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Kitűnő időben majálisozhattak a szarvasiak az Erzsébetáligetben

Ballagás
Minden fajta érem jutott a szarvasi és
kondorosi aerobikosokból álló térségi csoportnak, amely részt vett a sportág vasárnapi budapesti országos diákolimpia döntőjében. A legfényesebb medál a vajdás
Gyekiczki Adél, Kereszturszky Zita kettős (képünkön) nyakába került, akik a junior sportaerobikosok között bizonyultak
legjobbnak. Rajtuk kívül basic felnőtt egyéniben Uhljar Lucának, step csoport kategóriában a Vajda junior versenyzőinek jutott
ezüstérem.
(Az eredmények a 13. oldalon)

Május 4-én rendezik Szarvas középiskolái ballagási ünnepségüket.
A Székely Mihály Szakképző Iskola 10
osztályában 231 tanuló búcsúzik. Ballagási ünnepségük programja:
7.30 – 8.00 Tarisznyák átadása a tantermekben, osztályképek készítése
8.00 – 8.30 A virágok átadása a tantermekben (A vendégek számára 8.00 órakor van kapunyitás, majd 8.30-kor el kell
hagyniuk az épületet és elvonulnak a
műsor színhelyére – a Szarvasi Vízi Színházba.)
8.45 Ballagás (Búcsúzás az iskola épületétől, majd átvonulás a műsor helyszínére.)
A 12. C; 12. D és 12. E osztályok a Vajda

P. u. 20. sz. épületben, a 2/12. G; 2/12.
H; 2/12. I; 2/12. P; 1/13. E és 2/14. E
osztályok a Kossuth u. 5-7. sz. épületben
ballagnak.
9.45 Ünnepi műsor a Szarvasi Vízi Színházban
A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium
3 osztályában 67 tanuló búcsúzik. Ballagási ünnepségük programja:
9.00 Tarisznyák átadása
9.20 Virágok átadása a tantermekben
10.00 Ballagás az iskola épületében
10.30 Vajda Péter szobrának megkoszorúzása
11.00 Ünnepi istentisztelet és műsor az
evangélikus Ótemplomban

Bajnok a Vidám Nyerők
A Petőﬁ utcai sportcsarnokban öt csapat részvételével bonyolították le szombaton a Fakupáért kiírt városi mix röplabdabajnokság hatodik, záró fordulóját. A játéknap előtt még három együttes pályázott közel azonos eséllyel arra, hogy megnyerje az
idei sorozatot és elhódítsa a díszes trófeát.
A körmérkőzések végén a Csipet Csapat
örülhetett, hiszen a legjobb teljesítménnyel

zárta a fordulót, még sem lehetett felhőtlen
a boldogság, mert a Vidám Nyerők csapatának a második hely is elegendő volt ahhoz,
hogy megőrizze vezető pozícióját az összetett pontversenyben.
A 6. forduló végeredménye: 1. Csipet
Csapat (Szitó Jánosné, Bazsó Brigitta, Pecsenye Rita, Kiszel Tamás, Maczik Péter,
Priﬀer Tibor, Litauszki György), 2. Vidám

Nyerők, 3. Szarvasvadász, 4. Libalapos, 5.
Szentes.
A bajnokság végeredménye: 1. Vidám
Nyerők (Bazsó Kitti, Mári Petra, Szekeres
Daniella, Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna, Molnárné Kajla Ildikó, Szitó Szabolcs,
Medvegy Zoltán, ifj. Zsapka János) 92 pont,
2. Csipet Csapat 90, 3. Szarvasvadász 88, 4.
Libalapos 62.

Internet szolgáltató partnerünk a SZARVASI ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT.

2

Szarvas és Vidéke

2013. május 2.

Az országba

A megyébe

Összesen 46 milliárd forint osztalékot kapnak a Mol Nyrt.
részvényesei az idén. A tavalyinál egymilliárd forinttal nagyobb
összeget április 25-én, csütörtökön hagyta jóvá a társaság éves közgyűlése. Az osztalék részvényenként mintegy 460 forint, a 24,6
százalékos tulajdonnal rendelkező állam 11 milliárd forintnál is
többet kap. A Mol 2009 és 2011 között nem ﬁzetett osztalékot,
részben az INA 2008-as akvizíciója, részben pedig a pénzügyi válság következtében, majd 2012-ben tért vissza az osztalékﬁzetéshez.
Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója a közgyűlésen kifejtette, hogy a menedzsment a jövőben is elkötelezett az osztalékﬁzetés mellett, ugyanakkor a pénzügyi stabilitás megőrzése továbbra
is prioritás marad.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei 17,2
tonna zöldséget foglaltak le egy éjszakai razzián a miskolci nagybani zöldségpiacon. Az eljárás során mintegy száz tonna import, valamint belföldi zöldség- és gyümölcsterméket vizsgáltak a szakemberek. Intézkedni 17,2 tonna áruval kapcsolatban kellett: a termékek
forgalmazását megtiltották és nyomon követési, jelölési hibák, valamint fogyasztásra alkalmatlanság miatt azonnali megsemmisítésre
utalták. A tételek között több tonna burgonya, káposzta és hagyma
volt. A bírság összege várhatóan milliós nagyságrendű lesz.
A Polgári törvénykönyv helyett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza a
közérdekű adatszolgáltatást az új polgári jogi kódex jövő március
15-ei hatálybalépésétől. Az erről szóló, vasárnap benyújtott ﬁdeszes
indítványt hétfőn kivételes sürgős eljárásban tárgyalta meg, kedden pedig már el is fogadta az Országgyűlés kormánypárti szavazatokkal. Két ﬁdeszes képviselő tartózkodott a szavazáson, a párton belül amolyan belső ellenzéknek számító, a Fideszből majdnem
kizárt Ángyán József és Bencsik János. A törvény lefokozza a közérdekű adatszolgáltatást, így a politikusok leszámolhatnak a szerintük „visszélésszerű” adatigénylésekkel.
Az atlatszo.hu, a TASZ és Transparency
International is eredménytelenül tiltakozott a törvénymódosítás ellen.
Nem változtak a kis- és közepes vállalatok vezetőinek következő egy évre vonatkozó árbevétel-várakozásai, míg az eredményvárakozások növekedést mutatnak az előző negyedévhez képest – derült ki az április 29-én, hétfőn közzétett K&H kkv bizalmi index kutatásának
legfrissebb eredményéből. A hazai vállalkozások átlagosan 3,9 százalékos árbevétel-növekedéssel és 1,7 százalékos eredménynövekedéssel számolnak a következő egy évben. A vállalkozások közel fele
0-6 százalék közötti bevételnövekedést tervez, 29 százalékuk pedig
ennél is nagyobb árbevétel-növekedést valószínűsít, míg csupán 22
százalékuk számol a cég árbevételének csökkenésével.
Nemzeti emlékhellyé avatták a Magyar Nemzeti Múzeumot
és kertjét április 29-én, hétfőn Széchényi Ferenc gróf születésének évfordulója alkalmából. A nemzeti emlékhelyet a múzeum kertjében
felavatott sztélé (domborműves díszítésű, feliratos kőtábla) szimbolizálja, az alkotás Zsigmond Attila tervei alapján készült. Tarlós
István főpolgármester beszédében elmondta: fontos, hogy legyenek
emlékhelyei nemzeti múltunknak, amelyek egy pillanatra megállítanak és felidézik történelmünk fontos eseményeit.
Erős és sikeres főváros nélkül nincs erős és sikeres Magyarország – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök április 30-án, kedden a Budapesten hamarosan forgalomba álló új Mercedes-Benz
Citaro autóbuszok ünnepélyes átadásán, a Hősök terén. Orbán Viktor hangsúlyozta, a főváros ügyeinek végre van gazdája, hiszen „néhány éve még nokiás dobozokról beszéltünk, most pedig Mercedes
buszokról, új zenei centrumról, Nemzeti Olimpiai Központról és a
főváros nagy tereinek, parkjainak megújulásáról”.
Április 30-án, kedden délelőtt a budapesti Kékgolyó utcai Onkológiai Intézetben elhunyt Rácz Sándor, az 1956-os Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke – közölte a Magyarok Világszövetsége
kedd délelőtt.
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Anyák Napjára
„Dicsértessél ma Te is itt a földön,
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked,
s a földi szívek földig borulását
Te mindenkinél inkább megérdemled.
Nézem, látom a teltzsákú sok évet
és érzem: nekem már semmit se hagy,
de büszke leszek mindéltemig arra,
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.
Te vagy az, aki mindenkinek ad,
a szenvedőknek virrasztást, vizet,
Te vagy, akinek mindenki adósa,
s akinek jóval senki sem ﬁzet.
…Hadd legyek hát én az igazi zengő,
Kis régi gyermek romba dőlt tanyán
És harsogjam el hozsannás hitemmel
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!”
(Dsida Jenő: Óda az édesanyámhoz)
Anyák Napja – érzelmekkel telített, szeretetünk és tiszteletünk kifejezésével áthatott
ünnep. Megbecsüléssel köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat ezen a napon.
Senki nem adhat értékesebbet, mint az
életet. Édesanyának lenni a legcsodálatosabb
isteni találmány, s a legmeghittebb, legszebb
emberi kapcsolat az anya és gyermeke között.
Szeretetük a legerősebb erő, érzelem.
Köszönetet mondunk nekik ezért a szeretetért, hogy gyermekként egyengették útjainkat, hogy mindig mellettünk álltak a nehéz
helyzetekben, jó szóval biztattak és bátorságot
öntöttek belénk ha elgyengültünk, fegyelmeztek és felelősségre ﬁgyelmeztettek. Köszönjük
szépen fáradságos támogatásukat, gondoskodásukat, hogy óvó kezeikkel és féltő szívükkel
védelmeztek bennünket gyermeki éveink során és azután is mindig számíthattunk rájuk.
Minden édesanyának kívánom a Jó Isten
áldását, kitartást, türelmet szent hivatásuk
teljesítéséhez!
Babák Mihály, Szarvas város polgármestere,
országgyűlési képviselő
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Boldog Anyák Napját!
A május, mint a tavaszi megújulást betetőző és a nyár gazdagságát előre vetítő hónap,
talán legszebb időszaka az évnek. A zöldbe öltözött határ, a virágokkal teli fák hirdetik a
születés csodáját, mintha a természet is méltó keretet szeretne adni egyik legszebb ünnepünknek május első vasárnapján, amikor az
édesanyákat köszöntjük.
Az anyaságnál nagyobb csoda kevesebb található a teremtett világban. Életünk forrása,
emberi létünk értelme, mindennapjaink része,
mégis döbbenten állunk meg ezen a napon
mi, férﬁak. Döbbenten, hiszen belegondolni talán sikerül, elképzelni talán tudjuk ezt a
csodát, de meg mégsem érthetjük soha. S talán jól is van ez így. Hiszen bizonyára része
ez is annak nagy titoknak, annak a kimond-

Anyák Napjára
Május első vasárnapján köszöntjük az
Édesanyáinkat, a nőt kitől életünket kapjuk,
aki nélkül nem lehetnénk azok, kik lettünk.
A költők, minden hétköznapi embernél jobban ki tudják fejezni gondolatainkat, érzéseinket. Az alábbi verssel köszöntök minden
Édesanyát, Nagymamát, Dédi-mamát, - Isten
éltesse Önöket.
Csak addig menj haza...
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek...
Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza - vissza tartnak!

90 éves örök pedagósus
Pappné Dankó Margitot, Szarvas egyik „örök
pedagógus”-át köszöntötték a közelmúltban 90. születésnapján. Amint az ilyen kerek
évfordulókon szokás, Szarvas város és Magyarország is köszöntötte az ünnepeltet: dr.
Bankóné Ordovics Katalin anyakönyvvezető
és Babák Mihály polgármester tolmácsolták a
jókívánságokat. Pappné Dankó Margit a következő levelet juttatta el lapunkhoz:
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Tisztelt Polgármester Úr!
Megköszönöm Szarvas Város Önkormányzatának azt a szívből jövő köszöntést és jókívánságokat, amiben 90. születésnapomon részesítettek.
Külön köszönöm Babák Mihálynak és Bankóné Katikának azt a fáradozást, hogy személyesen jöttek el családi összejövetelünkre és ott adták
át ajándékukat. Kifejezték egyúttal elismerésüket
45 éves lelkiismeretes tanítói-nevelői munkásságomért, kiemelve a 11 évi tanyai osztatlan iskolában végzett munkámat.
Tudom, hogy erre a nehéz és fáradságos munkára azért voltam képes, mert elhivatottságot
éreztem, lelkesedésből és szeretetből tettem, amit
tettem. Ezért sikerült megtartani lelkem ﬁatalságát is. Munkám öröm és szórakozás. Nem tudtam, hány éves vagyok, mert ha gyerekek közé kerültem, csak túláradó gyerekszeretetet és örömet
éreztem. Nagyon szerettem a munkámat, fájó
szívvel hagytam abba 69 éves koromban. Bele is
betegedtem ebbe.
Most örömmel vettem át a köszöntőket Dankó
Béla országgyűlési képviselő úrtól, valamint az
emléklapot Orbán Viktor miniszterelnök úrtól
és Szarvas Város Önkormányzatától. Köszönöm
mindnyájuknak!

hatatlan erőnek, amellyel csak egy nő bírhat,
s ami előtt minden embernek fejet illik, fejet
kell hajtania. Nincs olyan mozzanata, rezdülése életünknek, amely ne vezetne vissza végül bennünket az édesanyához. Ahhoz, akiről
minden szónak, minden gondolatnak a hála, a
megbecsülés és a köszönet hangján kell szólnia.
Így szeretnék én is Önökhöz fordulni kedves édesanyák, nagymamák. Kívánom, hogy
éltesse Önöket az Isten jó erőben, egészségben, boldogságban életük minden napján. Köszönöm, köszönjük szeretetüket, türelmüket,
amellyel életünket egész utunkon beragyogó
fénnyel kísérik végig.
Tisztelettel:
Dankó Béla országgyűlési képviselő

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a
fáknak Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a jót, de a rosszat el ne
mondd!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!
S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...
Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az...
ÉDESANYÁDNAK!
Szeretettel: Földesi Zoltán, önkormányzati
képviselő, tanácsnok, az MSZP szarvasi szervezetnek elnöke
Felejthetetlenné tették számomra április 27ét, a 90. születésnapomat, férjem és népes családom tagjai is. Nekik is megköszönöm ezt. Jó lenne, ha teljesülne a sok jókívánság, amit kaptam és
a nyugodt pihenés évei még hosszúra nyúlnának.
Köszönettel és tisztelettel mindenki felé, üdvözlettel:
Pappné Dankó Margit
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Fogjunk össze,
adjunk reményt
A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete kéréssel fordul a lakosság felé. Egyesületünket felkereste egy szarvasi édesanya,
hogy segítségünket kérje. Fia agydaganatos és 4 műtéten esett
már keresztül, folyamatosan kezelésekre jár, de jelen állapota
szerint sajnos újabb műtétet nem tudnak rajta végezni. Jelenleg csak gyógyszeres kezelésben részesül, valamint az ilyen betegségben szenvedők táplálkozási lehetőségeit folytathatja. Ez
a kezelés azonban igen magas költségekkel jár, ezért a család
egyre nehezebb anyagi körülmények közé kerül. A kezeléseket
és az ezekhez kapcsolódó utazási költségeket már nem képesek
ﬁnanszírozni.
Kérjük a jó szándékú, segíteni tudó embereket, adjuk meg az
esélyt a gyógyulásra ennek a ﬁatalembernek.
Fogjunk össze, adjunk reményt!
Felajánlásaikat a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületében várjuk fogadóóráinkon, kedden és pénteken 9-12 óráig, és 15-17
óráig. Valamint egyesületünk bankszámlájára:
K&H bank 10408131-50495255-56531001
Kérjük írja be a közlemény rovatba, hogy Segítségadás.
A számlánkon összegyűlt adományokat teljes egészében (költségek levonása nélkül) átadjuk a családnak.
Kérjük segítsenek Önök is!
Fogjunk össze, adjunk reményt!
Köszönettel
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete vezetősége
és a reménykedő család

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!

Mindenkit szeretettel várunk
2013-ban is!
Az Árpád soron üzlethelyiség kiadó!
Érdeklődni dr. Demeter László ügyvezetőnél, a
06/20/9814-820-as telefonszámon lehet
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Megyei Középiskolás Közlekedésbiztonsági Verseny

Szarvasi siker
Békéscsabán, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskolában április 16-án,
kedden rendezték meg a XI.
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei döntőjét.
Kerékpáros, segédmotoros és
személygépkocsi vezető kategóriában összesen 24 diák mérte
össze tudását.

Podani Mihály szakoktató készítette fel.
A
személygépkocsi-vezető kategóriában a békéscsabai
Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskola
diákja, Sonkoly Zoltán végzett az
első helyen. A csapatversenyt a
Szarvasi Baleset-megelőzési Bizottság csapata nyerte, melynek

A győztes szarvasi csapat: Szabó Alex, Podani Milán, Sinkovics Péter

A versenyzők először elméleti feladatokat oldottak meg,
majd a gyakorlatban is számot
adtak tudásukról. Az egyéni verseny legjobbja kerékpáros kategóriában Podani Milán
lett, a segédmotorosok között
pedig Sinkovics Péter bizonyult a legeredményesebbnek.
Mindketten a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói. A versenyzőket

tagjai: Podani Milán, Sinkovics
Péter és Szabó Alex. Ők képviselik megyénket a május 22-24
között Debrecenben rendezendő országos döntőn, Podani Mihály szakoktató irányításával. A
megyei versenyt követő ünnepélyes díjátadón dr. Hajdú Antal
ezredes, a Békéscsabai Rendőrkapitányság vezetője gratulált a
helyezetteknek.
Bencsik Ferenc r. őrnagy

A szerelemről másképpen
A Katolikus kör „Szív”-ről
szóló előadás-sorozatának soros
állomásán, április 27-én, szombaton délelőtt a Tessedik Sámuel Múzeumban Berta Árpádot és feleségét Editet köszöntötte Seidl Ambrus plébános. A
meghívóban szerelmespárként
feltüntetett előadók – a szóvivő Árpád volt – megvallották,
hogy a szívről és a szerelemről
laikusként szólnak, akár helyet is cserélhetnének a közönség sok tagjával. Mindenképpen más megvilágításban tárták
elénk a szerelem témakörét, nem
a romantikus ﬁ lmekben sokszor
kiszínezett, eltorzított érzést dicsőítették. Néhány demográﬁai
statisztikát bemutatva a Szentíráshoz és Krisztushoz kötötték
a szerelem és a házasság érzését, s ebből a szemszögből be-

széltek választott hivatásukról
a csládpasztorizációról. Bíztatták a szarvasiakat, hogy segítsék
ők is a családokat jobbá és még
jobbá válni, ezzel a társadalom
alap-építőelemeit segítik funkciójukban megerősödni.
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Egy százalék
Idén május 21-én jár le a magánszemélyek adóbevallásának benyújtási
határideje. Ne feledjék az 1%-ról rendelkező nyilatkozataikat is kitölteni. A Szarvas és Vidéke Hetilap azon 1% gyűjtésére jogosult szervezetek adószámainak közlésével igyekszik segíteni a választást, melyek
eljuttatták lapunkhoz aktuális adataikat.
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület
Adószámunk: 18381841-1-04
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Mindenki első lett
A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola szolfézs-csapata április 17-én, Gyulán aratott fényes sikert, a háromévente
megrendezett megyei szolfézs
versenyen. Békés megye hét ze-

sért különdíjat kapott. Ugyanebben a korcsoportban Sinka
Dominik is első helyezett lett. A
zsűri a két szarvasi tanulót egyformán jónak ítélte, olyannyira, hogy Dominik is különdíjat

neiskolájának 46 növendéke indult e nemes megmérettetésen,
akiket a Budapestről, Kecskemétről és Hódmezővásárhelyről
érkezett zsűri ﬁgyelt és értékelt.
A szarvasiak közül Himer Tünde a II. korcsoportban (általános iskolában 4. osztályos) első
helyen végzett, s a legjobb lapról éneklésért és népdaléneklé-

kapott lapról éneklésért és népdaléneklésért. Csonki Flóra az V.
korcsoportban (általános iskolában 7. osztályos) lett első. Miután valamennyi szarvasi versenyző első lett, nem meglepő,
hogy felkészítő tanáruk, Szabados Tóthné Kozák Ilona a legeredményesebb felkészítő díjat
kapta meg.

Szarvas Város Barátainak Köre
Adószáma: 19052414-1-04
„Szarvasért” Alapítvány
Adószáma: 18386994-1-04
Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány
Adószáma: 18381748-1-04
Szarvasi Bibliothéka Alapítvány
Adószámunk: 19057347-1-04
Szarvasi Polgárőr Egyesület
Adószámunk: 18373521-1-04
„04 az Életért” Alapítvány
Adószáma: 19059387-1-04
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör
Adószáma: 18385278-1-04
Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete
Adószáma: 18374993-1-04
Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület
Adószáma: 18381865-1-04
Szarvasi Krónika Alapítvány
Adószáma: 18370834-1-04.
Tessedik Öreggazdász Egyesület
Adószáma: 18392834-1-04
Szarvasi Női Kézilabda Klub
Adószáma: 19473284-1-04
Szarvasi Röplabdások Baráti Köre Sport Egyesület
Adószáma: 18386736-1-04
Ruzicskay György Közalapítvány
Adószáma: 18385632-1-04
Bóbita Alapítvány
Adószám: 18375808-1-04
Tehetség és Siker Alapítvány
Adószáma:18371725-1-04
Város és Környezetvédő Egyesület
Adószám: 18382031-1-04
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány
Adószám: 18382938-1-04
Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre – Vernosť
Adószám: 18372623-1-04
Szarvasi Vajda Péter Alapítvány
Adószám: 18376201-1-04
Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre
Adószám: 18377594-1-04
Magyarországi Evangélikus Egyház
Technikai szám: 0035

Tisztelt Horgászok!
Értesítjük Önöket, hogy a Körös-szögi Kft. irodájában (Tourinform Irodában) szabadidős szolgáltatásra kiadott
SZÉP kártyával (OTP, MKB, K&H) megvásárolhatja horgászengedélyét. Kérjük az üdülő és panzió tulajdonosokat, hogy erről
szíveskedjenek tájékoztatni vendégeiket.

Páva
Páva című fotójával Basilides
Kinga – a Chován Kálmán
Művészeti Alapiskola növendéke – a válogató után bejutott
a IV. Művészeti Iskolák Országos Fotó-Videó Versenyének döntőjébe. Az eredmény
azért is értékes, mert Kinga
nem fotó, hanem festészet szakon tanul, és olyanokkal mérte össze tudását, akik „proﬁk”
ebben a műfajban.
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Szarvasi emberek
Dr. Molitorisz Pál

Kékesi László
graﬁkusművész
(1919–1993)
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Most már megállhatok:
Már-már minden emlék;
De mégis, ha újra,
Ha százszor születnék:
A jussáért küzdő
Lantos és parittyás,
Csak ugyanaz lennék.
(Ady)

Szarvason látott napvilágot,
első eszmélésével településünk utcáival, környezetével találkozott. Itt
csodálkozott rá először a természet
és az emberek világára. Nagyszülei mesteremberek voltak, édesapja
kereskedő. Első rajzait nagy csomagolópapírokra készítette, melyekhez
édesapja boltjában jutott hozzá. Az
elemi iskolában Garay Soma tanító
úr ﬁgyelt fel először rajzkészségére.
A tanító úr – aki maga is művészlélek, zenét szerzett, gyermekkart
szervezett, zongoraátiratokat készített – bátorította a tehetséges kisﬁút. Tőle kapta az első nagykockás
rajzfüzetét előrajzolt ábrákkal, módszertani útmutatóval.
A sors, a családi viszonyok, a háború azután elsodorták Szarvasról,
tehetsége egyébként is szétfeszítette volna a szűkös kisvárosi kereteket,
miként a nagy elődöt, Ruzicskay Györgyöt is vonzotta-várta a nagyvilág. De mindig szeretettel ápolta kapcsolatát szülőföldjével. Erről tanúskodnak szarvasi témájú munkái, s önzetlen segítőkészsége, melyre szülővárosa mindig számíthatott.
Pályafutása a kisvárostól a fővárosi Pénzjegynyomdáig ívelt, melynek elismert, sikeres bélyegtervezője, graﬁkusművésze lett.
Az idén már két évtizede, hogy elköltözött az élők sorából. Ezen írással emlékezünk rá, idézzük meg távolodó alakját, s hajtunk tisztelettel
fejet az ember és a művész előtt.
Művészetének értékelésre nem vállalkozhatunk, ezt a munkát elvégezte a szakma, értő elemzéseket olvashatunk művész- és munkatársai
tollából, mi is e munkákra támaszkodunk. Az írás egyes részeihez kapcsolódó Kékesi-tárlatban azonban bőséges, önmagukért beszélő válogatást láthatunk alkotásaiból.

Családja
Apai nagyszülei Szentesről származtak. Nagyapja Kadáncz János szentesi szabómester volt, apai nagyanyja Bódor Emília. Anyai
nagyapja Szrnka János szarvasi csizmadiamester, később városi hivatalnok, fővégrehajtó, kinek elmaradhatatlan tárgyai közé tartozott láncos zsebórája és ezüstnyelű, fekete botja. Felesége a losonci
felmenőit büszkén emlegető Gólián Zsuzsanna.
Édesapja Kadáncz
Imre házassága révén
került Szarvasra, kereskedő volt, üzlete
a Kossuth téren állt,
édesanyja Szrnka Zsuzsanna.
Szrnka János jó
szívvel, őszinte, meleg szavakkal fogadta lánya kérőjét: „Édes
ﬁam, ajánlatod nem
csak megtisztel bennünket, de boldoggá is tesz annál is inkább, mivel kedves leányunknál is látjuk
a vonzalmat irántad.
Leveledből
megértve, tisztában vagy vele,
hogy szegény ember
gyermekeként kéred
Apai nagyszülei
az élethez társul. És

Anyai nagyszülei gyermekeikkel, jobbszélen Kékesi László édesanyja

bár anyagilag én sem láthatlak el kedves gyermekeim benneteket
csak a legszerényebben, de adok melléd egy jólelkű, szegény, odaadó hites társat. Aki látta szüleitől, hogy a szegénységben is lehet
hű, odaadó feleség és anya valaki…”

Az ősi Szrnka-ház 1938-ban, ma Somogyi u. 11.,
Kékesi László temperafestménye

Kadáncz Imre és Szrnka Zsuzsanna 1912-ben kötöttek házasságot. Házasságukból öt gyermek származott: Imre (1913–2003), Lajos (1914–1943), László (1919–1993), Ilona (1921) és Emília (1928).
A vegyes házasságok szokásaihoz igazodva a ﬁúk apjuk után a református, a lányok anyjuk után az evangélikus vallást vették föl.
fj. Kékesi László
munkáját idézzük:
„A Piac tér Kossuth
Lajos utca felőli részén
állt Melis János férﬁszabó készruha raktára, amit akkor csak parasztszabó műhelynek
mondtak. Ennek felét
bérelte Kadáncz Imre
és itt nyitotta meg ruházati kereskedését. A
bolt lassacskán biztos
megélhetést jelentett
a családnak. Jó helyen
volt, hiszen szomszédságában minden kedden és pénteken nagypiacot tartottak. E két
napon a környező tanyavilágból
százával jöttek a friss áruSzülei esküvői felvétele
val megrakott szekerek. És akkor még meg sem emlékeztünk azokról az ünnepszámba
menő, egyenként háromnapos kirakodóvásárokról, melyek sorrendben a februári Mátyás, a júniusi János, az októberi Lukács és a decemberi Luca napjaihoz kötődtek! Nem emlékeztünk arra a forga-
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tagra, melyet a vidéki gazdák gulyákat kitevő marháikkal, méneseket kitevő lovaikkal keltettek. Vagy a távolról érkező kisiparosok,
kézművesek és kereskedők, midőn szakmáiknak megfelelő sátorutcáikat elfoglalták, és bazárjaikat az Árpád szállótól a katolikus
templomkerten át egészen a Lengyel palotáig állították fel.
A téren egyébiránt mind a nagy kirakodóvásárok, mind a heti
piacnapok alkalmával rend volt; külön árultak a szűrszabók, csizmadiák, cserepesek. Külön volt a csirkepiac, külön a gyümölcspiac.
A fák árnyékában a tejpiac. És az artézi kútnál az emberpiac. Mert
bizony az ott álló Ceres istennő szobra alatt (melyet a kutat furató
Zsigmondy Béla Potsdamból hozatott) gyülekeztek a munkát kereső béresek, cselédek és szolgálók.

Kadáncz Imre piactéri üzlete előtt ﬁaival, az épület már nem áll

Apám első emlékei: a szülői ház, a régi Betlehem városrész, nagyapa boltja a Piac téren, ahol a legények még lobogó gatyában, szűrben
alkudoztak. Esténként szertartásos gyertyagyújtás. Ica húgának születése, a bábaasszony, azután az ánizsos tea illata. A kombinált babaszékéből rábámulás az egyre jobban körvonalazódó világra...
A gazdasági fellendülés idejére Nagypapa már összeszedte a
saját üzletre valót. A Deák Ferenc és a Tessedik utca sarkán álló
Komlovszky-házba költözött a család, itt nyitott vegyeskereskedést
– és kocsmát. Ahol »mindent« lehetett kapni, hiszen azért volt vegyeskereskedés. És nagy szó volt ez akkor: még dohányt is! A vevőt
bizonyára elkápráztatta a narancs, a füge, a kávé, az extra likőrök és
pezsgők választéka. Nem hiányzott a boltból az élelmiszer, a textília, a vegyi áru, sőt a játékbazár sem.
Az otthoni ház kertje is tündérkert. Tizenöt gyermeki méretű kis
házacska és templomocska van kihelyezve a pázsitra. Nagypapa egy
pesti szállítójától »kapcsolt áruként« kapta őket, s Nagymama unszolására megtartotta gyermekeinek. Sőt! Maga is készített újabbakat.
Mihájlovics Honoria helybéli fényképész jóvoltából hetven év távlatából is tisztán rajzolódik ki az egykori »gyermekváros« képe.”
Kékesi László 1919. szeptember 17-én született Szarvason, a szülei által bérelt Marsall-féle házban, az egykori Kis-Betlehem utca és
a gr. Csáky Albin utca sarkán. Szülőháza már nem áll, helyén szövetkezeti társasház létesült. A román megszállás idején keresztelték a szarvasi ev. Ótemplomban református liturgia szerint.
(folytatjuk)

„Gyermekváros” a Komlovszky ház kertjében, húgával, Ilonával (1926)
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Kékesi-tárlat
Bélyegei
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TINISZTÁR
KERESTETIK!
Szeretnéd megmutatni, hogy tehetséges vagy,
de eddig sosem merted?
Gondoltál már arra, milyen jó lenne színpadra állni,
de eddig nem volt rá alkalmad?

Itt az idő, jelentkezz a Cervinus Teátrum
TINISZTÁR KERESTETIK! versenyére!
Műfaji kategóriák:
- Ének
- Zene (hangszeres)
- Tánc (sport – és divattáncok, modern tánc, társastánc,
néptánc)
Egyéni és csoportos (legfeljebb 5 fő) produkciókat várunk.
A produkció ideje: maximum 4 perc legyen.
Nevezni az alábbi korosztályokban lehet:
- Kölyök (8 - 12 éves korig)
- Tini (12 – 16 éves korig)
A versenyre szóló jelentkezéseket a jelentkezési lap csatolásával elektronikus levélben, vagy személyesen lehet beküldeni a következő címekre:
Cervinus Teátrum Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
kulturasokk@gmail.com
A beérkezés határideje: 2013. május 15.
A beérkezett jelentkezési lapokat összesítjük, majd a jelentkezőket egy előválogatón 3 fős zsűri értékeli. Az előválogató időpontjáról e-mailben értesítést küldünk.
A zsűri által legszínvonalasabbnak ítélt produkciók bemutatkozhatnak a Szarvasi Gyermeknapon 2013. május 25én, szombaton délután a Tinisztár kerestetik műsorblokkban.
A produkcióról fotó és videofelvétel készül.
Kategóriánként a három legjobb versenyző ajándékban
részesül.
További infó, Jelentkezési lap kérhető:
66/311-464, kulturasokk@gmail.com
Jelentkezési lap letöltése: www.cervinushaz.hu
Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület

Meghívó
közgyűlésre
2013. május 13. (hétfő) 17:00

Helye: Szarvas, Liget Wellness és Konferencia Hotel
Erzsébet liget
Napirendi pontok:
• Szabó Ignác Róbert elnöki köszöntője
• TDM munkaszervezet szakmai beszámolója, rövid
tájékoztató a nyertes pályázati projekt elindításáról –
Előadó: Mihály Mariann és Ardainé Tóth Anikó
• Felügyelő Bizottság beszámolója – Előadó: Tóth Ferenc
• Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése a KISOSZ
Békés megyei szervezeténél. Elődadó: Czibula Zoltán a
Békés megyei KISOSZ titkára
• Egyebek
A közgyűlés határozatképessége miatt bízunk tagjaink megjelenésében.
5.5 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több
mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök a Közgyűlést
feloszlatja, és új Közgyűlés összehívását rendelheti el.
5.6 Sürgős esetben a határozatképtelen közgyűlés után 1 órával
ugyanazon napirenddel összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a kiküldött meghívó előre jelzi. 1[1]

Szabó Ignác Róbert, elnök,
Mihály Mariann, menedzser,
Ardainé Tóth Anikó, menedzser-asszisztens
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Gyerünk a moziba!
Május 3-án 4-én

18.00 órakor

A KIRÁLY LÁTOGATÁSA
Színes, feliratos, angol ﬁ lmdráma
Hossza: 94 perc, Gyártás éve: 2012
Rendező: Roger Michell
Szereplők: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Samuel West,
Olivia Colman, Elizabeth Marvel, Blake Ritson, Eleanor Bron
Franklin Delano Roosevelt elnök 1939-ben arra készül, hogy egy
hétvégére vendégül lássa Anglia királyát és királynőjét a Rooseveltrezidencián, és ezzel először kerülne sor arra, hogy egy hatalmon
lévő angol uralkodó ellátogasson Amerikába. És mivel Anglia attól retteg, hogy hamarosan háborúba bocsátkozik Németországgal,
a királyi udvar tagjai nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy Roosevelten keresztül amerikai támogatáshoz jutnak.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott

Május 3-án 4-én

20.00 órakor

TEDDY MACKÓ
Színes, feliratos, dán-thaiföldi-angol ﬁ lmdráma
Hossza: 92 perc, Gyártás éve: 2012
Rendező: Mads Matthiesen
Szereplők: Kim Kold, David Winters, Elsebeth Steentoft, John Winters,
Barbara Zatler, Patrick Johnson, Mia Maria Back
A 38 éves testépítő, Dennis nagyon vágyik egy kapcsolatra. Sosem
volt még barátnője, s magányosan éldegélnek egy kis lakásban anyjával
Koppenhága külvárosában. Amikor bácsikája egy thai lányt vesz feleségül, eldönti, ő is az egzotikus országba megy feleséget találni magának. A keresés azonban egyáltalán nem bizonyul könnyűnek, mert a
férﬁ szerelmet keres. Dennis aztán mégis találkozik egy lánnyal, akivel
elkezd kialakulni közöttük valami, ám az elszakadásról az anya hallani sem akar. Dennis válaszút elé érkezik: elvágja a családi köteléket és
elkezdi végre felnőtt életét, vagy anyja Teddy mackója marad.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott
***
Honlap: www.vpmk.hu, e-mail: kulturasokk@gmail.com, telefon: 66/311-181
Pénztárnyitás: előadás előtt egy órával. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Elektronikai hulladék lomtalanítás
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. szervezésében elektromos és elektronikai hulladék gyűjtés lesz városunkban, amely során
a lakosság leadhatja háztartásában összegyűlt e-hulladékát.
A hulladékgyűjtés ideje:
2013. május 11. (szombat) 08:00-16:00-ig
2013. május 12. (vasárnap) 08:00-16:00-ig
A gyűjtés helye:
Szarvas Hulladékkezelő Telep (Szarvas, 5540 Ipartelep u. 2.)
Gyűjtés során leadható elektronikai berendezések:
– Háztartási kis- és nagy berendezések, illetve szórakoztató elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép,
villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, valamint videomagnó, DVD lejátszó, rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi
torony, Music-center, hangszóró, stb.
– Képernyős elektronikai berendezések: TV készülék, monitor.
– Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai berendezések: asztali telefon és faxgép, nyomtató, számítógép, elektromos írógép, lapolvasó, iratmegsemmisítő, diktafon, stb.
– Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: fúrógépek, fűrészgépek, sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, hőlégfúvó, fűnyíró stb.
– Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: elektronikus játékgépek, elektronikus hangszerek, kondicionáló berendezések, stb.
Az elektronikai berendezések kezelési díjai:
Hűtőszekrény, hűtőláda:
1.000,-Ft/db
TV készülék, monitor:
100,-Ft/db
Egyéb elektronikai hulladékok átvétele ingyenes
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Közgyűlési beszámoló – 2012
(Részletek)
A Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület április 24-én tartotta évi közgyűlését. Dr. Váradi Lászlóné elnök összegezte az
1912. évi munkát. A beszámolóból válogattunk részleteket.

Parképítés
A Martinovics utcai park létrehozása 2011 őszén a fa és cserje ültetéssel kezdődött a Zöldövezet projekt keretében. 2012. május 25-én,
lángosevés, játékos vetélkedő programjaival került sor a park átadására. A közös munkálkodás emlékeként minden résztvevőnek oklevelet adtunk.

Zöldövezet díj
Pár nappal ezelőtt kaptuk a hírt, miszerint a MOL és Ökotárs Alapítvány 2013-ban egyesületünknek ítélte a Zöldövezet díjat. Ezáltal 500
eFt plusz forrást kaptunk. Az összeget a park további fejlesztésére fordíthatjuk..Ennek felhasználásáról hamarosan döntést fogunk hozni, a
KOMÉP Kft.-vel egyeztetve.

Tavaszi szemle
Tavaszi szemlét tartottunk a városban, hosszú lista alakult ki észrevételeinkből, amelyet a KOMÉP illetékeseivel megbeszéltünk. A
Máv-állomás épületét és környezetét is megtekintettük: szerény, jó
szándékú javulást tapasztaltunk az állomás közösségi terének állapotában, kinézetében.
*
A közelmúltban találkoztunk az állomáson a MÁV illetékes képviselőivel, eljöttek ismét felmérni a levelünkben leírt hiányosságokat. Észrevételeinket elfogadták, néhánynak megoldása folyamatban van. Komép
Kft.-vel felvették a kapcsolatot, amely bizonyos munkálatok folyamatos
elvégzését biztosítaná. (A KOMÉP árajánlatot készített.)

Piac
Vissza-visszatérő témánk volt piacunk színvonalának emelése, árukínálatának bővítése helyi termékekkel. Támogattuk a „szarvasi
termék” név bevezetését. Állandó és további feladatunk a helyben
termelt temékek népszerűsítése. Javaslatot tettünk a KOMÉP Kft.vel való együttműködésre. Ez átnyúló feladat 2014-re.

Helyi védettségű épületek
Elkészült a helyi védettségű épületek jelölésére tervezett kétféle égetett cseréptábla. Jelenleg a pénzösszeg előteremtése a feladat,
amelynek függvényében tudjuk a táblákat a házak falára rögzíteni.

Városrekonstrukció
A városrekonstrukció pozitív, előremutató tervei valamennyi szar-

vasi számára fejlődést eredményeznek. A fásítás megoldásában
egyesületünk többször írt rovatában. Tapasztalva eredménytelenségét, fórum összehívást kezdeményeztük, kilenc civil szervezet bevonásával. Mindegyik szervezet képviselője ellenezte a konténeres
faültetés nagyon magas arányát a hagyományos talajba ültetéssel
szemben. Nem értünk el konkrét előrelépést a témában.

Temetők
A temetők állapotáról a gyakori negatív észrevételek ismeretében
beszélgetésre hívtuk a város civil szervezeteinek képviselőit, akik
kb. 1400 szarvasi lakost képviseltek. Sok észrevétel hangzott el, de
megállapítható, hogy a fenntartók kötelezettségeinek teljesítése,
csak akkor eredményezhet megfelelő temetői állapotot, ha a rendszabályokat betartatják, a temetőlátogató emberek kulturáltan viselkednek, és a gyerekek már iskolás korukban megtanulják a kegyeleti kultúra legalapvetőbb szabályait.

Szóvá tettük
– a rongyos zászlók lecserélését az intézményeken, középületeken;
– az Ótemplom előtti parkolás megakadályozását;– a Víziszínház térbútorozásának, a hulladékgyűjtők, ülőpadok
kerékpártárolók beszerzésének elmaradását;
– a Fahíd elnevezésével kapcsolatban felhívást tettünk közé: válasszunk megfelelő nevet.

Kapcsolatépítés, kulturális közösségi részvétel
Az I. Növények Napja alkalmából az Arborétumban tettünk sétát
dr. Hanyecz Katalin igazgatóval, aki bemutatta a kert fejlesztésének
folyamatban lévő munkálatait és a további terveiket.
Részt vettünk a Versmaraton rendezvényén.
*
Újpesti városvédők látogattak Szarvasra.
*
Nyíregyházi barátaink meghívására ismét meglátogattuk a gyönyörű várost.
*
Anyagilag támogattuk a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium
Curie természettudományi versenyét és az Ótemetőért Alapítványt
a gömbkőris sor kialakításában.
*
Támogatást kaptunk a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató
Zrt.-től és a Laktárius Kft. -től.
Címeink: Tel: 210 453, mobil: 70/6358995,
e-mail: varadia@vizeshal.hu
A felvételeket Prjevara Péter készítette.
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Verses polc
Szerkeszti: Dr. Molitorisz Pál
Balog István
(1857–1902)
Arcom mását nézegetve,
Ne fess nagynak képzeletbe’,
Ember vagyok én is mint más
Bennem is van fogyatkozás.
Tekintsd bennem – ha van – a jót,
Nézz el egy kis földi gyarlót;
S ha tán azt is mérlegeled –
Árnyék nélkül test nem lehet.
(Arcképem alá)
1857-ben született a Békés
vármegyei Dobozon.1 1869-ben
a békési ref. gimnáziumban végezte el az I–VI. osztályt. 1875
őszén Debrecenben folytatta
középiskolai tanulmányait, de
pár hónap után betegsége miatt
távozni kényszerült. A gimnázium VII-VIII. osztályát Szarvason
végezte 1876–1878 között, itt érettségizett, osztályfőnöke Benka
Gyula, majd Chován Károly volt. 2
A Békési Lapoknál korrektor volt, majd besorozták, Boszniában
katonáskodott, ahonnan november végén betegen került haza Dobozra. 1879. január végéig tartózkodott otthon, s felépülve Pesten
beiratkozott az egyetem bölcseleti karára.
1880 októberétől 1882 szeptemberéig Gyomán nevelősködött,
majd Pesten és Pusztarévbéren tartózkodott, 1884 októberében
Pécsre ment nevelőnek. Ezt követően Pesten hivatalnokoskodott
néhány évig. 1890-től Békéscsabán gimnáziumi tanár, majd Győrben, Sopronban s végül Udvarhely vármegyében működött tanfelügyelőként.3
Több lapnak is dolgozott: pl. a Békésmegyei Közlönynek (1878,
1889), a Szarvasi Újságnak (1879, 1881–82), a Békésmegyei Lapoknak (1881) és egyéb Békés megyei helyi lapoknak, valamint az országos sajtónak is, pl. a Vasárnapi Újság (1882, 1885, 1888), vagy a
Budapesti Hírlapnak (1885).

2013. május 2.

A költőről és költészetéről dr. Rell Lajos,4 a Békéscsabai Ev.
Gimnázium igazgatója emlékezett meg, ebből idézünk:5
„Kevés része volt valódi boldogságban, sokat szenvedett, csalódott.
Mondják, hogy a magyar népdalt kevés ember tudta oly igaz érzéssel,
édes-bús kedvvel dalolni, mint ő, aki szerette a jó társaságot, s a meghitt
körben vidám, jókedvű társa volt a mulatozóknak.
Költeményei nemcsak magyarságának, hanem korának bélyegét is magukon viselik… A kor, melyben pályája kezdődött és végződött, a 70-es
és a 90-es évek, nem a nagy tettek kora. A nemzet lelkét ez idő alatt nem
foglalkoztatták nagy eszmék, vágyak, törekvések… a boszniai hadjárat
– melyben részt vett – nem a magyar nép akaratának volt az eredménye.
Innen van részben nála hiánya az ódai emelkedettségnek. Jól ismerte a
magyar költőket, különösen Petőﬁt és Aranyt; bár néhol Vörösmartyra is
emlékeztet.
Mit örökölt Balogh a természettől? Szerető jó szívet, vidám kedélyt,
szerénységet szóban, viselkedésben és tettben. …nem volt heves, szerelmes költeményei sem emelkednek a szenvedélyekig.
Lírájában szerelmét, gyermeki és testvéri szeretetét, az Alföldhöz
való ragaszkodását, örömét, bánatát, szenvedéseit, csalódásait s reményeit énekli meg. Ki kell emelni népdalait, melyek közül néhány messze
meghaladja kortársait. Művei között van néhány állandó értékű, befejezett szépségű költemény…”
Ezúttal két jellegzetes költeményét, egy humoros népdalát és a
maga idején népszerű, közismert betyárdalát tesszük közzé:
Csikós, csikós
Csikós, csikós, azt az álmos voltodat!
Nem látod-e, hogy tilosban a lovad?
Fényes nappal itt henyélsz az árokba –
Ide mindjárt a szűrödet zálogba!
– Hej, gazduram, szépen kérem, ne bántson,
Ez a szűr itt az egyetlen jószágom;
Ha elveszi, maga vallja a kárát,
Nem tudom majd betakarni – a lányát.
Hej, de hangos…
Hej, de hangos a Becsali csárda!
Fürge pohár, szilaj nóta járja;
Pohár mellett, cigány mellett,
Betyárokkal énekelget
Kocsmárosné kökényszemű lánya.
Húzd rá cigány, hadd szóljon a nóta!
Itt egy százas, ez legyen a kóta.
Bogár Imre az én nevem,
Van száz gulyám, száz ménesem –
Elég nagy még az alföldi róna.

1885-ben Budapesten jelent meg a Költemények c., majd ugyanitt
1889-ben az Újabb költemények c. verseskötete. Összegyűjtött verseit Húsz esztendő címen adta ki a Kner Nyomda (Gyoma, 1896). Írói
álneve Dobozi volt.
1902-ben hunyt el Székelyudvarhelyen. Barátai, tisztelői és a Békésmegyei Közlöny széles körben gyűjtést rendeztek, s porait 1903
májusában szülőfalujába, a dobozi temetőbe helyezték át.
1 Békésmegyei Közlöny, 1903. április 19. szám melléklete; Szinnyei József Magyar írók élete és
munkái szerint Pusztakéthalmon, Arad vármegyében született.
2 A szarvasi főgimnázium értesítőinek adatai
3 Békésmegyei Közlöny, 1903. április 19. szám melléklete

Barna kislány, kökényszemű rózsám,
Hogyha szeretsz, simulj ide hozzám.
Két szép szemed mosolyáért,
Piros ajkad egy csókjáért,
Az égről a csillagot lehoznám.
Hej, kocsmáros, míg borod van, hozzad,
Te meg cigány, míg nóta van, húzzad,
Húzzad, húzzad, húzzad addig,
Kivilágos kivirradtig –
Hadd tudják, hogy Bogár Imre mulat!
– Hej, be csöndes a Becsali csárda,
Se víg pohár, se nóta nem járja.
Barna kislány reszket, fázik,
Hó-párnája könnytől ázik…
Szeretője a siralomházba.
4 Rell Lajos, dr. (Zombor, 1874–Szekszárd, 1952), tanár, középiskolai tanulmányait részben a
szarvasi főgimnáziumban végezte, írásai többek között a Szarvas (1893), valamint a Szarvas és
Vidéke (1893) c. lapokban jelentek meg.
5 Békésmegyei Közlöny, 1903. május 21.
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Heti horoszkóp
Kos (március 21 - április 20) A munkában sikeresek lesznek, főnökük egyre inkább számít Önökre, tervez a munkájukkal, sőt bizalma jeléül egy sor új feladatot is a nyakukba varr, mert tudja, hogy
Önökre valóban lehet számítani! Anyagi ügyekben kell egyezségre
jutniuk párjukkal, bár az álláspontjuk bizonyos kérdésekben eltérő.
Bika (április 21 - május 20) Ez az időszak régen várt energiákat,
aktivitást vagy elszántságot hoz Önöknek. Persze nem ajándékba
kapják, tenniük is kell azért, hogy a pozitív energiák utat találjanak
Önökhöz, például úgy, hogy elkészítik a következő időszak tervét,
akár fejben, akár írásban.
Ikrek (május 21 - június 21) Ezek a napok kedveznek a spiritualitásnak, egy jó könyv elolvasásának, vagy előadás meghallgatásának, de akár annak is, hogy behatóbban foglalkozzanak az ezotéria
valamely irányzatával. Egy tanfolyamra is beiratkozhatnak, ha
éreznek hozzá elég kíváncsiságot.
Rák (június 22 - július 22) Sok apró kívánságuk teljesülhet, hála
párjuk ﬁgyelmességének, és odaadásának. A hálán kívül a viszonzásról is gondoskodniuk kell, egy kedves szó vagy simogatás nagyon
jó indítás, ha van kedvük, még egy ﬁnom vacsorával is meglephetik
őt. Szerelmi téren a párkeresők feszültségre számítsanak, főleg akkor, ha ugyanaz tetszik Önöknek, mint a barátnőjüknek.
Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Kiválóan alkalmas időszak
ez arra, hogy valaminek letegyék az alapjait vagy megtegyék az első
lépéseket az ügy érdekében. Szép lassan körvonalazódik egy olyan
szakmai terv is, amivel jelen pillanatban még egyedül vannak, de
nemsokára másokat is meg tudnak győzni a nagyszerűségéről, csak
legyenek még egy picit türelemmel.
Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egy külföldi utazásról álmodoznak, talán már a prospektusokat is átnézték, függetlenül attól, hogy pénzük egyelőre nincs még rá. Nem baj, valahol el kell indulni, legalább kitűzik a célt, ami így később megvalósulhat. Szerelmi téren a vágyakozás napjai jönnek, valaki nem megy ki a fejükből és bármennyire is igyekeznek napi teendőikre koncentrálni.
Mérleg (szeptember 24 - október 22) Minden veszni látszik,
amit gondosan felépítettek vagy megszerveztek. Ne kapkodjanak,
képesek lesznek úrrá lenni a nehézségeken, néhány nap és a helyére kerül minden! A munkában érdekes külföldi lehetőség adódik,
persze nem minden Mérleg jegyű fog igent mondani rá, de lesznek,
akik komolyan eljátszanak a gondolattal.
Skorpió (október 23 - november 22) Párkapcsolatukban végre
olyan témák kerülnek felszínre, amiket eddig gondosan elkerültek.
Pedig párjuk nagyon nyitott mindenre, valójában Önök féltek szóba
hozni bizonyos témákat. Most nagyot léphetnek előre az őszinteség
terén és a kapcsolatuk egy újabb lépcsőfokához érkezik. A ragaszkodás, illetve a birtoklás témája kerül most naprendre.
Nyilas (november 23 - december 21) A munka tölti ki az idejük
nagy részét, erősen koncentrálnak, hogy ne hibázzanak, mert a feladat összetett. Kellemes meglepetésként érheti Önöket a hír, hogy
felettesük elégedett, sőt egy szerényebb összegű jutalmat is kilátásba helyez. És Önök még azt gondolták, hogy ismerik őt! Egy beszélgetést mindenképpen le kell bonyolítaniuk otthon, a párjukkal.
Bak (december 22 - január 20) Valamit másképp kell csinálni
otthon, pedig már azt hitték, hogy az elmúlt időszak reformjai után
egy békésebb időszak köszönt be. A teljes békére még várni kell,
most egy újabb apró, de fontos lépés vár Önökre, valakivel tisztázniuk kell, hogy hol húzódnak a határok. Ez a beszélgetés nem lesz
könnyű, és talán indulatmentes sem, de elkerülhetetlen.
Vízöntő (január 21 - február 19) Sok régi kapcsolatuk újraindulhat, és most Önök lesznek a kezdeményező felek, telefonálnak,
vagy e-mailt küldenek, a lényeg, hogy látszik: szorosabbra akarják
fonni ezeket az ismeretségeket, nem akarják, hogy ellaposodjanak
vagy akár megszűnjenek. A munka sok energiájukat leköti, a Vízöntőben járó Hold azonban jótékonyan hat az önbizalmukra.
Halak (február 20 - március 20) Mintha minden a pénzről szólna
mostanság, más témák szinte háttérbe is szorulnak, annyira központi kérdéssé lett Önöknél az anyagiak megteremtése, vagy beosztása.
Ez talán nem baj, de mindenképp feszültté teszi Önöket és elvonja ﬁgyelmüket érzelmi életüktől, amivel pedig foglalkozniuk kellene. Itt
az ideje bizonyos dolgokat újragondolni.
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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
május 4-től május 10-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)

55.880 Ft

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

27.940 Ft

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

13.970 Ft

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

6.985 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: 185 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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Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

„Te voltál a jóság és szeretet,
utad csillagokon át a mennybe vezet.”
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik

DR. MATÓK FRANCISKA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak,
s őt utolsó útjára elkisérték.
Megtörten köszöni:
huga, Dr. Matók Mária és családja

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk

MUCHA DOMINIKA
halálának 3. évfordulóján

Megemlékezés

Szerető családja

„„S mert halhatunk bármelyik percben,
S célunk mégis az örökkévalóság,
Minden igaz ember ezért hős
S az emberszívben van a legtöbb jóság.”
(Ady Endre)

Hirdetmény

Fájó szívvel emlékezünk

SZAPPANOS KRISZTIÁN
halálának 10. évfordulóján.
A családja

Ingatlan
Szarvason városközpontban, Vasút út
84. szám alatti 3 szobás kertes ház melléképülettel, ﬁzetési könnyítéssel, áron
alul eladó. Képek a Valastyán-méhészet facebook oldalán megtekinthetőek.
Érd.:06-20-242-99-82
*
Eladó nyaraló a Holt-Körös partján, a
Füzesben (34 m2 + terasz + pince + szerszámos). Ugyanitt eladó garázs a Jókai
u. 13-15. sz. alatti garázssoron. Érd.: 0666-313-853 ill. 06-30-445-6929
*
Eladó 2 szobás összkomfortos előkertes családi ház. Eladó sima köracél 6

Tudja Ön...?
...hogy ki volt Mátyás
király első felesége?
Podjebrád Katalin, cseh
hercegnő, akit a majdnem 7 évvel idősebb Mátyás a fogságból
való szabadulásakor a György
királlyal kötött egyezmény
megerősítéseképpen jegyzett
el, és elhatározása mellett a
szegedi egyezmény ellenére is
kitartott. A házasságot a hercegnő 13 éves korában, 1463.
május 1-jén kötötték meg, és
a még csak 14 éves királyné
1464. februárjában ﬁút szült,
aki viszont nem sokáig élt. Katalin 1464. március 8-án gyermekágyi lázban meghalt, akárcsak annak idején édesanyja. A
budai Szent Zsigmond-templomban temették el.

mm Ø 6 m-es szálak, hidegen hajlított zártszelvények vegyes Ø és hoszszúságban, használt tetőcsatorna (eső)
tartóvasak. Eladó bontásból ablak, tok
nélkül, erkélyajtó tok nélkül. Tel.: 0630-347-2730
*
Szarvas, Kis u. III. em. termálfűtésű, 89
m2-es 4 szoba + étkező lakás és garázs
eladó. Tel.: 06-20-978-6643

Egyéb
Szemes kukorica eladó. Tel.: 06-20221-8788
*
Bükk fűrészpor, füstölésre alkalmas,
eladó. Érd.: 06-30-654-5721

Ingyen apró

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
Laubert Robertet, hogy vezetési jogosultság szünetelésének elrendelése ügyében BE-08B/03/852/2013. számon indult eljárás során
döntést hozott, amely kézbesítése részére – mivel magyarországi
lakcímmel nem rendelkezik és kézbesítési meghatalmazottat nem
nevezett meg – meghiúsult. A határozatot átveheti az Okmányirodában 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. szám alatt. A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. április 25. és május 10. között.
*
A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy
a Szarvas-Mezőtúri 22 kV-os távvezeték áthelyezésének ügyében
2012. november 19. napján 80825/2013. (75537/2012.) ikt. számon
indult előzetes vizsgálati eljárást a 80825-020/2013. számú határozatával lezárta. Ügyintéző neve: Kopcsákné Lakatos Ildikó, elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7. tel.: 06-66/362-944. A határozat
teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján 2013. április 25. és május 10. között.
Hatósági és Szociális Osztály

XXIII. évfolyam 4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

2008. január 24.

19. hét lapzárta
május 9. 12 óra

Lakossági apróhirdetését ezzel a szelvénnyel ingyen adhatja fel a Szarvas és Vidéke Hetilap 19. 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 postaládájába: Szarvas, Szabadság
u. 32. (Árpád-köz 4.) május 9-én, 12 óráig.

A feladó neve:……………………………… címe: ………………………………………..
aláírása: ……………………………………
A hirdetés szövege (jól olvashatóan kérjük kitölteni):………………………………………
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………........
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Mindenféle érem jutott aerobikosainknak
(folytatás az 1. oldalról)
A szarvasi és kondorosi ﬁatalok eredményei. Sport. Felnőtt egyéni: 2. Lustyik Rebeka
(Vajda). UP1 páros: 1. Gyekiczki
Adél, Kereszturszky Zita (Vajda).
Basic. Felnőtt egyéni: 2.
Uhljar Luca (Vajda), … 4. Laczkó
Ivett (Vajda). UP1 egyéni: 9.
Keller Petra (Vajda), 10. Pásztor
Erika (Székely). UP1 páros: 4.
Uhljar Luca, Laczkó Ivett (Vajda). UP2 páros: 4. Velky Anna,
Vincze Vivien (Benka), … 8.
Uhljar Janka, Bencsik Rebeka
(Vajda). UP2 csoport: 3. Benka
(Dombi Bettina, Dombi Lilla, Fabó Csenge, Himer Tünde).
UP2 trió: 3. Vincze Vivien, Velky
Anna, Réczey Laura (Benka).
Step. UP1 csoport: 2. Vajda
(Keller Petra, Csasztvan Dorina,
Bagi Ivett, Turcsányi Luca). UP2
csoport: 3. Kondoros, Petőﬁ
(Melis Zsuzsanna, Szigeti Virág,
Rigó Martina, Krizsán Balázs,
Palkó Klaudia, Pallagi Adrienn),
… 5. Kondoros, Petőﬁ (Keller
Panka, Kovács Kinga, Skrván
Evelin, Szigeti Zsóﬁ, Tóth Tamara, Vaszkó Dóra).

Pünkösd Kupa
A nagypályás bajnoki szünnapot kihasználva, május 19-én, vasárnap az Alkotmány utcai sportcsarnokban rendezik meg a Pünkösd Kupa pénzdíjas teremlabdarúgó tornát. A rendezvényre már
most várják az indulni szándékozó csapatok nevezését. Jelentkezni lehet személyesen a Toldi Sörözőben, vagy Tímár Nándornál
a (20) 437-4072-es telefonszámon.

Győzelem
Csorváson
Megkezdődtek a küzdelmek
a 35 éven felüliek megyei nagypályás labdarúgó-bajnokságban.
A szarvasi együttes vasárnap
Csorváson nyert kiváló első félidei játékával, így tovább erősítette vezető helyét a mezőny élén.
Csorvás SK–Szarvasi FC
2–4 (0–2). 35 éven felüliek bajnoki mérkőzés. Csorvás, 80
néző. V.: Halász. Szarvas: Nagy
Z. – Kugyela Zs., Keller (Pusztai), Szeli, Tóth R. – Orovecz
T., Rozsán, Kóródi – Bencze S.,
Truczka, Bencze T. (Závoda).
Játékos-edzők: Rozsán Csongor, Paulik János. Gólszerző:
Bíró, Szombati, ill. Bencze T. 2,
Bencze S., Orovecz T.

Springelné Zita saját tanítványai társaságában

Challenge. UP2 csoport: 3.
Kondoros, Petőﬁ (Krizsán Balázs, Rigó Martina, Szigeti Virág,
Brachna Dzsesszika, Keller Panka, Kovács Kinga, Szigeti Zsóﬁ,
Tóth-Bera Lívia, Tóth Tamara,
Vaszkó Dóra). UP3 csoport: 4.

Kondoros, Petőﬁ (Gyurcsán Laura, Kasnyik Zsóﬁa, Kozmann
Kíra, Tóth Fanni, Fejér Csenge,
Melis Melissza).
Felkészítők: Opauszki Anita,
Somogyi Nikolett, Somogyi Zsuzsa, Springel Mihályné Zita.

MEDOSZ focitalálkozó
Május 18-án idén is megrendezik az egykori Szarvasi MEDOSZ
SK labdarúgóinak baráti találkozóját. Az esemény programja megegyezik a korábbi évek gyakorlatával: a résztvevők délelőtt 10 órától
egymás közötti kispályás meccsel
hangolnak a Plastolus strandon

elfogyasztásra váró birka ebédre,
majd az azt követő nosztalgiázásra. A dátum kijelölésekor tervbe
volt még véve a Szarvas–Kondoros
megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés közös megtekintése, de időközben a szomszédvári rangadó új
időpontot kapott.

SPORTMŰSOR
Május 4., szombat
Kézilabda. Megyei női: Kondorosi NKK–Sarkadi KSE, Kondoros, 15.00. Békésszentandrási
KC–Dobozi KE, Békésszentandrás, 15.00. Megyei férﬁ: Kondorosi KK I.–Kétsopronyi SE,
Kondoros, 16.45. Kondorosi KK
II.–Köröstarcsa SK II., Kondoros, 18.30.
Labdarúgás. Megyei I. osztály:
Kondorosi TE–Tótkomlósi TC,
Kondoros, 17.00. Mezőhegyesi
SE–Csabacsűd SE, Mezőhegyes,
17.00. Megyei II. osztály: Gádoros
SE–Békésszentandrási HMSE,
Gádoros, 17.00. Megyei III. osztály: Kamuti SK–Szarvasi LSZK,
Kamut, 17.00. Telekgerendási
SC–Kardos-Örménykút KSK,
Telekgerendás, 17.00.
Tenisz. OB III: Szarvasi TC
I.–Szegedi VTC, Szarvas, 10.00.
Május 5., vasárnap
Kézilabda. NB II női: Szarvasi NKK–Gyulai SE, Szarvas,
Városi Sportcsarnok, 11.00.
Labdarúgás. Megyei III.
osztály: Gerendás SC–Szarvasi
FC II., Gerendás, 17.00.
Tenisz. OB III: Fővárosi
Vízművek SK II.–Szarvasi TC
I., Budapest, 10.00.
Május 8., szerda
Labdarúgás. Megyei I. osztály: Csabacsűd SE–Tótkomlósi
TC, Csabacsűd, 17.00. Gyomaendrődi FC–Kondorosi TE,
Gyomaendrőd, 17.00. FrühwaldJamina SE–Szarvasi FC, Békéscsaba, Bessenyei u., 17.00. Megyei
II. osztály: Békésszentandrási
HMSE–Kétegyháza SE, Békésszentandrás, 17.00.

Feketén-fehéren 64 kockán
Egy sor erőpróbán vettek részt
áprilisban Patkó Lajos sakkoktató tanítványai. Orosházán a hetedik alkalommal megtartott nyílt
gyermek bajnokságon három tapasztalt játékos mellett főleg első
osztályos diákok vettek részt, akik
első komolyabb megmérettetésükön indultak. Nem könnyítette
meg dolgukat, hogy mind a négy
alsós évfolyam együtt játszott.
Szarvasi helyezések. Alsósok (53 induló): 4. Frankó Fanni, 7. Huszárik Nelli, 10. Oroszki
Mariette, 11. Plentri Panna, 12.
Volyák Boglárka, 13. Koszkocsák
Dzsenifer, 36. Kovács Kornél.
Felsősök: 2. Medvegy Dalma, 5.
Petrás Márta.
Egy héttel az orosházi viadal
után Debrecen volt az úti cél, ahol
a Génius Kupán még jobban teljesítettek a szarvasi ﬁatalok, köszönhetően annak, hogy külön
értékelték a korcsoportokat.

Eredmények. 8 éven aluliak: 4. Plentri Panna, 10. Pósa
Levente, 11. Medvegy Mihály,
12. Kovács Kornél. 10 évesek: 4.
Huszárik Nelli. 12 évesek: 3. Petrás Márta. 14 évesek: 1. Medvegy
Dalma.

Két szarvasi kisember képviselte a városi színeket Békéscsabán, az óvodások megyei sakkbajnokságán, ahol 15 kortárs vetélkedett. Az ifjak szépen helytálltak: Bagi Partik a 6., Haluska
Lóránt pedig a 10. helyen zárt.

A debreceni viadalon szereplő szarvasi játékosok és oktatójuk
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Első győzelmét ünnepelhette az LSZK
A Szarvasi FC II. hétközi, valamint a
Szarvasi FC szombati sikerét leszámítva, kivétel nélkül hazai győzelmek születtek a térségi csapatok elmúlt heti bajnoki mérkőzésein. Mindennek csupán a Kondoros látta kárát,
amely a csabai vasutasok otthonában hagyott
három pontot.

Mezőberényi FC–Szarvasi FC 0–3 (0–1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés.
Mezőberény, 200 néző. V.: György. Szarvas: Kiri. – László (Medvegy Á.), Murvai,
Pákozdi, Filyó – Kiszel (Nagy R.), FURÁR,
Kristóf (Bogdán P.), LÓS – MOLDVÁN,
KLI MAJ. Edző: Rétes Pál. Gólszerző: Moldván 2, Lós.
A vendégcsapat a várnál kisebb ellenállásba
ütközött Berényben.
Rétes Pál: – Az elért eredmény ellenére
nem volt egyszerű megszerezni a győzelmet,
a kidolgozott helyzeteinkkel újra bőkezűen
bántunk.
Iﬁ: Mezőberény–Szarvas 3–8.

Békéscsabai MÁV SE–Kondorosi TE
2–1 (0–1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés.
Békéscsaba, 200 néző. V.: Juhász. Kondoros: Vastagh – KASIK, Süli, ifj. Somogyi,
VAJGELY – PINTÉR, Rafaj (Filyó) – Bíró
T. (Dowidat), Kajtár, Nyéki – Miklya. Edző:
Somogyi János. Gólszerző: Hrabovszki Á. 2
(egyet 11-esből), ill. Kasik.
A kondorosiak az első félidőben döntésre
vihették volna a dolgot, de az elhibázott lehetőségek és a kihagyott büntető után törvényszerű volt, hogy megbűnhődnek.
Somogyi János: – A hazai csapat óriási
akarattal, és ugyanakkora szerencsével tartotta otthon a három pontot.
Iﬁ: Békéscsabai MÁV–Kondoros 0–2.

Csabacsűd SE–Sarkadi KLE 7–0 (2–0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csabacsűd, 300 néző. V.: Pogonyi. Csabacsűd: KOVÁCS A. – SOVÁNY (Koppányi), Petykó, Gombár (Szilágyi B.), Sonkoly
– Bakró, SAJBEN, BORGULYA – Bessenyei (András), Virág, CSEKE. Edző: Brlázs
Gábor. Gólszerző: Sajben 3, Cseke 2, Virág,
Borgulya. Kiállítva: Perlaki (második sárga
lap után) a 86. percben.
Csak a különbség volt a kérdéses a két csapat között.
Brlázs Gábor: – Látványos támadójátékot
produkált a csapat egy sportszerű ellenféllel
szemben.
Iﬁ: Csabacsűd–Sarkad 4–2.
További eredmények: Szeghalmi FC–
Nagyszénás SE 4–2, Gyomaendrődi FC–
Frühwald-Jamina SE 2–1, Rákóczi Vasas
SE–Mezőhegyesi SE 3–1, Tótkomlósi TC–
Dévaványa SE 2–1, Méhkeréki SE–Füzesgyarmati SK 4–1. 19. fordulóból: Sarkadi
KLE–Füzesgyarmati SK 2–2, Dévaványa
SE–Gyomaendrődi FC 3–0. A 21. fordulóból: Mezőhegyesi SE–Mezőberényi FC 3–1,
Tótkomlósi TC–Szeghalmi FC 4–3.
A 21. fordulóból:

Kondorosi TE–Rákóczi Vasas SE
2–1 (0–1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés.

Kondoros, 200 néző. V.: Csonka. Kondoros:
Vastagh – Süli, IFJ. SOMOGYI, KASIK –
PINTÉR, RAFAJ – Laczó (Dowidat), Kajtár
(Kovács S.), Bíró, Nyéki – MIKLYA (Filyó).
Edző: Somogyi János. Gólszerző: Kasik,
Miklya, ill. Berta.
A nagy lelkesedéssel játszó kondorosiak a
második félidőben megérdemelten fordították
maguk javára a mérkőzést.
Somogyi János: – A játék alapján megérdemelten nyertünk.
Iﬁ: Kondoros–Rákóczi Vasas 2–3.
A bajnokság állása 23 forduló után: 1.
Méhkerék 60 pont (66–23, 23 mérk.), 2.
Csabacsűd 53 (65–14, 22), 3. Szarvas 53 (55–
14, 22), 4. Füzesgyarmat 35 (48–28, 22), 5.
Rákóczi Vasas 34 (46–35, 22), 6. Kondoros
30 (34–31, 22), 7. Mezőhegyes 30 (33–47,
22), 8. Nagyszénás 27 (29–39, 23), 9. Jamina
SE 26 (47–40, 22), 10. Gyomaendrőd 26 (31–
43, 22), 11. Mezőberény 25 (27–34, 22), 12.
Dévaványa 24 (26–54, 22), 13. Tótkomlós 23
(26–54, 22), 14. Szeghalom 23 (41–55, 22), 15.
Békéscsabai MÁV 22 (24–41, 22), 16. Sarkad
11 (31–75, 22).

Békésszentandrási HMSE–Battonyai TK
4–0 (2–0)
Megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békésszentandrás, 150 néző. V.: Szántai. Békésszentandrás: Petrás – Mochnács
(Borgulya), Csatai, Fabó, Szabó M. – KISS
L., Kovács N. – RÁCZ R., KISS T. (Csipai),
RÁCZ A. – Ugrai (Bagi). Edző: Pisont András. Gólszerző: Rácz R. 2, Kiss T., Kiss L.
A hazai együttes ötletes játékkal nyerte a
mérkőzést, ilyen arányban is megérdemelten.
Pisont András: – Gratulálok a ﬁúknak. A
tavaszi idény során most először láttam azt a
csapatot a pályán, amit ősszel hétről-hétre.
Iﬁ: Békésszentandrás–Battonya 5–1.
További eredmények: Csorvás SK–Gádoros 1–1, Mezőkovácsházi TE–Bucsa SE
4–1, Szabadkígyósi SZSC–Vésztői SE 4–
0, Csanádapácai EFC–Dobozi SE 2–2,
Körösladány MSK–Magyarbánhegyesi FC
11–0, Kétegyháza SE–Köröstarcsa KSK 1–
0, Lőkösháza KSK–Újkígyós FC 3–2. A 19.
fordulóból: Kétegyháza SE–Csorvás SK 3–3,
Bucsa SE–Körösladány MSK 1–3. A 21. fordulóból: Battonyai TK–Szabadkígyósi SZSC
2–3.
A bajnokság állása 23 forduló után: 1.
Körösladány 58 (91–18, 22), 2. Szabadkígyós
55 (66–15, 22), 3. Békésszentandrás 50 (65–
22, 21), 4. Mezőkovácsháza 39 (63–34, 21), 5.
Vésztő 34 (39–38, 22), 6. Csanádapáca 33 (43–
42, 23), 7. Battonya 32 (37–32, 22), 8. Újkígyós 30 (46–49, 23), 9. Lőkösháza 27 (35–48,
22), 10. Kétegyháza 24 (37–39, 21), 11. Bucsa
27 (37–44, 22), 12. Doboz 24 (39–58, 22), 13.
Csorvás 24 (39–53, 22), 14. Köröstarcsa 16
(30–56, 21), 15. Gádoros 14 (19–63, 22), 16.
Magyarbánhegyes 4 (19–94, 23).

Szarvasi FC II.–Kunágota TE 6–2 (4–0)
Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 70 néző. V.: Varga Z. Szarvas:
Bogdán G. – Tóth P., Kugyela, STEIGLER,
Körmendi – Sinka (Valastyán B.), Farkas
N., Laluska, STANLEY – Altmann (Csík),
MARKOVICS (Roskó). Edző: Farkas End-

re, Paulik János. Gólszerző: Markovics 2,
Stanley, Steigler, Sinka, Csík, ill. Multyán
Cs. 2.
A hazai együttes nagyon jó első félidei játékkal szerzett magabiztos előnyt, amit szünet után meg is tudott tartani.
Farkas Endre: – Az első félidőben szemre
is tetszetősen játszottunk.

Szarvasi LSZK–Gerendás SC 3–2 (1–0)
Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Szarvas, 70 néző. V.: Szabó F. Szarvas: KONDACS – Tatár, Galát, KÁROLY,
Váncsodi – Lólé R., RADICS – Lólé A., Becsei, Roszik – Czigléczki. Játékos-edző: Galát
Pál. Gólszerző: Radics 2, Czigléczki, ill.
Ivanics, Csicsely.
A szarvasi együttes nagy akarással, változatos, fordulatokban gazdag mérkőzésen szerezte meg első győzelmét a végjátékban szerzett góllal.
Galát Pál: – Megtört a jég. Végre egyszer
nekünk volt szerencsénk!

Kardos-Örménykút KSK–Kamuti SK
3–0 (1–0)
Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés.
Kardos, 50 néző. V.: Hévizi. Kardos: Kurucz
– Tímár, KÉKESI T., Vaskor – Jansik (Lázár), OPAUSZKI, Cziglédszki, LESTYÁN
– Mihók (Sztvorecz), Gulyás, Urbancsok
(BRLÁS). Edző: Gombár György. Gólszerző: Mihók (11-esből), Vaskor, Brlás.
Urbancsok és Gulyás korai kiválása sem
zavarta meg a hazaiakat az újabb siker elérésében.
Gombár György: – Tudtuk, hogy nehéz
lesz, és az is volt.
További eredmények: Nagybánhegyesi
RSE–Csárdaszállási SZSK 2–4, Kevermes
SE–Telekgerendási SC 1–1, Kétsopronyi
RSE–Kötegyáni SK 1–1. A 16. fordulóból:
Kevermes SE–Kötegyáni SK 4–1.
A 17. fordulóból:

Nagybánhegyesi RSE–Szarvasi FC II.
0–1 (0–1)
Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Nagybánhegyes, 50 néző. V.: Pap.
Szarvas: Bogdán G. – TÓTH P., Kugyela,
STEIGLER, Körmendi – SINKA, BOGDÁN P., Laluska, Roskó (Kopcsjak) – Darida
P. (Tóth T.), Altmann. Edző: Farkas Endre.
Gólszerző: Steigler (11-esből).
A vendégek nagyobb arányban is nyerhettek volna, ha helyzeteik töredékét értékesítik.
Farkas Endre: – A lényeg a három ponton van!
A bajnokság állása 19 forduló után: 1. Kardos-Örménykút 39 (51–29, 17), 2. Kötegyán
34 (51–21, 16), 3. Szarvasi FC II. 34 (40–21,
15), 4. Kamut 31 (29–29, 15), 5. Csárdaszállás
28 (44–28, 17), 6. Gerendás 28 (39–24, 16),
7. Kevermes 23 (33–37, 17), 8. Kétsoprony 20
(30–29, 15), 9. Kunágota 14 (24–52, 15), 10.
Nagybánhegyes 13 (27–42, 15), 11. Telekgerendás 8 (21–49, 15), 12. Szarvasi LSZK 4
(11–43, 16).

15

Szarvas és Vidéke

Vivicittá szarvasiakkal
A tavasz legnagyobb futóeseményét, a 28. Telekom Vivicittá
Városvédő Futást április 21-én rendezte meg a Budapest Sportiroda
(BSI), mely az idei évben rekord
résztvevőszámot ért el, ugyanis 15
ezer 650 futó, gyalogló teljesítette
a hét táv valamelyikét.
A rendezvényen számos szarvasi futó is feltűnt. Petrovszki
László 1:36:45 órás teljesítménnyel harmadik lett a férﬁak
félmaratoni mezőnyében, Me-

gyeri Mihály pedig 50:02 perces
időeredménnyel második helyen
ért célba a 10 km-es távon.
A félmaratoni távot (21,097
km) Petrovszki László mellett
Pljesovszki Roland, Zvara Mátyás, Csipainé Sztricskó Ildikó és
Tóthné Hegedűs Zita futotta le
Szarvasról, a 10 kilométeres városvédő futást Megyeri Mihályon kívül Kiszel Anikó, Demeter Orsolya, Nyergesné Janecskó Krisztina
és Sutyinszki Zoltán teljesítette.
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Hajszálra az aranyéremtől
A Magyar Úszó Szövetség április közepén Hódmezővásárhelyen bonyolította le az idei országos rövidpályás vidékbajnokságot.
A Gyarmati Dezső Sportuszodában megtartott 3 napos versenyen
37 egyesület 312 úszója mérte
össze tudását. A szarvasi klubot
Nagy Noémi és Molnár Gergő
képviselte.
Mint arról Zalán Csaba edző
beszámolt, betegség nehezítette
felkészülést, emiatt igen rövid idő
állt rendelkezésre a kisebb formába hozáshoz. A két ﬁatal azonban

így is kitett magáért. Gergő 50
m mellen pár tizeddel maradt le
a dobogó harmadik fokáról, Noémit viszont csak pár század választotta el a bajnoki címről, ami
a júliusi országos bajnokságig eltűnhet.
Nagy Noémi eredményei.
2. hely: 50 m mell, 200 m vegyes, 100 m vegyes. 3. hely: 50
m hát. 4. hely: 100 m gyors, 50
m gyors, 100 m mell, 50 m pillangó. Molnár Gergő eredményei. 4. hely: 50 m mell. 6. hely:
100 m mell.

Csatában a bajnoki címekért

Öten a szarvasiak közül. Hátul Megyeri Mihály és Zvara Mátyás,
előttük pedig Tóthné Hegedűs Zita, Pljesovszki Roland,
és Csipainé Sztricskó Ildikó

A békéscsabai uszoda átépítése miatt Gyulán rendezték meg
a Békéscsabai Úszó Egyesület
hagyományos megyei viadalát, a
Nyuszi kupát. Ez a verseny egyben a megyebajnoki címért kiírt versenysorozat első állomása,
amit majd az ősszel sorra kerülő meghívásos viadal fog zárni
Szarvason. A 2001-től 2006-ig
született ﬁatalok között korosz-

tályonként minden időeredményhez egy LEN pontot rendelnek,
akinek az összes megyei forduló után a legmagasabb pontszáma lesz, az kapja a megyebajnoki
címhez járó pólót és serleget. A
két éve zajló pontversenyben eddig 6 szarvasi úszó érdemelte ki
ezt a dicsőséget, remélhetőleg a
decemberi díjátadón növekedni
fog ez a szám.

Távolodnak a helyi kézilabdások éremesélyei
A visszafogottabb tavaszi idegenbeli teljesítményeknek köszönhetően elúszni látszik a szarvasi női kézilabdások éremesélye. Almási László
és Száva Flórián együttese ezúttal Lajosmizsén
szenvedett vereséget, főként a gyengébb második félidei játékának eredményeként.
A hazaiak igazi presztízst csináltak a
meccsből, de a nézők szórakoztatásához a játékvezetői kettős is hozzájárult, amely időnként kabaréba illő dolgokat művelt a pályán.
Mindez azonban nem menti fel a szarvasi lányokat, akik csupán az átlövő posztokon tudták hozni az átlagot, minden más poszton, illetve játékelemben elmaradtak a megszokottól, ezért nem kerülhették el a vereséget a lelkes és motiváltabb vendéglátókkal szemben.

Lajosmizse NKK–Szarvasi NKK
32–25 (18–15)
NB II-es női kézilabda-mérkőzés. Lajosmizse, 200 néző. V.: Papp Z., Tar. Szarvas:
Kasik – Kovács F. 4, SZABÓ T. 8, Zelei, Hajdu 2, MOLNÁR 8, Szuhaj 3. Csere: Juhos,
Labát (kapusok), Janis, Ábrahám, Kondacs,
Fu lajtár, Bagi, Horváth D., Zubor. Edző: Almási László. A Lajosmizse legjobb góldobói:
Bezzeg 9, Herceg 9, Terenyi 5.
További eredmények: Békéscsabai Előre NKSE II.–Túrkevei VSE-Lechler 30–25,
Orosházi NKC II.–Abonett KC Abony 34–
38, Hódmezővásárhelyi LKC–Kisteleki KK
25–26, Gyulai SE–Maros-menti NKSE 28–
25. Szabadnapos: Szeghalmi NKC.
A bajnokság állása 19 forduló után: 1.
Gyula 32 pont (606–484, 19 mérk.), 2. Makó
28 (510–432, 18), 3. Kistelek 27 (504–430,
18), 4. Szarvas 24 (543–465, 18), 5. Abony
23 (570–510, 18), 6. Lajosmizse 17 (501–524,

17), 7. Hódmezővásárhely 12 (428–468, 17),
8. Orosháza II. 11 (542–603, 18), 9. Békéscsaba II. 11 (471–563, 19), 10. Túrkeve 7 (387–
489, 17), 11. Szeghalom 4 (451–545, 17).

17), 9. Nagyszénás 11 (324–362, 18), 10. Kondoros 9 (390–481, 19), 11. Sarkad 8 (302–468,
18), 12. Doboz 6 (283–459, 16), 13. Gerla 2
(316–507, 19).

Újkígyós FIDSE–Békésszentandrási KC
35–15 (15–6)

Kétsopronyi SE–Kondorosi KK II.
38–17 (19–7)

Megyei női kézilabda-mérkőzés. Újkígyós,
50 néző. V.: Nika, Szikora. Békésszentandrás:
Lólé – Lénárt 1, Aszódi, Bohák 4, Egriné 2,
PETRÁS B. 5, Szilágyi G. 1. Csere: Szabó K., Székely (kapusok), Lestyán Goda 2,
Ambrus, Kondacs. Játékos-edző: Egriné Kovács Andrea. Az Újkígyós legjobb góldobói:
Zahoránné 8, Bodor 6.

Megyei férﬁ kézilabda-mérkőzés. Kétsoprony, 50 néző. V.: Bodóczy, Ferencz. Kondoros: Szebegyinszki – Belopotoczky 3, Sztrehovszki 5, Hanyecz, Rák 1, Kovács S. 3, Kasnyik T. 5. Csere: Valastyán (kapus). Játékosedző: Kasnyik Tamás. A Kétsoprony legjobb
góldobói: Petrovszki G. 9, Szenteszki 7.

Füzesgyarmati SK–Kondorosi NKK
28–21 (13–10)
Megyei női kézilabda-mérkőzés. Füzesgyarmat, 55 néző. V.: Bakucz, Kovács L. Kondoros: Megyik – FÖLDVÁRI 6, KÖNYVES 9,
Laszkács 1, Csillag, TÓTH A. 5, Plentri. Csere: Melis (kapus), Dévai, Rágyánszki, Szluka.
Edző: Kovács Sándor. A Füzesgyarmat legjobb góldobói: Kozák 10, Tóth E. 8.
További eredmények: Nagyszénás SE–Gerla SE 21–19, Kétsopronyi SE–Békési NKTE 17–
31, JALTE-Békéscsaba–Gyomaendrődi NKSE
27–33, Mezőberényi SDSE–Sarkadi KSE 45–
14. Szabadnapos: Dobozi KE. A 16. fordulóból:
Dobozi KE–Füzesgyarmati SK 18–17.
A bajnokság állása 20 forduló után: 1.
Békés 34 (589–366, 18 mérk.), 2. Mezőberény
29 (511–311, 17), 3. JALTE 27 (465–402,
18), 4. Kétsoprony 26 (446–398, 18), 5.
Gyomaendrőd 25 (489–408, 18), 6. Újkígyós
24 (496–429, 18), 7. Füzesgyarmat 18 (456–
444, 19), 8. Békésszentandrás 15 (408–440,

Körös KK Gyomaendrőd–Kondorosi KK I.
18–38 (7–15)
Megyei férﬁ kézilabda-mérkőzés. Gyomaendrőd, 30 néző. V.: Nika, Szikora. Kondoros: SZTANCSIK – MÁLIS 10, Tóth G.
2, BAGYIN B. 12, Kanyik V. 2, ZUBOR
7, Bertók 4. Csere: Gyurcsán (kapus). Edző:
Kasnyik Tamás. A Gyomaendrőd legjobb góldobói: Kruchió 5, Angalét 3.
További eredmények: Gyulai SE–Békéscsaba DKSE 32–32, Újkígyós FIDSE–
Mezőhegyesi SE 37–32, Köröstarcsa SK
I.–Nagyszénási SE 45–23. Szabadnapos:
Köröstarcsa SK II.
A bajnokság állása 16 forduló után: 1.
Köröstarcsa I. 25 (504–356, 15), 2. Gyula 23
(452–375, 14), 3. Kétsoprony 22 (423–312,
14), 4. Békéscsaba 21 (445–389, 15), 5. Kondoros I. 21 (471–377, 15), 6. Újkígyós 18 (402–
370, 14), 7. Mezőhegyes 11 (386–445, 15), 8.
Köröstarcsa II. 9 (394–453, 14), 9. Kondoros
II. 4 (354–494, 15), 10. Nagyszénás 4 (388–
538, 15), 11. Gyomaendrőd 2 (315–423, 14).

A sportoldalakat írta és szerkesztette: BAKULYA MIHÁLY
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Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal
Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves, határozott idejű szerződés
esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-mentesen:
tBUÏWÏÏTSÈEJØDTBUPSOÈU
tB[.CJUTTFCFTTÏHǻJOUFSOFUFU
tÏTBLFEWF[ǮQFSDEÓKBLBU

0 Ft
3, 2 vagy 1
hónapig!

Ráadásul az új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
JTSFOEFMIFUT["[*OWJMÈH4DTPNBHIÈSPNT[PMHÈMUBUÈTFTFUÏOBIØOBQUØMIBWJ'U
"[BEPUUMBLDÓNFOFMÏSIFUǮBKÈOMBUPLSØMÏTT[PMHÈMUBUÈTPLSØMÏSEFLMǮEKBMFHLÚ[FMFCCJ
Telepontban, keresd weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontjaink: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy út 37–41.
és Szent István tér 1.
Kapcsolattartónk: Nagy László (Tel.: +36 20 330 9070)
Az ajánlat 2013. május 2-től visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül, új
(akik az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők részére. 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 feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.
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