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Három bajnoki cím
Megalapozott világbajnoki részvétel

Még meg sem száradt a tinta az előző versenyen szerzett
okleveleken, a Szarvasi Helyi
Csoport versenyzői máris a soron következő országos bajnokságra készülhettek, melyet a
Magyar Gyorsírók és Gépírók
Országos Szövetsége február
28-án rendezett meg Budapesten. A sok gyakorlóóra, a kitartó munka, valamint a lelkesedés meghozta gyümölcsét, hisz
a múlt heti ünnepélyes eredményhirdetésen három versenyzőnk vehette át a bajnoki
címért járó serleget.
Helyi csoportunkból 7 fő indult a megmérettetésen gépírásból, gyorsírásból és szövegszerkesztésből. A bajnokságnak
nem volt elődöntője, így mindannyian a döntőben mutathattuk meg tudásunkat. Már a versenydolgozat megírása után bizakodtunk, hisz számokban
mindenki felülteljesítette eddigi eredményeit. Gépírásból
már a világbajnoksági szintet is
jóval felülmúltuk, szövegszerkesztésből pedig a minimum
követelményt, a 60 korrektúrát
140-180 korrektúra közé növeltük. A dolgozatok javítása másfél hétig tartott, mely idő alatt
izgultunk és reménykedtünk
is egyben, mígnem felkerültek az eredmények a szövetség
honlapjára. Minden bizonnyal
Tóthné Jansik Erzsébetnek – a
Szarvasi Helyi Csoport elnökének, felkészítő tanárunknak –
okoztuk a legnagyobb örömet,
hisz a három bajnoki címhez
nemcsak a mi akaraterőnk, hanem az ő biztatása, felkészítése is nagyban hozzájárult, melyet nem lehet elégszer megköszönni.

Az eredményhirdetést március 21-én tartották a szövetség
budapesti székházában, ahol a
tizenegy kihirdetett bajnok között három szarvasi állhatott.
Büszkeségeink
Magyar bajnokok

Csipai Melinda
Magyarország 2009. évi
Szövegszerkesztő Bajnoka

Csikós Edina
Magyarország 2009. évi
Junior Szövegszerkesztő
Bajnoka

Krasznai-Kis Eszter
Magyarország 2009. évi
Junior Összetett (gépírás és
gyorsírás) Bajnoka.
Országos
I.
helyezett:
Oncsik Mária, „B” kategóriás
junior szövegszerkesztő.
Országos II. helyezett: Tusjak Tünde, „B” kategóriás junior szövegszerkesztő.
Országos III. helyezett:
Nagrant Tünde, „A” kategóriás szövegszerkesztő.
Országos IV. helyezett:
Szondiné Szvák Nóra, „A” kategóriás szövegszerkesztő.
Gépírás felnőtt kategória: Csipai Melinda 13. hely,
Nagrant Tünde 14. hely,
Szondiné Szvák Nóra 25. hely.
Junior Kategória: Csikós Edina 2. hely, Krasznai-Kis Eszter 3. hely.
Gyorsírás „B” junior kategória Krasznai-Kis Eszter 2.
hely.
Csikós Edina, KrasznaiKis Eszter, Nagrant Tünde és
Szondiné Szvák Nóra kiváló
eredményeikkel ugyan megalapozták a bizalmat, hogy helyt

Anyu és Én
címmel a Vajda Péter Művelődési Központ és
a Nagycsaládosak Szarvasi Egyesülete
rajzpályázatot hirdet gyermekek, fiatalok részére az alábbi kategóriákban:
5–6 éves, 7–10 éves, 11–14 éves, 15-20 éves egyéni korcsoportban.
A pályázatokat A4 és A3-as méretben rajz, grafika, akvarell, pasztell technikában várjuk. Egy pályázó több technikában is alkothat, ill. több pályamunkával is nevezhet. Az
alkotásokat zsűri értékeli és kategóriánként az első három alkotást díjazza.
A beérkezett pályamunkákból rendezett kiállítás április 30-tól egy hónapig megtekinthető a Vajda Péter Művelődési Központ előcsarnokában, nyitvatartási időben.
A pályamunkákon kérjük feltüntetni a pályázó pontos adatait (név, telefonszám, életkor, iskola
megnevezése). Az elkészült alkotásokat a Művelődési Központban kérjük leadni (Szarvas, Kossuth tér 3.) Leadási határidő: 2009. április 27. Részletes infó: 66/311-181, kozhaz@szarvas.hu.
A pályázat eredményei április 29-től olvashatók a www.vpmk.hu oldalon.

tudnak állni a világbajnokságon is, azonban ez még nem ad
okot a pihenésre, hisz számos
feladat előtt állnak még ebben
az évben. Áprilisban egy nemzetközi gépíróverseny, júniusban pedig a Szarvasi Helyi
Csoport által rendezett „Mini
Peking” elnevezésű országos
találkozó és verseny kellően ráhangolja majd őket az augusztusi pekingi világbajnokságra.
Addig még sok gyakorlás, sok
munka áll előttük, viszont kiutazásukhoz mindezek még kevésnek bizonyulnak. Szarvas
Város Önkormányzata jelentős összeggel már szponzorálta a versenyzőket, ez azonban
csak töredéke a teljes részvételi költségnek. A fejenként közel 400.000 forintot ugyanis a
lányok saját erejükből nem tudják előteremteni, ezért várjuk
mindazok segítségét, akik fontosnak érzik azt, hogy kiváló
gépíróink kijuthassanak a világbajnokságra, öregbítve ezzel
városunk, térségünk, megyénk,
országunk hírnevét. A támogatásokat a Szarvasi Öregdiákok
Baráti Köre Egyesület számláján gyűjtjük. Számlaszám:
11733058-20001003.
Csikós Edina

Szarvas Város
Hulladékgazdálkodási
Terve
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodásról
szóló
2000. évi XLIII. törvény értelmében elkészült a beszámoló a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervben foglaltak
végrehajtásáról, és az elvégzett hulladékgazdálkodási
tevékenységekről.
A beszámoló megtekinthető Szarvas város honlapján (www.szarvas.hu), az
önkormányzati hirdetőtáblán és faliújságon, valamint
a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztályán, a III.
emeleti 311. sz. irodában.
Szarvas Város
Polgármesteri Hivatala
Hatósági, Szociális és
Családvédelmi Osztály

