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Szarvas és Vidéke

Aranyosan fénylő bronz

A Székely Mihály Szakképző Iskola, Általános Iskola minden évben benevez a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Versenyre. Az
idei tanévben február 26-án került sor az iskolai fordulóra. A
verseny anyaga hagyományosan
két részből áll: tollbamondás és
helyesírási feladatlap. Mindig
izgatottan várjuk a ponthatárt,
amely elérése esetén a versenyző
a megyei fordulón is részt vehet.
Csonka István Vajk 5.b osztályos
tanuló 96 pontot ért el az iskolai
versenyen, így munkáját továbbküldhettük. A megyei erőpróbát
április 18-án rendezték meg Békéscsabán. Pisti sokat „edzett”
felkészítő tanárával, Petőné
Babinszky Ágnessel. A sok munkának meglett az eredménye!
Kisdiákunk a százból 95 pontot

szerzett. Ezzel hármas holtverseny alakult ki. Ilyenkor a szabályok szerint először a tollbamondásokat kell újra összehasonlítani. Mindhárom tanuló a
maximális 40 pontot kapta meg
rá. Ezután csak a 60 pontos feladatlap legmagasabb pontszámú feladata tudott dönteni a
helyezések sorrendjéről. Pisti
itt is mindössze egyetlen pontot
vesztett! Ilyen szoros küzdelemben szerezte meg a rangos megyei 3. helyet! Ezzel bebizonyította, hogy nemcsak a matematika versenyeken tudja megállni helyét. Pistinek és felkészítő
nevelőjének is gratulálunk! Ha
érmet osztanánk, egy aranyosan fénylő bronzot akasztanánk
mindkettőjük nyakába!
Jani Erzsébet, a felsős
munkaközösség vezetője

Országos sikerek a
„Főtériben”

Május 30-án, Szegeden rendezték meg Bendegúz levelezős verseny országos fordulóját,
ahova a Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola tanulói is bejutottak.
Két tanulónk sokéves kitartó munkája meghozta a várva
várt sikert, melynek eredményeként kiemelkedő helyen végeztek: Litauszki György 8.b osztályos tanuló biológia tantárgyból
2. helyen végzett (felkészítő tanára: Szuhajné Elefánty Mária),
Sebők László 8. b osztályos tanuló matematika tantárgyból 4.
helyezett lett (felkészítő tanára:
Mezeiné Szatmári Rita).
Gratulálunk az elért eredmé-
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Továbbfejlesztés

Még be sem fejeződött a Körös-szögben a hulladékgazdálkodási
rendszer előző KEOP-pályázati beruházása, máris elindul a továbbfejlesztést célzó második KEOP-pályázati beruházás. Mint
az előző, a most induló is nagyjából 500 millió forint értékű programot jelent.
Ezeket és más részleteket is
megtudhattak a sajtó munkatársai a június 8-iki, hétfői projektindító sajtóbejáráson. Brlás
János, a Körös-szögi Kistérség
elnöke, Kardos polgármestere üdvözlő beszédében nagyvonalakban össze is foglalta a
pályázat tartalmát, ami főként
műszaki berendezések beszerzése és lakossági szemléletformálás, tájékoztatás. Pákozdi János, a szarvasi Komép Városgazdálkodási NKft. ügyvezetője egyenesen forradalminak
nevezte a hulladékgazdálkodás terén lezajló változásokat.
Mint rávilágított, a szarvasi
hulladékgazdálkodás ma még
lerakáscentrikus, ez változik
meg remélhetően a program
hatására újrahasznosítóvá. A
háztartásokban keletkező hulladékra máris úgy kell tekinteni, mint komposzt-előállításra
alkalmas nyersanyagra, illetve
újrahasznosítható termékre valamint energiatermelésre alkalmas alapanyagra. Ennek megfelelően a jövőben a háztartásokban külön gyűjtik majd a
biológiai, komposztálható hulladékot, a szelektív – műanyag,
üveg, papír – hulladékot és a

vegyes háztartási hulladékot. A
városgazdálkodási cég ezeket
a hulladékokat külön járatokkal szállítja majd el. A díjakról még nem tudott nyilatkozni
Pákozdi János, a távlati cél az,
hogy a háztartások tömegarányosan fizessenek a keletkező, s
elszállított hulladékért.
A pályázat kommunikációs feladatait ellátó Öko-Pack
NKft. munkatársa, Hankó
Gergely elmondta, hogy a lakossági
szemléletformálást
médiamegjelenések mellett kiállítás rendezésével, alkotói és
egyéb pályázatok hirdetésével
kívánják előbbre lendíteni.
Mielőtt a projektindító sajtóbejárás résztvevői a helyszínen szemlélték volna meg a
szarvasi Komép hulladékválogatóját, illetve a gyomaendrődi
hulladéklerakót, Babák Mihály,
Szarvas polgármestere is felhívta a figyelmet arra, 40 ezer
ember
hulladékgazdálkodásának kialakításáról van szó,
amit a kistérségben már 15 évvel ezelőtt elkezdtek kialakítani. Megköszönte mindenkinek,
aki a munkában bármilyen módon segítette és segíti az önkormányzatokat.

Ginop fórum

nyekhez, és a továbbiakban is
sok sikert kívánunk!

Tisztelt szarvasiak, tisztelt hölgyeim és uraim!

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy következő képviselői fogadóórámat június 16-án, kedden 10.00-12.00 óra között tartom az, MSZP Szarvas, Kossuth u 30. sz. alatti irodájában.
Várom Önöket, kérem, tiszteljenek meg véleményeikkel, javaslataikkal, keressenek meg problémáikkal.
Földesi Zoltán, önkormányzati képviselő, vezető tanácsnok

Tel.: 06/70/423-7245

Az előző európai uniós ciklus különféle operatív programjai után
most újféle betűszavakkal ismerkednek a pályázni kívánok, ezek
közül egy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program,
vagyis a Ginop. Erről a hamarosan megnyíló pályázati lehetőségről hallhattak az érdeklődő vállalkozók a megyei önkormányzat
road-show-jának utolsó állomásán, Szarvason a Járási Hivatal tanácstermében június 4-én délután.
A megjelenteket Zalai Mihály a megyei önkormányzat
elnöke köszöntötte, elmondva,
hogy Békés megye gazdasági
felzárkóztatása, a versenyképesség megőrzése, munkahelyek teremtése a célja az ös�szehangolt pályázati lehetőségeknek: a Területfejlesztési
Operatív Programban az önkormányzatok infrastruktúra
fejlesztésre pályázhatnak, míg
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív programban a vállalkozások. Köszöntötte a megjelenteket a road-

show társrendezőjének a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának az elnöke, Hódsági
Tamás, elmondva, hogy a kamara pályázatfigyeléssel, pályázati tanácsadással és pályázatírással is igyekszik elősegíteni a sikeres békés megyei pályázatokat.
A Ginop fórum érdemi részében a vállalkozók, cégvezetők a hamarosan megnyíló pályázati lehetőségekkel ismerkedhettek meg, majd feltehették az őket leginkább érdeklő
témákban kérdéseiket.

