulék támogatást, valamint a
felmerülő közvetlen költségekre
3 millió 208 ezer 622 forintot –
derül ki a Polgármesteri Hivatal
által összeállított táblázatból,
amit Babák Mihály polgármester juttatott el lapunkhoz.. A téli
közfoglalkoztatásban
ezúttal
képzési program is szerepel, 92
fő OKJ-s képzésen vehet részt.
Zöldség és gyümölcsfeldolgozást tanul 30 fő, konyhai kisegítő képzésen 22 fő, munkavédelmi technikus képzésen 15
fő, település üzemeltető képzésen 3 fő, alapkompetencia képzésen 20 fő pénzügyi ügyintéző
képzésen pedig 2 fő vesz részt.
További 166 fő a városüzemeltetésben és a városi mezőgazdasági üzemben dolgozik.
A 2014-es Start-munka programra is benyújtotta már elképzelését Szarvas. Az összeállítás szerint a Munkaügyi Központhoz benyújtott tervben 300
közfoglalkoztatottal számolnak,
közülük 53 főt a mezőgazdaság
programban 182 főt az értékteremtő programban 65 főt pedig
a helyi sajátosságra épülő programban alkalmaznának. A közfoglalkoztatottak összes megpályázott bér és járulékköltsége
238 millió 661 ezer 354 forint, a
közvetlen költségekre 47 millió
732 ezer 271 forintot kalkuláltak, így az összes állami támogatási igénye a 2014-es szarvasi Start-munka programnak 286
millió 393 ezer 625 forint.
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Útban hazafelé
Kondacs Pál regénye folytatásokban – 8. rész
A 2012-ben a LEGATUM Non-proﬁt Közhasznú Kft. által kiadott
könyv alapján. A fordítást a LEGATUM Non-proﬁt Közhasznú
Kft. megbízásából készítette Árgyelán Erzsébet Katalin
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erősödik, felszínre tör… Lehet, hogy csak ő
van így ezzel? Ki tudhatja. Annyi bizonyos,
hogy fantasztikus emberek is élnek a földön. Merészek. Dicsőségre, kitűnni vágynak. A japánok például ilyenek voltak a második világháborúban, a torpedórombolók
rövid életű lakóiként. Legendás hírük bejárta a világot. Tudták, hogy halál vár rájuk az ellenséges hajók gyomrában, mégsem
féltek. Vállalták, és a császár nevében, hősi
halált haltak a hazáért. Temetőjük az óceán
lett… Mi volt ez tulajdonképpen? Nagyzási
mánia? Sokkal inkább öngyilkosság, értelmetlen halál, gyűlölettől mérgezett áldozat
a fanatizmus oltárán… Az embert ölő, öngyilkos fasizmus egyik változata…
Fáradt agyából megpróbálta kiűzni a szomorú gondolatokat. Drezda utcáira, tereire
emlékezve azonban, ki az, akinek ne jutna
eszébe a fasiszta Németország. Az utcák látványa felidézi a második világháború minden borzalmát. Mementóként ott állnak a
háború hallgatag romjai, melyeket nem fognak eltávolítani soha. Ámbár némák, mégis
sok mindent elárulnak a világ minden tájáról ideérkező turistáknak. Szenvedés sugárzik belőlük, köveire vér tapad. A tömeggyilkos áldozatainak vére…
Fojtogatta a kocsi levegője. Úgy érezte,
testét, lelkét nyomorgatja a keskeny autó.
Ki kellene szállni belőle. Friss levegőt szívni. Vagy legalább beengedni a nedves őszi
levegőt…
Bal kézzel leengedte az ablakot. Meglazította szorosra kötött nyakkendőjét, kigombolta inggalérját. Mélyeket lélegzett. Előhúzta a zsebkendőjét, s megtörölgette nedves
homlokát. Ujjaival beletúrt a hajába. Érezte,
a fejbőre is izzadt. Próbált felfrissülni az ablakon beáramló nedves, friss levegőtől, s arra
gondolt, milyen jó is elmerülni ebbe az alföldi tiszta levegőbe, a csendbe… Ezzel talán
sikerül elűzni a drezdai emlékeket.

Igaz, az édesanyja sírjához megy. Bizo- ratja, ámde – a sors megmásíthatatlanságányára ez okozza.
ba belenyugodva – mégis azt gondolja maÁm az a repülőút mégis olyan élmények- gában, jó, hogy ő él, és azt reméli, hogy a
kel gazdagította, amelyeket élete végéig nem halál sokáig nem jön el érte még. Egoisták
felejt el. A hosszú és fárasztó várakozás után vagyunk. Emberek vagyunk. Akkor lesz
a repülőtéren, a gép könnyedén felszállt, s né- majd jó világ, ha az ember úgy fogja szehány perc múlva a pilóta hangja szólt a mik- retni felebarátját, mint önmagát. Csakhogy
rofonba: – Kedves utasaink, tízezer méter mikor lesz ez így? Lesz-e így valaha is?
A szendvicsek, és a tüzes tokaji elűzték
magasan vagyunk. Egy órás út áll előttünk.
Nyolcszáz kilométeres sebességgel repülünk. borús hangulatát, a belső feszültség feloldóKellemes utat kívánok mindnyájuknak. És dott. Jókedve kerekedett. Bátrabb volt, mint
az elején, vagy a végén? – már nem emlék- a katona, aki az ütközet előtt felhörpint egy
szik, – megmondta a nevét. Ő volt a főpilóta. adag rumot. A félelemérzete azonban csak
Régen maguk mögött hagyták akkor már a akkor múlt el, s nyugodott meg teljesen,
nyomasztó földi sötétséget. A gép simán re- amikor a gép leszállt.
Szerencsésen földet értek. Ahogy a kijápült a szélcsendes levegőben. Merész ívben
áttörte a magas felhőréteget, amely függöny- rat felé igyekezett, orrát még megcsapta a
ként választja el az eget a Földtől. Sötétség gép keskeny fedélzetén terjengő feketekávé
és világosság… A sötétséget maguk mögött illata. Csakhamar megpillantotta a fényárhagyták, világosságban úsztak. Kinézett az ban tündöklő repülőteret. Büszkén lépegeablakon. Nem érzékelte a repülési sebességet. tett lefele a lépcsőn, akár egy hadvezér, aki
Úgy érezte, egy helyben állnak. Akár a ta- a győztes csata után az emelvényről szemlélnyavilágban, naplementekor. A szem messzi- te elvonuló hadseregét. Lába alatt megcsire ellát, ám a távolságot nem képes felmérni. kordult a szürke beton. Szellemes kijelentés
Vörös volt a láthatár itt is. A lemenő nap bí- ütötte meg a fülét, a háta mögött valaki a
borvörösre festi az ég alját. Ám az most nem régi közmondást aktualizálta éppen: „Mina földhöz, hanem a fellegekhez közeledik… denütt jó, de legjobb… a földön.” Igen, itt,
Sötét, súlyos esőfelhők hömpölyögtek a Földön. Nagy F-el. Habár mindenki naalattuk. Akár a viharos óceán, amint birkó- gyon jól tudja, előfordul autóbaleset itt is.
zik a hatalmas hajókkal, amelyek távolról, Gyakrabban, mint légibaleset.
Olvasta, vagy hallotta valahol – nem emholmi tavon úszkáló, hitvány lehullott faleveleknek látszanak csupán. Ott fenn, a légi lékszik már pontosan, – hogy a halálos kijáraton, alighanem a föld fölött magasan menetelű balesetek aránya a levegőben cseké5
köröző gólyához hasonlított, amely csak ak- lyebb, mint a földön. És mégis. Milyen furAz
eső
nem
hagyott
alább, egyre ostokor tud repülni, amikor pihennek a szelek, csák az emberek! Ő maga is. A föld szilárd
rozta
a
szélvédő
üveget.
Nagy cseppekben
s a tomboló viharok. Egy kicsit félt. Megle- talaján ő is nagyobb biztonságban érzi mahullott
megint.
Mintha
sírna
az égbolt, kegát.
Repülésnél
mindig
elfogja
a
nyugtalanhet, nem is kicsit. Jó lenne már Drezdában
serű
könnyeket
árasztva.
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a
szomorú
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Valósággal
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novemberi
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jól
tudja,
az
utolsó
kanyarSzeme csakhamar felragyogott, a látvány
gondjaival
együtt.
Fel
kellene
vidulnia
kiselűzte a rémképeket. A pilótafülke mellett ban nem sok híja volt, hogy elbúcsúzzon a fölfelbukkanó szép légikisasszonyok, kezük- di élettől. S mégsem félt annyira, mint tízezer sé. Megtörni a kocsiba telepedett nyomasztó
ben szendvicsekkel megrakott tálcákkal, méter magasságban, ismeretlen tájakon. Mi csendet. Különben az emlékek elcsigázzák,
még mielőtt halott édesanyjához hazaér.
arcukon kellemes, bátorító mosollyal, mint- lehet az oka ennek a különös érzésnek?
Bekapcsolta gyorsan a rádiót. Japán
Nyugtalanította ez a kérdés. Kereste az
ha csak megnyugtatni akarnák őket: kedgyártmány.
Remek, tiszta hang. Egyik nyuokát.
Megpróbált
magyarázatot
találni
rá,
ves utastársak, ne foglalkozzanak a repülőút
gati
turnéja
alkalmával vásárolta. Magnetalálgatott.
Rossz
élmény?
Veleszületett
veszélyeivel, egyenek jó étvággyal, s felejttofon
is
van
benne.
Utazáskor általában ezt
ösztön,
amit
az
előző
nemzedékek
génjeisenek el minden rosszat… Mindig csodálta a szépségüket, a ﬁatalságukat, leginkább vel megörököltünk? Netán tudatalatti ér- hallgatja. Az állomáskereső gombot tekermégis a bátorságukért tisztelte őket. Kicsit zés? Nem tudjuk legyőzni a félelmünket. getve , most is valami zenét keresgélt, ami
el is szégyellte magát. Férﬁ létére, hogy le- Bizonyos helyzetekben elfog, és eluralkodik talán elűzi szomorú gondolatait, s elfeledterajtunk. Úgy vagyunk ezzel, mint a kutya a ti az esőfelhőkkel teli, borús égboltot.
het ennyire gyáva?
Figyelmét megragadta egy beszélgetés.
Talán, mert értelmetlennek tart minden villámlással, bebújna még az egérlyukba is,
Szlovákul
folyt. A riporternő szép szlovákholott
sohasem
érte
villámcsapás.
halált, ami légibaleset következménye? Fősággal
kérdezgetett.
Ez nem a mi nyelvünk,
A
Földtől
elszakadni,
mindig
is
nagy
leg, ha olyan ﬁatalokat érint, mint ezek a légondolta
magában.
Mi,
itt az Alföldön, nem
szenzációt
jelentett.
Amióta
világ
a
világ.
gikisasszonyok itt. Meglehet, kissé sántít ez
a magyarázat, de muszáj valamivel lepleznie Legalábbis Ikarusz óta. Még napjainkban így beszélünk, nem így beszéltünk. Ám öszfélelme valódi okát. A maga számára, a saját is, amikor már járt ember a Holdon. Az em- szefüggéseiben megértett mindent. Viszont
élete a legfontosabb. S bizonyára így vannak ber félős… Legyen az bármilyen is, a repü- az egyes szavak önmagukban, ismeretlenek
ezzel mások is. A temetéseken meggyőződ- lés mindig félelmet, szorongást vált ki be- voltak számára. Kíváncsisága rábírta, hogy
het erről az ember. Akihez a megboldogult lőle… Ott lappang ez a tulajdonság az em- pontosan beállítsa az adót.
(Folytatjuk)
életében közel állt, az őszinte szívvel megsi- ber legrejtettebb bensőjében, s ilyenkor felA KÖNYV 1500.- FT-OS ÁRON MEGVÁSÁROLHATÓ A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN, EÖTVÖS U. 44/1. TEL.: 06-66-215-676
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Pályázati hirdetmények
Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 32. sz. alatti üzlet bérletére
A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi
személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.
1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:
- helye:
Szarvas, Szabadság u. 32.
- alapterülete:
109 m 2
- rendeltetése:
kereskedelmi egység
- közművesítése: összközműves
- egyéb felszereltség:
hűtőkamra
2, A bérleményt kereskedelmi, iroda, szolgáltatás célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek az egészségügyi, a gyógy és wellness
szolgáltatások, vagy a gyógyfürdő tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozások.
3, A bérleti szerződés időtartama 5 év, a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 1 éves
határidővel írásban felmondhatja.
4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem,
átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A
nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon
kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.
5, A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:
a.) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
b.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény,
biztonsági berendezések karbantartásáról,
c.) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg cseréről,
d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,
e.) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a szemét elszállításáról, amely
a bérlő tevékenységével függ össze.
6, A bérlemény minimális bérleti díja 8.000, - Ft/m 2/év + ÁFA,
amely összeg nem tartalmazza a közüzemi és egyéb díjakat ( víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.). A bérleti díj minden évben a KSH által
közölt hivatalos inﬂációs rátával automatikusan növekszik.
7, A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően
150.000,-Ft kauciót kell megﬁzetnie a bérbeadó részére. A kauciót a
bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a
bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem ﬁzetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució
összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.
8, A nyertes pályázó a szerződéskötést követő 15 napon belül köteles az üzlethelyiségre vagyonbiztosítást kötni.
9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, személyi azonosítója (jogi személy esetén elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma, statisztikai számjele, képviselőjének neve),
a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 6.
pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,
a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
10, Az ingatlan bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2014. február
hó 28. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell
benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági
Osztályához. (119-es iroda)
A zárt borítékon
„Pályázat a Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti ingatlan
bérbevételére.
A bontási ülésig felbontani TILOS”
feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.
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12, A bérbeadó a prioritási szempontokat ﬁgyelembe véve
azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb
bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos
ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.
13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (119-es iroda, Tóth Sándor és/vagy Nagy Lívia gazdasági
ügyintézőktől), a helyiség megtekinthető előzetes egyeztetés
alapján.
2 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére
I. Az ingatlan alapadatai:

1. Szentesi út 15. hsz. fsz. 1., 44 m 2, 1,5 szoba, összkomfortos, közp.
gázfútés, 12.760,-Ft/hó
2. Csabai út 16/4. ajtó, 20 m 2, 1 szoba, komfort nélküli, fatüzeléses
fűtés, 2.300,-Ft/hó
A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

II. Lakbérkedvezmény adható az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat a lakbérkedvezményt a szociális alapon juttatott
bérlakások bérlőinek az alábbiak szerint biztosítja:
A lakbérkedvezmény megállapítása, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által kiadott lakbér összegének igazolása alapján történik. A lakbérkedvezmény alapja a teljes lakbér 20,-Ft/m 2/hó lakbérösszeggel csökkentett mértéke.
30 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját
és vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő
esetén 120 %-át.
20 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és
vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 140 %-át.
10 %-os lakbérkedvezmény adható annak a bérlőnek, akinek saját és
vele együtt élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 160 %-át.

III. Pályázni jogosultak köre:
Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási helylyel rendelkező személyek.
Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, akinek
a családjában – vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy
főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két
és félszeresét.
A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is ﬁgyelembe véve
a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel,
beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke
meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét.
a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal
rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket.
a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal
kapcsolatban hátraléka van.
A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán (119-es iroda)
beszerezhető formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre
jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február hó 26. napjának 10 00 órája.
A lezárt borítékra a ,,Pályázat a meghirdetett 2 db szociális bérlakás bérbevételére,,
feliratot kell feltüntetni, csere esetén ,,Pályázat a meghirdetett 2 db
szociális bérlakás cseréjére,, feliratot kell feltüntetni és Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztályához kell
benyújtani.
Szarvasi Polgármesteri Hivatal
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A víz, a jövő és a felsőoktatás
Nemzetközi tanácskozáson keresték a
víz a jövő és a felsőoktatás kapcsolatát Szarvason, a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának
Tessedik Campusán január 28-án és 29-én.
A tanácskozás résztvevőit kedden délelőtt
a campus dísztermében dr. Puskás János dékán köszöntötte. Elmondta, hogy a vízkormányzás, vízszabályozás, illetve a mezőgazdasági célú vízhasznosítás témakörben
világszerte folyik a polémia, a kutatás, abban egyetértve, hogy a jövő stratégiai jelentőségű erőforrásai között a víz mindenképpen szerepel. Ezért a SZIE GAEK megkezdi a felkészülést arra, hogy a témában
jártas szakemberek képzésével hozzájáruljon a jövő egyik alap-problémájának megoldásához. Alap és mesterképzésben szeretnének felkészült tudással rendelkező, gyakorlatorientált szakembereket adni állami
intézményeknek, vízgazdálkodással fog-

lalkozó vállalkozásoknak és mezőgazdasági üzemeknek egyaránt – fogalmazta meg a
középtávú célokat dr. Puskás János. Ebben
a folyamatban már összeállt egy olyan szakanyag, amit érdemes szélesebb körben megvitatni, ezt a célt szolgálta a kétnapos szarvasi nemzetközi konferencia.
A kétnapos konferencia első felében a
konzorciumi partnerek mutatták be a résztvevőknek a projekt várható eredményeit intézményi és konzorciumi szinten. Ezt követően a szakma elismert képviselői tartottak eladásokat: Nemzetközi együttműködések bemutatásaként a Belügyminisztériumból Jelinek Gabriella az EU VízKeretirányelvről, majd dr. Perger László a
Duna Stratégiáról tartott előadást. A nemzetközi kapcsolatok blokkban dr. Fehér János a Global Water Partnership keretében
a víz világhálózatáról, majd az eszéki és az
új-vidéki egyetemek előadói a fenntartható

fejlődés és vízgazdálkodás témakörben tartottak előadásokat.
A konferencia második napján a vízügyi
igazgatóságok mutatták be nemzetközi projektjeiket: dr. Kovács Sándor a KÖTIVIZIG,
Fiala Károly pedig az ATIVIZIG vonatko-

zásában. A Debreceni Egyetem két előadással gazdagította a konferencia programját:
dr. Karácsonyi Zoltán a nemzetközi együttműködésekkel kialakított mezőgazdasági
vízkészletgazdálkodásról, Prof. dr. Tamási János az Integrált Aszály Menedzsment
Programról tartott előadást. A konferencia
zárásaként a szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet AQUA-TNET hálózatát
mutatta be előadásában dr. Ardó László.

Beszámoló taggyűlés
A Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület értesíti a tagságot, hogy „Beszámoló
taggyűlés”-t tart február 13-án, 15 órától a
Gyermekélelmezés Rákóczi úti éttermében.
Napirendi pontok: 1. A 2013. év értékelése és
gazdálkodása. Bizottságok beszámolója. 2.
A 2014. év programja és gazdálkodása, költségvetés elfogadása. 3. Közhasznúsági jelentés elfogadása. Tisztelettel várjuk tagjainkat.
Vezetőség

Meghívó
Az MSZP Szarvasi Szervezete értesíti
tagságát és az érdeklődőket, hogy soron következő városi gyűlését február 6-án, csütörtökön 15 órai kezdettel tartja. Tagjaink
megjelenésére feltétlen számítunk, a szimpatizánsokat szívesen látjuk. A rendezvény ÚJ
HELYEN, a Kossuth u. 30 sz. alatt lesz.
Az MSZP elnöksége

Novinkár nad Kerešom

SLOVENSKÁ PRÍLOHA TÝŽDENNÍKA SZARVAS ÉS VIDÉKE
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NA POSLEDNEJ ROZLÚČKE S „PILIEROM“ ŽIVOTA DOLNOZEMSKÝCH
SLOVÁKOV...
14. januára sa Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe
naplnil stovkami ľudí z celého
Maďarska, i zo zahraničia. Prišli na poslednú rozlúčku s Annou Ištvánovou, „pilierom“
života Slovákov v Maďarsku.
2. januára 2014 po ťažkej chorobe nás navždy opustila výnimočná a rozhodujúca osobnosť
Slovákov v Maďarsku, Anna
Ištvánová. Hlboká úcta a láska
k nej pritiahla do Domu slovenskej kultúry masy ľudí, aby spomínali na významnú osobnosť
spoločenského života, na dobrú
matku, kolegyňu, na vynikajúcu odborníčku zachovávania a rozširovania slovenskej kultúry. O
jej životnej dráhe, míľnikoch, skutkoch, význame hovorili Tibor
Mótyán a Michal Lásik.
Anna Ištvánová sa narodila 3. júla 1955 v komlóšskej slovenskej
rodine. Tu dokončila aj základnú školu, stredoškolské štúdium absolvovala na čabianskom slovenskom gymnáziu. Po jeho ukončení sa prihlásila na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde bola
prijatá na odbor slovenský jazyk a literatúra. Po získaní diplomu
sa vrátila do Békešskej Čaby, a odvtedy až do konca života tu vykonávala svoju šľachetnú a mnohostrannú činnosť medzi Slovákmi v
Maďarsku. Začala pracovať v župnom osvetovom stredisku Bálinta
Balassiho. Popri práci vyštudovala odbor osvetovej pracovníčky na
ELTE, viedla Slovenský klub osvetového strediska. V roku 1990
obnovila vydávanie Čabianskeho kalendára a od roku 1998 redigovala mesačník Čabän. Zastávala významné spoločenské funkcie: v
Regionálnom školskom centre bola referentkou pre slovenské národnostné školstvo, bola členkou predsedníctva a podpredsedníčkou
Zväzu Slovákov v Maďarsku, zapojila sa do práce slovenských samospráv v Maďarsku a do činnosti občianskych organizácií. Dlhé
roky bola úradujúcou predsedníčkou Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľkou Domu slovenskej kultúry, ktorý vznikol z jej
iniciatívy v roku 1996.
Po získaní vysokoškolského vzdelania sa vrátila na svoju milovanú Dolnú zem so zámerom oživiť a chrániť tradície Slovákov v
Maďarsku. Osobitne jej záležalo na spojení tzv. slovenskej Dolnej
zeme, Slovákov žijúcich v Rumunsku, Vojvodine a v Maďarsku,
preto vznikli viaceré projekty, medzi ktorými vyniká Dolnozemský

jarmok, ktorý bol vlastne burzou nielen tovaru a kultúry, ale aj dobrého slova.
Anna Ištvánová bola na svoje rodisko počas celého života nesmierne hrdá. Slovenský Komlóš „pre ňu znamenal báječnú studnicu
spomienok, zdroj dokonalého ovládania nárečia, jej rodina, ľudia,
priatelia boli základňou jej zážitkov z detstva“ - spomínal na zosnulú kolega a kamarát Michal Lásik. „Nikdy som ju nevidel tak plakať
od dojatia, keď už po celom rade vysokých štátnych vyznamenaní
vzala do rúk posledné vyznamenanie od svojich milovaných Komlóšanov - vyznamenanie Za komlóšskych Slovákov.“
Jej plodná činnosť bola uznaná radom vyznamenaní. Dostala
vysoké štátne vyznamenanie Maďarskej republiky (Malá medaila
Györgya Bessenyiho Za národnosť) a vyznamenanie Slovenskej
republiky (Malá medaila sv. Gorazda a Cena ministerstva kultúry
SR). Bola prvou laureátkou Ceny Ondreja Štefanka. Na poslednej
rozlúčke jej deti prevzali od predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka štátne vyznamenanie SR Rad Bieleho dvojkríža III. triedy In memoriam za jej celoživotnú obetavú krajanskú
činnosť a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Odovzdávacej
ceremónie v Bratislave sa Anna Ištvánová už nedožila. Igor Furdík
pred laudáciou citoval slová prezidenta SR Ivana Gašparoviča z bratislavského slávnostného odovzdávania: „Anna Ištvánová patrila a
aj naveky v slovenskej histórií sa zaradí k tým osobnostiam, ktorým
je vlastná výnimočnosť, osobitosť, ktoré sú vzorom, inšpiráciou a
príkladom, vhodným nasledovania.“ Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí označil A. Ištvánovú cnostným prívlastkom: „pilier
krajanského života,“ ktorý podľa jeho slov na ňu platí niekoľkonásobne.„Zostal po nej pevný základ kultúrnych, vzdelanostných,
ľudských i duchovných hodnôt, na ktorých sa oddá ďalej stavať.“
Tibor Mótyán vo svojej rozlúčkovej reči pripomenul úryvky
z rozhovoru s Annou Ištvánovou z októbra minulého roku, v ktorom vyjadrila odkazy v súvislosti s blížiacim sa koncom jej života. „Múdro to robíš, že mlčíš. Že ma nezačínaš utešovať, lebo ľuďské
slová potešenia nepomôžu. Pomôžu iba skutky... Choďte po tej ceste,
ktorú sme si vybrali, a bojujte za tú našu krásnu slovenskú národnosť, ale nie s pýchou, nie s nadutosťou, ale s pokorou. Robte dobré
skutky a na to potrebujete nádej.“
Na poslednej ceste ju odprevádzala rodina a príbuzní, večný
pokoj, tak ako si želala, našla na starom cintoríne v svojom milovanom Slovenskom Komlóši.
					
Andrea Kiss
				
Prevzaté z Ľudových novín
Pri hrobe A. Istvánovej v Starom cintoríne v Slovenskom Komlóši
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Pozvánka na Valné
zhromaždenie
Kultúrny spolok sarvašských Slovákov –Vernosť
Vás týmto pozýva na
zasadnutie Valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční
v pondelok dňa 03. februára 2014
o 15:00 hodine
v Slovenskom dome, Sarvaš, ul. Eötvöš č. 44/1.

Program:
1. Schválenie rozpočtu na rok 2014
2. Schválenie pracovného plánu na rok 2014
3. Oznámenia
Ak Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné
vo vypísanom čase, tak 03.februára 2014 o 15:30
hodine ho opäť zvolám a bude bez ohľadu na počet
prítomných uznášaniaschopné.
Tešíme sa na vašu účasť!
				
			

S úctou:

Anna Franková
predsedníčka

NAŠA BUDÚCNOSŤ V NAŠEJ MINULOSTI
„Nam unius linguae uniusque moris regnum, imhecille et fragile
est”
„Lebo krajina jednej reči a jedných mravov je krehká a slabomyseľná”
Dočasná výstava s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“ sa spája predovšetkým s pamätným rokom sv. Štefana. Jej inštalovaním vzdávame poctu zachovaným tradíciám národností –v
tomto prípade Slovákov- usadených na dnešnom území Maďarska.
Myšlienka zaľudnenia štátu a spolunažívania rôznych národností sa
objavila prvý raz u sv. Štefana v intenciách pre kniežaťa Imricha,
nasledujúcou formou: „Nam unius linguae uniusque moris regnum,
imhecille et fragile est” - „Krajina jednej reči a jedných mravov je
krehká a slabomyseľná”
Slováci na území dnešného Maďarska sa usadili postupne od polovice 17. storočia. Migrácia trvala takmer dve storočia. Zapríčinili
ju hospodárske, spoločenské a svetonázorové činitele. Osadníci sa
vo veľkom počte usadili v horských krajoch (Zemplínske, Bukové,
Matranské, Čerhátske, Pilíšske, Vértešské, Gerečské a Bakoňské
hory) a v nížinatých oblastiach (medzi Dunajom a Tisou, v Zátisí).
Živili sa lesným hospodárstvom a poľnohospodárstvom, najmä chovom dobytka, lovom rýb, pálením uhlia a vápna, ale nezanedbávali
ani tradičné remeslá, ako napr. drotárstvo a sklárstvo.
Viac ako dve tretiny Slovákov v Maďarsku sa hlásia k evanjelickému náboženstvu. Žijú v Békéšskej, Novohradskej, Peštianskej,
Báčsko-Kiškunskej župe. Katolíci (rímsko- a gréckokatolíci), baptisti, adventisti sa usadili v horstvách severnej časti Maďarska a v
Zadunajsku.
Slovenské komunity žijúce v Maďarsku viac než 350 rokov sa
jazykovo silne asimilovali, ich príslušníci sa dnes združujú na základe spoločných tradícií. Revitalizovaná tradičná kultúra spája
členov spoločenstva vo sviatočných dňoch a formuje ich identitu.
Kalendárne obyčaje sedliackeho zvykoslovia, sviatky cirkevného
a hospodárskeho roka nadobudli v novom tisícročí v živote Slovákov nové funkcie. Kultúrny život sa organizuje vedome, v rám-
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ci inštitucionálneho systému. I keď sa dedičstvo komunít opiera
o tradície minulosti, oveľa dôležitejšia je jeho úloha v súčasnom
živote slovenského spoločenstva. Tradície Slovákov v Maďarsku
uchovávajú prevažne veriaci, veď obyčajne oni dodržiavajú striktne cirkevné predpisy, ktoré často tvoria základ rituálov. Práve preto
nachádzame najviac tradičných elementov na poli náboženského
života (kult Panny Márie, vianočné a veľkonočné sviatky). Tradičné
ozdobovanie kostola na turíčne sviatky slovenských evanjelikov v
Mende sa zapísalo do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Maďarska. Je to dôvod na to, aby sme upriamili pozornosť
verejnosti na ďalšie cenné dedičstvá Slovákov v Maďarsku.
Expozícia predstavuje širokej verejnosti kultúrne dedičstvo Slovákov v Maďarsku, ktoré sa sformulovalo počas viacerých
storočí, a ktorou chceme zároveň upriamiť pozornosť verejnosti na
hodnoty národností žijúcich na území Maďarska, ktoré tvoria súčasť jednotnej maďarskej kultúry.
PhD. Katarína Király
Vernisáž výstavy o 11. hod. 1. februára 2014 v Muzeu Samuela
Tešedíka v Sarvaši.
Výstava je otvorená:
okrem pondelka každý deň od 10,00 do 16.00 hodiny
od 1.-28. februára 2014

Pamätný deň Samuela Tešedíka
V starom sarvašskom evanjelickom kostole si Sarvašania pripomenuli 193. výročie úmrtia Samuela Tešedíka. Každý rok, presne
27. decembra o 17.42 minúte, sa tento akt opakuje. Samuel Tešedík bol evanjelický kňaz a kazateľ, zakladateľ odborného školstva a
pôdoznalectva v Uhorsku, pokrokový pedagóg, spisovateľ, polyhistor a filantrop. V roku 1767 ho pozvali do Sarvaša, aby vykonával
funkciu pomocného kňaza. O rok sa ním aj stal. Až do svojej smrti
tu pracoval viac ako pol storočia. Tešedík po príchode do Sarvaša
postupne rozširoval svoju reformátorskú prácu. Okrem toho skúšal
rôzne práce na svojom hospodárstve. Zaujímali ho nové veci, ktoré
sa snažil aj uplatňovať vo svojej práci. Keď zistil, že starší ľudia sa
dajú ťažšie usmerňovať, radšej väčšiu pozornosť venoval mladším,
ktorí boli vo všetkom vnímavejší a pokrokovejší. Staral sa o to, aby
sarvašskí učitelia dostali lepšiu prípravu na svoje povolanie, zabezpečil pre nich nové pedagogické spisy. Založil aj učiteľskú jednotku,
ale tá nefungovala dlho. Medzi mladými naďalej rozvíjal svoju činnosť a získal tak titul dekana a funkciu inšpektora v Békešskej župe
pre evanjelické školy. Tešedík bol členom bratislavskej Kráľovskej
školskej komisie. V roku 1779 podľa vlastných myšlienok a predstáv založil hospodársky ústav a prvú poľnohospodársku školu. Na
spomienkovej akcii v kostole sa s krátkym programom predstavili
žiaci Slovenskej základnej školy v Sarvaši spolu so žiakmi zo Základnej školy Gy. Benku. Nielen peknými náboženskými piesňami,
ale aj krásnymi slovami v maďarskom a slovenskom jazyku odzneli
z úst žiakov pocty o Samuelovi Tešedíkovi. Vo svojom príhovore
dekan Zsolt Lázár vyzdvihol, akým vzácnym človekom Tešedík bol.
Spomenul, že ak by ešte dnes žil, tak by kostol nemal taký krásny organ, ale by tie peniaze určite investoval do výučby žiakov. Po
modlitbách sa všetci zúčastnení presunuli ku Tešedíkovej soche, kde
vložili kahančeky do pripraveného kríža, v ktorom vo vrchnej časti
bola zasiata pšenica. Z určitého zorného uhla mal každý možnosť
vidieť jeho siluetu, ktorú vytvárala hra svetla a tieňov. Bol to veľmi
zaujímavý pohľad.
Na záver dekan Zsolt Lázár poprial každému božie požehnanie a
veľa zdravia, šťastia a lásky v novom roku 2014.
Text, fotó: Zlatica Lišková
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Medzinárodná výstava v Sarvaši
Cez víkend 10. – 12. januára 2014 sa v športovej hále Petőfi uskutočnila Medzinárodná výstava králikov, hydiny a holubov. Usporiadateľmi boli Zväz drobnochovateľov v Sarvaši, V-62 holub a Klub
Hobbi králikov. Zúčastnili sa drobnochovatelia nielen z Maďarska,
ale aj zo Slovenska a z Rumunska.
Na túto výstavu dostali osobitne pozvánku aj žiaci 4.A triedy zo
Slovenskej základnej školy. Spolu s triednou učiteľkou Zlaticou
Liškovou a skupinovou vedúcou Zuzanou Roszíkovou si ju so záujmom prezreli.
Mali sme možnosť pozorovať pri práci aj rozhodcov - posudzovateľov. Ich úloha bola veľmi ťažká. Vybrať najkrajších predstaviteľov vystavených jedincov spomedzi veľkého množstva súťažiacich
plemien zvierat, nebola ľahká vec. Široká paleta plemien hrabavej
hydiny oravka, vlaška, brahmanka, orpingtonka, kočinka, brojlér
zaujala všetkých prítomných. Štvrtáčka Norika Csicselyová mala
vystaveného králika a kohúta. Spolužiaci boli zvedaví, ako jej zvieratká ohodnotila porota odborníkov. Mala veľkú radosť, keď zistila,
že jej králik dostal 91 bodov, čo patrilo medzi najlepšie výsledky.
Jej malý kohút nemal také šťastie, lebo mu pred výstavou odstrihli
z krídiel, tak ho nemohli hodnotiť. Norika dostala diplom a pekný
pohár.
Pri prehliadke sme boli svedkami toho, ako práve jedna sliepka
zniesla vajíčko. Deťom sa to veľmi páčilo, videli to prvýkrát. No
najväčší zážitok mal Levente Szalai, ktorému jeden kohút nahlas
zakikiríkal takmer priamo do ucha, tak sa chudák veľmi zľakol.
Najprv sa nedostal ani k slovku, no potom sa z chuti zasmial spolu
so spolužiakmi. Veľmi zaujímavé boli rôzne druhy plemien holubov. Boli tu úžitkové holuby, hrvoliaky, farbisté holuby, bubláky,
sovky, bradavičnaté, ale aj poštové holuby. Ich hodnotenia sme si
mohli prečítať na ich tabuľkách.
Výtvarné práce žiakov základných škôl zo Sarvaša a blízkeho
okolia boli súčasťou výstavy.
Hlavný organizátor, pán Juraj Kondacs vo svojom príhovore
povedal, že táto výstava dosiahla rekord aj v tom, že bolo vystavených viac ako 300 králikov. Veľké, stredné, malé plemená činčila, belgický obor, francúzsky baran, nemecký starkáč, burgundský,
siamsky, kalifornský, kastorex, hermelín a iné.
Zdôraznil, že cieľom výstavy bolo prezentovať svoje výsledky pred širokou verejnosťou, ale aj rozvíjať a zachovať kultúrne
dedičstvo.
Nie v každej domácnosti majú žiaci možnosť chovať úžitkové
zvieratá. Preto je veľmi dôležité, aby deti poznali rôzne plemená
drobnochovateľov aj touto formou na výstavách.
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Békešského sv. Ondreja, Kunszentmártona a z Gyuli. Účastníci
plávania spolu preplávali dĺžku zo Sarvaša až do Prahy, čo je 678
625 metrov.
Ladislav Rentka v minulom roku sám preplával 55 kilometrov,
no na tomto ročníku sa nezúčastnil. Najdlhšiu trať, 30 kilometrov
preplával gymnazista Bence Babák. Zo žiakov slovenskej školy bol
najúspešnejší Ladislav Balatoni, ktorý preplával 23 250 metrov.
Najstarším účastníkom bol Ladislav Koltai a najmladšia bola
4-ročná Izabela Dernovičová. Každý rok pomáhajú aj zanietení
rodičia, ktorí objednali veľkú pizzu pre každého účastníka. Vieme
predsa, že pri plávaní sa spaľuje najviac energie. Niektorí žiaci sa
už viackrát zúčastnili na týchto pretekoch, takže vedeli, čo ich čaká.
No boli aj nováčikovia, ktorí boli zvedaví najmä na nočné plávanie.
Učiteľ Zoltán Fonád pripravil plán, ktorý sa odlišoval oproti
minulým rokom. Do skupín nezadelil žiakov podľa výkonov, ale
podľa toho, kto sa s kým kamaráti. Oveľa vtipnejšie bolo plávanie,
veď sa navzájom povzbudzovali. Učiteľka Erika Šinková nielen
plávala, ale aj zapisovala výkony jednotlivcov, pričom jej pomáhali
kolegyne Ildika Vajdová a Agneša Kugyelová. Najúspešnejší
plavci a družstvá boli odmenení pohárom, diplomom a darčekovým
košom. Ondrej Darida nebol smutný, že nepadol rekord. Veď
dôležité je vždy zúčastniť sa, a nie lámať rekordy, poznamenal na
konci športového podujatia.
Blahoželáme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto akcie.
			

Text a foto: Zlatica Lišková

Text, fotó: Zlatica Lišková

Školská mozaika

Krúžok slovenského jazyka

Zo Sarvaša do Prahy
V Sarvaši sa uskutočnil 9. ročník 24 hodinového plávania. Preteky
slávnostne otvoril vedúci plaveckého oddielu Ondrej Darida.
Plavcom sa, bohužiaľ, nepodarilo tak, ako minulý rok, dosiahnuť
rekord. Žiaci zo Slovenskej základnej školy, materskej školy a
internátu v Sarvaši boli najúspešnejší. Ich tohtoročný výkon bol 223
850 metrov, čím by zo Sarvaša doplávali až do Tatabánye. Na akcii
sa zúčastnilo 210 plavcov zo Sarvaša, Dévaványi, Nagyszénása,

Od začiatku školského roka pripravujeme žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka na jazykovú skúšku. Cieľom prípravných hodín je, aby
si naši zverenci rozvíjali komunikačné a písomné schopnosti zo slovenského jazyka. Týchto popoludňajších a sobotňajších prípravných krúžkov sa zúčastňuje pravidelne 34 siedmakov a 18 ôsmakov. Na poslednej takejto príprave žiaci 7. A triedy dostali úlohu
napísať sloh na tému: „Slovensko, ako ho vidím ja.” Toto sú myšlienky a úryvky zo slohových prác našich žiakov:
„Dvakrát som bol na Slovensku, v Tatranskej Lomnici a vo Vyšných
Ružbachoch. Nevidel som veľa miest, alo to, čo som videl, bolo nádherné. Bol som v Tatrách na túre a pri Štrbskom plese. Obdivoval
som aj Lomnický štít, Važeckú kvapľovú jaskyňu a bol som aj v múzeu TANAP-u. Ale najviac sa mi páčili Tatry. Tá krásna príroda, tie
malé potôčiky! Neviem ani slovami vyrozprávať, aké to bolo, ale
pokúsim sa. Bolo to v lete, keď som bol v tábore. Bol pekný deň a
teta Zlatka si zmyslela, že či chceme, či nechceme …musíme ísť na
túru. Išli sme autobusom, a potom lanovkou. Videli sme Poprad aj
Tatranskú Lomnicu. Aký čerstvý vzduch, tie stromy a skaly! Boli sme
aj pri vodopáde, ale už si nepamätám, ako sa volal. Navštívili sme
tri chaty, a keď sme prišli k poslednej chate, vtedy som pochopil,
aká je príroda a ako rýchlo sa zmení počasie. Boli sme tam len10
minút. Keď sme prišli, bolo dobré počasie, a potom pršalo, bola
veľká búrka. Veľmi sme zmokli, ale aj to bola veľká zábava. Potom
nasledoval dlhý odpočinok.” Zalán Laurinyecz, žiak 7. A triedy
„Slovensko je malá, ale veľmi pekná krajina. Tam stojí Malá a Veľ-

Novinkár nad Kerešom

4.

ká Fatra. Tieto vrchy sú najkrajšie na svete. Žije tu veľa zvierat, sú
tu pekné kvety a stromy. V západnej časti Slovenska tečie malá časť
Dunaja. Na brehu Dunaja leží hlavné mesto Slovenska, Bratislava. Tak povieme po slovensky, ale po maďarsky hovoríme Pozsony.
…. Slovenské jedlá sú veľmi chutné. Moje najobľúbenejšie jedlo sú
knedle.” Nándor Tusjak žiak 7. A trieda
„Slovensko sa nachádza v srdci Európy. Sú tam také pekné mestá
ako aj v Maďarsku. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Keď
som bol v biblickom tábore v Svätom Jure, videl som aj Bratislavu.
Je to také mesto ako Budapešt, leží na oboch brehoch Dunaja. Na
hodine slovenskej vzdelanosti sme sa učili o tomto meste. Nikdy na
toto mesto nezabudnem.” Marcell Lauday žiak 7. A trieda
„Slovensko je veľmi pekná krajina. Nachádzajú sa tu Vysoké Tatry,
Malá a Veľká Fatra. V tejto krajine je veľa hradov. Bol som v biblickom tábore v Svätom Jure a v tábore v Tatranskej Lomnici. Ľudia
sú tam veľmi milí. Navždy si zapamätám tieto zážitky. Cítil som sa tu
dobre.” Zoltán Szabó žiak 7.A trieda
Pamätná súťaž Istvána Melega z chémie
Levente Törteli, žiak 8. A triedy sa prihásil na vedomostnú súťaž
z chémie. Dva pracovné listy vyplnil doma a podľa výsledkov ho
pozvali do Segedína na súťaž. Dosiahol 23. miesto spomedzi 40
žiakov. Pripravujúcou učiteľkou bola Katarína Kondacsová. Levente povedal:
„ Pred súťažou sme sa každý deň pripravovali s tetou Kati. Robili
sme slovné úlohy, odpovedal som na otázky, ktoré som predpokladal, že budú aj na súťaži. V deň súťaže som mal veľkú trému.
Keď som dostal pracovný list, tak sa mi uľavilo, lebo som zistil, že
úlohy nie sú veľmi ťažké. Ale zato jedna úloha bola taká ťažká, že
som ju nevedel celkom dobre. S mojím výsledkom som spokojný.”
Leventemu blahoželáme a prajeme mu v budúcnosti veľa úspechov, pretože chce byť chemikom.
Bystrozraká Barborka
Župná knižnica v Békešskej Čabe pravidelne každý rok organizuje
pre žiakov slovenských základných škôl vedomostnú súťaž ,,Bystrozraká Barborka.“ Z našej školy sa do súťaže zapojilo 60 žiakov
tretieho, štvrteho a piateho ročníka. Žiaci pracovali za pomoci svo-

Z našej minulosti
Rediguje: Mótyán

Úryvok z denníka gazdu Meliša v pôvodnom
pravopise.
Rok 1889
Januáre 20. Mali sme mensje nožike 32 kuszov, vilicskov 33
kuszov, vecsíh nožikov 24 kuszov, vilicskov 24 kuszov.
Kondás Gyomam má plat csižmi edom pár novích, edom kebely
obilja, kila žita, kila jacsmenya, hotovích 20 f.
Zednal szom béresa Bobvos Jánosa. Má plat žita 4 keble,
jacsmenya 4 keblye, pov retyjaszki kukurici a secko jeho
kukuricsa, moje prasza pavlovsko, kocs kuriva a za lojtri lajem,
tojeszt hotovich 60 f novích. Dosztál na zavdavok 1 f.
Januáre 13. Dosztal na kabanyiczu v szegyem zlatích.
Csaszi
V januáre aj februáre až do Mateja bola zima.
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jich učiteliek Evy Labišákovej, Aleny Kosc, Zlatice Liskovej, Márie Hruskovej Molnárovej a Anny Frankovej. Na riešenie rôznych
úloh žiaci mali 5 týždňov, vyplnené zošity sme poslali do knižnice
pred zimnými prázdninami. Za dobré riešenia a pekné kresby dostali
diplomy a knižné odmeny žiaci: Soma Frankó 3.A, Adrienn Pauló
3.B, Kelemen Kerti 3.C, Fanni Zahorecz 4.B, Szabina Závoda 5.B,
Fruzsina Zsibrita- Fecske 4.A a Viktória Folytán 4.A.
Blahoželáme!
				
Anna Franková

Zasmejme sa
-Mamí, horí nám lampa.
-Nehovorí sa horí, ale svieti.
-Mamí, svietia aj záclony!
- Môj syn je skutočný zázrak, - chváli sa istý otec. - Má iba tri roky,
ale už vie čítať, hrať na klavíri a kresliť.
- Môj je ešte lepší, - vraví druhý otec. - Má iba tri týždne, ale už vie,
že život je drahý, že platy sú malé, že dane sú vysoké, že bývať nie je
kde, že si ničíme životné prostredie...
- Odkiaľ viete, že vie všetko toto?
- Nuž, jednostaj plače.
Blondínku na aute zastaví policajt a chce vidieť vodičský preukaz.
Blondínka hovorí:
- Čo to je?
- To je taký tvrdý hranatý štvorček.
Blondínka vytiahne zrkadielko a podá ho policajtovi. Ten pozerá na
blondínku potom do zrkadla zase na blondínku zase do zrkadla a
nakoniec hovorí.
- Prepáčte, nevedel som, že ste tiež príslušník.
Na dvore sedia dva kohúty a strašne sa nudia. Jeden hovorí tomu
druhému:
- Poďme si zakikiríkať!
Druhý na to:
- Mne sa nechce, poďme sa radšej pozrieť do mäsiarne na holé
sliepky.
Malý Matúš príde domov a otec sa ho pýta.
- Tak čo je nového v škole?
- Päťka a päťka.
- Čo?
- A štvorka.
- To nemyslíš vážne.
- Ale neboj sa, tie známky už neplatia.
- To mi odľahlo. A prečo?
- Lebo ma vyhodili zo školy.
Kocúr ozlomkrky naháňa mačku.
- Kocúr, neblázni, veď ja nie som myš!
- A kto povedal, že som hladný?
V obchode:
- Máte živé ryby?
- Máme.
- A sú čerstvé?
Politik reční na mítingu a sľubuje všetko, čo mu napadne - štvornásobné platy, zníženie nezamestnanosti na nulu, atď. Keď skončí
prejav, nastanú rôzne reakcie - niektorí pískajú, iní hádžu rajčiny a
skazené vajcia, iba Jožo tlieska ako divý.
- Ty Jožo, čo tak nadšene tľapkáš? Však si hovoril, že ho neznášaš,
-pýta sa ho Fero.
- Ale kdeže, ja tlieskam od radosti, že už konečne prestal tárať
hlúposti.

Prílohu vydáva Slovenská samospráva mesta Sarvaš
Adresa redakcie: 5540 Szarvas, Eötvös L. u. 44/1. Tel.: 66/215-676
Zodpovedná redaktorka Katarína Lestyanová • Jazyková lektorka Anna Franková
Za vydanie zodpovedá Tibor Mótyán
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Vajdások sítábora Ausztriában
Már hagyománnyá vált a gimnáziumban,
hogy minden év januárjában síelni mennek
vállalkozó kedvű és síelni szerető diákok az
iskolánkból. Ebben az évben is – hála Csilik
Attila és Bencsik Péter tanár uraknak – létrejöhetett az ausztriai tábor.
Január 17-én, pénteken reggel 21-en indultunk az iskola elől jól megrakott csomagokkal, hogy majd 10 óra alatt érjük el
ausztriai úticélunkat, Villachot. Másnap

és persze olyanok is akadtak, akik szimplán
csak beszélgetni szerettek volna.
Ezúton is köszönjük a szervezést Peti bácsinak és Attila bácsinak, hiszen csodálatos
élményekkel térhettünk haza 22-én, szerdán.
Mester Zsóﬁ 8.J.

Segéd-felügyelők
A januári testületi ülésen mutatkoztak be
az önkormányzat alkalmazásában álló közterület segéd-felügyelők, akinek munkáját
a város közterület felügyelője, Blaskó Péter
irányítja. A négy segédfelügyelő Skorka Péter, Bencsik Róbert, Simonﬁ József és Tamás
Tibor. Blaskó Péter elmondása szerint a négy
segéd-felügyelő elsősorban a belterületen és
a mezei őrszolgálat mellett kettesével látja el
munkáját: vigyáz a közrendre, közbiztonságra, ellenőrzi a közterületi tárolás szabályainak betartását. A közterület felügyelőnek és
az új segédfelügyelőknek Babák Mihály polgármester jó egészséget kívánt munkájukhoz, a lakosságot pedig arra bíztatta, bátran
állítsák meg őket, beszélgessenek velük, kérjék segítségüket, lássák el őket tanácsaikkal.
A közterület rendjének felügyelőit arra kérte,
hogy a renitenseket előbb udvariasan kérjék
meg a helyes viselkedésre, s csak ez után jöjjön az esetleges ﬁgyelmeztetés, és csak végső
esetben a feljelentés.

reggel ismét a buszon ültünk, az irány ezúttal Arnoldstein volt, ahol – bár nem mindegyik pálya volt tökéletes az idő miatt – három, élményekkel teli napon át síelhettünk.
Negyedik napunkon az olasz Tarvisióban,
az osztrák és szlovén határ mellett tesztelhettük a már megszerzett tudásunkat. Esténként mindenki megtalálta a neki megfelelő elfoglaltságot. Volt, aki ﬁ lmet nézett,
kártyázott, de előkerültek a társasjátékok is,

2014. január 30.
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kos növekedést jelent, ami a 7,1
százalékos országos vendégéjszaka növekedés több mint háromszorosa. A szarvasi turizmus eredménye a régió átlagát is messze meghaladja, hiszen a DélAlföldön a szállodákban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése 4,1 százalék volt.
A korábban elnyert pályázati forrásokból tavaly turisztikai beruházások valósultak meg Szarvason, Békésszentandráson és Kondoroson is. Az egyesület elektromos kisbuszt vásárolt, amelyet a turisták és a szarvasiak egyaránt használhatnak. A turisztikai egyesület
gondoskodott a kerékpárútvonalak és a gyalogtúra útvonalak pontos jelzéséről, a pontos tájékozódást megkönnyítő köztéri térképekről, amelyek összesen több mint két tucat kerékpár- és gyalogtúra
útvonalat ajánlanak a Körösök szívébe látogató kirándulóknak.
További információk: www.minimagyarorszag.hu,
www.korostourist.hu, www.szarvasiarboretum.hu
Saliga Enikő, Wolf Kommunikáció

Turizmus-rekordok Szarvason
Kiemelkedően sikeres évet tudhat maga mögött a szarvasi turizmus: 2013-ban rekordévet zárt az ország legnagyobb arborétuma, a Szarvasi Arborétum és a Mini Magyarország makettpark,
a Szarvason eltöltött vendégéjszakák száma pedig az országos átlag több mint háromszorosával, mintegy 23 százalékkal nőtt. Idén
még több és látványosabb program várja a látogatókat a Körösök
szívében. Tavasszal már közel félszáz makettel, köztük új mozgó
és hangzó makettekkel, mini hajókkal és vasutakkal fogadja a látogatókat az ország egyetlen interaktív makettparkja, a Mini Magyarország a Szarvasi Arborétumban.
Az elmúlt év minden eddigi rekordot megdöntött a Körösök
szívében: az ország legnagyobb arborétumában, a 2012-es 37 ezres látogatószám csaknem megduplázódott. Összesen mintegy 72
ezren látogattak el a Szarvasi Arborétumba és a kertben található Mini Magyarország makettparkba 2013-ban. A rekord-látogatószám részben az arborétumban elindított fejlesztéseknek, részben a 2013-ban a park területén megnyitott Mini Magyarország
makettpark népszerűségének volt köszönhető.

Készülnek az új hajó és vasútmakettek
Az ország egyetlen interaktív makettparkja, a szarvasi Mini Magyarország 2014-ben számos új, mozgó és hangzó makettel gazdagodik. A fejlesztések eredményeként a szarvasi Mini Magyarország
idén tavasszal már közel félszáz makettel várja régi és új látogatóit.
Új épületek és templomok szólalnak majd meg, így például a mini
Pécsi Dzsámiból hallhatjuk majd a müezzin hangját, a Jáki templomban „mini gregorián” dalokat szólaltathatnak meg a látogatók,
és még sok más meglepetés várja a Mini Magyarország makettpark
kicsi és nagy, családdal, osztállyal, nyugdíjasklubbal vagy éppen
baráti társasággal, illetve párban érkező látogatóit. A már készülő új épületek között a vasútállomások is megtalálhatók lesznek,
ugyanis néhány hónapon belül a mini vonatok is elindulnak a parkban. A vasút szerelemeseinek örömére régi, emblematikus szerelvények közlekednek majd a mini síneken. A Mini Magyarország
makettpark vasútmakettjeit természetesen maguk a látogatók indíthatják, irányíthatják. Éppúgy, ahogy a szintén tavasszal vízre
helyezett új hajómaketteket is. Vízre kerül például a Földet körbevitorlázó Fa Nándor legendás hajójának, a Szent Jupátnak a kicsinyített mása is a szarvasi Mini Magyarországban. A fejlesztések
sora természetesen ezután tovább folytatódik: a szarvasi Mini Magyarország makettparkban a teljes bővítés lezárultával mintegy száz
makett lesz látható.

Arborétumi pávák, baglyok, mókusok, programok
A Szarvasi Arborétum különleges élményt nyújt az év valamenynyi időszakában: télen a kert nyugalma, tavasszal a növényritkaságok újjáéledése, nyáron pedig a park buja növényzete és az arborétum állatai, a pávák, köztük a fehér pávák, mókusok, őzek, sünök
mindennapjai is megﬁgyelhetők. De a látogatók részt vehetnek az
éjszakai detektoros denevérlesen, vagy akár bekapcsolódhatnak a
bagolylesbe is. Az arborétum számtalan programot kínál 2014-ben
is a Szarvasra kirándulóknak. Az immár hagyományosnak számító
szezonnyitó program, a Szorgos Hangyák Napja mellett szabadtéri koncertek, állandó kiállítások, egyedülálló természeti környezetben induló sétahajó-kirándulások várják a látogatókat, és izgalmas
kalandokra számíthatnak a geocaching rajongói is.

Szarvason az országos átlag háromszorosával nőtt a
vendégéjszakák száma
Persze a Szarvasi Arborétum és a Mini Magyarország makettpark
programjai mellett a Körösök szívébe látogató turisták sok más élménnyel is gazdagodhattak már az előző évben is, csakúgy, mint
idén. A Körös-menti TDM, mint a turizmus élénkítéséért dolgozó
szervezet megalakulása óta a szarvasi vendégéjszakák száma meredeken emelkedik. Míg 2012-ben a vendégéjszakák száma januárnovember között 35229 volt, addig 2013 ugyanezen időszakában
43198 a város kereskedelmi szálláshelyein. Ez mintegy 23 százalé-

A Székely Mihály Szakképző Iskola
tanműhelyeiben
az alábbi szolgáltatásokkal állunk a lakosság, a
vállalkozások és intézmények rendelkezésére:
• fodrász tanműhelyeink szolgáltatásai
(hajvágás, hajhosszabbítás, festés, dauer, stb.)
o Szarvas, Vasút u. 68.
o Szarvas, Kossuth u. 5.
• faipari szolgáltatások (fűrészelés, csiszolás,
termék gyártás, stb.)
o Szarvas, Vasút u. 68.
• építőipari szolgáltatások ( kőműves munkák,
szobafestés – mázolás, tapétázás, stb.)
o Szarvas, Vasút u. 68.
Részletes felvilágosítás az alábbi
telefonszámokon kérhető:
Bakulya Anna : 20/356-6454
Farkas Tamás : 20/350-2953
Vincze Sándor :20/939-9828
Kedvező árak, megbízható, jó minőségű munka.
Várjuk jelentkezésüket!
Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium,
Általános Iskola
5540 Szarvas, Vajda P.u.20.

A Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.
szarvasi Vetőmagüzeme felvételt hirdet

villanyszerelő
munkakörbe.
Jelentkezés feltételei: szakirányú végzettség,
minimum B kategóriás jogosítvány.
A pályázatokat fényképes önéletrajzzal és a végzettséget
igazoló bizonyítványok másolataival kérjük
2014. február 14-ig az alábbi címre elküldeni:
Pioneer Hi-Bred Zrt.
5540 Szarvas Pf. 128.
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Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület

Meghívó közgyűlésre
2014. február 10. (hétfő) 17:00
Helye: Szarvas, Liget Wellness és Konferencia Hotel, Erzsébet liget
Napirendi pontok:
• 2013. évi Elnöki beszámoló – Előadó: Szabó Ignác Róbert
• 2014. évi költségvetés tervezete – Előadó: Szabó Ignác Róbert
• Jelölő Bizottság választása
• TDM munkaszervezet szakmai beszámolója, rövid tájékoztató a
nyertes pályázati projekt eredményeiről, jövőbeli tervekről
• Előadó: Mihály Mariann
• Felügyelő Bizottság beszámolója – Előadó: Tóth Ferenc
• Egyebek
A közgyűlés határozatképessége miatt bízunk tagjaink
megjelenésében.
5.5 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az elnök a Közgyűlést feloszlatja, és új Közgyűlés összehívását
rendelheti el.
5.6 Sürgős esetben a határozatképtelen közgyűlés után 1 órával ugyanazon napirenddel
összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a kiküldött
meghívó előre jelzi.[1]

A jelen lévő egyesületi tagjainkat szeretnénk megvendégelni egy
vacsorával, így 2014. február 3-ig várjuk visszajelzéseteket a
részvételi szándékotokról!
Szabó Ignác Róbert, elnök
Mihály Mariann, menedzser
Ardainé Tóth Anikó, menedzser-asszisztens
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember tart előadást „A növények
sokat tudnak!” címmel, a Szarvasi Életmód Egyesület meghívásának eleget téve február 11-én, kedden 17 óraától a Cevinus Teátrumban (Kossuth tér 3.) Támogatójegy 500 forintos áron
elővételben megvásárolható
a Zöldoroszlán Bioboltban
(Kossuth u. 50) és az előadás
napján, a helyszínen.

Az adó 1% felajánlása nem kerül semmibe,
de felajánlásával nagyon sokat segíthet!
BÓBITA ALAPÍTVÁNY

ADÓSZÁM: 18375808-1-04
Kérjük, ebben az évben is támogassa a
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményébe
járó gyermekeket adója 1%-val!
Nálunk jó célt szolgál minden forint!
Köszönjük!

Hirdetmény
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy Szarvas Város Önkormányzata kérelmére a
Szarvas geotermikus energiahasznosításhoz kapcsolódó termálvezetékek vízjogi létesítési engedélyét a 81028-017/2013. számú határozatával 2016. január 30. napjáig módosította. Ügyintéző neve: Ferencziné
Füzesi Gabriella, elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7., tel.: 0666/362-944. A határozat teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján 2014. január 22. és február 06. között.
Hatósági és Szociális Osztály
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Szarvasiak!
Az elmúlt évben Egyesületünk turisták véleményét kérte ki városunkról, melynek elemzéséből fontos következtetéseket vonhattunk le.
De nemcsak az ide látogató vendégek, hanem a lakosság észrevételeire is számítunk, melynek elemzését építő jelleggel hasznosítaná egyesületünk.
A túloldalon látható kérdőívet név nélkül kell kitölteni, melyeket
természetesen diszkréten kezelünk. Viszont akik szeretnének ezen
felhíváshoz kapcsolódó nyereményjátékunkban részt venni, azoknak nincs más teendőjük, mint 2014. január 7. és 2014. február 24.
között kitölteni ezen rövid kérdéssort, majd névvel és e-mail címmel ellátva postai úton vagy személyesen visszajuttatni hozzánk.
A nevezők között kisorsolunk egy „Szarvasi ajándékcsomag”-ot
(Tartalma: Szarvasi képeslap, bögre, kulcstartó, hűtőmágnesek.) A
nyertes nevét 2014. február végén hirdetjük ki!
Kérdőívünk elérhető:
Facebook: Körös-menti Turisztikai Egyesület
Honlap: www.korostourist.hu
Elérhetőségeink:
Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület
Cím: 5540 Szarvas Kossuth tér 3.
E-mail címünk: info@korostourist.hu
Facebook: Körös-menti Turisztikai Egyesület
Bővebb információ:
Telefon: +36-66-311/140
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Heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) Nagy energiák fűtik. Minél ﬁatalabb, annál pozitívabban éli meg most e szerelemre hívó késztetéseket. Küzdelmes napokra számíthat: a kollégák ellenségeskedése és
váratlan pénzügyi nehézségek teszik próbára türelmét. Bármennyire szeretné, nem teheti meg, hogy kimaradjon a konﬂ iktusokból.
Bika (április 21 - május 20) A hódítást csak akkor élvezi, ha
önmaga is meghódítottnak érezheti magát, és az érzelmek teljesen
kölcsönösek. Ha stabil kapcsolata van, pláne esze ágában nincs kockáztatni. Már igazán megszokhatta volna, hogy egyesek szemében
szálka az ön túl gyors előmenetele, ötletessége, határozottsága.
Ikrek (május 21 - június 21) Lehet, hogy a felét csak képzeli a
gondoknak. Persze akkor annál fontosabb, hogy meg is beszélhessék. De ha ez megtörtént, akkor ne rágódjon, ne lovagoljon tovább
a témán! Keményebben képes dolgozni, mint valaha. Az évnek ez
egy szokatlanul mozgalmas időszaka az ön számára.
Rák (június 22 - július 22) Nyugodt, meleg kapcsolatra vágyik.
Ha ezt megélheti a mindennapokban, akkor eszében sincs változtatni. Igaz, a hormonjai az utóbbi időben mintha túlműködnének.
De ez még nem elég ok önnél a kicsapongásra. Nem a gyengeség
jele, ha bevallja, hogy valamiben tévedett, vagy valamit rosszul csinált. Sőt. Csak ezzel ad módot a javításra.
Oroszlán (július 23 - augusztus 23) A szerelemben, a párjával
való kapcsolatában a meghittség és a közelség az úr. Meg sem lennének már egymás nélkül. Azért törődjön a barátaival is, néha szakadjon el otthonról! Válsághelyzetekben is ura tud maradni a helyzetnek, és nyugalmával, kiegyensúlyozottságával biztonságot sugalló légkört teremt maga körül.
Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ön született szervező, és
ez a kedvesével való kapcsolatára is rányomja a bélyegét. Ha ő hebehurgya, nyegle, laza, akkor annál inkább rászorul arra, hogy ön a
kezében tartsa a dolgait. Baj csak akkor van, ha ezt nem hagyja. Ha
ön a szakmájában is az egészséggel, az egészségüggyel foglalkozik,
akkor most igazán elemében érezheti magát.
Mérleg (szeptember 24 - október 22) A szerelemre nem sokat
gondol most, pedig valaki titkon rajong önért. Hogyan, még észre
sem vette az illető szemének a csillogását, mikor elhalad mellette?
Ha nem költheti szabadon a pénzét, elnyomottnak, lehangoltnak
érezheti magát. A luxuscikkek szeretete bizonyos határig valóban a
jó érzését szolgálja. De ezért ne vegyen fel hiteleket, nem éri meg!
Skorpió (október 23 - november 22) Sok mindenbe hajlamos
belekezdeni, de a sors, különösen az érzelmi életében beálló kalamajka megakadályozhatja abban, hogy véghez is vigye, amit kigondolt. Nem baj, talán nem is kell mindent egyszerre. Habár önben
erősen él a versenyszellem, valójában soha senkit nem akart megbántani. Ha mégis így van, kezdeményezze ön a közeledést!
Nyilas (november 23 - december 21) Szerelmi életébe most valahogy bántó módon belekeveredtek a pénzügyek is. Anyagiak miatt lehetnek vitái a kedvesével. Nem kellene azonban a kenyértörésig vinnie a dolgot: az önmagában úgysem segít. Érdemes lenne
kihasználnia a kapcsolatait, ha a hivatásáról van szó. Legyen résen,
főnökei arra kíváncsiak, képes-e alkalmazkodni új helyzetekhez.
Bak (december 22 - január 20) Örökösen elégedetlenkedik, de
megpróbál felülemelkedni kicsinységein és kicsinyességein. Ha jól
értékeli a helyzetét, be kell látnia, hogy nem háríthat minden felelősséget, minden hibát a társára. Viszontagságos idők járnak a
munkahelyén is, de önnek lesz ereje szembenézni a gondokkal, és
győzedelmeskedni az ellene törők felett.
Vízöntő (január 21 - február 19) Nem különösen szerencsés
időszak ez egy házasság létrehozásához, de előfordulhat, hogy valamilyen kényszerítő körülmény miatt mégis szükséges lehet az elköteleződés. Ha már így van, adja meg a módját! Nagy a jövés-menés mostanában ön körül: a munkahelyén is folyamatos a változás.
Lelkileg és patrónusként is támasza lehet egyes embereknek.
Halak (február 20 - március 20) Nagy vehemenciával veti bele
magát új szerelmi kapcsolatába. Ez szép dolog, csak arra vigyázzon,
nehogy ez az újkeletű kapcsolat az ön kihasználásáról szóljon. Minden a legelején dől el. Ön idealista, de azért nem árt, ha a karrierjében
is szerepet játszik a tudása. Most van itt az ideje annak, hogy ehhez
támogatókat keressen. Egy ﬁatalabb hölgy segíthet önnek.

2014. január 30.

Orvosi ügyelet
Felnőtt orvosi ügyelet:
munkanapokon délután 16.00 órától másnap
reggel 8.00 óráig, hétvégén állandó ügyelet
Az ügyelet helye:
Szarvas, Vasút u. 46-48. Tel.: 312-277

Gyógyszertári ügyelet
február 1-től február 7-ig:
PINGVIN PATIKA
SZARVAS, KOSSUTH U. 21/A . TEL.: 06-66-311-616
Ügyelet: szombaton 13-20 óráig vasárnap 9-19 óráig, hétfőtőlpéntekig 19-20 órág.
Készenlétet: szombaton 20 órától vasárnap 9 óráig, vasárnap 19
órától hétfőn 7.30 óráig, hétfőtől-péntekig 20 órától másnap 7.30
óráig.
Az ügyeletes gyógyszerész köteles elérhetőségét jelezni az ügyeletes orvosnak. A készenlét időtartama alatt az ügyeletes gyógyszerész sürgős esetben köteles a gyógyszert kiszolgáltatni készenléti
szolgálat formájában, 30 percen belül az ügyeletes orvossal történt
telefonos egyeztetést követően.

Kiadó: Szarvas Város Önkormányzata
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Tel.: 06/70/421-7245
E-mail: szvid@szarvas.hu
Felelős szerkesztő: Tatai László
Megnevezés, méret

Fekete-fehér

1/1. oldal (195 mm x 280 mm)

58.420 Ft

1/2. oldal (195 mm x 140 mm)

29.210 Ft

1/4. oldal (96 mm x 140 mm)
1/8. oldal (96 mm x 70 mm)

14.605 Ft
7.302,50 Ft

Apróhirdetés: az újságból kivágott szelvénnyel ingyenes
Az árak az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét tartalmazzák
Felárak: címlapfelár 100% (a címlapon feladható hirdetés max. 1/2 oldal),
hátsó oldal felár 50%.
Kedvezmények: 4 alkalomra 20%, 10 alkalomra 30%, 24 alkalomra 40%
Megjelenés: minden héten csütörtökön
Anyagleadás határideje: szerdán 12 óráig
Tükörméret: 195x280 mm
Papír: újságnyomó, 60 g
Nyomás: digitális, fekete-fehér 1200 dpi
Terjedelem: 16 oldal
Terjesztés: Köröshír Kft., saját terjesztők, üzletek Szarvas, Csabacsűd,
Békésszentandrás, Kardos, Kondoros településeken
Példányszám: nyomott: 1100, terjesztett: 1000-1050
Ár: 195 Ft
Olvasói kör: Szarvas és térségének lakossága
Melléklet: Novinkár nad Keresom, havonta (szlovák nyelven)

Dr. Kóczy ingatlanforgalmi hirdetései
Dr. Kóczy Miklós egyéni ügyvéd Szarvas Deák u. 4. sz. alatti
ügyvédi irodájában vállalja ingatlanok adásvételének,
bérletének közvetítését is.
Telefon: 66/312-364, e-mail: drkoczy4@invitel.hu
Bővebb információ és az ingatlanok adatai az irodában, személyesen, soron kívül.

▪ Nagyobb szántót megvételre keresek
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Megemlékezés

Köszönetnyilvánítás
“Egymás terhét hordozzátok”
(Gal 6,2)

“Az élet egy múló pillanat,
Akit szeretünk, szívünkben
Örökké megmarad.”

Megtört szívvel köszönjük
mindazoknak, akik

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Id. SZIGETI PÁL

végső búcsúztatásán megjelentek,
fájdalmunkat enyhítették,
vígaszt, erőt adva.
Köszönjük a kegyelet és szeretet virágait.

SIPOS JÁNOS
SIPI
halálának 4. évfordulóján.
Szerető Édesanyja, Húga és annak gyermekei: Gabi és Norbi

Elárvult családja

Megemlékezés
“Múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.
Adhat az Isten márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer:
szívből szerető férjet és drága jó édesapát.”

„Könnyes szemmel emlékezem rád.
Fáj a pillanat, amior a szíved örökre megállt.
Hiányod elviselni nehéz, de
szívemben megtart az emlékezés.
Betegséged, melyet türelemmel viseltél,
fájdalmadat elhagyva megpihenni tértél.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

SZTANCSIK JÁNOS

Fájó szívvel emlékezünk

(Az Agrár Rt. volt dolgozója)
halálának 5. évfordulóján.
Szerető felesége és gyermekei: Gábor és Norbert

VAJGEL MIHÁLY
halálának 55. és felesége

LISKA JUDIT
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja

Elmentél tőlünk, a csillagok felé.
Aranyló csillagpor hull már lábad elé.
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé.
De szívünkben emléked élni fog örökké.

Idézőjel

Fájó szívvel emlékezünk

FULAJTÁR JÁNOS

“Talán mondanom se kell,
még nem történt velem hozzád fogható.„

halálának 5. évfordulóján.
Szerettei

Ingatlan
Eladó 2 szobás összkomfortos előkertes családi ház (értékegyeztetéssel
emeleti lakáscsere is lehetséges, Béke
lakótelepi II. emeletig). Eladó sima
köracél 6 mm Ø 6 m-es szálak, hidegen hajlított zártszelvények vegyes Ø
és hosszúságban, használt tetőcsatorna
(eső) tartóvasak. Tel.: 06-30-347-2730
*
Szarvason, a Bethlen utcában komfort
nélküli családi ház, reális áron eladó.
Érd.: 06-30-431-8746
*
Békésszentandráson 2 szobás kockaház eladó. Érd.: 06-70-2835-366
*
Békésszentandráson 3,5 szobás kertes
ház garázzsal eladó. Tel.: 06-70-2909918, este

Albérlet
Külföldön dolgozó, megbízható ﬁatalember. kiadó szobát keres hétvégi itthon tartózkodásra. Internet szükséges.
Tel.: 06-66-312-682

Ingyen apró

Vavyan Fable

XXIII. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

2008. január 24.

6. hét lapzárta
február 5. 12 óra

Lakossági apróhirdetését ezzel a szelvénnyel ingyen adhatja fel a Szarvas és Vidéke Hetilap 6. számába. Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy csak az újságból kivágott szelvényen, névvel, címmel, aláírással ellátott hirdetést tudunk közölni. A hirdetési szelvényt leadhatja a Polgármesteri Hivatal portáján,
vagy bedobhatja a Szarvas és Vidéke Hetilap szerkesztőségének – Szarvas, Árpád-köz 4. – postaládájába február 5-én, 12 óráig.

A feladó neve:……………………………… címe: ………………………………………..
aláírása: ……………………………………
A hirdetés szövege (jól olvashatóan kérjük kitölteni):………………………………………
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
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Nívós kézilabdás hétvége, lányokkal és öregﬁúkkal

SPORTMŰSOR
Február 1., szombat
Kézilabda. XII. Ifj. Csery
István-emléktorna,
Szarvas,
Városi Sportcsarnok, 8.00.
Őszi bajnokok tornája, női felkészülési torna, Szarvas, Városi
Sportcsarnok, 14.00.
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzések: Békésszentandrási HMSE–Csabacsűd SE, Békésszentandrás, 11.00. Mórahalom VSE–
Szarvasi FC, Mórahalom, 11.00.
Február 2., vasárnap
Kézilabda. Őszi bajnokok tornája, női felkészülési torna, Szarvas, Városi Sportcsarnok, 9.00.

– Érdekesség, hogy mind a
négy bajnokcsapat veretlenül vezeti csoportját, ami jelzi, hogy jó
képességű ellenfelekkel kell felvennünk a versenyt. A gödi alakulatot például az egykori szövetségi kapitány, a Ferencvárossal és
a bécsi Hypobankkal nagy sikereket elérő Németh András irányítja, és soraikban olyan egykori
válogatott kiválóságok játszanak,
mint Kirsner Erika, Takács Gabriella, vagy Tóth Tímea – tette
hozzá a szervezésből is oroszlánrészt vállaló, lelkes szélső.

Ami pedig a lebonyolítást illeti, az öt együttes körmérkőzést
vív egymással, kétszer 25 perces
meccseken. Szombat délután, és
vasárnap délelőtt is két-két alkalommal lép pályára a mezőny
minden tagja. Ez a hétvége igazi
kézilabdás ünnep lesz Szarvason,
mivel a felkészülési tornát délelőtt
megelőzi az öregﬁúk hagyományos rendezvénye, a XII. Csery
István-emléktorna, amelyen négy
megyei alakulat (Orosháza, Mezőhegyes, Újkígyós, Szarvas) feszül majd egymásnak.

A program
Február 1. szombat

FOTÓ: KÖTELES JÓZSEF

Rangos női kézilabda felkészülési tornát rendez február 1-2.
között a Szarvasi Női Kézilabda
Klub, öt csapat részvételével. Az
NB II-es pontvadászat dél-keleti
őszi bajnoka háza táján úgy gondolták, hogy az alapozás derekán
meghívják a harmadik vonal többi csoportjának listavezetőjét. A
kezdeményezést tett követte, és
bár a nyugat-magyarországi klubok (Hévíz, Celldömölk) a nagy
távolság végett nem vállalták a
részvételt, a többi érintett igennel
válaszolt a felkérésre.
– Szerettük volna, ha a két dunántúli együttes a költségek csökkentése végett egy busszal kel
útra, de időközben Hévízen egyéb
problémák is felmerültek, ezért
nagy sajnálatunkra mindkét gárda
lemondta a részvételt – újságolta
az ötletgazda, Farkas Edit, a szarvasiak kreatív játékosa.
Szerencsére a Balmazújváros,
a Göd és a Tököl elfogadta a Körös-parti lányok meghívását, beugróként pedig a Dabas sietett a
segítségükre, így végül öt együttes csatázik majd két napon keresztül az Alkotmány utcai Városi Sportcsarnokban.

Csery-emléktorna,
8.00:
Szar vas–Orosháza; 8.45: Újkígyós–Mezőhegyes, 9.30: Szarvasi NKK–Kondorosi Iskola
(serdülő leány mérkőzés); 10.05:
Mezőheges–Szarvas;
10.50:
Orosháza–Újkígyós; 11.35: Szarvasi NKK–Kondorosi Iskola (serdülő leány mérkőzés); 12.05:
Orosháza–Mezőhegyes; 12.50:
Szar vas–Újkígyós, 13.35: eredményhirdetés.
Bajnokok Tornája, 14.00:
Gödi SE–DANUKE Dabas;
15.00: Tököl KSK–Szarvasi
NKK; 16.30: NKK Balmazújváros–Gödi SE; 17.30: DANUKE
Dabas–Tököl KSK; 18.30: Szarvasi NKK–NKK Balmazújváros.

Február 2. vasárnap

A lányok azt remélik, hogy sok néző kilátgat a rangos tornára

Bajnokok Tornája, 8.30:
Szarvasi
NKK–DANUKE
Dabas; 9.30: Tököl KSK–NKK
Balmazújváros; 10.30: Gödi
SE–Szarvasi NKK; 11.30: NKK
B a l m a z ú j v á r o s – DA N U K E
Dabas; 12:30: Gödi SE–Tököl
KSK; 14.00: eredményhirdetés.

Szentandráson optimisták a tavaszt illetően
Technikai értekezlettel és egy
ráhangoló edzéssel vette kezdetét a békésszentandrási labdarúgók téli felkészülése. A legutóbbi
évad bronzérmesénél a gyengébb
őszi szereplés ellenére a dobogóra
kerülésről sem tettek le.
– Az őszinél lényegesen nagyobb aktivitást várok a játékosoktól. Szeretnénk előrelépni,
ami megfelelő hozzáállással nem
kivitelezhetetlen, hiszen az eddigi eredményeinket gyakorlatilag edzetlenül értük el – mondta
Pisont András vezetőedző.

A csapat programjában ettől a
héttől két tréning, valamint egy
gyakorlómeccs szerepel, utóbbiból hatot terveztek a március derekán esedékes bajnoki rajtig.
– Nagy mozgás nem várható a
keretben, gyakorlatilag azokra a
játékosokra építhetek, akikre az
elmúlt idény során. Tóth Attila a
hírek szerint Szarvason próbál szerencsét, rajta kívül azonban mindenki rendelkezésre áll a sérültjeinket leszámítva. Sajnos a ﬁatal
Balogh Martinra és Bódi Lászlóra
keresztszalag-szakadás miatt hosz-

szú ideig nem számíthatok, Kiss
Tibort pedig porccal műtötték,
emiatt csak később tud bekapcsolódni a munkába. Az ifjúságiaktól
teljes értékű játékosként került ellenben a felnőtt kerethez Vizi Gergő és Tasi Norbert, akik már ősszel
is sok lehetőséget kaptak. Gondjaink ellenére bízom abban, hogy az
alapozás után kondicionálisan utolérjük magunkat, mert az elképzelt
játékhoz sok erőre lesz szükségünk,
de ha minden jól alakul, akár a dobogóra is odaérhetünk – tette hozzá a tréner.

Szarvas-kupa: Debreceni siker a 15 éveseknél
A Debreceni Labdarúgó Akadémia csapata sikerével zárult a
Szarvas-kupa utánpótlás teremlabdarúgó-torna negyedik heti
műsora, amelynek keretében a
15 éves ﬁatalok mérték össze tudásukat a Városi Sportcsarnokban.
Az élvonalbeli együtteseknek
köszönhetően igen magas színvonalú eseményt hozott a torna.
Mivel a meghívott csapatok közül egy technikai okok miatt nem
érkezett meg, ezért a házigazdák
megosztották keretüket, két gár-

dát alkotva. A mérkőzések többségén így is kiegyenlített, szoros csata folyt. Alátámasztja ezt,
hogy a későbbi győztes Debrecentől csak az utolsó helyen záró
szarvas kékek tudtak pontot szerezni.
Eredmények: Szarvasi FC
(sárgák)–Békéscsaba UFC 0–3,
Debreceni LA–Szarvasi FC (kékek) 2–2, Szarvasi FC (sárgák)–
Kecskeméti TE 0–3, Békéscsaba
UFC–Debreceni LA 0–2, Szarvasi FC (kékek)–Kecskeméti TE
1–6, Debreceni LA–Szarvasi FC

(sárgák) 5–0, Békéscsaba UFC–
Kecskeméti TE 1–2, Szarvasi
FC (kékek)–Szarvasi FC (sárgák)
1–2, Debreceni LA–Kecskeméti
TE 3–1, Békéscsaba UFC–
Szarvasi FC (kékek) 2–0.
Végeredmény: 1. Debreceni
LA 10 pont, 2. Kecskeméti TE 9,
3. Békéscsaba UFC 6, 4. Szarvasi FC (sárgák) 3, 5. Szarvasi FC
(kékek) 1.
Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Somogyi István
(Debrecen). Gólkirály: Bozsik
Máté (Kecskemét). Legjobb ka-

pus: Krajcsi Bence (Szarvas).
Legjobb védő: András Bálint
(Békéscsaba). Legjobb hazai játékos: Varga István.
A szarvasi játékosok névsora: Krajcsi Bence, Magyar Martin, Kovács Patrik, Bohák Martin, Kiri Bence, Rostás Lajos,
Hrncsjár Patrik, Pecznik Péter,
Varga István, Bankó István, Tusjak Róbert, Nagy Sándor, Badari
László, edző: Kiri Mihály.
Támogatók: Roszik Pál, Seres
János, Szeli Lajos, Szarvas-Coop
Zrt.
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Országos döntőben két szarvas leány sakkcsapat
Békéscsabán, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában rendezték meg a hét végén a sakkozó ﬁatalok I-II. korcsoportos
(alsós) leány, ﬁú, illetve középiskolás csapatversenyt. A kicsiknél összesen 17 együttes ült
asztalhoz, hat leány és 11 ﬁú. A
korábbi évekhez képest a kiírásban annyi változás történt, hogy
a ﬁúknál a háromtagú csapatlétszám négyre emelkedett. A
középiskolák versenyére ezzel
szemben mindösszesen egy leány és egy ﬁú alakulat nevezett.
Az alsós lányoknál az esélyes
szarvasi Szlovák iskola csapata magabiztosan győzött, sőt
egyetlen pont híján a B-jelű is
dobogóra állhatott. A ﬁúknál az
orosházi együttes valamennyi
mérkőzését nyerve szerezte meg
a bajnoki címet a szarvasi Főtéri
diákjai előtt. Az első helyezet-

tek bejutottak a tavaszi országos
döntőbe.
A végeredmény. I-II. korcsoport. Lányok (6 induló): 1.
Szlovák Általános Iskola „A”,
Szarvas (Frankó Fanni, Huszárik Nelli, Plentri Panna, felkészítő: Patkó Lajos) 13 pont, 2.
Kazinczy Ferenc Általános iskola, Békéscsaba 8, 3. Csanád Vezér Általános Iskola és
AMI, Mezőkovácsháza 7,5,
4. Szlovák „B”, Szarvas (Pápai Laura Lilla, Voják Boglárka, Koszkócsák Dzsenifer) 6,5.
Fiúk (11): 1. Orosháza TM
Tehetséggondozó Vörösmarty Mihály Tagintézmény 24, 2.
Főtéri Általános Iskola, Szarvas
(Sebők Dániel, Lustyik János,
Csonka István, Kendra Tamás)
13,5, 3. Kazinczy Ferenc Általános Iskola „A”, Békéscsaba 13,
… 7. Szlovák, Szarvas (Tóth

Az alapcélt teljesítették
A negyedik játéknapról elhalasztott mérkőzést pótoltak
szombaton Gyulán a békésszentandrási sakkozók, akik számára fontos volt a győzelem megszerzése a dobogós helyekért
folytatott csatában. A célt elérték, a minimális különbségű
diadal arra volt jó, hogy ezáltal
sikerült végleg leszakítaniuk a
fürdővárosiakat.
Gyulai SE II.–Békésszentandrási HMSE 3,5:4,5. Megyei csapatbajnoki sakkmérkőzés, Gyula. Békésszentandrási
pontszerzők: Horváth Zsolt (1.

tábla), Bíró István (3.), Révész
Norbert (4.) 1–1, Győri Szabolcs
(2.), Radics László (5.), Fulajtár
István (6.) 0,5–0,5.
További eredmény: Orosháza SE II.–Békési TE II. 4:4. A
Csaba Honvéd SE–Mezőberényi SE és a Battonyai SE–Szarvasi SE mérkőzéseket február
15-én pótolják.
A bajnokság állása: 1. Orosháza II. 25,5 pont, 2. Békés II. 24,5,
3. Békésszentandrás 24, 4. Gyula II. 21, 5. Mezőberény 18 (8), 6.
Csaba Honvéd 15,5 (8), 7. Battonya 10,5 (8), 8. Szarvas 5 (8).

Szabolcs, Kovács Kornél, Pósa
Levente, Kelemen Zsombor).
V-VI. korcsoport. Fiúk: 1.
Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium, Békéscsaba (Szabó Csanád, Varga Tamás, Sza-

bó Botond, Varga Péter). Lányok: 1. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas (Pekár
Edina, Medvegy Dalma, Sebők
Anett, Oltyán Dóra, felkészítő:
Patkó Lajos).

A szlovákos lányok, Patkó Lajos felkészítővel

SZAVAZÓSZELVÉNY
Január folyamán öt héten keresztül tesszük közzé az alábbi szavazószelvényt, melynek kitöltésével voksolni lehet Szarvas város
2013. évi legjobb női, illetve férfi sportolójára. Választani természetesen csak az itt közzétett névsorból lehet, hiszen őket jelölték egyesületeik. A kitöltött szelvényeket a Polgármesteri Hivatal (Szabadság út 25-27.) előterében kihelyezett portán lehet
leadni 2014. február 3-ig. Kérjük, hogy a borítékra ne felejtsék
el ráírni: „Szarvas város 2013. évi legjobb sportolója”
Ki volt Szarvas város legjobb női sportolója 2013-ban?
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
Ki volt Szarvas város legjobb férfi sportolója 2013-ban?
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................

Újabb tornagyőztes a Fakupán
Izgalmas, szoros találkozókat rendeztek szombaton a Fakupáért zajló városi mix-röplabdabajnokság harmadik játéknapján. Sok összecsapás
végződött egy-egyes játszmaaránnyal, sőt a Csipet Csapat–
Szarvasvadász párharc például
mini szett során dőlt el utóbbiak javára, miután a pontok
száma is megegyezett. A változatos körmérkőzésekből a Vidám Nyerők jött ki a legjobban, így a Csipet Csapat és a
Szarvasvadász után újabb csapat nyert tornát az idei sorozatban. Mindez jót tett az össze-

tett pontversenynek is, hiszen
ezt a hármast változatlanul minimális különbség választja el
egymástól.
Végeredmény: 1. Vidám
Nyerők (Bazsó Kitti, Mári Petra, Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna, Molnárné Kajla Ildikó,
Szitó Szabolcs, Medvegy Zoltán, Soós Gábor, ifj. Zsapka János), 2. Szarvasvadász, 3. Csipet Csapat, 4. Pirossokk (Szentes), 5. Libalapos.
Az összetett verseny állása:
1. Szarvasvadász 50 pont, 2. Vidám Nyerők 47, 3. Csipet Csapat 44, 4. Libalapos 30.

Név: ......................................................................................
Cím: .....................................................................................
Csak a lapunkból kivágott szelvényeket tudjuk figyelembe venni
a szavazatok összegzésénél.

A jelöltek névsora
Férfiak, fiúk: Berecz Levente (úszó), Borzi Balázs (harcművész),
Erdős Richárd (kézilabdázó), Kós Benedek (kajakos), Krajcsi Bence
(labdarúgó), Kuli István (kajakos), Medvegy Ákos (asztaliteniszező), Molnár Fábián (úszó), Nagy Béla (asztaliteniszező), Ruzsinszki
Viktor (labdarúgó), Somogyi Róbert (kajakos), Uhljar Viktor (úszó),
Luca Virág Bence (asztaliteniszező), Zima Dániel (labdarúgó).
Nők, lányok: Bakos Nikolett (asztaliteniszező), Bencsik Rebeka
(aerobikos), Benedek Berta (aerobikos), Csernik Pálma (asztaliteniszező), Homonnai Luca (kajakos), Körösfalvi Dóra (úszó), Kasik
Gabriella (kézilabdázó), Kovács Zsanett (táncos), Krizsán Brigitta (kézilabdázó), Kunos Nóra (sakkozó), Laczkó Ivett (aerobikos),
Lustyik Rebeka (aerobikos), Majoros Flóra (kézilabdázó), Medvegy
Dalma (sakkozó), Pásztor Erika (aerobikos), Pekár Edina (sakkozó),
Szécsi Edina (úszó), Uhljar Luca (aerobikos).

A sportoldalakat írta és szerkesztette: BAKULYA MIHÁLY
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….csak ünnepek után
vettük észre!
Karácsonyi hangulat, sőt meglepetés fogadta az ünnepeket megelőző napoktól január 6-ig az utazókat a szarvasi Vasútállomáson.
Meglepetés azért, mert eddig nemigen szoktuk meg ott az ünnepi
dekorációt. Az állomáson dolgozó közösség, Benyó Szilvia, Behan
Ildikó, Majernyik Tünde, valamint Gyurcsik Krisztián és Malkócs
Sándor elhatározta, hogy széppé teszik a várótermet, ahol az utasok
rövidebb-hosszabb időt töltenek. Gyurcsik Krisztián hozta a fenyőfát, mások a díszeket, színes papírt stb. Ötletesen, találékonyan és
ízlésesen oldották meg a díszítést. A két méteres fenyőfa szilárdan
állt a fal mellett, egy ügyesen díszített pad pedig védelmet biztosított a lehetséges veszélyek ellen.
Nem tudjuk részletezni, ki mit hozott, adott a kellemes meglepetés elkészítéséhez. Mindnyájuknak megköszönjük munkájukat,
ﬁgyelmességüket valamennyi utas nevében! Egy ilyen cselekedet
megmutatja, milyen igényű emberek dolgoznak egy munkahelyen.
Aki ﬁgyel környezetének állapotára, az a munkáját is pontosabban,
kulturáltabban végzi el! A jegyvásárló benézve a pénztár ablakán
láthatja, gondozott növények, rend tisztaság van a hivatalos helyiségben, ez is az itt dolgozók érdeme. Sok más helyen egy „lomtár” a
pénztárhelyiség, mert nem tesznek a rendezett környezet kialakításáért semmit, munkaidejüket nyomasztó rendetlenségben töltik.
Többször jártunk egyesületünk tagjaival a MÁV-állomáson,
mert fontosnak tartjuk, milyen körülmények fogadják a Szarvasra érkezőket és elutazókat. Ilyenkor találkoztunk Tímár Józsefnével,
Magdikával, aki hetente több napon végzi a takarítási munkákat
Szarvason. Hálátlan feladat az övé, mert sokan nem becsülik meg
a rendet, a tisztaságot. Ő mégis lelkiismeretesen elvégzi munkáját. A peronon éppen a neoncsövek cseréjét végezték a villanyszerelők, addig Magdika lemosta a burákat, tisztán kerültek a helyükre. A peron képe azonnal megváltozott, azóta minden lámpa világít! Többször beszélgettünk a munkáját nehezítő hiányosságokról,
de találékonyságával igyekszik megoldani feladatait. Heti néhány
órás szarvasi tartózkodása alatt gondos háziasszony szorgalmával
végzi munkáját, amit mindnyájunk nevében megköszönünk Magdikának!
A Városszépítők

2014. január 30.

Levélben kerestük meg a MÁV területi igazgatóját. A levél rövidített változatát közöljük.
Fehér Péter igazgató
MÁV Területi Igazgatóság
Szeged

Tisztelt Igazgató Úr!
Több éve, időnként felkeressük MÁV-állomásunkat és az állomás dolgozóival egyeztetve kívánunk a kedvezőtlen állapotot okozó tényezőkön változtatni.
Legutóbbi alkalommal Grószné Leitner Irén állomásfőnök aszszonnyal találkoztunk a helyszínen, és ajánlotta, Igazgató Úrnak
írjuk le észrevételeinket.
Az alábbi pontokban foglaljuk össze a hosszú ideje fennálló hiányosságokat:
...Az állomás területén romos, összetört betongyűrű található,
amelyben homokot tárolnak, de láthatóan évtizedek óta érintetlen.
Közelében beton kerítésoszlopok állnak, amelyek védelmet nem jelentenek, szintén töröttek, kilazultak. A bevezető, nem szilárd burkolatú úton nagy mélyedések találhatók, feltöltésük szükséges.
...Dohányzóhely kijelölése megtörtént, tábla jelzi, de a fűbe letett konzervdoboz a gyűjtőedény. Helyette megfelelő méretű látható, használható csikktartó edény szükséges.
...A nyilvános WC-k állapota az utasforgalomhoz képest nem
megfelelő. A heti néhány alkalommal történő takarítás nem elegendő. A téli időszakban az állomáson melegedő emberek nem az
elvárható szinten használják a WC-ket.
...Javasoljuk, hogy díjért legyen igénybe vehető, megbízott személy közreműködésével, vagy, automatikus zár beépítésével.
...Az állomás pálya felőli terében füves terület található, amelynek rendszeres nyírása nem megoldott. A terület elhanyagolt képet
mutat. A rendszeres fűnyírás egy leltár szerint átadott fűnyíróval
megoldható lenne, vagy a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. megállapodás alapján rendszeresen elvégezné a feladatot, mivel az állomás közelében lévő parkot rendszeresen gondozzák.
...Az állomás zöldterületét a múltban örökzöld-, és lombhullató cserjék, virágágyások díszítették. Ismerjük a változás okait, de
mégis szükségesnek tartjuk, hogy néhány, nyári virágokkal betelepített edény díszítse állomásunkat. Kérjük, biztosítsanak 2-4 darab
virágtartó ládát/tálat az állomás területére, amelyeknek gondozása
egyszerűen megoldható.
...Az épület falának tövében gyomirtás szükséges.
Úgy gondoljuk a levelünkben felsorolt kérések, és a mögöttük
lévő feladatok nem irreálisak, nem költségigényesek!
A Szarvasi MÁV-Állomás – igaz, nem túl jelentős forgalmú –,
de városunk keleti kapuja, és a MÁV-nak is nekünk, szarvasiaknak is közös érdekünk, hogy a jelenlegi állapotán javítsunk, szebbé,
komfortosabbá tegyük!
Szarvas, 2014. január 26.
Dr. Váradi Lászlóné elnök
Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület
Címeink: Tel: 230 453, mobil: 70/6358995,

Önkéntesek takarítják az állomás területét

e-mail: varadia@vizeshal.hu
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