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FIGYELEM!

Legyen Ön is részese a 
Klímastratégia 

kidolgozásának!

Szarvas Város Önkormányzata Csabacsűddel és Hu-
nyával közösen készíti el a három település közös 
Klímastratégiáját a “KEHOP 1.2.1. Klímastratégia 

kidolgozása és szemléletformáló klímakampány Szarvas, 
Csabacsűd és Hunya településeken” projekt keretében.

A klímastratégia célja, hogy helyzetelemzést készítsen a 3 
település üvegházhatású gáz kibocsátásairól és meghatározza a klí-
maváltozás legsúlyosabb rájuk néző problémaköreit. A helyzet-
elemzés után a stratégia célokat és intézkedéseket jelöl ki a tele-
pülések kibocsátáscsökkentésének és alkalmazkodóképességének 
növeléséhez.

A stratégia kidolgozása a 3 résztvevő település önkormányzatával 
közösen, az Energiaklub szakértői támogatásával történik. A 
klímastratégia kidolgozói most egy lakossági kérdőívezéssel kíván-
ják bevonni a folyamatba a települések lakosait is, hogy tapasz-
talataikkal és ötleteikkel hozzájáruljanak ahhoz, hogy lakóhelyük 
minél inkább klímabarátabb és élhetőbb legyen.

TÖLTSE KI KÉRDŐÍVÜNKET ÉS JÁRULJON HOZZÁ TELEPÜ-
L É S É N E K  K L Í M A -
VÁLTOZÁS ELLENI 
HARCÁHOZ! (A kitöltés 
kb. 5 percet vesz igény-
be.)

https://forms.gle/
Q8udBGY7
etvusXhu6

Teraszkönyvtár nyitás 
2021. április 19-én!
önyvtárunk 2021. április 19-től (hétfőtől) hétköz-Knapokon áll az olvasók rendelkezésére a könyvtár 
bejárata előtti teraszon, a következő könyvtári 

szolgáltatásaival: kölcsönzéssel, könyvek visszavételével, 
tájékoztató munkával.

Mindezt a közismert higiéniai előírások betartása mellett (kéz-
fertőtlenítés, maszk, 1,5 m-es távolságtartás) indítjuk újra. A 
visszahozott könyvek felületét fertőtlenítjük, és – a szakmai javas-
latok figyelembevételével – 72 órára “karanténba” helyezzük, azaz 
várakoztatjuk, mielőtt új olvasóhoz kerülhetnek. Ezek ismételt 
kölcsönzése 5 nap után lehetséges. Rendezvényeket, foglalko-
zásokat nem tartunk, fénymásolásra, nyomtatásra, szkennelésre 
sincs lehetőség. A könyvtár területén kizárólag a könyvtár 
munkatársai tartózkodhatnak.

A nyitás után az érvényes éves olvasójegyeket automatikusan és 
ingyenesen meghosszabbítjuk. Új olvasóinknak most ingyenes 
beiratkozási lehetőséget kínálunk.

Fontos tudni, hogy a zárva tartás alatt a kölcsönzések határidejét 
automatikusan meghosszabbítottuk, és nem számolunk fel 
késedelmi díjat.

A kölcsönözhető könyvekről könyvtárunk honlapján, a 
http://szarvasikonyvtar.hu/ oldalon elérhető OPAC katalóguson 
keresztül tudnak tájékozódni.

A  gyorsabb kölcsönzés érdekében küldje el e-mailben a 
szarvasikonyvtar@gmail.com e-mail címre, vagy jelezze telefonon a 
+36-66-312-745-ös telefonszámon könyvigényét, és mi össze-
készítjük.

Aki igényli, annak továbbra is házhoz visszük a könyveket a 
korlátozások ideje alatt szerda délutánonként.

Elérhetőségeink:

Telefon: 66/312-745

Internet: http://szarvasikonyvtar.hu/

Email: szarvasikonyvtar@gmail.com

Szolgáltatásainkat igénybe veheti:

H-K-Cs-P: 8:30 – 16:00

Sze: 14:00 – 18:00

Szo: ZÁRVA

Friss információkért kérjük, kövessék könyvtárunk honlapját: 
http://szarvasikonyvtar.hu/

Csatlakozzanak közösségünkhöz könyvtárunk Facebook és 
Instagram csoportjában:

https://www.facebook.com/szarvasikonyvtar

https://www.instagram.com/szarvasikonyvtar

Várjuk kéréseiket, kérdéseiket!
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Boldog Névnapot!

Április 23-án Béla

Április 24-én György

Április 25-én Márk

Április 26-án Ervin

Április 27-én Zita, Mariann

Április 28-án Valéria

Április 29-én Péter

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Április 23-án

Borostyán Gyógyszertár
(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 18:00-20:00

Április 24-én
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 12:00-20:00

Április 25-án
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 09:00-19:00

Április 26-tól 29-ig
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 18:00-20:00

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Munkanapokon délután 16 órától másnap 
reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti 

napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

Központi fax: +36-66/210-
063, +36-66/311-704

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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E-mail: szvid@szarvasnet.hu

Aranykönyv
„A szilárd kötelességtudat a jellem 

koronája.”

„
- Selgunov -
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„A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.”
- Reményik Sándor –

Dr. Posgay Elemér
1920-2021

Elemér Bácsi 101 évesen, 
gazdag földi pálya után 
pihent meg örökre. A régi 

ÖKI kutatói élcsapatához tarto-
zott, azokhoz, akik munkássá-
gukkal nemzetközi hírűvé tették 
a hazai agrárkutatás szarvasi fel-
legvárát. Élete Magyarország virá-
goskertjéből, a Nyírségből Újfe-
hértóról indult. Az agrár-tanul-
mányokat már a világháborús é-
vekben szívta magába, Debre-
cen-Pallag Gazdasági Akadé-
miáján, majd Mosonmagyar-
óvárott. Gyakornokként kezdett a 
Mezőhegyesi Állami Ménes-
birtokon. Majd 1943-tól 49-ig a 
Magyaróvári Mezőgazdasági Fő-
iskolán volt tanársegéd. 1949-től csaknem egy évtizedig a 
Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben tudományos 
osztályvezetőként dolgozott. Az '56-os forradalom szele is ott 
csapta meg. A forradalom leverése után két évvel került 
Szarvasra az ÖKI-be, előbb tudományos osztályvezetőként, 
majd egészen 1981-es nyugdíjba vonulásáig főosztályvezetőként 
ténykedett. Tudományos munkájának fókuszában a különböző 
takarmánynövények termesztési technikái, az öntözési vízigény 
kutatása, a pritaminpaprika és szárazbabfajok nemesítései álltak. 
84 tudományos publikációja jelent meg.

Színes közéleti egyéniség volt. 1956-ban szegedi munka-
helyén a Forradalmi Tanács Elnökévé választották. 1970-től '90-
ig a Szarvasi Városi Tanács tagjaként dolgozott a közjó 
érdekében. Emellett 1984-től '95-ig Szarvas Város Barátainak 
Körében vállalt elnökségi tagságot. Alapító elnöke volt a 
Szarvasi Városszépítő Egyesületnek, sokat tett a Virágos 
Szarvasért mozgalom sikeréért. 1989. október 23-án – az 
akkoriban éledő Néppárt részéről – gyújtó hangú beszédet 
tartott a Hősök szobránál. Munkásságát rangos szakmai és 
kormányzati kitüntetésekkel is elismerték. 1978-ban Szarvas 
Városért Érdeméremben, majd 1987-ben Oroszlány István-
emlékéremben is részesült.

Pályafutásáról és példaértékű családi életéről Hogy is volt? 
című érdekfeszítően izgalmas önéletírásában vallott. A 
regénynek is beillő sorozatot a szarvaisak 2020-ban a Szarvasi 7 
hasábjain olvashatták. Az írás méltó volt egy arany-, gyémánt-, 
vas- és rubintdiplomás agrármérnök és kutató életművéhez.

Gyermekei, unokái és dédunokái gyászában osztozva 
jellegzetes egyéniségét, kritikai humorát emlékünkben 
megőrizzük. Elemér Bácsi, béke poraidra! Áldás Békesség!

- Szenes János -

Nobik Erzsébet emlékére

AMagyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének 
Szarvasi régiója részéről dr. Király Katalin igazgató 
illetve Fábri Judit régióvezető adták közre a fájdal-

mas hírt április 17-én Nobik Erzsébet evangélikus Nagy-
tiszteletű Asszony haláláról.

Az Országos Evangélikus Egyház szlovák utazó lelkészeként is 
ismert evangélikus lelkész 1940-ben Szarvason született, 
általános és középiskolai tanulmányait is szülővárosában, a 
hajdani 1. sz. Általános Iskolában, majd a Vajda Péter Gim-
náziumban végezte.

Gazdag lelkipásztori pályáját az Evangélikus Teológiai 
Akadémia elvégzése után 1964-ben Galgagyörk-Váckisúj-
faluban kezdte. Majd Kondoroson, valamint a szarvasi gyü-
lekezetben segédlelkészként folytatta. Később Csaba-csűdön, 
majd Tessedik Ótemplomában lett parókus lelkész és esperes-
helyettes 1977-től. Szolgálata nagy részét a rendszer-váltás 
éveiben a szarvasi evangélikus iskola újraindítása körüli 
tárgyalások tették ki. Nyugállományba vonulása után lett elis-
mert utazó lelkésze egyházának.

Nemzetiségéhez mindhalálig hű maradt, munkatársként és 
elnökségi tagként is ténykedett a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségében, az Országos Szlovák Önkormányzatban és a 
Vallásügyi Bizottságban is. Alapító tagja volt a Vernostnak, a 
Szarvasi Szlovákok Kulturális Körének. Szívesen publikált az 
Evangélikus Életben és a Lelkipásztorban is. 1996-ban 
összeállította a „Dovolte Dietkám” című hittankönyvét a 
magyarországi szlovák gyermekek számára. Utolsó éveinek 
szolgálatai közül kiemelkedik az Újtemplomban a Reformáció 
500. évfordulóján tett tradicionális tót nyelvű szolgálata, amely 
során megrendítő szemléletességgel idézte meg a hajdani szar-
vasi tanyavilág életét, az ősök szokásait. Halálával azon egyik 
utolsó evangélikus lelkészek egyike távozott, aki még ere-
detiben ismerte és énekelte szolgálata során a Tranoscius 
énekeit.

Erzsike Néni, Nyugodjon Békében!
Emléke legyen áldott!

- Szenes János -
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

730 millió kapott Szarvas a 
„Kacsa-tó” és környéke 

fejlesztésére

Az Önkormányzat 730 millió forint összegű támogatásban 
részesül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága részéről a „Kacsa-
tó és környéke” komplex turisztikai fejlesztését szolgáló projekt 
megvalósítására. A minden vonatkozásában nagyszabású projekt-
ben egyebek között a hajdani „Bolza-kapu” rekonstrukciója, fásítás, 
járdaépítés, fedett közösségi tér kialakítása, palánkvár részletének 
rekonstrukciója is szerepelnek.

* * *

Harmincöt millió kulturális 
kárenyhítésre

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet Nkkft. 
ügyvezetője a napokban értesítette Babák Mihály polgármestert, 
miszerint a kulturális károk hatékony enyhítését célzó kormány-
határozat jegyében, a Szakmai Döntőbizottság 35 millió forint 
támogatásra találta érdemesnek az Önkormányzat megalapozott 
támogatási kérelmét. A támogatott tevékenységek 2020. január 21-
től 2021. december 30-ig valósulnak meg.

* * *

Megbeszélés Nemesi Pál 
kormánybiztossal

Babák Mihály polgármester április 20-án megbeszélést folytatott 
Szegeden Nemesi Pállal, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 
Komplex Fejlesztéséért Felelős – közelmúltban kinevezett – 
Kormánybiztosával Szarvas gazdasági-turisztikai és kulturális fej-
lesztési lehetőségeiről.

* * *

Javították a hibákat

Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető, valamint Szatmári Gábor 
ivóvízágazat vezető az Alföldvíz részéről az alábbiakban tájékoztatta 
Szarvas polgármesterét:

„Tisztelt Polgármester Úr!
A 2021.04.01-én érkezett Szarvas, Körös utcában ivóvíz minőség 

romlással kapcsolatos bejelentésre az alábbi tájékoztatást adjuk:
A vízminőség romlás bekövethezhet az ivóvízvezeték belső falán 

képződő üledéken: vas, mangán, korrózió hatására képződő 
ásványi bevonatban, lebegőanyag-részecskék felületén kialakuló 
ún. biofilm réteg időszakos leválásával, amit előidézhet a 
vezetékben lévő vízáramlás megváltozása - pl. csőtörések során a 
hálózat kiszakaszolása. Ez a biofilm leválás okozhat különböző 
esztétikai problémákat, például kellemetlen íz- és szaghatás, 
zavaros, üledékes víz.

A megfelelő ivóvíz minőség helyreállítása érdekében az érintett 
területen az ivóvízhálózat tűzcsapon keresztül történő öblítését 
végezték el kollégáink, melynek eredményeképpen további panasz 
az érintett területről nem érkezett.

Kérjük segítségét a lakosság tájékoztatásában, hogy amennyiben 

újabb vízminőségi panasz merülne fel, az azonnali kivizsgálás és 
szükséges beavatkozás érdekében az alábbi 0-24 óráig ingyenesen 
hívható telefonszámon történjen a hiba bejelentése: 06-80-922-
333.”

* * *

Növekvő átoltottsági adatok

Folyamatosan nő az átoltottsági arány az önkormányzati-
kistérségi intézményekben és gazdasági társaságokban, derül ki 
Boross Árpád Bence április 14.-i jelentéséből. A KKTT Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményénél ez 41,86%-ot, a Szarvasi Család- és 
Gyermekjóléti Központban 56,52%-ot, a Polgármesteri Hivatalban 
52,44%-ot, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje esetében 40%-ot, a 
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 
vonatkozásában 4,35%-ot, a Cervinus Teátrum Művészeti Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-ben 47,83%-ot, a Szarvasi Gyermekélelmezési 
Nonprofit Kft.-ben 37,93%-ot, a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.-ben 
54,55%-ot, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft.-ben 76,19%-
ot jelentett. A Szarvasi Turisztikai Kft. 3 fős dolgozói létszáma átesett 
a fertőződésen, ezért náluk még 0%-os az átoltottság. A 394 fős 
összlétszámból 191 fő vette fel a védőoltást, így április 14-én 48,48% 
volt az átoltottsági átlag.

* * *

Elbontják a kerítést

Szarvas Város Önkormányzata megvásárolta az Üdülő sétány 4. 
sz. alatti ingatlant. A területén lévő felépítményt, kerítést a 
közeljövőben elbontják, így a terület későbbiekben a Kacsa-tó és 
környéke komplex fejlesztése részeként új funkciót kap. A 
beruházás elkészültéig az ingatlan zöldterületének ápolására a 
KOMÉP kapott megbízást.

* * *

Tervezési konferenciák

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke április 15. és április 20. között járási szintű konferenciát 
hívott össze a megye járási székhelyein a 2021-2027-es progra-
mozási időszak tervezésére vonatkozóan. Szarvason erre április 19-
én került sor.

* * *

Pályázati útfejlesztést kérnek a 
Tanya III. külkerületben

A Tanya III. külkerületben élő lakosok, ingatlantulajdonosok és 
agrárvállalkozók – Skorka Mihály, Oroszkiné Szín Katalin, Oroszki 
Norbert, Balatoniné Medvegy Anna, Balatoni László, Skorkáné 
Tobak Zita, Oroszki Mihály, Oroszki Marietta – kezdeményezték 
Babák Mihály polgármesternél, hogy az Önkormányzat az 
ingatlanuk illetve vállalkozásuk megközelítését szolgáló utat 
vegyék fel a pályázati fejlesztések sorába. A tervezett út hossza 260 
méter, állapota szerint kővel kirakott. A jelenlegi állapot kialakítását 
és fenntartását a kezdeményezők önerőből végzik. Mint azt 
megfogalmazták, elképzelésük támogatása esetén a szükséges 
önerővel készek hozzájárulni a beruházáshoz.
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A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának

Állásajánlatai
ovábbi információkért kérjük keresse a Békés Megyei TKormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát: 
Szarvas, Szabadság utca 25-27., telefon: (+36) 66/795-104, e-mail: 

szarvas.foglalkoztatas@bekes.gov.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Kedd: 8:00-12:00, Szerda: 8:00-12:00, Csütörtök: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00.

Állati takarmányt előállító gép 
kezelője

Általános karbantartó (2)
Általános karbantartó

Bolti eladó
Dohányárudai eladó

Egyéb műszaki foglalkozású
Energetikus

Építőipari segédmunkás
Fejő

Földmunkagép és hasonló 
könnyű- és nehézgép kezelője
Gépjármű- és motorszerelő, -

javító
Gumiabroncs-felszerelő

Gyorséttermi eladó
Hordár, csomagkihordó

Húsfeldolgozó
Intézményi takarító és kisegítő

Jogász, jogtanácsos
Kertépítő kertész

Konyhai kisegítő (4)
Kőműves (2)

Kőműves
Mezőgazdasági technikus

Pék
Pincér (2)

Rakodómunkás
Szakács (3)

Szarvasmarha-telepi gondozó
Társadalombiztosítási és 

segélyezési hatósági ügyintéző
Tehergépkocsi-vezető, 

kamionsofőr
Vendéglátó tevékenységet 
folytató egység vezetője

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója

Lezárták a szabadstrand előtti 
járdaszakaszt

Az életveszélyessé vált fák kivágása és a járda nehezen járható és 
balesetveszélyes volta miatt a napokban lezárták a szabadstrand 
előtti járdaszakaszt. Annak veszélyességét és nehezen járhatóságát 
néhány héttel ezelőtt Csanádi László önkormányzati képviselő már 
írásban jelezte Babák Mihály polgármesternek. Jelen helyzetben a 
Kacsa-tó és környéke komplex fejlesztésére elnyert 730 milliós 
összeg felhasználásával ennek a veszélyes járdaszakasznak javítása 
is megtörténik.

* * *

Szarvas is a támogatók között

A napokban érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba a Rákóczi 
Szövetség folyóirata, a Rákóczi Hírvivő ezévi első száma, amely 
egyebek között tartalmazza a magyar iskolaválasztási programot 
2020-ban támogató települések névsorát. Ebből kitűnik, hogy 
Békés megyéből Szarvas mellett Békéscsaba, Csabaszabadi, 
Csorvás, Gyomaendrőd és Nagyszénás önkormányzatai támogatták 
a határon túli magyar gyermekek anyanyelvi taníttatását, közelebb-
ről az elsős korosztály magyar iskolába történt beírattatását.

* * *

Grafikus táblák készülnek

Mint korábban már megírtuk, 2 db 3x2 méter méretű idegen-
forgalmi tábla kerülhet az M44-es mellé. Az egyik a Békéscsaba felé 
vezető jobb oldalra, a Gödényhalmi pihenő kijáratának közelébe. A 
másik pedig a Kecskemét felé vezető bal oldalra, a Kardosi pihenő 
kijáratának közelébe. A végső megoldásban a táblák az ország 
egészében bevált barna-fehér grafikával ábrázolják a Szarvasi Vízi 
Színházt, az Erzsébet-hidat és a mocsári ciprusokat. A táblák 
kihelyezéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség megadta a szakmai 
hozzájárulást, a műszaki paraméterek elfogadása a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. hatáskörébe tartozik. S amint az illusztrációban jól 
látható, a táblák tartalmazzák a Szarvas feliratot is.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Gyermekfelügyelet, szociális ellátás

Az április 4. és április 9. közötti időszakban az alábbiak szerint 
alakult a gyermekfelügyeletben illetve szociális ellátásban 
részesülő gyermekek száma. A Benka 17 óvodása és 11 iskolása volt 
érintett. A Fő tériben nem kértek felügyeletet. A Gál Ferenc 
Egyetem óvodájában 10 gyermekre felügyeltek. Iskolájukban nem 
kértek felügyeletet. A Kossuth utcai önkormányzati óvodában 6 
gyermeket felügyeltek. A Szlovák óvodájából 16 gyermek, míg az 
iskolából 24 gyermek volt felügyelet alatt. A Bölcsődében 39 
kisgyermeket láttak el. A Gyermekélelmezésnél 400 adag étel 
készült. A Családsegítőben 536 fő volt az ellátottak száma.

* * *

Karsai Béla és Klimaj Attila megbízása

Babák Mihály polgármester megbízta Karsai Béla városigazgatót 
és Klimaj Attila útreferenst a Publimont Kft. által telepítendő új 
buszvárók és reklámtáblák telepítéséből fakadó önkormányzati 
feladatok ellátásával.

* * *

Csomagosztás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei 
Kirendeltsége április 19-én újabb csomagosztást végzett Szarvason. 
A kiosztás során 23 db tartós élelmiszercsomagot juttattak hátrányos 
helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de 
intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves gyermekek családja 
részére.
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A kommunális és a zöldhul-
ladék elszállítására 2021. május 
6. napjától minden héten csü-
törtöki napon kerül sor, a sze-
lektív hulladék elszállítása ha-
vonta egyszer, a hónap ne-
gyedik csütörtökjén történik. A 
zöldhulladék elszállítására e-
dényzet nem biztosított, azt az 
ürítési napon 240 l-es áttetsző 
zsákban kell reggel 6 óráig 
kihelyezni. A közszolgáltatás 
díja: 3.834,- Ft/negyedév. A 
kezdeményezés 164 családot é-
rint, akik a szelektív és kommu-
nális gyűjtőedényzetet a Közép-
halmi Misszióban 2021. április 
15-16. napján 10-18 óra között 
ingyenesen vehették át a 
Covid19 vírushelyzetre tekin-
tettel szigorú óvintézkedések 
betartása mellett. A tömeges 
megjelenés elkerülése érdeké-
ben az érintett ingatlantulaj-
donosok előzetesen írásban ér-
tesítést kaptak az átvételi nap 
időpontjára vonatkozóan. Itt 
kerültek kiosztásra az edény-
zetek 17 roma család részére is, 
akik az önkormányzat folya-
matos ellenőrzésének köszön-
hetően kerültek bevonásra a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásba.  A szerződések meg-
kötése a helyszínen a DAREH 
BÁZIS Hulladékgazdálkodási 
NZrt. négy ügyfélszolgálati 
munkatársa jelenlétében tör-
téntek, az önkormányzat két 

munkatársa pedig az óvintéz-
kedések betartásában nyújtott 
segítő közreműködést. A ked-
vezőtlen időjárás ellenére 117 
ingatlantulajdonos jelent meg 
szerződéskötés és a gyűjtőe-
dények átvétele céljából. Lehe-
tőség volt az életvitelszerűen 
egyedül élő természetes szemé-
lyeknek 60 literes űrtartalmú 
kommunális gyűjtőedény i-
génylésére, amely lehetőséggel 
6 lakos élt. Természetesen az 
önkormányzat az itt élő 70. 
életévét betöltött, a szolgálta-
tással érintett ingatlanban e-
gyedül élő 121.125,- Ft alatti 
havi jövedelemmel rendelkező 
személy kérelmére is átvállalja a 
közszolgáltatási díj megfi-
zetését. A díj átvállalását a Szar-
vasi Polgármesteri Hivatalban 
(5540 Szarvas, Béke u. 1.) 
Kozák Ildikó szociális ügyin-
tézőnél kérelemmel és a Magyar 
Államkincstár Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság tárgyévre vonat-
kozó jövedelemigazolás máso-
latával kell kezdeményezni.

2021. április 1. napjával 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződéssel 
rendelkeznek azok az ingat-
lantulajdonosok is, akik nem 
jelentek meg.  Számukra 
szelektív- és kommunális e-
dényzet igénylésére a továb-
biakban a DAREH Bázis Hul-

ladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. 5540 Szarvas, Vasút u. 67. 
1/5. szám alatti irodájában (régi 
Bútorbolt épületében) legko-
rábban 2021. május 10. napjától 
ügyfélfogadási időben (kedd és 
péntek 9.00-14.00 óra között) 
lesz lehetőség, továbbá felvilá-
gosítást kérhetnek a DAREH 
Zrt. munkatársaitól a 06-66/447-
150-es telefonszámon vagy a 
https://www.dareh.hu oldalon 
tájékozódhatnak. Az ügyfél-

szolgálat szünetelése alatt e-
dényzet hiányában a kommu-
nális hulladékot 120 l-es, a 
szelektív hulladékot 240 l-es 
áttetsző zsákban helyezhetik ki 
az ingatlanuk elé legkorábban 
2021. május 6. napjától ürítési 
napokon reggel 6 óráig.

2021. május 10. napjától az 
Endrődi út melletti konténer 
elszállításra kerül az illegális 
hulladékelhelyezés felszámo-
lása érdekében.  

A Tanya IV. kerület Mol-kút 
mögötti részén a gyűjtőpontos 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás továbbra is biztosított, 
mivel az út alkalmatlan a hulla-
dékgyűjtő gépjármű közleke-
désére. Az ott élő lakosság-
számra (46 fő) tekintettel a 
Pillangó Büfé melletti közterü-
leten lévő 1 db 1100 l-es kon-
téner mellé további 1 db 1100 l 
űrtartalmú konténer került ki-
helyezésre.

Szarvasi

Polgármesteri Hivatal

Aszódi Éva osztályvezető

Hulladékgyűjtő edények osztása
a Középhalmi Misszióban

Szarvas Város Önkormányzata kezdeményezésére a 
házhoz menő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
kiterjesztésre kerül a város külterületének az Endrődi 

úti, Középhalmi és Rózsás major részein.
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Szén-monoxid-érzékelő jelzett 
Szentesen

Még múlt csütörtökön a délelőtti órákban Szentesen a Dr. Mátéffy 
Ferenc utcában CO érzékelő jelzett be.

A kiérkező szentesi hivatásos egység és a Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat munkatársai kimutatták a mérgező gáz jelenlétét 
a levegőben. A gázszolgáltató munkatársa a nyílt égésterű 
gázkazánt leválasztotta a fogyasztásról, személyi sérülés nem 
történt.

* * *

Hurokkal fogott őzet

Állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség 
és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 67 éves 
büntetlen előéletű szarvasi férfi ellen.

Az idős férfi a tulajdonát képező, Szarvas külterületén található, 
kerítéssel teljesen körbe nem kerített, fás-bokros növényzettel sűrűn 
benőtt telkén egy sodort drótból készült hurkot helyezett ki a talajtól 
kb. 1 méter magasságba. A kihelyezett hurokba a 2020. március 22-
ét megelőző napokban egy európai őzsuta (Capreolus capreolus) 
akadt fenn, és elpusztult. A hurok fojtó hatása az európai őzsutának 
elpusztulása előtt különös szenvedést okozott, mivel a hurok jellege 
és kialakítása folytán hosszan tartó, elhúzódó fájdalmat eredmé-
nyezett a vergődő állatnak.

* * *

Villanyoszlop állította meg

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2021. április 
17-én, a kora esti órákban Mezőtúr belterületén.

Egy 24 éves helyi lakos közlekedett személygépkocsival, egy fő 
utasával a Cs. Wágner úton. Haladása során az egyenes vonal-
vezetésű úton járművével megcsúszott, az úttestről lesodródott, és 
az árok mellett lévő beton villanyoszlopnak ütközött. A sérülteket 
kórházba szállították és megállapították, hogy a baleset 
következtében a gépkocsi 16 éves utasa – az elsődleges orvosi 
vélemény alapján – súlyos, míg a gépkocsi vezetője könnyebb 

sérüléseket szenvedett. A járművezető ellen közúti baleset 
gondatlan okozása vétség miatt az eljárás megindult.

* * *

Ütközés Gyomaendrődnél

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. április 
13-án egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre.

Gyomaendrőd külterületén, 13 óra körül összeütközött egy 
személyautó és egy tehergépkocsi. A balesetben az autó egyik utasa 
könnyű sérülést szenvedett.

* * *

Csalás miatt körözték

Szarvason, a Zrínyi Miklós utcában 2021. április 19-én 12 óra 15 
perc körül a rendőrök elfogtak egy monori férfit, akinek csalás miatt 
több rendőrkapitányság a körözését rendelte el. A 20 éves férfit a 
rendőrjárőrök előállították a Szarvasi Rendőrkapitányságra, és a 
nyomozók gyanúsítottként kihallgatták.

COVID-19 Szarvas
2021. április 7-14. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahét alatt 111 mintavételt kértek, amiből már biztosan 85 
pozitív lett, megérkezett az eredménye. Több 

eredményt még várnak.
Jelenleg 9 személy van kórházban, az elmúlt hét óta pedig 

többen hazajöttek onnan.
2 szarvasi lakos sajnos elhunyt.
A gyermekorvosok 20 alkalommal kértek mintavételt, amiből 

eddig 2 pozitív lett, több eredményt még várnak.
Védőoltásokat ezen a héten az orvosi rendelőkben nem 

adtak be, de nagyon sok előzetesen oltásra regisztráló személyt 
küldtek az oltópontokra.

A háziorvosok nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a 
védőoltás beadására akár az elsőt, akár a másodikat kapja 
valaki, akár a háziorvosi rendelőkben, akár az oltópontokon 
történik az oltás, vigyék magukkal az emberek a beleegyező 
nyilatkozatot, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatot és segíti 
az egészségügy munkáját.

Aki elveszítette a nyomtatványt, az vagy a polgármesteri 
hivatal portáján eléri, vagy az internetről le tudja azt tölteni.

Háziorvosaink arról is tájékoztattak, hogy nagy a leter-
heltségük a többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de 
egyelőre még győzik energiával. Jelenleg a polgármesteri 
hivatal egy munkatársa segíti az adminisztrációs feladatokat.

Tudomásunk szerint azok a szarvasi pedagógusok, akik 
regisztráltak, mindannyian megkapták a védőoltás első részét.

A regisztrált 65 éven felüliek közül szinte mindenki megkapta 
már a védőoltást, mostanra a 60 év alatti regisztráltak kapják 
meg azokat.

Petneházi Andrea
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A könyv napja április 23.

Az olvasás gyönyörűség
Mottó: „A könyv a legnagyobb varázslat, minden csoda 
bennne van, ami eddig volt és ezután lesz… mert aki olvas, 
szabad lesz.” (Csukás István író)

Ezerkilencszázkilencven-
ötben az UNESCO április 
23-át A Könyv Napjává 

nyilvánította katalán javaslatra. 
Április 23-án halt meg William 
Shakespeare és Miguel de Cer-
vantes. A nap célja, hogy fel-
fedezzük az olvasás szépségét 
és ösztönözzük egymást a 
könyvek forgatására.

Az emberiség köszönettel 
tartozik Johannes Gutenberg 
német feltalálónak a könyv-
nyomtatás feltalálásáért. Szabó 
Lőrinc így vall „Olvasás” című 
versében:
„Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam, körém, s egyre 

közelebb,
könyveken át a Világ Fényeit:
éj-nap olvastam.”

Vörösmarty kérdi: „Ment-e a 
könyvek által a világ elébb?” 
„Gondolatok a könyvtárban” cí-
mű költeményében. A válasz 
evidens, igen.

E bevezető után arról írok, 
hogy milyen szerepet játszott a 
könyv, az olvasás szüleim éle-
tében és az enyémben. Paraszt-
családból származom. Nagyszü-
leim már írni, olvasni tudó em-
berek voltak. Édesapám nagyon 
szeretett olvasni. Az ismeretter-
jesztő, tudományos műveket, 
útleírásokat, valamint történel-
mi témájú könyveket szerette 
olvasni. A világ dolgairól igen 
tájékozott ember volt. Egy szar-
vasi ügyvéd ismerősétől kapott 
kölcsön könyveket. Ezeket mi, 
gyerekek is olvashattuk. Szi-
gorú volt e tekintetben is. Kö-
telező volt a kézmosás, mielőtt 
kézbe vehettük a könyvet. Be 
kellett csomagolni olvasás előtt. 
Erre a célra a Szabad Földet 
használtuk, csak ezt az újságot 
járattuk. Kötelező volt a könyv-
jelző használata. Nem volt sza-
bad a lapot behajtani jelzésként, 
hogy hol tartunk az olvasásban. 
Saját könyvkészletünk csak 
Szent Bibliából és a kalendá-
riumból állt. Nem azért nem 
vettünk könyvet, mert nem volt 
rá igényünk, hanem mert nem 
jutott pénzünk rá. A Biblia a 
legszebb, legszentebb, legtöbb 
nyelvre lefordított könyv. 670 
nyelvre fordították le. A világon 
6900 beszélt nyelv létezik.

A szarvasi tanyavilágban, Kö-

zéphalmon laktunk. Ott műkö-
dött akkor egy ún. olvasókör. 
Mint görög agora, ez a tanyasi 
embereknek olyan találkozó-
hely volt. Ott újságokat járattak, 
könyveket lehetett onnan köl-
csönözni. A parasztemberek 
hetenként néhány alkalommal 
esténként ott összejöttek, be-
szélgettek, megvitatták ügyes-
bajos dolgaikat, politizáltak. Az 
olvasókör 1949-ig működött az 
ószőlői iskola telkén, a kereszt-
út mellett a Középhalmi Álta-
lános Iskola felépítéséig. Én is 
odajártam iskolába. Ma közös-
ségi házként működik.

Édesanyám, a drága Mama is 
szívesen olvasott volna, csak er-
re neki nem volt ideje az 5 gyer-
mek nevelése, a 7 tagú család 
ellátása mellett. Ő csak vasár-
nap délutánonként engedhette 
meg magának, hogy olvasson. 
Ilyenkor a Szent Bibliát olvas-
gatta nagy buzgalommal, mert 
igen mély vallási érzelmű volt.

Amikor iskolába kerültem, 
csak tótul tudtam, mert mi ott-
hon mindig tótul beszéltünk. 
Fél év alatt annyira megtanul-
tam magyarul, hogy a „Pajtás” 
című újságban megjelent ke-
resztrejtvény megfejtésekhez is 
hozzáláttam. Igen ám, csak nem 
igen boldogultam vele, mert 
nem voltam tisztában a víz-
szintes és a függőleges fogal-
makkal. Bátyám – aki ekkor már 
7.-es volt – magyarázta el, hogy 
a vízszintes olyan, mint a mos-
dótálban a víz, a függőleges 
pedig olyan, mint amikor egy 
madzagra rákötünk egy kis súlyt 
és az lefelé húzza. Ám a végén 
hozzátette, aki még azt sem tud-
ja, mi a vízszintes és függőleges, 
az ne akarjon rejtvényt fejteni. 
Az idősebb testvér sokszor úgy 
véli, neki joga van kioktatni a 
fiatalabbat.

Amióta gyermekkoromban el-
sajátítottam a betűvetés tudo-
mányát, attól kezdve vagyok 
szenvedélyes betűfaló. Az olva-
sás és írás öröm számomra. 
Szeretem a könyvet, mert az a 
tudás forrása. „Egy jó könyv egy 
emberi lélek legtisztább lénye-
ge” – írta Carlyle, Thomas angol 
író.

7. osztályos koromban beirat-
koztam a Városi Könyvtárba. 

Mivel tanyán laktunk a várostól 
kb. 7 km-re, úgy 14 km 
gyaloglás várt rám, ha könyvtári 
könyvet akartam kölcsönözni. 
Kerékpárja akkor az egész 
családnak nem volt. Az '50-es é-
vekben akkor nagy volt a sze-
génység. A Városi Könyvtár 
akkor az Árpád Szálló túlol-
dalán levő kultúrházban mű-
ködött. Nagy bánatomra egy-
szerre csak 3 könyvet lehetett 
kölcsönözni.

Nehéz kezdés után – mivel 
nem ismertem a magyar nyelvet 
elsős koromig – szenvedélyes 
olvasó és írogató vagyok. A Paj-
tás újság tudósítója voltam. He-
tedikes koromban részt vettem 
a Pajtásban meghirdetett Nyelv-
csiszoló pályázaton. A többfor-
dulós feladatok megoldásával 
én is – két társammal együtt – 
első helyezést értem el. Rettentő 
boldog voltam, mert 10 kötetes 
kiskönyvtárat nyertem. Addig 
csak azok a könyveim voltak, 
amelyeket az egyes tanév végén 
jutalmul kaptam.

Az egész életemet végigkíséri 
az olvasás és írás szeretete, 
kényszere. Mindig vonzottak a 
könyvek. Az általános iskolai és 
a tanítóképzős éveimben is ha 
csak tehettem, olvastam.

Gyomai pályakezdő tanítós-
kodásom idején (6 éven át) 
letéti könyvtárat szerveztem és 
kezeltem a tanyasi iskolában. 
Budapestre kerülve gyakorló 
pedagógus koromban mindig 
volt osztálykönyvtáram. Tulaj-
donképpen szabadpolcon vol-
tak a tanulók által behozott 
könyvek. Minden tanítványom 
annyi könyvet hozhatott be, a-
mennyit akart, amit ő már ki-
olvasott. Szabadon lehetett ven-
ni tanítási órán is, aki már kész 
volt az írásbeli feladattal. Soha 
egy könyv nem veszett el! Haza 
is lehetett vinni egy-egy köny-
vet. Tanítványaim becsületbeli 
dolognak tartották, hogy visz-
szahozzák az elolvasott köny-
vet. Mikor negyedikben tanév 
végén megkérdeztem tőlük, 
hogy hazaviszik-e a behozott 
könyveiket, azt javasolták, a-
jánljuk fel az iskolai könyvtár 
részére. Így is tettünk. Igen 
büszke voltam akkor is a tanít-
ványaimra.

Budapesten 10 éven át voltam 
iskolai könyvtáros, majd 3 éven 
át a XIX. kerületi iskolai könyv-
táros szakfelügyelő.

Sokáig nem engedhettem 

meg magamnak – anyagi hely-
zetem miatt -, hogy megvegyek 
egy-egy nekem tetsző könyvet. 
Ma már igen. Könyvespol-
comon ott sorakoznak az ál-
talam kedvelt írók, költők mű-
vei. Az olvasás és írás szenve-
délyemmé vált. Gyakorló pe-
dagógus koromban is írtam. A 
tanítással, neveléssel kapcso-
latos tapasztalataimat adtam 
közre különböző pedagógiai 
szaklapokban. Nyugdíjazásom 
után Szarvasra költöztünk. Mi-
óta egyedül maradtam és a laká-
somhoz vagyok kötve, minden 
szabadidőmet olvasással és írás-
sal töltöm. Figyelemmel kísé-
rem a sajtóban megjelenő írá-
sokat, híreket, különösen a 
helyi sajtótermékeket. Vélemé-
nyemet a világról, a világ ese-
ményeiről olykor meg is írom. 
Ezek az írásaim gyakran meg-
jelennek a helyi hetilapokban. A 
szüleimről szóló hosszabb 
terjedelmű visszaemlékezé-
semet folyamatában közölte a 
szarvasi helytörténeti folyóirat. 
Nem tudom elképzelni nap-
jaimat olvasás és írás nélkül, 
mint ahogy étel, ital, alvás és 
baráti kapcsolatok nélkül sem. 
Létszükségletté, létfontossá-
gúvá vált számomra, még most 
80 évesen is.

Babits Mihály írja „Ritmus a 
könyvről” című versében:
„Óh, ne mondjátok azt, hogy a 

Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és 

az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint 

az ember –
így él: emberben könyv, s a 

Könyvben az Ember.”
Záróakkordként álljon itt Vö-

rösmarty Mihály „Gondolatok a 
könyvtárban” című csodálatos 
és igen tanulságos versének 
néhány befejező sora:
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa 

áll.
Ha azt kivívtuk a mély süllye-

désből
S a szellemharcok tiszta suga-

ránál
Olyan magasra tettük, mint le-

het,
Mondhatjuk, térvén őseink po-

rához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka 

volt!”

Csapó Imréné
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Esetleges önkormányzati 
észrevételek

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Nemzeti Földügyi Központ 
illetékes főosztálya a múlt év októberében eredményes ellenőrzést 
végzett Szarvason az Önkormányzat által vagyonkezelt földte-
rületek vonatkozásában. Azokat rendben találták. A napokban az 
ellenőrzési jegyzőkönyv tervezetét esetleges észrevételek megtétele 
kapcsán megküldték Szarvasra.

* * *

Módosult a vállalkozási 
szerződés

Az Önkormányzat és az MVM Mobility Kft. módosította a még 
2018 decemberében megkötött vállalkozási szerződést, amely a 2 
db 2x22 KW kimeneti teljesítményű, váltakozó áramú, gépjárművek 
töltésére alkalmas, bárki által hozzáférhető elektromos töltőállomás 
öt év határozott időtartamra szóló üzemeltetésére és karbantartására 
vonatkozik. A módosítás lényegében a számlák 30 napos határidejű 
kifizetésére vonatkozik.

* * *

Online interjút kérnek

A PWC Magyarország Kft. Budapest 30 perces online interjút kért 
Babák Mihály polgármestertől a Békés Airport fejlesztési 
koncepciója kapcsán. Ebben az évben új szakaszába lépett a 
békéscsabai repülőtér rekonstrukciójának előkészítése.

Olvasni jó!
A Városi Könyvtár áprilisi 

könyvajánlója

árjuk Önt is új könyveinkkel, állandó szolgáltatásainkkal, Vrendezvényeinkkel, melyről tájékozódhat honlapunkon: 
www.szarvasikonyvtar.hu

Könyvajánló a VÁROSI  KÖNYVTÁR újonnan 
beszerzett könyveiből:

Ismeretterjesztő irodalom:
Daly, F.: A szövés alapjai szövőkereten – technikák, minták és 

modell-leírások kezdőknek
Davidji: Stresszmentesítés – útmutató a személyes felemel-

kedéshez, a tartós elégedettséghez és az elme nyugalmához a 
való világban

Gillbro, J.: Bőrünk egészsége – kézikönyv tévhitekről és az 
igazságról

Mucsi Zoltán – Bérczes László beszélgetőkönyve
Petanen, J.: Hajfonás kezdőknek és haladóknak
Vissaritis, L.: A mentett kutyád – gyakorlati útmutató az 

örökbefogadáshoz, képzéshez és az örömteli, közös élethez

Szépirodalom:
Chamberlain, D.: Ellopott házasság
Montefiore, S.: Visszatérés Toszkánába
Quick, M.: All together now – A remény turnébusza
Thor, B.: Az idegen ügynök
Urbánszki L.: Vérszerződés – A Honfoglalás-sorozat 1.
Wright, L.: Október végén

Gyermekirodalom:
Awdry, R. W.: Sodor lakóinak nagy könyve – Thomas, a 

gőzmozdony és több mint 50 barátja
Finy P.: Bodzaszörp – mesék nagymamákról és nagypapákról
Kinney, J.: Rowley Jefferson Bitang Király kalandja
Littler, J.: Zúzmaraszív
Martinez, E.: Illatos böngésző
Szeghy K.: Nagy szupererőkönyvem – mesék az udvariasságban 

és a helyes viselkedésben rejlő erőről

Elérhetőségek:
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár
5540 Szarvas, Vajda P. u. 26. Pf. 108.

Tel.: 66/312-745
E-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com
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Közterületfelügyeleti 
intézkedések

Április 6-tól április 9-ig

Blaskó Péter közterületfelügyelő a Damjanich utcán végzett 
ellenőrzést közterületen szabálytalanul tárolt gépjármű kapcsán. A 
gépjárművet az üzembentartó elszállította. Szintén közterületen 
szabálytalanul tárolt gépjármű kapcsán írásban figyelmeztette 
annak tulajdonosát.

A Vörösmarty utcán építési-bontási hulladék engedély nélküli 
elhelyezésének ellenőrzését végezte. Kiderült, az érintett rendel-
kezik közterülethasználati engedéllyel.

Továbbra is napi rendszerességgel ellenőrizte a Benka utcai, a 
Jókai lakótelepi és a Szentesi úti lakóparki szelektív hulladék-
gyűjtőket. A közterületekre az adott időszakban nem helyeztek el 
illegális szemetet. Ugyanezt állapította meg a Béke lakótelep előtti 
elszállított konténer helyén. Ott hulladékelhelyezés nem történt.

Nem szűnt meg a Vasútállomás buszmegállójánál a háztartási 
hulladék illegális elhelyezése a szemétgyűjtő kőedénybe.

A piac területén és a város más pontjain 24 alkalommal élt szóbeli 
figyelmeztetéssel a maszkviselésre vonatkozóan.

Folytatta napi területbejáró ellenőrzéseit a Vida-tó környékén.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Hársfa utcán közterület-
használati engedélyt ellenőrzött. Az engedély lejárta után a 
tulajdonos elpakolta az építőanyagot. Közigazgatási hatósági 
eljárást kezdeményezett a Fácán utcában a felszólítás ellenére is 
gondozatlanul maradt zöldterület miatt. Szintén a Fácán utcán a 
tulajdonos a közterülethasználati engedély lejárta után elpakolta az 
ott tárolt építési törmeléket.

A Zrínyi utcában felszólításra az érintett ingatlantulajdonosok 
közterülethasználati engedélyt kötöttek.

A Jókai utcán közterületen szabálytalanul tárolt gépkocsit 
ellenőrzött vissza. A tulajdonos eleget tett az írásbeli felszólításnak.

A piac területén és a város más pontjain 17 alkalommal tett 
figyelmeztetést maszkviselésre vonatkozóan.

Janecskó János mezőőr általános ellenőrzéssel végzett 
területbejárást a Tanya II. és Tanya III. külkerületben. Hatósági 
bejelentést tett a Tanya III.-ban illegális szemét magánterületen 
történt elhelyezése miatt.

Szintén illegális szemét elhelyezése miatt intézkedett a Tanya II.-
ben. Nyolc alkalommal tett figyelmeztetést maszkviseletre a város 
területén.

Bracsok István mezőőr Tanya III., Tanya IV., Tanya V., Tanya 
VI., Tanya VII.-ben végzett rendszeres hatósági területbejáró 
ellenőrzést. Emellett Tanya III., Tanya IV., Tanya V., Tanya VII.-ben 
ellenőrzött önkormányzati földeket és utakat.

Vadkamera ellenőrzést és telepítést végzett és figyelt meg 2 
alkalommal belterületen. A Szervezési Osztállyal közösen 
ellenőrzött Tanya IV. és V.-ben a DAREH Bázis Zrt. irányában. 
Tizenhárom ízben tett figyelmeztetést a város területén maszk-
viselésre vonatkozóan.

Székelyes sikerek a 
Birkózó Gálán

Iskolánk (GYSZC Székely Mihály Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium, Szarvas) tanulói a Szarvasi 
Birkózó Egyesület színeiben Budapesten, egy Birkózó 

Gálán mérték össze erejüket más klubok versenyzőivel.

A járványhelyzet miatt több mint fél éve nem voltak versenyen a 
fiúk, így már nagyon várták ezt a lehetőséget.

Tóth Patrik 10. D osztályos tanuló az összes mérkőzését 
megnyerve az első helyen végzett súlycsoportjában.

Tóth Dominik 12. C osztályos diákunk két nyert és egy-egy 
vesztes mérkőzéssel a második helyezett lett.

Szpisjak Bence 9. C és Szijártó Mandel 12. C osztályos tanulók 
pedig bronzéremmel térhetett haza.

„Nekem nagymértékben hozzájárult a felkészülésemhez ez a 
Gála, mivel olyan technikai elemeket is alkalmaztam, amiket 
egyébként nem mernék csinálni egy rangos versenyen. 
Felszabadultabban ment a birkózás. Annak ellenére, hogy voltak 
vesztes meccseim, sok tapasztalatot szereztem. Úgy mentem fel 
birkózni, hogy vagy nyerek vagy vesztek, de rá fogom erőltetni az 
ellenfelemre azt a birkózó stílust, amit edzőmmel közösen 
kigondoltunk.” – mondta Szíjártó Mandel.

Gratulálunk, további jó felkészülést kívánunk a fiúknak!

Köszönjük edzőjük, Sükösd Attila lelkiismeretes munkáját.

Rohonyné Urbancsok Zsuzsa

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Hová kerülnek a Publimont Kft. 
reklámfelületes új utasvárói?

Egy a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara elé, egy másik a 
túloldali utasváró helyére. Két darab a Szabadság útra a vásártéri 
illetve a lakótelepi oldalra a vasúti átjáró közelében. Két darab az 
Állomás térre, egy pedig a Csabai útra a „Mezőgép” megállóba.
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A közel hét évtized alatt nem-
csak a helyszín változott meg, 
de bank is átalakult, tőzsdére 
lépett és az arculata is többször 
átalakult. A mindennapjainkban 
betöltött szerepe azonban máig 
változatlan, hiszen a bank köz-
reműködése nélkül szinte el-
képzelhetetlen lenne az éle-
tünk.

A mai napon Patkós Mariann 
fiókigazgató segítségével bepil-
lanthattunk a kulisszák mögé és 
megismerhettük azokat a mun-
katársakat is, akik a Szarvas és a 
környező települések lakosai-
nak rendelkezésére állnak:

– Ön 2019 óta vezeti a 
szarvasi fiókot. Milyenek az ed-
digi  benyomásai a szarvasi 
ügyfelekről?

– Igyekeztem alaposan megis-
merni a településen élők igé-
nyeit és a lehető legtöbb időt 
tölteni velük. Nagyon sok ked-
ves emberrel találkoztam, akik 
bizalmukba fogadtak. Fontos 
számomra az ügyfelek elége-
dettsége, erre törekszem mind 
szakmailag, mind emberileg.

– Az utóbbi években a kollégák 
tekintetében is több változás 
történt, több új munkatársa is 
van a szarvasi fióknak. Mi volt 
ennek az oka, illetve milyen 
szempontok alapján történt az 
új kollégák kiválasztása?

– A változtatásokat az élet-
helyzetek változása indokolta, 
hiszen kollégáink a bankon 
belül más területen helyezked-
tek el, vagy nyugdíjba mentek, 
vagy jelenleg is GYES-en van-
nak. Az ügyfelek nem mindig 
viselik könnyen az ügyintézői 
körben történő változásokat, de 

gyorsan változik a véleményük, 
hiszen a fiatal, agilis és szak-
mailag felkészült kollégák mi-
nőségi munkájukkal komoly se-
gítséget jelentenek számukra  
Úgy gondolom, hogy a szakmai 
felkészültség és a segítőkészség 
a legjobb módja annak, hogy az 
ügyfelek és a munkatársak kö-
zött kiépüljön a bizalmi légkör. 
Segítségünkkel sok ügyfelünk 
régi álma valósulhatott meg, hi-
szen például hiteleinknek kö-
szönhetően új otthonba költöz-
hettek, vagy akár fejleszthették 
vállalkozásukat az általunk 
nyújtott pénzügyi megoldásnak 
köszönhetően. Ezeknél a ko-
molyabb felkészülést igénylő 
döntéseknél ugyanolyan fontos 
a tanácsadóink szerepe, mint 
akár egy rövidtávú befektetés 
esetében. Elengedhetetlen a 
folyamatos ismeretszerzés és 
fejlődés. Emellett lépést kell 
tartani a bank digitális fejlesz-
téseivel is, amelyek már a hét-
köznapokban is bárki számára 
elérhetőek. Elég csak a mobil-
fizetésre, az internetbankra, az 
online felvehető személyi köl-
csönre vagy az okos, ki- és 
befizetésre is alkalmas auto-
matákra gondolni.

– A szakmai szempontok 
mellett az emberi oldal is fontos?

– Igen, mindenképp. Egy jó 
kommunikációs készségű, em-
berközpontú, szimpatikus ügy-
intéző hatékonyabban tud dol-
gozni, ami növeli az ügyfelek 
elégedettségét is. Szerencsés-
nek érzem magam és büszke 
vagyok arra, hogy ilyen kollé-
gáim vannak.

– Mindig is pénzügyi területen 

Születésnapját ünnepli a szarvasi OTP Bank

1954. április 12-én nyitotta meg a szarvasi fiókját az 
Országos Takarékpénztár. Ekkor még hiába kerestük 
volna az OTP-t a jelenlegi helyén, ugyanis eredetileg 

az Árpád szálló épületében működött a bank.

akart dolgozni?
– Igen. Ilyen szakirányú főis-

kolát választottam és a diploma 
megszerzését követően a török-
szentmiklósi OTP fiókban kezd-
tem dolgozni, még 2011-ben.

– Milyennek találja Szarvast?
– Mezőtúri vagyok, de nagyon 

megszerettem Szarvast és szíve-
sen vagyok itt. Jelenleg éppen 

házvásárlás előtt állok és komo-
lyan gondolkozom azon, hogy a 
mindennapi bejárás helyett élet-
vitelszerűen itt lakjak.

Nagyon köszönjük Patkós 
Mariannak, hogy betekintést 
nyertünk a szarvasi fiók műkö-
désébe.

dr. Lesfalvy Balázs

Marad a digitális 
munkarend!

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti 
Iskola közleménye

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Iskolánk a 21/2021.(IV.16.) EMMI határozat, valamint 

fenntartónk állásfoglalása szerint továbbra is digitális tan-
rendben oktat, május 9-ig.

Tantestületünk rugalmasan áll a megoldandó problémák 
előtt, azonban az ütközések elkerülése végett, kérem keressék 
főtárgy tanáraikat.

Türelmüket kérem ebben az ideiglenes helyzetben. Vi-
gyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Köszönöm:
Körösparti Ágnes
intézményvezető

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Csapadékvíz elvezető rendszeren 
végzett munkák

Március hónapban a KOMÉP jelentés szerint a Bocskai és Zrínyi 
utcán történt árokásás és –mélyítés. Átereszek gép takarítását 
végezték a Zrínyi, Bocskai és Dózsa utcákon. Emellett megtörtént a 
Maczó-laposi átemelő szivattyú beüzemelése.
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Egésznapos Cervinusos Táborok

Június 14-18.  ORSZÁGOS SZLOVÁK NÉPTÁNCTÁBOR  (oktató: 
Király Katalin)

Június 28. - július 2.  SPORT MIX tábor I. – 6-14 éveseknek  
(oktató: Fábián Judit)

Július 5-9. DRÁMA TÁBOR – 9-14 éveseknek (oktató: Dr. Dósa 
Zsuzsa)

Július 12-16. SPORT MIX tábor II. – 6-14 éveseknek (oktató: 
Fábián Judit)

Július 19-23. NÉPTÁNCTÁBOR I. 6-14 éveseknek  (oktatók Szabó 
Robi, Árgyelán Kitti)

Július 26-30. MOZI TÁBOR – 9-14 éveseknek (oktató: Farkas 
Norbert)

Augusztus 09-13. NÉPTÁNCTÁBOR II. (oktatók: Oláh Márkó, 
Nemcsényi Alíz)

Részvételi díj: 16 000 Ft/Fő
Jelentkezés: 06 20 327 3357

* * *

Félnapos táborok

Augusztus 2-6. HERCEGNŐKÉPZŐ tábor – 5-10 éveseknek 
(oktató: Dubovecz Edina)

Augusztus 09-13. KÉZMŰVES ÉKSZERKÉSZÍTŐ tábor – 7-14 
éveseknek (oktat: Kelcsi Sarolta)

Szervezés alatt: Életmód tábor 7-14 éveseknek (táborvezető: 
Szigeti Anna – Anna a konyhában)

Részvételi díj: 11 000 Ft/fő
Jelentkezés: 06 20 327 3357

* * *

Egésznapos „külsős” táborok

Július 3-8. KÖRÖS MENTI NÉPTÁNCTÁBOR – 6-14 éveseknek 
(oktató: Móricz Bence; infó: 06 30 910 9055)

Részvételi díj: ?

Július 19-23. SZUPERHŐS AKADÉMIA ÉLMÉNYTÁBOR – 8-12 
éveseknek

Augusztus 09-13. CSILLAGERDŐ VARÁSZTÁBOR – 6-11 
éveseknek (szervező: Csekőné Szabó Anikó, infó: 06 20 296 9155)

Részvételi díj: 21 000 Ft/Fő

Táborozz 2021-ben is a 
Cervinus Teátrumban!

Tájékoztatás
a Túzok Vándorkupa alkotói 

pályázat meghosszabbításáról

jelen körülményekhez igazodva a Körös-Maros ANemzeti Park Igazgatóság működési területén 
található települések általános- és középiskolás 

diákjai részére meghirdetett, Túzok Vándorkupa alkotói 
pályázat beküldés határidejét meghosszabbítjuk.

Augusztus 31-ig várjuk a beérkező túzokkal kapcsolatos mun-
kákat.

A felhívás célja a túzok, mint fokozottan védett, kipusztulással 
fenyegetett madárfaj széles körű megismertetése, illetve a fiatal 
generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, meg-
óvására való ösztönzése.

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
központjába (5541 Szarvas, Pf.: 72.) szükséges eljuttatni postai úton, 
2021. augusztus 31. (kedd) 12 óráig.

A pályázat eredményhirdetésének helyszíne és időpontja a 
mindenkori egészségügyi előírások függvényében változhat!

Szeretettel várjuk az alkotásaitokat!

Készül a Szarvasi Krónika 35. száma, 
májusban jelenik meg. Kérjük, adója 1 

százalékával támogassa
a Szarvasi Krónika Alapítványt.

Adószáma: 18370834-1-04,
számlaszáma: 53900014-13000622.

Köszönjük!
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

A napokban igényt érzel arra, 
hogy a kezedbe vedd a saját 
életedet, s elképzelhető, hogy 
sokkal céltudatosabban állsz 
hozzá a mindennapokhoz. 
Akár ahhoz is lehet tehetsé-
ged, hogy családod életét sok-
kal jobban megszervezd, s így 
juthat idő közös programokra.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Nagy szükséged lehet arra, 

hogy egy kicsit elvonulj a világ-
tól, hiszen fel kell dolgoznod a 
téged ért ingereket, benyo-
másokat. Most elérkezett az 
ideje ennek, s szerencsére 
senkit sem bántasz meg azzal, 
ha egy kicsit „leteszed a lantot”.

IKREK (05.21. - 06.21.)
A legjobb talán az lenne a 

számodra a napokban, ha e-
gyedül dolgozhatnál, hiszen 
nehezedre esik a munkatár-
saiddal együttműködnöd. Kis-
sé fáradtabb vagy, így nem is 
tudod felvenni a többiek tem-
póját. Előfordulhat, hogy még a 
kommunikáció is nehéz.

RÁK (06.22. - 07.22.)
A munkahelyeden azt ta-

pasztalhatod a napokban, 
hogy a többiek téged találnak 
meg az összes bánatukkal, 
szomorúságukkal. Ideális hely-
zet, ha van türelmed meg-
hallgatni, s érzelmileg támo-
gatni őket, hiszen ezért nagyon 
hálásak lesznek. Magáné-
letedre már nem jut elegendő 
érzelmi energiád.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

Céltudatosan dolgozol, s az 
összeszedettségednek meg is 
lesz az eredménye! Kikérhetik 
a véleményedet a fontos mun-
kamegbeszéléseken, s ezzel 
azt mutatják ki feléd, hogy 
elismernek. Ügyelj arra, hogy 
rugalmas és nyitott tudj marad-
ni, hiszen ez lesz a sikerednek 
a kulcsa!

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Kicsit szétszórt lehetsz a 

munkahelyeden, ami egyéb-
ként nem jellemző rád. Ám az is 
igaz, hogy nagyon jó kommuni-
kációs képességekkel rendel-
kezel a napokban, s ha aktuális 
egyeztetnivalód van a felet-
teseddel, akkor ezt most érde-
mes megtenned. A magánéle-
tedben csendes napok várha-
tóak.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Szeretnél abban a tudatban 

dolgozni, hogy jó munkaerő 
vagy, hiszen mindig fontos 
neked, hogy minőségi munkát 
adhass ki a kezedből. Felet-
tesed nagyon pozitívan véle-
kedik a munkádról. A magáné-
letedben egy kicsit több sza-
badságra tartanál igényt.

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Nagyon jó szervezőkész-

séggel rendelkezel a napok-
ban, s érdemes magadra vál-
lalnod a közös munka koor-
dinálását. A szerelmi életedben 
nagyon érzéki hangulatba ke-
rülhetsz, de sajnos erre párod 
nem mindig rezonál.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Nem nagy a munkakedved, s 

ezen az sem segít sokat, ha jó 
a hangulat a munkahelyeden. 
Inkább szórakozásra vágysz, s 
megtörténhet, sehogyan sem 
tudod rávenni magad, hogy 
haladj a munkával. Ideje már 
találkoznod a barátaiddal is, 
nagyon elhanyagoltad őket!

BAK (12.22. - 01.20.)
Kreatív hangulatban lehetsz 

a munkahelyeden, sokkal talá-
lékonyabban kezeled a legu-
nalmasabb feladataidat is. Rá-
jöhetsz arra, hogy miként vé-
gezhetnéd el a munkádat sok-
kal gyorsabban, gördüléke-
nyebben. Estére már nagyon 
fáradt lehetsz, s ezért nincs is 
igazán energiád a magáné-
letedre.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Jókedvűen mész be regge-

lente a munkahelyedre, s a 
munkatársaiddal is örömmel 
vagy együtt. Úgy érzed, hogy 
akkor is szívesen találkoznál 
velük, ha nem dolgoznátok e-
gyütt. A magánéletedben arra 
vágysz, hogy kicsit több szóra-
kozásra legyen alkalmad.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Nagyon érzékeny vagy a 

munkahelyeden, s ha vélet-
lenül megtörténik, hogy nem a 
megfelelő hangot ütik meg 
veled szemben a munkatár-
said, akkor nem is vagy haj-
landó együtt dolgozni velük. A 
magánéletedben egy kicsit 
akaratossá válsz, s azt gondo-
lod, hogy csakis neked lehet 
igazad.

* * *

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Április 23-tól 29-igÁprilis 23-tól 29-igÁprilis 23-tól 29-ig

997. április 23. Szent Adalbert püspök vértanúhalála.

1196. április 23-án, Székesfehérvárott elhunyt III. Béla (szül. 
Esztergom, 1148 körül), Magyarország és Horvátország 
királya 1172 és 1196 között.

1526. április 23. I. Szulejmán szultán megindult Mohács felé.

1616. április 23-án meghalt William Shakespeare.

1779. április 23. Mária Terézia Magyarországhoz csatolta 
Fiumét

1949. április 23-án született Gedó György olimpiai bajnok 
ökölvívó.

1969. április 23-án halálbüntetést szabtak ki Sirhan Bishara 
Sirhanra, aki gyilkossági kísérletet hajtott végre Robert F. 
Kennedy amerikai elnökjelölttel szemben.

1222. április 24-én II. András kiadta az Aranybullát 
Fehérváron.

1854. április 24-én volt Ferenc József és Sisi esküvője 
Bécsben.

1916. április 24-én kitört a dublini húsvéti felkelés.

1920. április 24-én született Zenthe Ferenc, Kossuth- és 
kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Nemzet 
Színésze.

1957. április 24. Véget ért a szuezi válság.

Kr. e. 404. április 25-én Athén kapitulációjával véget ért a 
peloponnészoszi háború.

1077. április 25-én halt meg I. Géza magyar király.

1468. április 25. Mátyás király keresztes hadjáratot indított a 
csehek ellen.

1719. április 25-én jelent meg Daniel Defoe, Robinson 
Crusoe című regénye.

1792. április 25-én először sújtott le a guillotine Párizsban.

1859. április 25-én megkezdődött a Szuezi-csatorna építése.

570. április 26-án volt Mohamed születése az iszlám szent 
iratai alapján.

1849. április 26-án zajlott az első komáromi csata.

1986. április 26-án atomkatasztrófa történt Csernobilban.

1521. április 27-én, a Fülöp-szigeteken elhunyt Fernão de 
Magalhães (magyarosan: Ferdinánd Magellán, szül. Sabrosa 
vagy Porto, 1480) portugál felfedező, a Csendes-óceán 
névadója, a Földet elsőként megkerülő expedíció vezetője.

1735. április 27-én robbant ki a Szegedinác Péró-féle 
felkelés.

1773. április 27-én a brit parlament elfogadta a teatörvényt.

1820. április 27-én született Herbert Spencer a neves angol 
filozófus, biológus, antropológus.

1994. április 27-én Nelson Mandela megnyerte a dél-afrikai 
elnökválasztást.

1131. április 28-án került sor II. (Vak) Béla koronázására 
Fehérváron.

1789. április 28-án lázadás tört ki a Bounty fedélzetén.

1859. április 28-án tört ki a szárd–francia–osztrák háború.

1889. április 28-án született Salazar portugál diktátor.

1918. április 28-án halt meg Gavrilo Princip szerb terrorista. 
A Monarchia trónörököse Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói 
merénylete tette híressé, ami ürügyet szolgáltatott az első 
világháború kitöréséhez. A merénylet után elkapták, és 
theresienstadti börtönében érte utol a halál.

1945. április 28-án végezték ki Benito Mussolini („Il Duce”), 
olasz fasiszta diktátort.

1895. április 29-én született Nemes Tihamér gépészmérnök, 
postamérnök, a távközlés, a képátvitel és a televíziózás 
kiemelkedő kutatója, a kibernetika egyik hazai úttörője.
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Labdarúgás

Szoros mérkőzésen 
jutottunk a legjobb nyolc 

közé Szabadkígyóson!

Múlt szerdán csapatunk Szabadkígyóson lépett 
pályára a Békés Megyei Kupa nyolcaddön-
tőjében, a mérkőzést ifj. Somogyi János veze-

tőedző foglalta össze.

“Egy nagyon lelkes és agresszív ellenféllel szemben sikerült 
bejutnunk a legjobb 8 közé a Békés Megyei Kupában! A srácok 
remekül játszottak sok helyzetet tudtunk kialakítani és szép gólokat 
rúgtunk ami az utóbbi időben jellemzi a csapatunkat ezen a napon 
is jól működött, sok labdát tudtunk szerezni az ellenfél térfelén 
amiből sokszor közvetlen gólveszélyt tudtunk teremteni. Soknak 
tűnik a négy kapott gól egy alacsonyabb osztályú csapat ellen, de 
mivel ezt öt kapura lövésből hozták össze a szabadkígyósiak ez 
csak egy kivételes szerencsétlen nap volt ebből a szempontból a 
csapat védekezése sem volt elmarasztalható!

Ha így folytatják a fiúk nagyon szép vége lehet ennek a 
szezonnak!”

Szabadkígyósi SZSC – Szarvasi FC ‘1905’ 4-6 (1-2)
Szabadkígyós, Sportpálya – zárt kapuk mögött. Játékvezető: 

Hajdú Dávid (Baranya T., Kovács K.).
Szabadkígyós: Dolezsán D. (Kun T.) – Sebestyén M., Magyari 

N., Alb A. (Lászk P.), Frankó M., Milek B., Tóth Z. (Maglóczki 
R.), Gazsó J. (Csiernyik A.), Szabó Z., Sebestyén A. (Ökrös D.), 
Hegedűs N. Technikai vezető: Szabó Zoltán.

Szarvas: Rohony M. – Bány I B. (Szikora M.), Zima D., 
Polonszki P., Furár R. (Kerekes S.), Bakró G., Bozsó L. (Mojzsis 
M.), Varga I. (Kiri M.), Styecz M., Deli L., Sindel R. (Bány II B.). 
Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

Gólszerzők: Sebestyén M. 6', Szabó Z. 61', Milek B. 82' 
(büntetőből), Ökrös D. 86' illetve Zima D. 27', 78', 87', Bozsó L. 
39', Furár R. 53', 71'

Kiállítva: Hegedűs N. 64'.

A Békés Megyei Kupa lebonyolításáról érdemes tudni, hogy ez a 
sorozat a kvalifikációs előszobája a jövő évi Magyar Kupa 
sorozatnak. Mivel a következő szezonra a megyéből három csapat 
jogosult a Magyar Kupa főtáblájára való kerülésre, ezért a döntő 
részt vevőin kívül, az elődöntők vesztesei számára bronzmérkőzést 
rendeznek, így a kupa harmadik helyezettje is részt vehet majd a 
küzdelmekben.

A megyei kupa negyeddöntőinek sorsolását hétfőn rendezik a 
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatóságán.

A legjobb 8 közé jutott csapatok: Jamina SE, Mezőkovácsháza TE, 
Orosházi MTK-ULE 1913, Nagyszénás SE, Szeghalmi FC, Gyulai FC-
Termál, Csabacsűdi GYLSE, Szarvasi FC 1905.

Forrás: szarvasifc.hu

Kézilabda

Hozta a kötelezőt a 
Szarvasi NKK és nyert a 

sereghajtó ellen
Szarvasi NKK-Kecskeméti NKSE U22  30-25 (15-12), NB 

II-es női kézilabda-mérkőzés. Vezette: Grézló József, 
Miklós Dániel. Szarvas, zárt kapus.

Szarvas: Nagy B.-Búzási 8, Horváth 2, Nyerges 2, Szabó 1, 
Majoros 7/5, Paska 1. Csere: Juhos, Skorka (kapusok), 
Ábrahám, Óvári 1, Gabnai 4, Jani, Tasgyik 4, Trnyik, 
Brachna. Edző: Száva Flórián.

Kiállítások: 10 ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/5 ill. 5/4. 
Kecskemét legjobb dobói: Szabó 8/4, Csorba 6.

endég gólokkal indult az összecsapás, a hazaiak csak Vegyenlíteni tudtak. A kecskemétiek 9-10 méteren a nyitott 
védekezést alkalmazták és a szarvasiak nehezen találták a 

réseket. A 17. percben vezetett először az NKK 9-8-nál. A 23. percig 
továbbra is váltott volt a góllövés. Ekkor a Körös-partiak egy hajrát 
nyitottak ötgólos zárással, és 15-12-re alakították az eredményt.         

Fordulás után a 2-3 gólos hazai vezetés végig maradt. A 
kecskemétiek továbbra is alkalmazták a nyitott védekezést. Táma-
dásban mindig levitték kapusukat és a 7 fős támadást alkalmazták. A 
találkozó hajrája ismét a hazaiaké volt. Gyors találatokkal növelték 
előnyüket és biztosan nyerték a találkozót.

Száva Flórián:
- Különös stílusban kézilabdázó vendégek ellen megérdemelt 

győzelem.
Május 1-én 16 órától az NKK a Szeghalmi NKC-t fogadja.

nym.

Insta futás az 
Arborétumban

Részvételi feltételek:
- Fuss legalább egy kört a Bolza Mariette sétányon (2500 
méter) egyénileg 2021. április 25-én 8.00 és 12.00 óra között 
bármikor!
- Futáskor viselj valamilyen sárga ruházatot (póló, nadrág, 
sapka, kendő stb.), így látjuk, hogy futni jöttél!
- Csak egészségesen fuss, tartsd a távolságot, az érkezésnél 
viselj maszkot!
- Kedvezményes futójegy vásárlásával egyéni futóként (1.000,-
Ft/fő) vehetsz részt az Insta futáson és az Arborétumot is 
megtekintheted a nap folyamán.
- Beléptetés és futójegy vásárlás csak futóknak a Szarvasi 
Arborétum teherkapujánál 
történik (Arborétum és a 
Makett-park közötti kapu). 
A kísérők számára a főbe-
járatnál van lehetőség be-
lépőjegy vásárlásra.
Minden futónak megle-
petés ajándékkal készü-
lünk.
Küldj egy üze-netet a 

pepikert1@gmail.com 
címre ha számíthatunk Rád.
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2021.04.20.
„SZARVASÉRT” Alapítvány

2. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TOP CLLD helyi felhívás keretében a „SZARVASÉRT” 

Alapítvány a városi, nemzetiségi identitásformáló programok 

szervezése keretében TOP-7.1.1.16-H-ESZA-2019-00344 

kódszám alatt valósítja meg a „Szarvasi fiatalok a város 

kulturális örökségéért” c. programot. Jelen sajtóközleményben 

szeretnénk beszámolni a projekt keretében idáig elvégzett 

munkákról és tájékoztatni Szarvas város polgárait – különös 

tekintettel a 4-24 éves korosztályba tartozó fiatalokat – a 

további feladatokról. Szükségesnek tartjuk ezt azért is, mert a 

járványhelyzet jelentősen átrendezte előzetes terveinket.

Projektünk eddig megjelent felhívásai arra hívták fel a 

fiatalokat, hogy identitástudatuk megőrzése és erősítése 

érdekében a városban honos három nyelv (szlovák, roma és 

magyar) szemszögéből közelítsék meg kulturális értékeinket.

Első felhívásunkra „A MI VÁROSUNK” c. rajzverseny 180 

fiatal 187 db. alkotást nyújtott be. Erről 2020. októberi 

sajtóközleményünkben beszámoltunk.

Lezajlott a második programunk „A mese örök” c. 

mesemondó vetélkedő, amelyet a vírusjárvány korlátozó 

rendelkezései miatt rendhagyó módon valósítottunk meg.

Az irányító hatóság engedélyével a mesemondó vetélkedő 

szereplői videofelvételeken küldték be „előadásaikat”, ame-

lyeket ismét a 15 tagú zsűri bírált el. A vetélkedőre összesen 95 

gyermek küldött be felvételt, egyénileg és csapatban is, a 

korcsoportok első három helyezettjei értékes ajándék-

utalványokat nyertek és 7 különdíjat osztottunk ki. A 

legjobbak mellett a résztvevőknek ajándékcsomagot is 

adományozott az Alapítvány. Minden résztvevőnek emlék-

lappal köszöntük meg a munkáját.

Ez volt a projekt II. mérföldköve, ami 2020. október 30-al 

fejeződött be.

Harmadik programunk a „Szeretem a verset” c. versmondó 

verseny, amely szintén videofelvételek segítségével valósult 

meg. A videók beküldési határideje november 20 volt. A 

versenyre összesen 92 gyermek küldött be felvételt, amelyet 

háromszor öt tagú zsűri bírált el.

A korcsoportok első három helyezettjei értékes ajándék-

utalványokat nyertek és 12 különdíjat osztottunk ki. A 

legjobbak mellett a résztvevőknek ajándékcsomagot is 

adományozott az Alapítvány. Minden résztvevőnek emlék-

lappal köszöntük meg a munkáját.

Ez volt a projekt III. mérföldköve, ami 2020 decemberében 

lezárult. A II. és III. mérföldkőre kifizetési kérelmeinket 

benyújtottuk.

Végül utolsó programunkat „A mi dalunk” c. dalversenyt 

2021 február elején hirdettük meg interneten és szórólapokon.

Sajnos a járványhelyzet az eredetileg elgondolt határidőket 

felülírta. Az előadásokat ebben a programban is video-

felvételeken nyújthatják be a versenyzők. 

Az eredményhirdetést április 30-ra terveztük, de az 

iskolalezárások miatt a határidőket két alkalommal is meg-

hosszabbítottuk.

A videofelvételek leadási határideje jelenleg április 23. Az 

eredményhirdetés május közepén várható.

Színész és színház- és 
rendezvénytechnikus 
képzéseinkre várjuk a 
tehetséges fiatalokat

ABIAK Színitanház Békéscsabán és Budapesten várja 
a színészi hivatáshoz kedvet érző fiatalokat komp-
lex, gyakorlatközpontú, államilag finanszírozott 

képzéseire.

Várjuk jelentkezésüket szeptemberben induló, Színész II., Színész 

I., valamint Színház- és rendezvénytechnikus osztályainkba 2021. 

május 20-ig!

A gyakorlatot a Békéscsabai Jókai Színházban, a Nemzeti 

Cirkuszművészeti Központban, a Fővárosi Nagycirkuszban és a 

Szarvasi Vízi Színházban teljesíthetik.

További információkért, jelentkezési lapért és a részletes felvételi 

tájékoztatóért kérjük, keressék fel a www.szinitanhaz.hu vagy a 

www.circuschool.hu oldalakat!
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORSátorSátorSátor

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. április 29-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Április 16.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Ha sört iszom, ufókat, ha bort, szellemeket látok.” 

Nyertesünk: Szrnka Mihályné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Dorozsmai 
pontyfilé

Hozzávalók 4 személyre: 1 
kg pontyfilé, 20 dkg gomba, 
40 dkg csuszatészta, 15 dkg 
füstölt szalonna, 1 fej vörös-
hagyma, 2 evőkanál olaj, 1 
kiskanál piros arany, 2 dl 
tejföl, liszt, só.

A filéket sózzuk, lisztbe forgat-
juk, felhevített olajon mindkét 
oldalát pirosra sütjük és félre-
tesszük. Ugyanebben az olajban 
a kockára vágott szalonnát üve-
gesre pirítjuk, hozzáadjuk a 
finomra szelt hagymát, majd a 
kockára vágott gombát. Enyhén 
megsózzuk, és erős tűzön 10 
percig pároljuk. Hozzáadjuk a 
piros aranyat, és felengedjük 2 
evőkanál liszttel elkevert tejföllel 
és 2 dl vízzel. Jól kiforraljuk. A 
tésztát sós vízben kifőzzük, 
leszűrjük, és egy tűzálló tál aljára 
terítjük. Ráhelyezzük a halat, 
leöntjük a mártással, és 10 percre 
forró sütőbe tesszük.

Három elítélt beszélget a börtön-
ben:

- Titeket miért ítéltek el? - kérdi az 
egyik.

- Elkötöttem egy autót, egymillió 
forintos kárt okozva. És te?

- Én loptam az állam pénzéből, 
kétmillió forintos kárt okozva.

- Hát te cimbora? Te mit csináltál?
- Én hárommillió forintos kárt 

okoztam.
- Na, akkor te vagy itt a legjobb. 

Hogy csináltad?
- Hóvirágot szedtem.

* * *

A szabálytalanul közlekedő 
szőke nőt megállítja a rendőr, majd 
azt mondja neki:

- Hölgyem, ezért a szabálytalan-
ságért 10.000 forint helyszíni bírsá-
got kell fizetnie!

Mire a nő:
- Huhh, úgy látszik, szerencsés 

napom van, tegnap ugyanezért 
még a jogosítványomat is elvették!

* * *

- Jean, mit tárcsáz a telefonon?
- Semmit uram, csak a figyelmét 

akarom felhívni.
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