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Hagyományok életképekben
Jövőnk a múltunkban címmel nyílt kiállítás a Tessedik
Sámuel Múzeum dísztermében február 1-jén, szombaton.
A megnyitón Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere Babák Mihály polgármester nevében is
üdvözölte a megjelenteket, külön említve Fuzik Jánost, az Országos Szlovák Önkormányzat
elnökét. Egy olyan város vezetőjeként, melynek alapjai a szlovákságon nyugszanak, gratulált
a kiállítás szervezőinek. Mindenkit bíztatott, hogy látogasson el a múzeumba, nézze meg
a különböző településekhez kötődő életképeket, nagyon érdekes és tanulságos lehet mindenkinek a tárlat. Csasztvan András,
a Cervinus Teátrum igazgatója a
már nemzetközi szinten is elismert és jegyzett szellemi kulturális örökségre hívta fel a megnyitó közönségének ﬁgyelmét.
Elmondta, hogy miként válnak,
váltak a kiállításon megjelenő
szokások napjaink részévé, s azt
is, hogy a mai középkorúakon,
s méginkább a ﬁatalokon múlik,
hogy meddig lesz része az életünknek a hagyomány. Az élet-

képek felsorakoztatása nagyszerű alkalom, hogy összefüggésében lássa a szemlélő a népszo-

kásokat, melyek családi, vallási, mezőgazdasági munkák rítusához kapcsolódnak, s a saját

környezetükben jelennek most
meg. Csasztvan András végül
(folytatás a 3. oldalon)

Aerobikos és úszó az év legjobbja
A Szarvas és Vidéke Hetilap olvasói szerint 2013-ban az aerobikos Uhljar Luca és az úszó Berecz Levente lett az év sportolója.
Mindkét ﬁatalt először érte ez a megtiszteltetés. Ismeretes, hogy lapunk a városi sportklubok előzetes ajánlása szerint december utolsó hetében mutatta be azon sportolókat, akikre a január folyamán

rendszeresen közzétett szelvények kitöltésével voksolni lehetett. Az
értékelésnél három pont járt az első helyért, kettő a másodikért és
egy a harmadikért, ezek összesítése adta meg a végső sorrendet. A
díjátadó a február 20-ikán 14 órakor kezdődő testületi ülésen lesz.
(Bővebben a 15. oldalon)

Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.
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Az országba

A megyébe

A Nézőpont Intézet legfrissebb mandátumbecslése szerint a
Fidesz-KDNP-nek 127, az ellenzéki összefogás listájának 60, míg a
Jobbiknak 12 képviselői hely jutna az új, 199 fős Országgyűlésben.
Az intézet január 20-25 között végzett reprezentatív felmérésére
alapozott becslését Fodor Csaba vezető elemző ismertette a Mérők
Klubja január 30-iki, csütörtöki rendezvényén a budapesti Sajtóházban. Az összesítés szerint a kormánypártok 85, míg az ellenzéki összefogás pártjai 21 egyéni képviselői helyet nyernének meg az
egyfordulós választáson. A mérések szerint a teljes népességben a
kormánypártoknak 38, az ellenzéki összefogás listájának 24, a Jobbiknak 10, míg az LMP-nek 4 százalékos támogatottsága volt; ez
utóbbi adat azt jelenti, hogy az LMP nem jutna be a parlamentbe.
93 éves korában, január 31-én elhunyt Jancsó Miklós, az egyik
legismertebb magyar ﬁlmrendező. Az eredetileg jogász végzettségű
Jancsó 1951-ben rendező szakos diplomát szerzett. Az „A harangok
Rómába mentek” és az „Oldás és kötés” című ﬁlmjei után az 1964ben készült „Szegénylegények” kirobbanó nemzetközi sikert aratott.
A Canes-ban is bemutatott fekete-fehér ﬁ lm már az összes jancsói
stílusjegyet magában foglalta: a szokatlanul hosszú beállításokat, a
nagy tért befogó, horizontális kameramozgást, a képek erős vizuális
hatással bíró megkomponáltságát. Jancsót egy szinten emlegetik korunk nagy rendezőivel, Fellinivel, Antonionival és Bergmannal.
A szombati hivatalos bejelentés szerint két és félmilliárd forintot
zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az egyik hipermarketlánc húsipari beszállítójánál, mivel a gyanú szerint jelentős forgalma ellenére
nullás áfabevallásokat nyújtott be. A NAV adóellenőrökből, pénzügyi
nyomozókból és pénzügyőrökből álló ötven tagú akciócsoportja a cég
telephelyén és képviselőjének lakásán iratokat foglalt le, lementette a
számítógépek adatait, és több mint nyolcvan embert meghallgatott. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai pedig a húsfeldolgozó üzemben és a hűtőházban lefoglalták a 672 ezer kilogrammos húskészlet jelentős részét, mert lejárt a termékek szavatossága
Vasárnapra virradóra a tonsbergi kórházban hosszan tartó, súlyos betegség
után, életének 49. évében elhunyt Karl
Erik Böhn, a magyar női kézilabda-válogatott leukémiával kezelt szövetségi kapitánya. Az egykori norvég válogatott játékost
2011. augusztus 30-án nevezték ki a magyar női válogatott szövetségi kapitányának. Ő volt az első külföldi szakvezető a magyar
nemzeti csapat élén. Novembertől párhuzamosan ellátta a Győri
ETO irányítását is, amellyel megnyerte a bajnokságot és a Magyar
Kupát, és döntős volt a Bajnokok Ligájában. 2012-ben bronzérmet
szerzett a válogatottal a szerbiai Európa-bajnokságon.
Sztrájkőrséget állítottak és 24 órás blokád alá vették az EVM
Háztartásvegyipari és Kozmetikai Zrt. Cinkotai úti telepét a dogozók hétfőn hajnalban, hogy megakadályozzák a hetekkel ezelőtt leállított gépek további elszállítását. Az ügy előzménye az, hogy elkezdték leszerelni a gyár gépeit, anélkül, hogy erről az ott dolgozó mintegy
100 munkavállalót értesítették volna. A blokádot a vegyipari dolgozók
szakszervezete vezényli, a VDSZ a munka törvénykönyvében előírt
konzultációs folyamat megsértése miatt korábban bírósághoz fordult.
Nógrád megyében a Richter-skála szerinti 2,1-es erősségű földrengés volt kedden 0 óra 57 perckor – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a rengés epicentruma
Cserhátsuránytól északra, Iliny településnél volt. A katasztrófavédelemhez nem érkezett lakossági bejelentés a földrengéssel kapcsolatban.
A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium jelentése szerint
a kedd hajnali rengés a január 19-i 4,4-es erősségű földrengés utórengése volt. Közleményük szerint a földrengés 5 kilométeres mélységben
keletkezett, a földmozgást Cserhátsurányban a lakosság is érzékelte.
Ötödik napja vesztegelnek a kamionok a magyar-szerb határ
előtt, írta a Police.hu. A szerb határrendőrség továbbra sem engedi
be a teherautókat. Az autók és a buszok korlátozás nélkül beléphetnek Szerbiába. Kedden reggel nyolckor még nem tudták megmondani, mikor oldják fel a kamionstopot. Ha ez megtörténik, körülbelül
másfél-két nap alatt rendeződhet a helyzet, mert 580 járművet kell
kiléptetni. A veszteglő sofőröknek háromóránként forró teát adnak.

Békéscsaba, Gyula, Sarkad, Kondoros, Mezőkovácsháza, Békés és Szarvas után újabb négy település csatlakozott Békés megyében a Mintamenza-programhoz. Köröstarcsán, Csabacsűdön, Kaszaperen és Battonyán történt meg január 30-án, csütörtökön az ezzel kapcsolatos aláírás. A program célja az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása. A program
szakmai vezetője Prohászka Béla, a Complete-Food Kft. ügyvezető
igazgatója szerint a menzákon még mindig kevés a hal és a belsőség, marhahús alig fordul elő, lehetne még több a gyümölcs és még
kevesebb a só és a cukor.
A Békéscsabai Jókai Színház társulata és műszaki munkatársai január 31-e és február 4-e között hozzávetőlegesen 1800 km-t
töltöttek buszban, mikrobuszban és teherautón. Február elsején
Zittauban, a 3LänderSpiel fesztivál meghívásának eleget téve mutatta be a társulat, a Chris Rolls által rendezett Lear király előadást.
A fesztivál német, cseh és lengyel közönsége nyolc és fél percig tartó
tapssal jutalmazta a magyar vendégjátékot. Hazafelé február 3-án,
Prágában, a Balassi Intézetben állította színpadra a csapat A kolozsvári bíró című mesét.
Az Orosházi Rotary Klub hagyományaihoz híven minden év
elején megtartja jótékonysági bálját. Szombaton, február 1-én a Petőﬁ Művelődési Központ koncerttermében immár kilencedik alkalommal, több mint 170 résztvevővel rendezték meg a programot. A
helyi klubtagokon és baráti társaságukon túl Kelet-Magyarország
rotarystái (Szolnok, Baja, Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes,
Csongrád) is elfogadták a meghívást. A bál fővédnöke dr. Sólyom Bódog
kormányzó volt. A rendezvény bevételével a 2014 nyarára tervezett
negyedik orosházi gyermek rotary tábor megvalósítását támogatták.
A bálon az orosházi rotarysták öt korábbi jelöltjüket is taggá avatták.
Harminc éve kapta meg Szeghalom a városi rangot, a jubileumot
egy egész esztendőn átívelő programsorozattal ünnepli a Sárrét fővárosának is mondott település. Szombaton, február 1-jén disznótort rendeztek a Szabadság téren, a városháza előtti parkolókban, ahol megvendégelték a helyieket.
A múlt héten tragikus körülmények
között elhunyt Wolfgang Potiniusra emlékeztek hétfőn délután a Pándy Kálmán Kórház kápolnájában, Gyulán. A wetteraui klinika és a wetteraui egészségcentrum 54 éves vezetőjét január 27-én gyilkolták meg, a feltételezett elkövető a rendőrség érkezésekor agyonlőtte magát. Wolfgang
Potinius Gyula díszpolgárával, Gerhard Stengellel közösen 23 éve
szervezett segélyszállítmányokat Közép-Kelet-Európába, Magyarországra és Romániába is. Az egészségügyi szakember nagyon sokat
segített a gyulai kórháznak is, amely rendszeresen kapott gyógyszereket, orvosi műszereket, ágyakat, modern szülőágyakat, operációs
eszközöket, deﬁbrillátort, inkubátort és számos egyéb eszközt.
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete által
életre hívott adománybolt hétfőn délelőtt Gyulán, a piaci üzletsoron. A szervezet célja, hogy a pályázatok és klasszikus adománygyűjtés mellett saját bevételekre is támaszkodhasson, részben piaci alapon szerzett forrásokkal erősíthesse meg önállóságát, ezáltal
minél több szolgáltatást nyújthasson az SM-betegeknek. A boltban
önkéntesek és SM-betegek dolgoznak Az adománybolt mintaprojektként jöhetett létre, alapot szolgáltatva az ország más betegszervezetei számára is hasonló kezdeményezés saját régiójukban történő
megvalósításához, nagyobb fokú anyagi függetlenség eléréséhez.
Gyulán, a Nádiboldog Asszony templomban szentelték meg
azt a két Balassi Bálint-emlékkardot, melyet - Molnár Pál újságíró
kezdeményezésére - irodalmárok költői- és műfordítói tevékenységéért február 14-én adnak majd át Budán. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett rituálét és szentmisét a Misztrál együttes és
a gyulai Erkel Ferenc Vegyes Kar szolgálata egészítette ki. A karvezető, Perlaki Attila Balassi-emlékérem büszke tulajdonosává vált
az est folyamán. A szentmisét dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi
püspök mutatta be, aki a misét a költészet, művészet kedvelőinek és
művelőinek ajánlotta, és Szent Balázs közbenjárását kérte.
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Hagyományok életképekben
(folytatás az 1. oldalról)
a viseletek viselésére hívta fel a közönség ﬁgyelmét. Jó példaként a jászságban tapasztalható gyakorlatra utalva mondta, bízik abban, hogy hamarosan Szarvason is eljutunk
odáig, hogy a két háború közötti, polgárosodott mezővárosi viseletét visszahozzuk jeles alkalmainkra, ünnepnapjainkra. Rendhagyó tárlatvezetésre a kiállítás rendezője,
dr. Király Katalin vállalkozott. Mindenek
előtt köszönetet mondott a Munkácsy Mihály Múzeumnak, hogy felkérték ennek a
kiállításnak a megrendezésére, a Tessedik
Sámuel Múzeumnak pedig azért, hogy

Békéscsaba után itt is megismerheti a közönség a „Jövőnk a múltunkban” életképeit. Megtudhattuk, hogy a több szempontból is rendhagyó kiállítás az évkör szokásai
mentén szerveződik: a vanyarci karácsony,
az ecseri lakodalom, a rudabányácskai húsvét, a maglódi pünkösd, a csömöri Úrnapja, a püspökhatvani búzaszentelés, a tirpák
aratás, a kesztölci szüret és a szarvasi termésáldás részese lehet a kiállítás látogatója.
Aki részletesebb leírást szeretne a „Jövőnk
a múltunkban” életképeiről, az lapozza fel
a Bárka folyóirat idei első számát, melyben
Király Katalin tanulmánya mellett megtalálja az életképek fotóit, amit a békéscsabai
kiállításon készítettek.

Jövőnk a múltunkban
A „Jövőnk a múltunkban” című időszaki kiállítás elsősorban az idei Szent István
emlékévhez kapcsolódik, amelynek bemutatásával a hazánk területén letelepedett
nemzetiségek, ez esetben a szlovákság megőrzött hagyományai előtt szeretnénk tisztelegni. Országunk benépesítésének és a különböző nemzetiségű népek együttélésének gondolata már Szent István király Imre herceghez írt intelmeiben is megjelenik,
mégpedig az alábbi formában: „Nam unius linguae uniusque moris regnum, imhecille
et fragile est” – „..Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő...”
A mai Magyarország területére a XVII. század közepétől folyamatosan érkeztek
szlovák telepesek. A gazdasági, társadalmi és világnézeti tényezők következtében
megindult migráció közel 200 esztendeig tartott. Nagy számban telepedtek le szlovákok a hegyvidéken (Zemplén, Bükk, Mátra, Cserhát, Pilis, Vértes, Gerecse és Bakony) és a síkságon (Duna-Tisza köze, Tiszántúl) egyaránt. Megélhetésüket az erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, állattartás, halászat, szén- és mészégetés biztosította, de
hagyományos kézműves mesterségekkel is foglalkoztak, mint pl. a drótozás vagy üveggyártás.
A magyarországi szlovákság több mint kétharmada evangélikus vallású. Békés,
Nógrád, Pest, Bács-Kiskun megyékben élnek. A katolikusok (római- és görög katolikusok), baptisták, adventisták az ország északi hegyvidékén és a Dunántúlon telepedtek le.
A több mint 350 esztendeje hazánkban élő szlovákság nyelvileg erősen asszimilálódott közösségei napjainkra tradícióközösségekké váltak. Az újjáélesztett hagyományos
kultúra összetartó erőként jelenik meg ünnepnapjaikon és formálja identitástudatukat. A paraszti kultúra évnegyedes szokásai, az egyházi és gazdasági esztendő ünnepei
az új évezredben új funkciót kaptak a magyarországi szlovákok életében. A kulturális szerveződés mára tudatossá vált, intézményi rendszer kereteiben zajlik. A közösségek által ápolt örökség – habár a múlt hagyományaiból táplálkozik –, fontos szerepet
tölt be a szlovákság jelenében. A magyarországi szlovákok hagyományait többnyire a
vallásos emberek őrzik, hiszen ők általában megtartják az egyház előírásait, amelyek
gyakran a rítusok alapjai. Éppen ezért a legtöbb hagyományos elemet a vallási élethez
kötődő szokások (Mária kultusz, karácsonyi és húsvéti ünnepkör) őrzik napjainkban.
A Mendén élő szlovák evangélikusok pünkösdi templomdíszítési szokása mára felkerült a magyarországi szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére. Ez jó ok arra,
hogy ráirányítsuk a nyilvánosság ﬁgyelmét a magyarországi szlovákok további értékes
örökségeire.
A tárlat a szlovákság évszázadok során formálódott kulturális örökségét hivatott a
nagyközönség elé tárni, amelynek segítségével az egyetemes magyar kultúra részét képező, velünk együtt élő nemzetiségek értékeire kívánjuk felhívni a ﬁgyelmet.

Mackóvár lett a gyermekkönyvtár
Mintha az összes medve, amelyik február
2-án meglátta az árnyékát, a szarvasi Városi
Könyvtár gyermek-részlegében talált volna
menedéket. A polcokon, az ablakban a számítógép előtt, mindenütt medvék, macik,
mackók fogadták az érkezőket február 3-án,

hétfőn. Hamarosan fény derült – Baginé
Tóth Erika könyvtárigazgató szavai nyomán – a medveinvázió okára is. A korábban
Paluska Katalin tulajdonában lévő többszáz
mackó új helyet keresett, s Urbancsokné
Pljesovszki Ildikó közvetítésével a könyvtár-

ban találta meg ezt az új helyet. Olyannyira,
hogy a gyalogosan, hajón és repülőn is érkező mackók mindjárt megalapították városukat is Mackóvár néven. Így aztán a korábbi
gyermekrészleg elnevezés megváltozott, s
ettől a naptól Mackóvár Gyermekkönyvtár
az intézmény neve. A névváltozás bejelentését követően Paluska Katalin mesélt arról,
hogyan tett szert erre a sok medvére. Kiderült évtizedek gyűjtőmunkája eredményezte a mackóhadat: sokat ő maga vásárolt, de
nagyon sokat kapott is főként azután, hogy
nagyobb körben elterjedt gyűjtőszenvedélye. Baginé Tóth Erikától megtudták a gyerekek, hogy a mackók levehetők, játszani is
lehet velük, amit rögtön ki is próbálhattak.
Előtte még értesültek arról, hogy a könyvtár
rajz és versíró pályázatra is hívja őket. A pályázat lényege, hogy a medvékről, mackókról, bocsokról szóljon. A részletekről értesítik az óvodákat és iskolákat, és szívesen adnak felvilágosítást a könyvtárban is. A beküldési határidő március 30., eredményhirdetés a Költészet Napja alkalmából április
8-án rendezendő ünnepségen lesz.
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Az előző hét baleseteiről, bűneseteiről az Országos Rendőrfőkapitányság honlapján közzétett információk alapján, tájékoztatjuk olvasóinkat.
– A Szarvasi Rendőrkapitányság 2014. február 2-án szabálysértési őrizetbe vett egy
gyomaendrődi férﬁt. A 41 éves
Cs. Zoltánt halőrök ellenőrizték. Kiderült, hogy tilalmi időszakban folyami harcsát fogott
ki a Hármas-Körös folyóból. A
halőrök elszámoltatták a férﬁt,
aki először azt mondta, hogy a
harcsát visszaengedte a folyóba.
Kiderült azonban, hogy ez nem
így történt, a halat el akarta tulajdonítani. A halőrök ezért értesítették a rendőrséget, a járőrök pedig előállították a férﬁt.
A Szarvasi Rendőrkapitányság
Gyomaendrődi Rendőrőrse Cs.
Zoltánt őrizetbe vette és lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt három napon
belül bíróság elé állíthatják.
– A Szarvasi Rendőrkapitányság a vasúti közlekedés gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése vétség megalapozott
gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást egy török állampolgárságú kamionsofőr ellen. Az 58 éves
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óra 30 perc körül egy pótkocsis
teherautóval Szarvason, a Csabai úton az Ipartelep utca felől
a Vágóhíd utca irányába tartott,
majd a tilos fényjelzés ellenére behajtott egy vasúti átjáróba.
A félsorompó csapórúdja ekkor
már mozgásban volt, így a jármű letörte azt. A sofőr elmondása szerint látta, hogy a sorompó
csukódik, ennek ellenére hajtott
a sínekre. Miután átment az átjárón belenézett a visszapillantó tükörbe, de nem vette észre,
hogy a rúd letört, így tovább hajtott Kecskemét felé. Körülbelül
30 kilométert tudott csak megtenni, mert a Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek
és feltartóztatták. A török sofőrt
az előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki. A Szarvasi Rendőrkapitányság az ügyben
indított nyomozást befejezte, az
eljárás során keletkezett iratokat
2014. február 4-én vádemelési
javaslattal küldte meg a Szarvasi
Járási Ügyészségre.

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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Önkéntes útőrök a
kerékpárutakon
A kerékpárutak és az azokhoz tartozó jelzések megóvása, a biztonságos közlekedés feltételeinek fenntartása érdekében mintaprojekt indult Békés megyében, melyet a rendőrség is támogat.
A Kerékpárosbarát Telepü- kedését kérik. A szövetség által
lések Országos Szövetségének szervezett találkozón az útépíalapvető célkitűzése, hogy a tés, fenntartás, üzemeltetés és a
gyors és biztonságos kerékpáros közlekedésbiztonság kérdésében
közlekedés feltételeinek biztosí- érintett szervezetek képviselői
tásához segítséget nyújtson. Ma- együttműködési szándéknyigyarországon hazai forrásokból latkozatot írtak alá. A Körösök
és az Európai Unió támogatá- Völgye Kerékpáros Útőr Mintasával 1990 óta több mint 3000 projekt kialakítását és működtekm kerékpárút épült – hangzott tését a Békés Megyei Rendőrel a szervezet 2014. január 31- főkapitányság is támogatja. Béén Békésen megtartott rendez- kés megyében évek óta 25 szávényén. Ezek az utak és a hoz- zalék körül van azoknak a szezájuk tartozó jelzések azonban mélyi sérüléssel járó közlekedési
karbantartás hiányában rongá- baleseteknek a száma, melyeket
lódhatnak, tönkre mehetnek. A kerékpárosok okoznak – hangrossz állapotú kerékpárutak pe- súlyozta a nyilatkozat aláírását
dig nem szolgálják sem a biz- követően dr. Polyák Zsolt r. eztonságos közlekedést, sem pedig redes, megyei rendőrfőkapitány.
a kerékpározás népszerűsítését. Ezért a rendőrség baleset-megA Kerékpárosbarát Települések előzési programjaival minden
Országos Szövetsége, melynek korosztályt igyekszik megszólíelnöke Izsó Gábor, Békés város tani. A gyalogos és kerékpáros
polgármestere, éppen ezért egy közlekedésre vonatkozó előíráprogramot indít, melynek ke- sokat óvodákban és általános isretében önkéntes útőrök segít- kolában igyekeznek megismerségével folyamatosan ellenőrzik tetni a gyermekekkel. Emellett
a létesítmények állapotát. El- kiemelte, hogy a példamutató
végzik a kisebb javítási, karban- önkénteseknek a kerékpárosok
tartási munkálatokat és szükség szabályos közlekedésre ösztönesetén a szakhatóságok, intéz- zésében is nagy szerepe lehet.
mények közreműködését, intéz- (BMRFK)

Megyei ellenőrző gyakorlat
Megyei ellenőrző gyakorlaton vett részt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölt állománya január 29-én, szerdán
Szarvason – adta hírül a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja.
A gyakorlat feltételezése szerint az élelmiszeripari telephely
egyik tárolóhelyiségében keletkezett tűz. A bajt vélhetően elektromos zárlat okozta, az
irattárként funkcionáló helységben a lángok rendkívül gyorsan terjedtek. A fából készült,
lemezfedésű tetőszerkezet is hamar égni kezdett, később a tűz a
raklapjavítóra, a garázsra, és az
anyagraktárra is továbbterjedt.
Az üzem területén épp karbantartási munkálatokat végeztek, az épület kiürítése után
kiderült: két személynek nyoma veszett. Egyikük a tűz keletkezésekor az anyagraktárban
tartózkodott, de megsérült, így
nem tudott kimenekülni. A másik dolgozó a garázsból az iroda felé igyekezett, szerette volna minél gyorsabban elhagyni a
lángoló épületet, de a sűrű füst-

ben eszméletét vesztette.
A tűzoltóknak már az épületbe történő bejutás is nehézséget jelentett: a hátsó bejáratnál ugyanis raklapok sorakoztak, ezek egy része szintén meggyulladt. A telephely déli pontján sem lehetett megközelíteni
a tűzfészket, hiszen ott különböző veszélyes anyagokat, veszélyes hulladékokat tároltak. A
veszélyes anyagot ért tűzterhelés miatt a KML szolgálatban
lévő állományát is a helyszínre
riasztották.
A megyei ellenőrző gyakorlaton a szarvasi, kunszentmártoni és az orosházi hivatásos
tűzoltók mindvégig szakszerűen látták el feladataikat, elsajátított ismereteiket jól alkalmazták, így Tóth Tibor mk. tűzoltó ezredes, megyei igazgató azt
megfeleltre értékelte.
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Uniós támogatásból új könyvtári szolgáltatásfejlesztések valósultak meg Szarvason
A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár 2012-ben 23 652 613 forint
uniós támogatást nyert a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0066, „Szarvas TudásdepóExpressz” – Olvasási kompetenciák fejlesztése és kulturális tartalmak elérhetővé
tétele könyvtári szolgáltatásokkal című pályázattal az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt január 31-én lezárult. A pályázat segítségével jelentősen bővültek
a meglévő szolgáltatások a szarvasi Városi Könyvtárban.
A fejlesztés célja, hogy a könyvtári
rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a
minőségi oktatást, a formális oktatáson
kívüli tanulást, az olvasási és digitális
kompetenciák fejlesztését. Kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály. A projektbe együttműködő partnerként 3 szarvasi oktatási intézmény
– a Székely Mihály Intézmény, a Benka
Gyula Evangélikus Általános Iskola és
Óvoda, valamint a Szlovák Általános
Iskola, Óvoda és Diákotthon - kapcsolódott be tanulóival. Számukra a könyvtár
szövegértés-fejlesztésre irányuló foglalkozásokat és egy 6 napos nyári tábort
valósított meg szakemberek bevonásával
könyvtári környezetben. A könyvtárosok
szakmai továbbképzések tapasztalatait
hasznosítva vettek részt a programok lebonyolításában. Ezen kívül az intézmény
beszerezhette a projekt megvalósításához
szükséges gyermekkönyvtári dokumentumokat, berendezéseket, fejlesztőeszközöket, IKT eszközöket.

Pályázati támogatással tovább folytatódhatott a régi könyvek adatfeldolgozása.
Ennek köszönhetően immár 1000 kötet, a
könyvtár Régi Gyűjteményében fellelhető
1850 előtti dokumentum adatairól tájékozódhatnak az egységes országos közös
katalógusból.
A pályázó könyvtárban megvalósult informatikai fejlesztésekkel Szarvason is
teljesül a széleskörű és egyenlő esélyű
információ- és tartalomszolgáltatás kialakítása. A létrejövő Szarvasi Digitális
Könyvtár a település helyismereti, helytörténeti jelentőségű nevezetességeit, dokumentumait gyűjti egybe és teszi elérhetővé mobil eszközre optimalizált adatbázisa segítségével. (Bővebb információ:
http://jadox.szarvas.monguz.hu és http://
guide.szarvas.monguz.hu oldalakon.) A
könyvtár digitális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat szervez, ahol megismerkedhetnek az érdeklődők az új informatikai szolgáltatásokkal.

2014. február 6.

Tisztelt Támogatóink!
A Szlovák Iskoláért és Óvodáért
Alapítvány köszönetét fejezi
ki minden támogatójának, aki
személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával 2013-ban segítette az
alapítvány céljainak megvalósulását.
Kérjük Önöket, szavazzanak
bizalmat alapítványunk
törekvéseinek a jövőben is. Segítsék
ez évben is adójuk 1%-ának
felajánlásával programunkat, a
ránk bízott gyermekeik nevelésétoktatását, sokoldalú fejlesztését.
Alapítványunk adószáma:
18381748-1-04

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!

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.
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Útban hazafelé
Kondacs Pál regénye folytatásokban – 9. 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
A beszélgetés a szlovák ﬁatalok helyzetéről folyt. Azokéról, akik egyáltalán nem,
vagy csak alig beszélik az anyanyelvüket.
A nyelvi környezet hiánya teszi… mondták
patetikus hangon. Kiről beszélnek itt? – kérdezte magában. Ő aztán igazán nem tekinti
magát ﬁatalnak. Vén medvének tartja magát
inkább, aki már megette a mézadagja javát.
Viszont, ha a nyelvről van szó, az nemcsak a
ﬁatalokat érinti. Úgy érezte, amiről a rádióban most beszélnek, őrá is vonatkozik. Bár
az ő nemzedékét nem említették. Azokról beszéltek, akik régen elhagyták már az
anyanyelvi környezetüket, s tudományos
kifejezéssel élve, asszimilálódtak. Ha nem
is teljes mértékben… A nyelvet értik még,
de nem mernek beszélni, attól félnek, hogy
kinevetik őket. A szegényes szókincs miatt.
Bizony, ez őrá is vonatkozik.
Felsóhajtott. Jó, hogy legalább egy félórás szlovák nyelvű rádió adás van már. Ez
is hozzájárul a szlovák nyelv gazdagításához
és megőrzéséhez. Ráeszmélt, olyan kérdéseken töri a fejét, amelyek eddig eszébe sem
jutottak. Ezelőtt nem foglalkoztatta ez a
kérdés. Tudott róla, de nem tartotta fontosnak, hogy elgondolkodjon róla. Voltaképpen, miért. Az Operában most sincs szüksége a szlovák nyelvre… Az imént a rádióban a professzor is a nyelvi környezet fontosságáról beszélt… Hallgatta tovább az interjút.
Az egyetemi professzor szépen, folyékonyan beszélte az irodalmi szlovák nyelvet.
Már amennyire ő maga meg tudta ítélni az
irodalmi szlovák nyelv szépségét… Bizony,
így kellene tudni beszélni a nyelvet. Hogy
ne kelljen szégyenkeznie. Sehol. Soha. – Én
magyar vagyok, magyarnak születtem, magyar környezetben élek a fővárosban, s mint
látják, ennek ellenére, tökéletesen megtanultam a szlovák nyelvet – folytatta a professzor. – Igaz, idegen nyelvként. S hozzáfűzte: – Azt mondják, a kiejtésem is szép…
Jurajnak nem tetszett ez az önelégültség.
Az elhangzott szavakból egy rejtett kérdést
vélt kihallani: a szlovákok miért hivatkoznak még manapság is az anyanyelvi környezet hiányára?
– Rajtuk múlik minden, – dörögtek a súlyos szavak. Amennyiben tökéletes nyelvtudást szeretnének, ehhez érzelmi rávezetés kellene, megtanulnák! Megvan rá a lehetőségük, oktatási rendszerünk biztosítja
az ehhez szükséges feltételeket, csak akarni kell…
Jurajnak úgy tűnt, nem teljesen helytálló
ez a megállapítás. Miért nem kérdezik meg
a szlovák embereket. Ők bizonyára másképpen válaszolnának. Hitelesebben… Belülről
fakadón. Ahogy az érzések sugallják, bár az

ész sokszor elhallgattatja… Ámítják az embereket. A hallgatókat. Ez a vélemény nem
helytálló. Sántít, akár a megrugdosott kóbor kutya…
Méregbe gurult. Haragjában hevesen
beletaposott a gázpedálba. A csendesen suhanó Mercedes hirtelen felgyorsult. Tágra nyílt szemekkel meredt az úttestre, és
az útmenti fákra, amelyek csakhamar öszszefüggő deszkakerítésnek tűntek. A sebességgel, és a vezetésre való összpontosítással
próbálta elfelejteni a rádióban elhangzottakat. Vagy mégsem elfelejteni?
Az dühítette inkább, hogy nem válaszolhat a professzor úrnak a rádióban. Habár
nem politikus, nem ismeri a nyelvoktatási lehetőségeket, de az érzései valószínűleg
hasonlók, mint azoké a szlovák honﬁtársaié, akik elfelejtették az anyanyelvüket. Úgy
érezte, hogy most nagyon odamondogatna.
Annak az úrnak. Bizonyos dolgokról miért
mindig másokat kell megkérdezni, s nem a
legilletékesebbeket? Ne mások okoskodjanak helyettük.
Ezt nem magára értette.
Rápillantott a kilométerórára. Már ötven
kilométert lehúzott így. Éles kanyar következett. Hevesen lefékezett, s megcsúszott.
A kocsi kifarolt. Csak a jó gumik és a gyors
manőverezés mentette meg attól, hogy az
árokba boruljon. Megijedt. Elöntötte a hideg veríték. Nagy cseppekben gyöngyözött
le a homlokáról, meg a nyakszirtjéről. Lelassított, aztán megállt. Amikor újraindított, belátta, nem tanácsos ilyen sebességgel
hajtani a nedves, csúszós úton. „Lassan járj,
tovább érsz” – emlékezett a közmondásra,
ami ránézve, most nagyon is érvényesnek
bizonyult.
A rádió még mindíg szólt. A riport folytatódott.
Juraj mérgesen felcsattant, mintha valóban a készülékben beszélő személyekhez
szólna: – Eh, professzor úr! Most végre kimondom. Ön szerint bizonyára én is azok
közé tartozom, akikről az imént kifejtette személyes véleményét. Csakugyan úgy
gondolta, ahogyan azt mondta? Ön szerint
azért felejtettem el az anyanyelvemet, mert
én magam így akartam, vagy így akarom?
Csupán rajtam múlik? Némely emberek
túlságosan leegyszerűsítik a dolgokat, kedves professzor úr. És beszélt hozzá, mintha csak ott lenne vele a kocsiban. Még feléje is fordult, jobb oldalra. – Egy hosszabb
sétára, tartson velem egyszer. Elkalauzolom
önt oda, ahová most igyekszem, s elbeszélem, mi történt velem ott, a tanyavilágban.
Abba a világba, ahol az ön anyanyelvét meg
sem értettem volna. S ami azóta történt velem. Egészen a mai napig, amikor a múltam
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után futok, amely múlthoz az anyanyelvem
is hozzátartozik csakúgy, mint nyári pirkadathoz az égbolt kékje, mint erdőhöz a fa,
mint a természethez a víz, mely nélkül nem
lenne élet a Földön.
Az anyanyelv vajon nem feltétele-e az
életnek?
Anyanyelve mindenkinek van. A madárnak is. A maga nyelvén csicsereg reggel, délben, este. Egyebek mellett, ennek alapján
azonosítjuk. Így van ez az emberrel is.
Voltaképpen melyik is az ő anyanyelve? A
szlovák, a magyar? Avagy mindkettő? Megtanult magyarul, a szlovákot nem használta. Megszürkült, akár a patakparti kövek.
Ámde az övé. Egyre erősebben érzi, üres
lenne az élete nélküle. A professzor szavai
nem hagyták nyugodni. Micsoda szemrehányó hangnemben beszélt! Mintha mi magunk tehetnénk arról, hogy anyanyelvünk
egyre több magyar szót átvesz…
Egy Lada húzott el mellette. Csak most
eszmélt rá, milyen lassan hajt. Hatvanat
mutatott a kilométeróra. Automatikusan
gázt adott. Nekivágott az előzésnek. Nem
tűri jól, ha megelőzik. Jellegzetes sofőrbetegség. Persze, a kocsi márkája is ludas ebben. Megelőzni egy Mercedest! Szégyent
hoz a tulajdonosára. Megpróbált a vezetésre
összpontosítani. Ám a rádió zavarta. A következő pillanatban elzárta, és a professzor
hangja elnémult…
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Csend telepedett ismét a kitünően szigetelt kocsiba. Merinčokra gondolt. Jó lenne feleleveníteni az ott átélt éveket! Oly szívesen elfelejtené most mindazt, ami Pesten
történt vele. Jó lenne újra ott lenni a tanyavilágban, amely, jól tudja, nem létezik már.
Ám csak azok számára szűnt meg, akik nem
ismerték, akik le akarták rombolni… Elpusztítani ezeket a gyöngyszemeket, tanúit a múltnak, amelyeket örökre megőriz az
irodalom, a költészet…
Ő nem fogja elfelejteni soha. Nem is
akarja. Ott él benne, lelke legrejtettebb zugában. Kitörölhetetlenül. Milyen jó is lenne, legalább még egyszer felébredni arra
tiszta reggeli csendre, ahol minden kis fűszálból gyöngyvirágot varázsol a harmat.
Minden egyes fűszál behódolt a harmatcsepp harangocskáknak, ám csakhamar újra
kiegyenesedett, ahogy egy-egy korai járókelő lesodorta harmatcseppjeit. Aztán zöldbeborult a gyep, a fűszálak a felkelő nap felé
fordultak, amelynek meleg sugarai felszárítottak minden cseppet… De az ő arcán végigcsorgó könnyeket nem, hacsak maga szét
nem maszatolta ostort markoló kezével. Álmos volt. Mindig. Még vasárnap sem alhatott tovább, mint más napokon. – A jószágot meg kell etetni, ﬁam! – mondogatták
a szülei. És nem irgalmaztak. Botladozva,
sírva, nem egyszer tehetetlenül dühöngve és
a földkerekség minden libáját átkozva, indult a tarlóra, ami, jaj, milyen sokszor öszszeszurkálta mezítelen lábán, harmat áztatta érzékeny bőrét. Főleg az okozott iszonyú
fájdalmat, amikor megsérült az ujjak közötti vékony bőr.
(Folytatjuk)

A KÖNYV 1500.- FT-OS ÁRON MEGVÁSÁROLHATÓ A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT SZÉKHÁZÁBAN, EÖTVÖS U. 44/1. TEL.: 06-66-215-676
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A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt
Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi
a 37 tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

2014. február 6.

Fél évig

-50%

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Lehel u. 3–5. Kuliga Computer üzletében
páratlan héten szerdai napokon 14.00 és 17.00 óra között
Értékesítőnk: Nagy László Tel.: +36 20 330 9070

140111-INV

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára.
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen
tájékoztatás nem teljes körű!

IN_33012042_HYHP2_SzarvasesVideke_195x280_140111-INV.indd 1

12/20/13 11:21 AM
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Nemzetiségi választási tájékoztató
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke tartott választási tájékoztató fórumot január 29-én szerdán a
Cervinus Teátrum nagytermében. A vendéget és a közönséget a meghívó Szarvasi Szlovák Önkormányzat elnöke, Mótyán
Tibor köszöntötte, majd mindenki együtt
hallgatta meg a Szlovák Általános Iskola
diákjainak szlovák nyelvű kulturális műsorát. Fuzik János előadásában részletesen ismertette a 2014-es választások változásait.
Mindenek előtt azt, hogy a parlamentbe –
kedvezményes szavazatszámmal – a nemzetiségi választóként regisztrálók nemzetiségi képviselőt, képviselőket juttathatnak be. Miután a Nemzeti Választási Iroda
idén nem tervezi választási füzet kiadását, a
Szlovák Önkormányzat úgy döntött, hogy a
szlovákságnak saját kiadású tájékoztató füzetet készít és felvilágosító kampányba kezd
annak érdekében, hogy legyen szlovák képviselője a 2014-ben megalakuló Parlamentnek. A tájékoztató ezután a nemzetiségi választóként való jelentkezéssel foglalkozott.
Elhangzott, ha most, a parlamenti választáskor nem jelentkeznek nemzetiségi szavazóként, akkor az őszi helyhatósági választáson sem lesznek jogosultak helyi, megyei és
országos nemzetiségi önkormányzatot választani. Erre tehát mindenképp biztatta a
jelenlévőket és a szarvasi szlovák nemzetisé-

get Fuzik János. Aki a parlamenti választáson szlovák nemzetiségi képviselőt szeretne
választani, annak az Országos Szlovák Önkormányzat által állított listára kell szavazni, azaz a jelentkezési lapon be kell jelölnie
ezt a tényt. Ezzel elveszíti azt a lehetőségét,
hogy más listára, pártlistára szavazzon, de
az egyéni képviselőjelöltre ugyanúgy szavazhat mint bárki más. Az Alkotmánybíróság ugyanis úgy döntött: a nemzetiségek
pozitív megkülönböztetése – vagyis, ha ők
A nemzetiségi parlamenti képviselőt
25%-os kedvezménnyel lehet megválasztani. Ha például a pártlistáról való bejutáshoz 100.000 voksra van szükség, akkor a nemzetiségi képviselőnek 25.000
szavazatra lesz szüksége. Ha a szavazatszám ezt nem éri el, akkor az illető nemzetiség szószólót delegálhat a parlamentbe, aki természetesen nem rendelkezik
szavazati joggal. A következő, 199 fős
parlamentbe 106-an egyéni körzetből,
93-an országos listáról juthatnak be. Ebben a 93-ban vannak a nemzetiségi képviselők is. Az Országos Szlovák Önkormányzat közgyűlése már döntött a listáról: 1. Fuzik János Sándor, 2. Zelman
Ferenc Pál, 3. Aszódi Csaba András, 4.
Andó György, 5. Galda Levente.

Észbontó ez a vetélkedő!
Ezzel a címmel hirdetett vetélkedőt a
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2013
őszén, és egy többfordulós internetes versenyre hívta a környék általános iskolásait. A fődíj nagyon csábító volt, egy 3 napos
erdélyi út iskolánk 9. osztályos tanulóival a
dévai testvériskolánkba, a Téglás Gábor Iskolaközpontba. Az utat a Rákóczi Szövetség támogatja.
Felhívásunkra 27 lelkes három fős csapat jelentkezett a Benka, a Szlovák, a
békésszentandrási, a csabacsűdi és a
nagyszénási általános iskolákból. A feladatok változatosak voltak, nemcsak a tárgyi
tudásukról, hanem kreativitásukról is számot kellett adni a versenyzőknek.
Elérkezett a várva várt nap, az eredményhirdetés napja. Csütörtökön 3 órára hívtuk

be iskolánkba a legjobban teljesítő 7 csapatot. Az érkező diákokat kis kiállítás várta
a pályamunkáikból. Mindenki nagy izgalommal kereste a saját plakátját.
Az ünnepélyes délutánt iskolánk tanulóinak rövid műsora nyitotta meg. Varró Dániel egyik verséből – Rába István előadásában – megtudhattuk, milyen jó is e-mailezni. Majd iskolánk gitárosai szórakoztattak
bennünket játékukkal. Ezt követően Molnár Dániel Karinthy egyik művéből olvasott
fel. A hangulat és az izgalom akkor hágott
a tetőfokára, amikor Kituljak Eszter tanárnő
bemutatta a győztes csapat erdélyi kirándulásának útvonalát színes képek kíséretében.
Mindenki szeretett volna ide eljutni, de csak
egy csapatnak adatott meg ez a lehetőség.
Kitajkáné Szántai Mária igazgató aszszony ismertette az eredményeket. Mindenki szurkolt, bárcsak az ő csapatneve
hangozna fel utoljára! A legnagyobb öröm
a Tudósok csapatát érte a Szlovák Általános
Iskolából, ők utazhatnak iskolánk 9. osztályosaival március 15-17-ig Erdélybe.
Minden csapat jutalomban részesült, volt,
aki könyvet, volt, aki társasjátékot, volt, aki
mappát kapott ajándékba.
Reméljük, hogy iskolánk felhívása tetszett
az általános iskolásoknak, és jövőre ismét bekapcsolódnak Észbontó versenyünkbe ☺
A díjazott csapatok:
I. Tudósok: Détár Kende, Kriska Vivien,
Mali Zeesan, Szlovák Két Tanítási Nyelvű

még pártlistára is szavazhatnának –, plusszszavazatot jelentene, ami nem megengedhető. Fuzik János előadása végén úgy fogalmazott: – Fontos, hogy megálljuk a helyünket, megmutassuk magunkat. Műtyán
Tibor is örömét fejezte ki a lehetőség kapcsán, hogy nemzetiségi parlamenti képviselő választására nyílik lehetőség. Elmondta,
hogy lelkiismeretének szavára hallgat amikor a nemzetiségi listára szavaz. Frankó
Anna – az esemény másik házigazdájának,
a Vernost Szlovák Kulturális Körnek az elnöke – összetartásra szólította fel a szarvasi szlovákságot, hogy a közel 300 éves múlt
reményteljes jövőben folytatódhassék. Kérdésekre válaszolva kiderült, hogy a jelentkezési határidő március 21. de a február 17-iki
16 órás állapot is jelentős, mert ennek alapján osztják el a kampánypénzt a nemzetiségek között.
Általános Iskola
II. Kovács-Dorogi-Kanti: Kovács Emese,
Dorogi Mónika, Kanti Anna, Hunyadi János
Katolikus Általános Iskola
III. Nevetkék: Hipszki Flóra, Kugyela
Gabriella, Jónás Kinga, Szlovák Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
IV. Tripla S: Somogyi Róbert, Springel
Dávid, Szklenár Péter, Szlovák Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola
V. Pandák: Hamza Renáta, Dombi Bettina, Ábrahám Rella, Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola
VI. Best of the world: Pribelszki Zsóﬁ,
Prasz Zóra, Kisuczki Kinga, Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
VI. TrefÁszok: Bandzsal Olívia, Pikács
Jázmin, Rétes Klaudia, Csabacsűdi Trefort
Ágoston Általános Iskola
Minden részt vevő tanulónak gratulálunk!
Mészáros Tünde
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Bogyóval és Babócával hóembert építeni…
- játszóházi vidám zsivaj a Gyakorlóban Történetünk egy szokványos januári napon játszódik. Igen, ez a nap azok közül való,
amelyeken még nyoma sem volt a télnek, csak
a naptár emlékeztetett arra, hogy benne járunk derékig. Plakátok hirdetik mindenütt,
hogy Bogyó és Babóca hóembert épít. És láss
csodát, délután hópelyhek szállingóznak, a
hangulat fantasztikus. A Gyakorlóovi játszóházába hívogatnak kicsiket és piciket, akik
óvodába készülődnek a következő ősszel. Érkeznek is sorban a gyermekek szüleikkel, hamar birtokba veszik a teret, megannyi játék
vándorol kézből kézbe. Vidám zsivaj hirdeti,
remekül érzik magukat az apróságok.
Hat óvó néni gondoskodik arról, hogy
Bogyó és Babóca tényleg megépítse a hóembert, a bábjátékot imádják a gyerekek. A
végén varázslat történik, két hóember elevenedik meg, mókáznak, verselnek, a felnőttek arcára is mosolyt csalnak. Később asztalhoz telepszünk, hamarosan lisztgyurma-

Itt a farsang…
A GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola szeretettel várja önt és gyermekét iskolai ismerkedő alkalmára Anita és Marika
nénivel február 11-én, kedden 16-17 óráig.
Játék, zene, tánc és kézműves foglakozás.
Helyszín: az iskola „A” lépcsőházának, 2.
emelete, a 4. osztály terme.

Felhívás
Tisztelt szarvasi lakosok!
Mint Szarvas város országgyűlési képviselője, tisztelettel várom Önöket fogadóórámon.
A fogadóóra időpontja: február 12. (szerda) 10.30-11.30 óráig.
A fogadóóra helyszíne: Szarvas, Polgármesteri Hivatal (Szabadság utca 25-27.)
Szeretettel várom Önöket!
Tisztelettel:
Dankó Béla

Hamarosan e-formátumban is
Lapunk megkötötte a megállapodást
a „Dimag” digitális magazin-forgalmazó
rendszert üzemeltető céggel, így a tervek
szerint jövő heti lapszámunk már digitális platformokon is megvásárolható, előﬁzethető lesz. A Szarvas és Vidéke Hetilap megjelenik a www.dimag.hu honlap
kínálatában és az ingyenesen letölthető – androidra, IOS-re, és pc-re – dimag
readerrel vásárlás vagy előﬁzetés után letölthetővé válik hetilapunk digitális kiadása. Bízunk benne, hogy a XXI. századi
technológiára való átállás további olvasók
csatlakozását hozza a Szarvas és Vidéke
Hetilapnak. A digitális kiadás a nyomtatottal egyidőben válik elérhetővé, ára a
printlap áránál kedvezőbb lesz. A nyomtatott Szarvas és Vidéke Hetilap megjelenésében a digitális kiadás megjelenése semmilyen változást nem okoz.

hóemberek sorakoznak, amerre a szem ellát.
A terem másik sarkában bábokat készítünk,
melyet magukkal vihetnek a gyerekek, emlékezve kis barátaik kalandjára.
A játszóház remek alkalom arra, hogy kicsit jobban megismerkedjünk, a szülők választ
kaphatnak kérdéseikre, s közben megörökítik csemetéjük egy-egy kedves pillanatát. Le-

2014. február 6.
het csemegézni is, a dajka nénik szorgalmasan
tálalják a téli ﬁnomságokat. Az idő elröppen,
Bogyó és Babóca búcsúzik, a gyerekeket öltöztetik a szülők. – Nem akarok még hazamenni! – hallatszik innen is, onnan is… Ne
sírj kis barátom, hiszen február 18-án megint
ilyen jól mulatunk, majd meglátod. Ugye, Te
is kíváncsi vagy rá, hogy mi történik Bogyóval
és Babócával a farsangon? Szeretettel várunk,
játsszunk együtt februárban is!
Podani Mihályné, szakvezető
óvodapedagógus
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Verses polc
Szerkeszti: Dr. Molitorisz Pál
Körmendi Ferenc
(1900–1972)

A régi napok már nem jönnek
és lelkünkben a múlt álma
elmúló-halk, olyan mintha
végtelen mély messzeségből
egy fáradt hang, tán az égből,
félve felénk kiabálna.
(Sirató)
A világhírű, itthon mégis ismeretlen
magyar író, Körmendi Ferenc neve ma
már szinte semmit nem mond az olvasók
számára. Regényeihez – melyek a ’30-as
évektől közismertek voltak, tízezres példányszámokban jelentek meg – a nagyobb könyvtárakban is alig lehet hozzáférni. Sorsa a mellőzés, az elhallgatás; nevét a szakirodalom gyakran meg sem említi.
Budapesten született 1900. február 12-én, itt járta iskoláit, itt
tanult az egyetemen párhuzamosan jogtudományt és történelmet,
közben zenét és zeneesztétikát is, majd évekig mint tisztviselő dolgozott.
1939-ben elhagyta Magyarországot, s rövid olaszországi tartózkodás után Londonban a BBC magyar osztályának lett a munkatársa. 1945-től haláláig az USA-ban élt, 1954-től 1961-ig a Szabad
Európa Rádió New York-i stúdiójának rendezője, majd 1969-ig –
nyugalomba vonulásáig – az Amerika Hangja munkatársa volt. Az
USA Tájékoztatási Hivatala nyugalomba vonulása előtt kitüntetésben részesítette. Ezek a körülmények magyarázzák a személye körüli hallgatást.
Megtisztelő társadalmi megbízatásokat is betöltött. A PEN
Club International magyar csoportjának ügyvezető elnöke (1940–
45), 1967-től az Árpád Akadémia tagja és a Writers-in-Exile Center (Emigráns Írók Központja) elnöke volt.
A marylandi Bethesdában halt meg 1972. július 20-án agyvérzés következtében. Írásos hagyatékét a University of Indiana (Bloomington) Magyar Tanulmányok Központja őrzi, melyet feleségével
együtt éveken át támogatott.
A szabadságot és a polgári életformát tekintette a legfontosabb értéknek. Az angolszász klasszikus liberális, konzervatív gondolkodáshoz állt legközelebb, s Sztálint ugyanúgy elutasította, mint Hitlert.
A forradalmak és az ellenforradalom után a ﬁatal, jól képzett újságíró zenekritikáit a jobboldali Magyarság, publicisztikáit és korai
irodalmi műveit a jellegzetesen polgári politikai és irodalmi szemle,
A Hét közölte, mely a Nyugat megindulásáig a magyar irodalom legfontosabb fóruma volt. Egy ideig társszerkesztője is volt A Hétnek.
1932-es év fordulatot jelentett életében. Két jelentős angol és egy
amerikai könyvkiadó nemzetközi regénypályázatot hirdetett, s százával érkeztek a kéziratok. Az első díjat az ismeretlen magyar világból pályázó, s még kevéssé ismert 32 éves Körmendi Ferenc nyerte
el a Budapesti kaland című intellektuális igényű kaland- és karrierregényével. A regény sikere ma is tart, pl. 2010-ben egy olasz kiadó ismét megjelentette, s Körmendit Moraviához hasonlította. A
hatvanas évek magyar irodalomtörténete, a „Spenót” felkészületlenségére jellemző, hogy a főhős életének kiüresedését, értelmetlenné
válását, majd tragédiáját „a megnyugtató happy end ábrándvilágának” nevezi.
Ezután írja meg szűk két év alatt önéletrajzi ihletésű nagyregényét, A boldog emberöltőt (1935), melymásodik világháború előtti
magyar irodalom egyik jelentős alkotása.
Ha elolvassuk e két könyvet (és még néhányat) szembetűnő igaztalan értékelése. A „Spenót” szerkesztői versengve beszélik le az olvasót Körmendi olvasásáról. Olcsó izgalomkeltéssel, népszerűség hajhászással vádolják, aki ugyan „tagadhatatlanul érzékeltet valamit a
háború utáni fővárosi ifjúság válságos életéből… helyenként még az
is sikerül az írónak, hogy a bizonytalanság és a céltalanság érzését elhihető módon örökítse meg… stb.” – írják róla.
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Körmendi európai távlatú és színvonalú író volt,
akit a kor hivatalos irodalomtörténete nem volt
képes „feldolgozni”. Még
emléke sem ért haza,
még kevésbé kései művei, holott mindvégig író,
sőt magyar író maradt.
Nem tudtak mit kezdeni a nemzetközi sikerével, a százezres példányszámokkal, s azzal, hogy
műveit huszonöt nyelvre
fordították le. A hivatalos
irodalomtörténetünknek
elég volt „megbirkózni”
a Molnár Ferenc világsi- A Crown Kiadó hirdetése a Boldog emberöltő
ker-jelenséggel.
amerikai kiadásáról 1949-ben: „Félmillió
Csak idő kérdése, hogy
példány kelt el Európában! Végre kapható
végre felfedezzük, és né- Amerikában az a regény, amit a kritikusok és
hány munkáját besorol- az olvasók világszerte úgy üdvözöltek modern
juk klasszikusaink közé. klasszikusok rangsorában, mint a Forsyte Sagát
és a Buddenbrook házat.”
Hegedűs Géza író, irodalomtörténész értékelésében már elhelyezte a magyar irodalmi kánonban. Lassan hazaérkezik, ismét megjelent Magyarországon a Budapesti
kaland (2006) és antifasiszta regénye a Júniusi hétköznap (2011).
Arról, hogy költő is volt még, az irodalmi lexikonok sem tesznek
említést. Több nagy hazai könyvtárban kutatva sikerült fellelnünk A
Hét utolsó, többnyire hiányos évfolyamaiban a ﬁatal Körmendi néhány
költeményét, melyek közül egyet bemutatunk. Adyt idézi a húszéves
költő, aki a „holnapból jött”, s „ronggyá omlott rajta a sok anathéma”
(egyházi átok). Talán A Nincsen himnusza c. Ady vers volt az ihletője:

Legenda
(Klinger: Bronztanulmány)
Messzi tegnapból jött, messzi tagnapba tűnt,
nem védte az erényt, nem támadta a bűnt.
Az életben nem hitt. Lányszíveket rontott
s marakodók közé kedvvel vetett csontot.
Füléhez nem értek síró, fájó jajok,
ezért mindig megátkozták rossz tavalyok.
A lelkét kőkemény jégburokba hordta,
lelketlent üvöltött ezért rá a csorda.
Havas éjszakákon járt a temetőben,
innen leste meg a napot felkelőben.
Ódon templomoknál állt, mint ó levente,
ide piroslott rá síró naplemente.
Hajtott fővel nem járt, senkinek sem bókolt,
igazát tagadta, ajkán hazug szó volt.
Barátságot nem várt, elnézett fölötte.
sose tudta senki: indul vagy most jött-e?
Néha felnevetett, majd hagyva jót, rosszat,
magába merülve üldögélt naphosszat.
Sose látták vígnak, sose rosszkedvűnek,
ura volt a mámornak, ura a dühnek.
Sose látták futva, félelembe fúlva,
Sose hallották szájáról: mea culpa…
Hideg és kemény volt, fájdalmatlan, néma,
ronggyá omlott rajta a sok anathéma.
Vértjét nem dobta le, s hogy mi van alatta,
senkise látta meg, s ezt ő nem siratta.
Magáért született, s magáért élt végig,
s amint ezt reszketős öregek mesélik:
messzi holnapból jött, messzi holnapba tűnt,
nem védte az erényt, nem támadta a bűnt.
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Olvasni jó!

Szarvasiak!

Várjuk Önt is új könyveinkkel, állandó szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel, melyről tájékozódhat honlapunkon:
www.konyvtar-szarvas.hu

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!

Könyvajánló
A Városi Könyvtár újonnan beszerzett könyveiből:
Szakirodalom:
Csíkszentmihályi M.: Kamasznak lenni
Enczi Z.: Digitális fotózás kezdőknek
Feiler, B.: A bolfog családok titkai
Klös, L.: Gyöngyözött kötött holmik
Kollár A.: Gluténmentes és ﬁnom!
Ugron Zs.: Hét évszak: receptek és történetek
Szépirodalom:
Ahern, C.: Ahol a szivárvány véget ér
Hosseini, K.: És a hegyek visszhangozzák
Nichols, M.: Lány a tengerparton
Oravecz N.: Összekötve
Papp D.: Téli fagyi
Shafak, E.: Becsület
Vámos M.: Majdnem összes
Vekery T.: Lélek-jelenlét
Gyermekirodalom:
Berg J.: Alma, a sötét birodalom
Domonyi R.: Tündérbodár
Kányádi S.: Meddig ér a rigófütty
Kiss O.: Ati és a holdvilág
Nógrádi G.: A tengeren is túl
Tavi K.: Nyitótánc
Wilson, J.: Mi lesz a csókkal?
Webb, H.: Max elcsatangol
Elérhetőségek
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár
5540 Szarvas, Vajda P. u. 26. Pf. 108.
Tel.: 66/314-745; Fax: 66/236-130,
E-mail: konyvtar@szarvasnet.hu
Nyitva tartás
Felnőttkönyvtár:

Hétfő - kedd - csütörtök - péntek: 8.30-18 h
Szerda:
13-18 h
Szombat:
9-14 h
Gyermekkönyvtár: Hétfő – péntek:
13–17 h
Szombat:
9-14 h

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.

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

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.
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Heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20)Ösztönösen ráérez társa érzékeny
pontjaira. Jusson azonban az eszébe, hogy amit a másikkal tesz, az
olyan, mintha saját magával tenné. Ha becsapja, felerészt magamagát csapja be. Ha kihasználja, magát lopja meg. Ellenben ha segíti,
azzal egyben önmagán is segíthet.
Bika (április 21 - május 20) Túl sok kellemetlenség éri, és ezt
még tetézheti egy lelki válság is. A meditáció segíthet, de leginkább
akkor, ha ebbe a társát is bele tudja vonni. Valamelyik beosztottja
túllépheti azt a határt, amit még megengedhetőnek tartott volna.
Ha jó válaszreakcióval él, az illető hasznára lesz ezentúl.
Ikrek (május 21 - június 21) A pénz és a szerelem furcsán összefonódni látszik most az életében. Előfordulhat, hogy erről ön nem
is tehet, de amúgy is jobb, ha az eﬀéle helyzeteket nem erőlteti, nem
akarja maga megteremteni. A szerelem nem köthető semmiféle haszonelvűséghez, mert akkor már elveszti éteri jellegét.
Rák (június 22 - július 22) Valamilyen különleges esemény tartja
izgalomban. A kedvesével kapcsolatban készül valamire, nem kellene azonban a családja többi tagjairól sem megfeledkeznie mindeközben. A hobbija miatt hajlamos lehet a túlköltekezésre, de a végén kiderülhet, hogy nincs is meg rá a kellő fedezete. A munkahelyén ugyan sokat ígértek, de várja ki, amíg teljesül is.
Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Valamelyik munkatársa
különös szemekkel kacsingat mostanában önre. Vigyázat: az aﬀérnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. Maradjon tudatában a
saját tetteinek, mert hajlamos lehet arra, hogy túlságosan zsarnokian, szabályozóan lépjen fel másokkal szemben. A rutin most nem
menti meg. Az aktuális körülményekre kell koncentrálnia.
Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Érdemes lenne jobban a
párkapcsolatára koncentrálnia. A beszélgetéseik ne csak a tárgyilagos, praktikus dolgokra vonatkozzanak! És ne legyen követelőző,
mindig inkább kérjen! A munkahelyén és a magánéletében is ragyogó teljesítményekre lehet képes. A kettő önnél esetleg különös
módon találkozhat
Mérleg (szeptember 24 - október 22) Szerelme végre szórakozni hívja. A baj csak az, hogy a szokásosnál nehezebben megy most
önnek, hogy elengedje magát. Pedig szüksége van a kikapcsolódásra is. Végre visszatért az önbizalma, hisz a képességeiben. Na és
persze ez rögtön meg is látszik önön. Akik eddig észre sem vették,
most felﬁgyelhetnek önre.
Skorpió (október 23 - november 22) Jobb lenne, ha a jövője felé
tekingetne. Ha folyton a múlt hibáin rágódik, az elveszi öntől az
energiát, hogy a jövő felé nézhessen. Ugyanígy van ez a szerelemmel is. Ha folyton csak a múlt csalódásaira gondol, akkor a végén
senkiben nem lesz képes bízni. Inkább előzze meg a bajt!
Nyilas (november 23 - december 21) Rejtett feszültségek kerülhetnek felszínre, amik szinte kirobbantják a vitát, veszekedéseket
és összetűzéseket gerjesztenek. A sebek ugyan felfakadhatnak, a
feszültségek forrpontra jutnak, de éppen ezáltal indulhat meg egy
gyógyító folyamat, egy jó megoldás az immár tarthatatlanná váló
helyzetben is. Jó hét ez a beszélgetésre.
Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, a társa valamit eltitkol
ön elől. A faggatózással és titkos nyomozásokkal nem érne el azonban mást, mint haragot, meg egynéhány kellemetlen és félreérthető
félinformációt. Szüksége lehet némi erődemonstrációra, ha haladást akar elérni a karrierje terén. Ez azonban csak akkor fog sikerülni, ha az otthonában is minden rendben van.
Vízöntő (január 21 - február 19) Néha a társának is szüksége lehet egy kis elvonulásra, hogy a maga ura lehessen. Ezt önnek, aki a
szabadság bajnoka, igazán meg kellene értenie. Kiváló időszak áll
ön előtt most arra, hogy elmélyült eszmecseréket folytasson valakivel. A munkáját csak akkor fogja élvezetesnek találni, ha azt egyben
a valódi hivatásának is érzi.
Halak (február 20 - március 20) Itt az ideje annak, hogy végre
belebolonduljon valakibe. Minden gondolatát a romantikus helyzetek kifundálása tölti ki. Szüksége lenne szövetségesekre, ha tartani
akarja a hatalmi pozícióját amunkahelyén! Ha nem így tesz, könynyen találhatja egyfajta légüres térben magát. Ugyan a helyén van,
de már nincs mit csinálnia, nincs kivel beszélnie.
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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 8-tól február 14-ig:
BOROSTYÁN GYÓGYSZERTÁR
SZARVAS, EÖTVÖS U. 44. TEL.: 06-66-311-860
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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Felhívás

Megemlékezés

“Szarvasért” oklevél és emlékplakett ajánlattevésre
„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.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

BÚZÁS MIHÁLYNÉ
szül.: MELIS ERIKA
halálának 7. évfordulóján
Szerető családja

Kedves Baráti Köri tagok!
Ismét közeledik a Baráti
Kör Farsangi bálja február 22én, mely alkalom lehetőséget
biztosít arra, hogy a hagyományoknak megfelelően ezen a
nívós rendezvényen tüntessük
ki arany, ezüst illetve bronz
fokozatú emlékplakettel azokat a személyeket, egyesületeket, közép és felsőoktatásban résztvevő diákokat, akik
városunk hírnevét öregbítik.

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
Belépőjegyeket válthatnak:
Győző Jánosnénál, a Kossuth u. 19. sz. alatt (a Bölcsőde emeletén, 20/264-3303)
Kertész Imrénénél, a Keriker Boltban (66/312-794)
Pekár Pálnénál, a Klucsjár u. 26. sz. alatt (66/400-158)
Fazekas Erzsébetnél a Civil Udvarban, a Kossuth u. 30. sz. alatt (70/458-5129).
Mindenkit szeretettel vár a Baráti Kör vezetősége!
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

Segítenek
A Szarvasi Fórum facebookoldalán elindított egy rovatot ahol segítséget kérhetnek a
szarvasiak a szarvasiaktól – tájékoztatta lapunkat Tóth Zoltán.
A tervek szerint minden hónapban felkarolunak egy kérést és a
szarvasiakkal közösen próbálnak segítséget nyújtani. Februárban István kérése került előtérbe. Részletek a Szarvasi Fórum facebook-oldalán.

Ingyen apró

XXIII. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

2008. január 24.

Ajánlásaikat olyan személyekre illetve szervezetekre
tehetik, akik ezért a városért
élnek, tevékenykednek, tudományos munkát végeznek,
részt vesznek a város szépítésében, építésében, a Baráti Kör munkáját segítik, illetve
országos szintű kulturális, művészeti vagy sport téren értek
el kimagasló eredményt.
Ajánlást tehetnek a városban élő, illetve a Szarvasról
elszármazott, a város ismertségét továbbvivő minden személyre.
Az Elnökség – melynek
ülése 2014. február 10-én 17
órától lesz – dönt a díjak odaítéléséről. Kérjük, hogy eddig
a határidőig tegyék meg írásos ajánlásaikat pontos név,
cím, elérhetőség megjelölésével, illetve a végzett tevékenység részletes bemutatásával.
Ajánlásaikat az elnökség
bármely tagjánál leadhatják.
Postacím: Zsapkáné Csasztvan
Zsuzsanna elnök, 5540 Szarvas, Alkotmány u. 7/2. Telefonon tájékoztatást a 06-20959-7466 számon kérhetnek,
valamint az elnökség tagjaitól.
Ajánlásaikat emailben is leadhatják: baratikor.szarvas@
gmail.com címen.
Kérjük, gondolják át és jelezzék nekünk, kit tartanak
érdemesnek a kitüntető cím
adományozására!

7. hét lapzárta
február 12. 12 óra

Lakossági apróhirdetését ezzel a szelvénnyel ingyen adhatja fel a Szarvas és Vidéke Hetilap 7. 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 12-én, 12 óráig.

A feladó neve:……………………………… címe: ………………………………………..
aláírása: ……………………………………
A hirdetés szövege (jól olvashatóan kérjük kitölteni):………………………………………
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........

14

Szarvas és Vidéke

Futsal diákolimpia
székelyesekkel
Idén a székelyes ﬁatalok viszik a prímet futsalban. Erre utal,
hogy a decemberi V-VI. korcsoportos orosházi megyei diákolimpia döntőben szerzett ezüstérmet
követően a 7-8. osztályosok is ki-

és Általános Iskola együttesével.
A ﬁatalok két héttel korábban a
szarvasi elődöntő aranycsatáját is
a megyeszékhelyi alakulattal vívták, de sajnos egyik meccsen sem
boldogultak velük. A csabaiak vé-

2014. február 6.

Szünet után fordított a Csűd
A felkészülés második hetét a több környező labdarúgócsapat edzőmérkőzéssel zárta
le. Két „elővárosi” alakulat egymás ellen meccselt szombaton
Szentandráson. Az első félidőt követően még a házigazdák vezettek,
szünet után azonban fordult a kocka és a frissebbnek tűnő csűdiek
gondmentesen fordítottak.
Sérülések, munkahelyi és iskolai elfoglaltságok miatt mindkét oldalon sok volt a hiányzó,
de feltűnt egy-egy régi-új arc is.
Nyemcsok Mihály Szarvasról került a vendéglátókhoz, ahonnan
féléves kitérőt követően visszatért
Csabacsűdre Koppányi Péter.

Békésszentandrási HMSE–
Csabacsűd SE 1–4 (1–0)
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés, Békésszentandrás. Vezette: Kepka. Békésszentandrás:
Lantos – Borgulya, Bobvos, Rusz,
Kovács N., Tasi, Nyemcsok, Rácz
A., Rácz R., Kiss L., Szabó F.
Játszott még: Vizi, Bagi. Edző:
Pisont András. Csabacsűd:
Harman – Sovány, Gombár,
Petykó, Sonkoly, Bakró, Borgulya, Koppányi, Kasnyik, Bertók,
Virág. Játszott még: Nagy Z., Kis
M.,András. Edző: Brlázs Gábor.
Gól: Kiss L., ill. Kis M., Borgulya, Petykó, Bakró.

Nyolcat gurított a KOTE

A bronzérmes szarvasi csapat

tettek magukért. A Székely Mihály Intézmény IV. korcsoportos
ﬁú csapata harmadik lett a Gyulán megrendezett ﬁnáléban.
A Bátor György és Pisont
András által felkészített együttes csoportjában második helyen
zárt, így a folytatásban a döntőbe jutásért csatázhatott a békéscsabai Evangélikus Gimnázium

gül magabiztosan nyerték a döntőt is, a szarvasiak pedig a bronzmeccset vették gondmentesen.
Végeredmény: 1. Evangélikus
Gimnázium és Általános Iskola,
Békéscsaba, 2. Karácsony János
Katolikus Általános Iskola, Gyula, 3. Székely Mihály Intézmény,
Szarvas, 4. Közoktatási Intézmény, Mezőhegyes.
Ny. M.

A kondorosi labdarúgók egy
műfüves félpályás tornára voltak
hivatalosak szombaton Orosházára, de mivel nem tudták letakarítani a havat, ez elmaradt. Helyette
megmérkőztek a Kovászna megyei
I. osztályú FC Bereck gárdájával,
amely a testvérváros, Tótkomlós
vendégszeretetét élvezte a napokban. A 8–1-gyes KOTE-siker magabiztosnak tűnik, de kissé csalóka, hiszen az erdélyi gárda is sok
veszélyt jelentett a kapujukra, de
egész egyszerűen nem bírt a kiválóan védő Kajárival. A zöld-fehér
együttes háza táján kevés változás van eddig. Visszatért Gyuláról

Hanyecz Henrik, Gyomaendrődről
pedig leigazolták második számú
hálóőrnek a 19 éves Kurilla Viktort, akinek a Jaminába távozó
Vastagh Zsoltot kell pótolnia.

FC Bereck (romániai)–
Kondorosi TE 1–8 (1–3)
Előkészületi labdarúgó-mérkőzés, Tótkomlós. Vezette: Paulik. Kondoros: Kajári – ifj. Somogyi, Kasik, Pintér, Hanyecz H.,
Kajtár, Harangozó, Hanyecz B.,
Bíró, Miklya, Szabó T. Játszott
még: Tóth B., Palyusik. Edző:
Somogyi János. Gól: Fenechiu,
ill. Kajtár 2, Szabó T. 2, ifj. Somogyi 2, Miklya, Harangozó.

Gálával ünnepelt az ötéves Lendület SSZC
Az idei évben rendhagyó időpontban és új helyszínen mutatkoztak be a szülőknek, ismerősöknek és az érdeklődőknek
a Lendület Sport- és Szabadidő Club aerobikosai. Springel
Mihályné Zita tanítványai január 31-én a Cervinus Teátrumban adtak ízelítőt az elmúlt
egy év folyamán elsajátított ismeretekből.
Túl azon, hogy kinőtték a
Gál Ferenc Főiskola tornatermét,

a változás okát az szolgáltatta,
hogy a decemberi zsúfolt ünnepi
programok nem tették lehetővé a
bemutatkozást, ráadásul a januári
időpont azért is jól jött, mert az
egyesület ebben az évben ünnepli
megalakulásának 5. évfordulóját!
Az egy és negyedórás műsor
során 20 gyakorlatnak tapsolhatott a nézőtér székeit csaknem
teljesen benépesítő publikum.
Természetesen az egyesület kötelékeihez tartozó félszáz aerobikos

Springel Mihályné tanítványai körében

apraja-nagyja bemutatta tudását,
az óvodásoktól kezdve, egészen
a felnőtt korosztályig. A program
első fele a tavalyi versenygyakorlatokról szólt, majd az alakulóban
lévő idei koreográﬁákba is betekintést engedtek a lendületes lányok, amelyek csiszolására közel
két hónap áll még a rendelkezésükre.
A laikusoknak bizony fel sem
tűnik, hogy a ﬁataloknak a versenytársakhoz mérten elenyésző,

heti 4 és fél órás edzésmunkával kell helytállniuk az országos
megmérettetéseken. A csekély
idő ellenére edző, vezető és szülő
egyaránt büszke lehet arra, hogy
megállják helyüket a lányok az
aerobik világában is. A legjelentősebb tavalyi siker Uhljar Luca
nevéhez fűződik, aki többéves
kihagyás után, a diákolimpia országos döntőjében második helyen végzett. A „leglendületesebb” versenyzőkhöz hasonlóan
nagy tapsot kaptak a közönségtől a klub óvodásai, akik csupán
két hónapja ismerkedtek meg a
sportág alapjaival. A színpompás
műsor zárását ezúttal is az a gyakorlat jelentette, amelyet a nyári
mozgásos táborban készítettek
el, és amiben az egyesület aprajanagyja szerephez jutott.
Búcsúzóul még egy képösszeállítást is levetítettek az előző év
legemlékezetesebb pillanataiból,
hogy azután immár ténylegesen
is csak a rájuk váró idei feladatokra összpontosíthassanak.
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Aerobikos és úszó az év legjobbja
(Folytatás az 1. oldalról)
A nőknél Uhljar Luca meggyőző fölénnyel nyerte a versenyt
az úszó Körösfalvi Dóra, valamint
a kajakos Homonnai Luca előtt.
A férﬁaknál az úszók vitték a prímet, hiszen a szavazatok alapján
mindhárom jelöltjük beférkőzött
a hat közé, ráadásul Berecz Levente igazán tetemes különbséggel bizonyult a legjobbnak.
Lapunk nevében a díjazásra
felterjesztett valamennyi sportolónak szívből gratulálunk, egyben megköszönjük Olvasóinknak
az aktivitását. A korábbi években
egyszer sem kaptunk ennyi szelvényt – szám szerint 1112 darabot –, mint most, ami igazolja a
játék létjogosultságát, még ha a
választás kellően szubjektív is.
Íme a végeredmények. Nők:
1. Uhljar Luca (aerobikos) 687

pont, 2. Körösfalvi Dóra (úszó)
540, 3. Homonnai Luca (kajakos) 489, 4. Laczkó Ivett
(aeribokos) 440, 5. Szécsi Edina
(úszó) 324, 6. Pekár Edina (sakkozó) 232.
Szavazatot
kapott
még:
Majorosné Kasik Gabriella (kézilabdázó), Majoros Flóra (kézilabdázó), Csernik Pálma (asztaliteniszező), Benedek Berta
(aerobikos), Bakos Nikolett (asztaliteniszező), Medvegy Dalma
(sakkozó), Kunos Nóra (sakkozó), Bencsik Rebeka (aerobikos),
Kovács Zsanett (táncos), Krizsán
Brigitta (kézilabdázó), Pásztor
Erika (aerobikos), Lustyik Rebeka (aerobikos).
Férﬁak: 1. Berecz Levente
(úszó) 1182 pont, 2. Uhljar Viktor (úszó) 708, 3. Lós Benedek
(kajakos) 376, 4. Somogyi Róbert

(kajakos) 325, 5. Krajcsi Bence
(labdarúgó) 274, 6. Molnár Fábián (úszó) 249.
Szavazatot kapott még: Zima
Dániel (labdarúgó), Medvegy
Ákos (asztaliteniszező), Kuli Ist-

ván (kajakos), Nagy Béla (asztaliteniszező), Ruzsinszki Viktor
(labdarúgó), Borzi Balázs (harcművész), Erdős Richárd (kézilabdázó), Virág Bence (asztaliteniszező).

SPORTMŰSOR
Február 8., szombat
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzések: Kardos-Örménykút KSK–
Nagyszénás SE, Kardos, 10.30. Orosháza FC–Szarvasi FC, Orosháza, 11.00. Tisza Volán SC–Kondorosi TE, Szeged, 11.00. Békésszentandrási HMSE–Szarvasi LSZK, Békésszentandrás, 13.00.
Orosházi MTK-ULE U21–Csabacsűd SE, Orosháza, 14.00.
Teremlabdarúgás. VI. Szarvas-kupa, U14-es korosztály, Szarvas, Városi Sportcsarnok, 9.00.
Február 11., kedd
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Makó FC–Kondorosi TE,
Makó, 18.00.
Február 12., szerda
Labdarúgás. Előkészületi mérkőzés: Várfürdő-Gyulai TFC
U21–Csabacsűd SE, Gyula, 18.00.

Kézilabdás víkend sztárokkal fűszerezve
listavezetőjét olyan rutinos egykori válogatottak erősítik, mint
Kirsner Erika, vagy Tóth Tímea,
akik ma sincsenek rossz formában, és ezt igazolták is a pályán.
A szarvasi lányok mérkőzéseire
rendre szépen megtelt a csarnok,
viszont teljesítményükön erősen
érződött, hogy hosszú ideje nincsenek játékban. Összességében
egy-egy győzelem és döntetlen
mellett két vereség is becsúszott,
így végül csupán a balmazújvárosiakat tudták maguk mögé utasítani, de a lényeg, hogy erős ellenfelekkel szemben mérhették fel
hol is tartanak a felkészülésben,
illetve mi az, amiben javulniuk
kell a bajnoki nyitányig.
Csery-emléktorna, eredmények: Szarvas–Orosháza 27–24,
Szarvasi NKK–Kondorosi Iskola (serdülő leány mérkőzés)
4–3; Orosháza–Újkígyós 21–23;
Szarvasi NKK–Kondorosi Isko-

la 5–7 (serdülő leány mérkőzés);
Szarvas–Újkígyós 25–24.
Végeredmény: 1. Szarvas 4
pont, 2. Újkígyós 2, 3. Orosháza
0. Különdíjak. Gólkirály: Almási
László (Szarvas). Legjobb kapus:
Zubor Károly (Újkígyós). Legjobb mezőnyjátékos: Raﬀai János
(Orosháza). Legjobb szarvasi serdülő játékos: Bakró Szabina.
Bajnokok Tornája, eredmények: Tököl KSK–Szarvasi
NKK 30–23 (14–11).
V.:
Petrovszki A., Petrovszki Sz.
Szarvas: Labát – Ábrahám, Gábor 5, Hajdu 1, Zelei 7, Radnóty
5, Búzási 3. Cserék: Kasik, Juhos
(kapusok), Kovács F. 2, Szuhaj,
Farkas, Kondacs, Bagi, Krizsán,
Zubor, Precskó. Edző: Barna
Károly. A Tököl legjobb góldobói:
Bojtos 9, Marosi R. 6, Cziráki 6.
Szarvasi NKK–NKK Balmazújváros 26–23 (13–10). V.:
Almási, Bagyin. Szarvas: Labát
FOTÓ: BABÁK ZOLTÁN

Másfél nap a kézilabda jegyében telt a szarvasi Alkotmány utcai sportcsarnokban, ahol szombaton délelőtt rendezték meg az
öregﬁúk hagyományos éves „öszszeröﬀenését”, a XII. Csery István-emléktornát. Az eredményhirdetést követően pedig öt NB
II-es női alakulat részvételével
bonyolították le az Őszi Bajnok
Tornája elnevezésű felkészülési
rendezvényt.
Az egykori kiváló kézilabdázónak és edzőnek emléket állító
eseménytől az utolsó pillanatban
léptek vissza a mezőhegyesi örökifjak, így azután három együttes meccselt a vándorserlegért. A
házigazdák mindkét ellenfelüket legyőzve védték meg tavalyi
elsőségüket az újkígyósiak és az
orosháziak előtt. Idén két serdülő leány mérkőzés is színesítette a
programot, melyeken a helyi női
klub csapata mérte össze tudását
a kondorosi iskoláéval.
Délután a felnőtt hölgyek vették birtokba a játékteret. A házigazda Szarvasi Női Kézilabda Klub eredetileg az NB II-es
bajnokság hat őszi csoportelsőjét
szerette volna vendégül látni, de a
Celldömölk és a Hévíz a nagy távolság miatt megköszönte a lehetőséget. A Balmazújváros, a Göd
és a Tököl viszont itt volt, ötödiknek pedig a Dabas „szállt be”. Két
héttel a pontvadászat rajtja előtt
hasznos erőfelmérő volt a körmérkőzéses torna, amelyen kimagaslott a mezőnyből a szövetségi kapitányi posztra avanzsáló,
Németh András által felkészített
gödi alakulat. Az Északi csoport

Az egykori válogatott, Kirsner Erika veszi célba a szarvasiak kapuját
Kovács Fanni mellett

– Ábrahám, Gábor 5, Hajdu 5,
Zelei 3, Radnóty 3, Búzási 7. Cserék: Kasik, Juhos (kapusok), Kovács F. 3, Bagi, Krizsán, Zubor,
Precskó, Farkas, Kondacs. Edző:
Barna Károly. A Balmazújváros
legjobb góldobói: Borza 7, Tar 4,
Zavaczki 4, Kunkli 4.
Szarvasi NKK–DANUKE
Dabas 26–26 (16–15). V.:
Hovanecz, Petrovszki Sz. Szarvas: Kasik – Ábrahám 1, Gábor
5, Hajdu 2, Zelei 8, Radnóty 4,
Szuhaj 4. Cserék: Labát, Juhos
(kapusok), Kovács F. 2, Bagi,
Krizsán, Zubor, Kondacs. Edző:
Barna Károly. A Dabas legjobb
góldobói: Mazák 8, Vékony 7,
Andócsi 5.
Gödi SE–Szarvasi NKK 35–
19 (16–9). V.: Hovanecz, Petrovszki Sz. Szarvas: Kasik – Ábrahám, Gábor 5, Kondacs 1, Zelei
4, Radnóty 4, Búzási 1. Cserék:
Labát, Juhos (kapusok), Szuhaj 3,
Hajdu 1, Kovács F., Bagi, Krizsán,
Zubor. Edző: Barna Károly. A
Göd legjobb góldobói: Tóth T. 8,
Kirsner 8, Birkás 4.
További eredmények: Göd–
Dabas 38–19, Balmazújváros–
Göd 19–33, Dabas–Tököl 28–
30, Tököl–Balmazújváros 21–17,
Balmazújváros–Dabas
18–24
(10–11), Göd–Tököl 28–18.
A torna végeredménye: 1.
Gödi SE 8 pont, 2. Tököl KSK 6,
3. DANUKE Dabas 3, 4. Szarvasi NKK 3, 5. NKK Balmazújváros 0. Különdíjak. Gólkirálynő: Tóth Tímea (Göd) 33 találattal. Legjobb kapus: Vukov Zsuzsa
(Tököl). Legjobb szarvasi játékos:
Hajdu Andrea.

A sportoldalakat írta és szerkesztette: BAKULYA MIHÁLY
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Különös világ különös lényei
Tóth Ildikó és Bárány Szandra
különös világának különös lényei láthatók azon a kiállításon,
melyet február 1-jén, szombaton
Szuhaj György nyitott meg az
alábbi szavakkal:
„Tipródás: Mi, európai, jelenkori köldökvizsgálók nehezen
tudunk elképzelni magunknál
tökéletesebb lényeket, így igen
nehéz dolgom van ennek a kiállításnak a megnyitásával. Évezredek óta gyilkoljuk egymást
– most nemsokára egy választás
ürügyén. Agyunkat és lelkünket
újabb és újabb oktatási reformmal csiszoljuk egyformára és
egyre kisebbre. Hogy mondjam
el akkor én nektek/önöknek azt,
amit a két ﬁatal képzelete, esze
és ügyessége alkotott?!
Egyszerűsítek ezért: Miért is
ne lehetnének az evolúció melléktermékeként – vagy végeredményeként – olyan magas, sokkezű lények, akik a keleti vallások szentjeinek és a magyar népmese jószágainak keverékei? Nevük nincs – illetve van – az arcuk helyén maszk van, amit sa-

ját maguk készítenek alakítanak,
ugyanúgy, mint a jellemüket és
a sorsukat. Utódként ketten csinálnak egy arcot – ez lesz a szaporulat. A test csak egy tároló –
mit az embernél –, lélek- és szellemtároló. Ezeknek a lényeknek
a halála az arc – a maguk és őseik
készítette arc – eltörése.
Tehát mi van akkor, ha mégis vannak az emberiséggel párhuzamosan létező lények? Úgy,
ahogy most mi itt vagyunk, látjuk egymást, de ha Ildikó és
Szandra néz körül közöttünk,

másmilyen lényeket is meg fog
látni. Sőt, erős a gyanúm, hogy
minket sem olyannak fognak
látni, mint amilyennek mi látjuk magunkat a tükörben – vagy
amilyen álarcot növesztettünk
magunknak hogy beilleszkedjünk embertársaink közé.
?Az arcunk és a jellemünk csak
egy álca, egy tükör?
Én rajzlapra tanultam rajzolni. A számítógépet főleg nézni
tudom. Néha be is kapcsolom.
Mondjuk, az elektronikus naplót megcsinálom. Két hét ké-

séssel. De, hogy rajzoljak rajta,
az nekem nem megy. Így a festés sem. Az én különös lényeim a
magyar népmesékben gyökereztek. Felnőtté válva lassan kinőttem őket, de mielőtt elfelejtettem
volna, kaptak egy kis utánpótlást
az egyiptomi istenektől, az asszír
szárnyas bikáktól, a legrégebbi
görög istenektől, a sztyeppéken
száguldozó kentauroktól. Így az
én lényeim leginkább Jankovics
Marcell és Cakó Ferenc ﬁguráiként jelennek meg. Lehet hogy
a Fehérlóﬁában, vagy az Ab
ovóban.
Leonardo szórakozott olyasmivel, hogy állatokat rajzolt át
emberré, és embereket, jellemüknek megfelelő, állatokká. (Ez talán ma is könnyebben menne.)
Az itt láthatóhoz hasonló lényeket leginkább Hieronymus
Bosch és Matthias Grünewald
képein találunk, de ott a rossz, a
gonoszság megtestesülései, amik
a bűnre fanyalodó emberre várnak a Pokol melegében.
Szandra és Ildikó lényei mások: Nem rosszak. Csak egy kicsit. Nem gonoszak. Csak egy
kicsit. Nem csúnyák. Csak egy
kicsit furcsák. Mintha más nézne
ránk vissza a tükörből. Ez olyan

jól hangzik, hogy megismétlem:
Egy kicsit furcsák, mintha más
nézne ránk vissza a tükörből.
Szóval, ezeknek a kultúrtörténeti és természettudományos
csodabogaraknak van családjuk,
családfájuk, sorsuk, jellemük,
anatómiájuk, amit remélem
egyszer Szandra és Ildikó úgy
fog írásba és rajzba komponálni, mint Makovecz Benjámin és
Csányi Vilmos a kentaurok világát. Addig beszéltesse, kérdezze
mindenki őket.
Köszöntés: Köszöntöm a vendégeket, a múzeum dolgozóit,
igazgatóját, a két kiállítót, Tóth
Ildikót és Bárány Szandrát.
Köszönet: Köszönöm a szülőknek, óvónőknek, kollégáknak,
hogy úgy nevelték ezt a két lányt,
hogy fantáziájuk, képzeletük felnőtt korukban is megmaradt.
Életrajz: Az életrajzuk, a
kapcsolattartás és a megismerés lehetőségei megtalálhatók az
interneten.”
A két ifjú művész alkotásai
megtalálhatók a DeviantArton
(www.deviantart.com), Keltainen és Littleedward név alatt.
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