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Döntésekről dióhéjban
A júniusi testületi ülés bejelentéseit foglaljuk össze az alábbiakban, dióhéjban.
– A lakossági távhőszolgáltatás díjának előzetes megállapításáról döntött a testület, a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Ügyvezetőjének javaslatára. A szeptemberben véglegesítendő ár október 15től – a fűtési szezon kezdetétől – az előzetes megállapítás szerint
2,369 Ft/MJ lesz, ez a gázárnál 20,7%-kal alacsonyabb.
– Lóversenyfogadás és bukmékeri tevékenység szervezésére fogadóiroda kialakításának tárgyában döntöttek a képviselők.
Eszerint a pénzügyminiszter olyan tartalmú pályázatot írhat ki a
jövőben a lóversenyfogadás és bukmékeri jellegű fogadás szervezésére, melynek során Szarvason is számolhatnak ilyen fogadóiroda kialakításával.
– Az Ótemplomi Szeretetszolgálat tanyagondnoki szolgáltatására kötendő feladatellátási megállapodást hagyták jóvá a képviselők, melynek révén a III., V., és VI. külkerület rászoruló lakói
vehetik igénybe 2008. január 1-től az Ótemplomi Szeretetszolgálat új szolgáltatását.
– Jóváhagyta a testület a Városi Könyvtár alapító okiratának a
módosítását, ami a gyermekkönyvtár elköltözése után vált szükségessé.
– Döntöttek a képviselők az Ipartelepi út törzsvagyonba vételéről, ennek értelmében a ROP-2.1.2 „Hátrányos helyzetű kistérségek elérhetőségének javítása” program keretében megvalósuló
„Szarvas városi utak építése az ipari területek megközelíthetőségének javítása érdekében”, ROP-2.1.2-2005-05-0004/34. sz. projekt által érintett Ipartelepi utat és műtárgyait, mint új vagyontárgyakat a projekt befejezéséig és azt követően, a Támogatási Szerződésben előírt utánkövetési idő végéig az önkormányzat törzsvagyonában, forgalomképtelen vagyontárgyként tartja nyilván.
– Készfizető kezesség vállalásáról döntöttek a képviselők, amit
a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Kezdeményezett, pénzügyi teljesítéseinek folyamatossá tételére illetve likvid problémáinak kezelésére. A folyószámla hitel 30 millió forintos.
– A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Törzstőkéjének 14 millió forinttal való csökkentéséről döntöttek a képviselők. A 2006-os
mérlegben a kft. Saját tőkéje a törzstőke alá csökkent, a mostani
törzstőke leszállítással hozták rendbe a cég mérlegét.
– Árajánlatot kér az önkormányzat cége a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Teljes körű átvilágítására a Reorg Consulting Kft.-től.
Az árajánlat megérkeztét követően döntenek majd a Gyógy-Termál Kft. Átvilágításáról.
– Elvi döntés született arról, hogy a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. Induljon a hamarosan kiírandó 3 generáció 3 funkció elnevezésű pályázaton. A pályázati anyag a fürdő szolgáltatásainak teljessé tételét szolgálja (kültéri gyógymedence, gyermek-pancsoló), a Gazdasági Bizottság javaslatára több változatban készíti el
a terveket a kft., amihez üzemeltetési költségszámításokat is csatolnak.
– A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye kérésére a testület döntött arról, hogy Szarvason az intézmény által működtetett két klubban 5-5 férőhellyel bővíthessék
szolgáltatásukat.
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Szarvasi rádiólakodalom Szabadkán

nak. Aztán telefonos szavazás,
hallgató nóták, üzenet a távolból kívánságműsor, gyorsan repül az idő. A műsorvezető engemet is szóra bír pár mondat
erejéig. Majd bejelenti, hogy
ingyenes koncertet szerveznek
a szabadkai rádió
megsegítésért. Nem
kétséges, a vajdasági magyarok összefognak a népszerű
rádióért, amelyet a
megszűnés veszélye
fenyeget. Folytatódig a buli egészen
éjfélig jobbnál jobb
zenekarokkal: Kikindai Vidám Fiúk,
Pálfi József szerkesztő,és Gunda Atilla Doroszlói Veteránok,
rült sor. Jól haladtunk, egészen Csantavéri Koktél, II.Félidő,
a röszkei gúnyhatárig. Itt aztán 3+2, Kikindai Betyárok, Szattöbb mint másfél órát álltunk, mári Dáridó, Csab-Vil, Moni
hiszen rengeteg vendégmunkás Band stb. Itthon nem ismert zenekarok, pedig ők nagyon jó
tért haza Nyugat-Európából.
Szabadkán fotózás a három- muzsikusok, valódi hangszenyelvű várostáblánál, majd rekkel (hegedű, szaxofon, harvendéglátónk, Pálfi József szer- monika) adják elő nagyapáink,
kesztő házában állítjuk össze dédapáink rég elfeledett nótáit.
az esti négy órás műsor zenei
Vajdaságban ma is több tucat
anyagát. Ez jóval nehezebb, jobbnál jobb zenekar működik,
mint gondoltam, hisz egy mű- akik szívesen tesznek eleget
faj - egy hangzás szerint kell magyarországi meghívásoknak
összeállítani a dalokat; vagyis is. Aki bálat, lakodalmat, szülakodalmas dobokkal, hegedű, letésnapot szervez, bízza vajdatrombita, szaxofon, táncdal; és sági bandára, nem fog csalódfokozatosan emelni kell a tem- ni. Ezzel is segíthetjük őket, hipót. Ebéd után jut idő pihenés- szen nehéz helyzetben vannak,
re is, így megmártózunk a híres nagy a munkanélküliség, az elpalicsi tóban, amely a múlt szá- vándorlás, a magyarverés sem
zadban a legnépszerűbb fürdő- ritka.
hely volt a Délvidéken.
Éjfél után elbúcsúzunk szaEste izgatottan indulunk a badkai barátainktól, majd inrádióba, negyed órával a kez- dulunk haza, élményekkel teldés előtt a puritán stúdióban ve, és bízva abban, hogy ezen
vagyunk, és pontban nyolc- a szombaton jól mulattak a makor felhangzik a Rádiólakoda- gyarok bárhol is élnek a világlom szignálja. Jönnek sorban ban: a Vajdaságban, Magyarora jobbnál jobb lakodalmas ze- szágon, Kanadában vagy Nyunék, amelyet ezúttal egy szar- gat-Európában.
vasi legény válogat a hallgatókGunda Atilla
Meghívást kaptam, hogy legyek zenei szerkesztő a szabadkai rádió szombat esti lakodalmas műsorában. Az ismeretség a lakodalmas.com honlapnak köszönhető. A látogatásra
az elmúlt hét szombatján ke-
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