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FIGYELEM!

Tisztítsuk meg az Ótemetőt

Egyházközségünk sikeresen pályázott a „Tisztítsuk 
meg az Országot” projektre, melyet a  Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú 

Nonprofit Kft. hirdetett meg.

A projektnek köszönhetően megtörtént az Evangélikus Ótemető 
területén illegálisan lerakott és felhalmozódott hulladék elszállítása. 

A pályázat keretén belül 250m3 jogellenesen elhelyezett hulladék 
elszállítását valósítottuk meg, a hulladék elszállításához 10 db 
konténerre volt szükségünk. Egyben vállaljuk a fennmaradó 
jelentős mennyiségű hulladék ártalmatlanítását és a terület teljes 
kitisztítását.

A terület hulladékmentesítéséhez a Szarvasi KOMÉP Nonprofit 
Kft. szolgáltatását vettük igénybe. A területen lévő elhagyott 
hulladék elszállításához konténerek kerültek kihelyezésre 
melyeket rakodógép igénybevételével megpakoltak a megtelt 
konténereket a Multiliftes szállítójárművel ártalmatlanító helyre 
szállítottak. 

A projekt célja a természet megóvása, az egészség megőrzése, 
tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az 
illegális hulladéklerakók által okozott talaj-, levegő-, vízterhelés 
megszüntetése, tájsebek csökkentése. 

Minden résztvevőnek köszönjük a segítséget!
#tisztitsukmegazorszagot
#tmop
#innovaciosestechnologiaiminiszterium

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

Szentlélek tüzes ünnepén,
Felragyog az égi fény,
Vigasztaló ősi játék,

Hívunk: örök ajándék.

Míg felbúg minden orgona,
Hétszeres ma az ima:

Legyen a földön Békesség,
Ó, jöjj közénk, Lélek-bölcsesség.

Virágos Pünkösd vasárnap,
Fénybe fordulnak az árnyak,

Oszlik ma minden félelem,
Ó, jöjj közénk Értelem!

Óvj meg minden rossztól,
Szabadíts meg a gonosztól,

Ha az idő visszafelé peregne,
Taníts a Jóra-tanács Lelke!

Örök célunkhoz kell elérjünk,
Erősség Lelke, légy vezérünk,

Kétségek között adj erőt,
Emelj fel minden szenvedőt

Tudomány Lelke, erősíts hitet,
Adj számunkra tiszta életet,

Ezen a szentelt ünnepen
Ez legyen a győzelem.

Istenfélés Lelke járd át 
szívünket,

Óvd meg érzéseinket,
Várunk rád pünkösdi 

hitünkben,
Jöjj el Szentlélek Isten.

Szenes János:

Pünkösdi imádság

Áldott és Kegyelemteljes Áldott és Kegyelemteljes 

Pünkösdi Ünnepeket Pünkösdi Ünnepeket 

kívánunk Olvasóinknak!kívánunk Olvasóinknak!

Áldott és Kegyelemteljes 

Pünkösdi Ünnepeket 

kívánunk Olvasóinknak!

Szenes JánosSzenes János
főszerkesztőfőszerkesztő

Szenes János
főszerkesztő

Szenes IvánSzenes Iván
lapszerkesztőlapszerkesztő

Szenes Iván
lapszerkesztő
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Boldog Névnapot!

Május 21-én Konstantin

Május 22-én Júlia, Rita

Május 23-án Dezső

Május 24-én Eszter, Elza, Eliza

Május 25-én Orbán

Május 26-án Fülöp, Evelin

Május 27-én Hella

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Május 21-én

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

Május 22-én
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 12:00-20:00

Május 23-án
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 08:00-18:00

Május 24-én
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 08:00-18:00

Május 25-től 27-ig
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 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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Családi híreit: születés, keresztelő, 
házasságkötés, haláleset, 

köszönetnyilvánítás, születésnapi 
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helyük, ahol a szívük.”

„
- Bódi Attila -
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Irattári selejtezések

Az elmúlt napokban a Béke u. 1. szám alatti emeleti lakásból a 
Pénzügyi és Gazdasági Osztály által ott tárolt iratok átkerültek a 
Plastolusban lévő Központi Irattárba. A lakást kitakarították. A 
„Jerkovics házból” megtörtént az iratok és műszaki irattár 
áthelyezése is a Központi Irattárba. A mintegy öt mázsányi 
leselejtezett iratanyag Békéscsabára a Poparec Kft. telepére került 
megsemmisítésre, 15 Ft+ÁFA áron kilogrammonként.

* * *

Parkolók tereprendezése

Még április végén polgármesteri utasítás alapján Klimaj Attila 
útügyi referens intézkedése nyomán a KOMÉP Városgazdálkodási 
Kft. soron kívül elvégezte a SZÁT irodaház mögötti parkoló, 
valamint az Árpád Szálló mögötti parkoló tereprendezését, 
murvakő felszórását.

* * *

Elkészült

Május 10-én Kiss Ágnes projekt ügyintéző felé Skorkáné Szrnka 
Gabriella – KOMÉP – készre jelentette a Vásártéren és a Székely 
Mihály téren telepített fitnesz eszközök telepítési munkáit. 

* * *

Hozzájárulást kértek, fakivágást 
javasoltak

A napokban érkezett kérés Babák Mihály polgármesterhez 
gépkocsi bejáró építéséhez, szinkronban a kerékpárútépítési 
munkákkal. A levél írói egyben kezdeményezték egy, a kerékpárút 
nyomvonalába eső fa kivágását. Kezdeményezésük a szom-
szédokkal egyeztetve történt.

* * *

Klímabarát Díj

Május 12-én Babák Mihály polgármester a Városházán átvette a 
Klímabarát Települések Szövetsége által 2020-ban Szarvas Város 
Önkormányzata számára adományozott Klímabarát Díjat, annak 
Adaptációs Best Practice Különdíját a kis- és középvárosok 
kategóriájában.

Támogatás az árváknak
okak által ismert, hogy Áder János Köztársasági Selnök úr és felesége, Herczeg Anita a közelmúltban 
hozta létre azt a Regőczi István nevét viselő ala-

pítványt, melynek célja, hogy támogassa azokat a gye-
rekeket, akik a Covid-19 miatt lettek árvák, vagy félárvák. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 522 családban 
800 gyerek érintett.

Szarvas Város Önkormányzata szinte az alapítvány életre 
hívásával egyidőben úgy döntött, hogy szociális és gyermekvédelmi 
keretéből 100.000 forinttal támogatja az alapítvány munkáját. Az 
erről szóló határozatot polgármesteri döntések keretében hoztam 
meg.

Tegnap már ismertté vált a számlaszám is, ahová várják az 
adományokat, ezért már mi is elküldtük ezt az összeget.

Közzétesszük az alapítvány elérhetőségét és számlaszámát, hogy 
akinek lehetősége van rá, szintén támogassa ezt a nemes 
kezdeményezést.

https://regoczialapitvany.hu
11705084-21448492

Babák Mihály polgármester

COVID-19 Szarvas 
2021. május 5-12. között 

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt 34 mintavételt kértek, közülük 19 pozitív lett, több 
eredményt még várnak. Jelenleg 3 személy van kórházban, 

az elmúlt hét óta pedig a háziorvosok tudomása szerint többen is 
hazajöhettek onnan. 

3 szarvasi lakos sajnos elhunyt.

A gyermekorvosok 8 alkalommal kértek mintavételt, amiből 2 lett 
pozitív. 

Védőoltásokat ezen a héten az orvosi rendelőkben illetve az 
oltópontokon is adtak be.

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. 

Ennek hiányában az oltás nem adható be!

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 leterheltségük a 
többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de egyelőre még 
győzik energiával. Ezen a héten a háziorvosok adminisztrációs 
munkáját két hivatali dolgozó segítette. A regisztrált 60 év felettiek 
közül szinte mindenki megkapta már a védőoltást, mostanra a 
fiatalabb regisztráltak kapják meg azokat, illetve most zajlik a 
korábban regisztrált és időpontot kapott középiskolások oltása is.

A legfontosabb lépés a védőoltás felé a regisztráció! Csak az 
kaphat oltást, aki regisztrálta magát, ezért kérik a fiatalokat, hogy ők 
is tegyék meg ezt a lépést, regisztráljanak, oltassák be magukat, 
hogy mindannyian védettek és védve legyünk. 

A mintavételi és az esetszámok is csökkenő tendenciát mutatnak, 
aminek nagyon örül mindenki, de ahhoz, hogy ez továbbra is így 
maradhasson szükség van a mindennapi fegyelmezett viselkedésre, 
a védekezésre. 

Szarvas, 2021. május 12. 
Petneházi Andrea
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A Cervinus Művészeti 
Fesztivál programja
lkészült az idei, egyben tizedik Cervinus Művészeti EFesztivál programja. Mint ismeretes, a Fesztivál 
2012-ben kelt életre.

A július 14.-i nyitány ezúttal Az éjszaka színei címet viseli. Ezúttal 
is lesz benne musical, operett, opera, költészet, tánc, zsonglőrök és 
különleges látványvilág. Este fél kilenc a kezdési időpont.

Július 15-én csütörtökön héttől következik Boronyák Gergely és 
Timkó János önálló estje Karinthy-kúra címmel.

Pénteken érkezik a Varidance Kármen című táncszínházi 
produkciója. A jól ismert dallamokat a Karaván Família feldol-
gozásában hallhatjuk este fél kilenctől.

Július 17-én a Sors bolondjait játssza a Cervinus Teátrum Dósa 
Zsuzsa rendezésében. A darabban Varga Tímea, Szurcsek Anita, 
Boronyák Gergely, Timkó János lépnek színpadra. Kezdés fél 
kilenckor. Esőnap július 19. 21 órától.

Július 18-án vasárnap szintén fél kilenctől kerül színre a Bűvös 
tojás táncmesejáték Dongó Balázs zenéjével, Csasztvan András 
koreográfiájában és rendezésében. A Pavol Dobsinsky híres 
mesejátékára épülő előadást gazdag felnőtt és gyermekszerep-
osztásban láthatjuk, családi élményprogramként.

Július 20-án kedden újra az Imádok férjhez menni zenés vígjáték 
kerül színpadra, a jól ismert szereposztásban.

Július 21-én este fél nyolctól következik felolvasószínházi 
előadásban a Zavaros örökség című Tajovsky vígjáték. A produkció 
hagyományos módon ingyenes lesz.

Szintén ingyenes lesz július 22-én csütörtökön este héttől a múlt 
évben elkezdett Mesél a Cervinus című talkshow.

Július 23-án pénteken fél kilenctől jön a Twist Olivér musical. 
Esőnapja július 26. este kilenc.

Kacsint a hold címmel mutatja be a Cervinus Teátrum pesti 
humorra épített klasszikus kabaréját.

Egy zenei darab a folytatásban: július 26-án hétfőn fél nyolctól „A 
női lélek rejtelmezi” címet viselő produkció, amely Benedekffy 
Katalin Príma-díjas koloratúrszoprán önálló estje. A Verdi, Puccini, 
Kálmán Imre, Lehár, Johann Strauss dallamokat felvonultató estet 
Kovács Márta konferálja. Zongorán közreműködik Bárkányi 
Horváth Éva.

A Fesztivált július 27-én este fél kilenctől Szalonna és bandája 
népzenei koncertje zárja. A Szarvason jól ismert és nagy 
népszerűségnek örvendő zenekar abszolút teltházra számíthat.

Szarvasi Általános Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati 
Iroda – Szabadság út 21.

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt
DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt
Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege
Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC
Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok
Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok
Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája
Ezüstszőlő – Coop ABC
Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja
TourInform Iroda - Kossuth tér-Árpád köz

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:

Mentők köszöntése
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 magyar mentőszolgálat 134. születésnapján engedjék Ameg, hogy Szarvas Város valamennyi polgárának 
nevében kifejezzem Önök felé mindannyiunk őszinte 

tiszteletét és köszönetét.
Az elmúlt több mint egy év mutatta meg igazán számunkra, 

milyen nagy érték az Önök munkája a magyar társadalom 
számára. Bízom abban, hogy a mentősök irányában 
megnyilvánuló kiemelt megbecsülés a pandémia megszűnése 
után, az „egyszerű hétköznapokban” is változatlanul 
fennmarad.

Áldozatos munkájukhoz minden jót, de leginkább töretlen 
egészséget kívánok!

Szarvas, 2021. május 10.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Babák Mihály polgármester

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!

Ismét látogatható!
z Országház, az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési AMúzeum ismét látogatható a védettségi igazolvánnyal 
rendelkező személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak 

számára. Az Országház „újranyitó” jegytípussal várja az érdeklő-
dőket május 14-től pénteken, szombaton és vasárnap. Csoportos 
látogatással kapcsolatos információk a Közönségszolgálati 
Főosztálytól kérhetők az idegenforgalom@parlament.hu e-mail 
címen.

A könyvtár május 3-tól, a múzeum tárlatai május 7-től kereshetők 
fel. Az Új világ hajnalán – Tisza István című időszaki kiállítás 2021. 
december végéig tekinthető meg.

A nyitva tartásra és a belépési szabályokra vonatkozó bővebb 
tájékoztatás a parlament.hu honlapon, az Országház menüpont 
alatt érhető el.

Ebben a hónapban is lehetőség van részt venni virtuális 
Országház-látogatáson, illetve még lehet jelentkezni az Új világ 
hajnalán – Tisza István című kiállítás májusi, és egyben utolsó online 
tárlatvezetéseire.

Országgyűlés Hivatala
Közönségszolgálati Főosztály
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Közterületfelügyelői 
felszólítások

Április 26. és május 3. között a közterületfelügyelők 63 ingatlanon 
tartottak ellenőrzést gondozatlan állapotok miatt. Tételesen az 
Arany János utcában 3, a Bem utcában 3, a Benka Gyula utcán 1, a 
Bethlen Gábor utcában 1, a Béke utcán 2, a Budai Nagy Antal 
utcában 2, a Damjanich utcán 1, a Deák Ferenc utcán 2, az Eötvös 
utcán 3, a Gyóni Géza utcában 2, a Hajnal utcán 1, a Jókai utcán 2, a 
Liget utcán 1, a Liliom utcán 1, a Markovitz utcában 3, a Martinovics 
utcában 10, a Március 15. utcában 2, a Pántlika utcában 1, a Somogyi 
Béla utcában 5, a Széchenyi utcán 2, a Tessedik utcán 3, a Vajda 
Péter utcán 6, a Vasút utcán 4, a Zrínyi utcán 2 ingatlan esetében 
intézkedtek. A Martinovics utcai ingatlanok kivételével mindenütt 
írásbeli felszólítást tettek. Ám a Martinovics utcai tíz ingatlan 
állapota miatt kénytelenek voltak közigazgatási eljárást kez-
deményezni.

* * *

Online Teams megbeszélés a 
körforgalmi csomópontról

A közelmúltban online Teams megbeszélésre került sor a 
ROHU444-en belül a 44-es főút és a 443-as – gyomaendrődi – út 
csomópontjában kialakítandó körforgalmi csomópont egyesített 
engedélyezési és kivitelezési tervéről. A megbeszélésen részt vett 
Marton Aliz – BMVA, Domján Balázs – Gallicoop Zrt., Boldis Gábor 
és Kisházi Károly – Magyar Közút Nzrt., Klimaj Attila, Prjevaráné 
Mácsár Eszter – Szarvas Város Önkormányzata, Simon Gábor, Tarka 
Dorottya tervezők – Aranypeták Kft. A csomópont kiépítésével 
kapcsolatban az Önkormányzat az alábbi fontos kéréseket tette.

Szarvas Város Önkormányzata kéri a körforgalom nyugati, város 
felőli ágán a kerékpáros forgalom átvezetése mellett a gyalogos 
átkelőhely kijelölését is. A tervező elmondta, természetesen van rá 
lehetőség, de gyalogos építmény a területen nem található, 
kizárólag kétirányú kerékpárút fut a 44. sz. főút mindkét oldalán.

Az Önkormányzat a Magyar Közúttal összhangban kéri köz-
világítás kiépítését szabvány szerint a körforgalom mellett, 
átmenettel, illetve a keleti ágon a Pioneer ipari területig, az osz-
tályozó sávok végéig. A jelenlegi útpálya megvilágítása a 
Gallicoopig tart, onnan a kerékpárút megvilágítása van kiépítve.

Az Önkormányzat kérdése, hogy körforgalom közepén lehet-
séges-e tárgy elhelyezése. A Magyar Közút szerint, mivel a 
középsziget kezelése általában önkormányzati feladat, ott forga-
lombiztonsági szempontokat szem előtt tartva, véleményük szerint 
tárgyi alkotás elhelyezhető, azonban felhívták a figyelmet arra, hogy 
körforgalom közepén általában térvilágítási oszlop kerül elhe-
lyezésre.

* * *

Új informatikai hálózat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala engedélyezte, 
hogy az Invitech ICT Services Kft. (Budaörs) a Teleoptika Kft. 
kiviteli tervei alapján Szarvas-Csabacsűd között 9,21 km hosszúságú 
nyomvonalon optikai kábel behúzását végezze el a már meglévő 
kábel mellé Az építési engedély kiadása jelzi az új informatikai há-
lózat piaci jelentkezését.

* * *

Szociális bérlakás kijelölés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 216/2021. 
(V.11.) számú határozatában döntött arról, hogy Décsi Mónika 

szarvasi lakos és családja részére a Szarvas, Dr. Melich János u. 2/2 B 
lph. 1. számú megüresedett és meghirdetett önkormányzati szo-
ciális bérlakást kijelölje.

* * *

Hétvégi bejárás

A pandémia következtében sokáig nem volt mód találkozásra 
Lestyan Goda Jánossal, a Szarvasi Történelmi Emlékút szobrait és 
oszlopait alkotó szobrászművésszel. Május 15-én a művész 
Szarvason tartózkodott, így a stációk régről esedékes felújítása előtt 
bejárhattuk vele az Emlékút egészét. A bejáráson részt vett Csernus 
Zsolt önkormányzati képviselő, a múlt évi Ismerős Arcok 
jótékonysági koncert egyik fő kezdeményezője, Boross Árpád 
Bence a Polgármesteri Hivatal részéről, Szenes János, a Szarvasi 
Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke, valamint Holub Katalin 
lokálpatrióta, aki kisebb felajánlást tett a közelmúltban egy mának 
szóló stáció felállításával. A bejárás során a jelenlévők egyetértettek 
abban, hogy már a napokban előkészítik a stációk állagmegóvására 
és javítására vonatkozó megállapodás tervezetet az érdemi munka 
minél előbbi megkezdése érdekében.

* * *

A Chován Kálmán Művészeti 
Iskola a Fő térre tervezi évzáróját

Információink szerint a Chován Kálmán Művészeti Iskola június 
16-án szerdán 17 órára a Fő térre tervezi idei tanévzáróját. Ezt 
megelőzően május 27-én csütörtökön 10-től 11-ig és 17-től 18-ig, 
valamint május 28-án pénteken 10-től 11-ig és 17-től 18-ig szintén a 
Fő téren tartja bemutatkozó nyílt heti programjait.

* * *

Emelkedő átoltottság

A május 7.-i állapot szerint Szarvason az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságoknál és intézményekben 60,26%-os volt az 
átoltottsági arány. Ez azt jelenti, hogy a jelzett időpontig 390 fő 
munkavállalóból 235 fő vette fel a védőoltást. Tételesen a KKTT 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményben 54,65%, a Szarvasi Család- 
és Gyermekjóléti Központban 65,22%, a Polgármesteri Hivatalban 
64,33%, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéjében 67,47%, a 
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtárban 
21,74%, a Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Kft.-nél 60,87%, a 
Szarvasi Gyermekélelmezésnél 51,72%, a Szarvasi Gyógy-Termál 
Kft.-nél 54,55%, a Szarvasi KOMÉP-nál 79,03% volt az átoltottsági 
arány. A Szarvasi Turisztikai Kft. 3 fős munkavállalói állományából 
0%, mivel az érintettek mindannyian átestek a betegségen.

* * *

Megrendelték a „spanyol lépcső” 
terveit

Az Önkormányzat megrendelte a békéscsabai KÖVIMET 
Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.-nél a Szarvas, Ciprus ligeti 
lejáró lécsős járdaburkolatának és az épülő irodaház homlok-
zatához illeszkedő, a rézsűt lezáró támfalának engedélyes terveit a 
megajánlott 150 ezer forint + ÁFA vállalkozási áron.
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Parkolók megváltása

Megállapodást kötött Szarvas Város Önkormányzata és a Bio-
hungaricum Kft. 2 db gépjármű várakozóhely megváltásáról a 2058 
hrsz. alatti ingatlanon lakások és üzlethelyiség rendeltetésű épület 
kivitelezése kapcsán. A két darab gépjármű várakozóhely meg-
váltási díja bruttó 2 millió 784 ezer 196 forint. Az épülő ingatlan a 
Kossuth utcán található. A megváltási díj átutalása május végéig 
megtörténik.

* * *

Építési díj meghosszabbítva

A Magyar Közút Zrt. három évvel meghosszabbította a 44-es főút 
és a mezőtúri közút kereszteződésében tervezett körforgalmi 
csomópont építési engedélyét.

* * *

Dr. Kiss Ibolya szobra

A múlt hétvégén Szarvason járt Lestyan Goda János szobrász-
művész elmondta, hogy részéről nincs akadálya Dr. Kiss Ibolya 
mellszobra nyárvégi felavatásának. Azonban a szobor helyéről ő 
sem rendelkezik végleges információval.

* * *

Közútkezelői hozzájárulás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága 
részéről Cserkúti András megyei igazgató és Kutlár András megyei 
forgalomtechnikai és -kezelői osztályvezető látta el kézjegyével azt a 
közútkezelői hozzájárulást Szarvas Város Önkormányzata részére, 
amely lehetővé teszi a Kazinczy utca – Szentesi út páratlan oldalában 
a csapadékvíz elvezetés építését, a járdaburkolat építését a Liszt 
Ferenc – Kazinczy utca csomópontban – önkormányzati úton – 
gyalogos átkelőhely létesítését. 

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM Kiegészítés a múlt heti 
számunkban lapunkban is 

leközölt „lótartási észleléshez”

„Tisztelt Polgármester Úr!

A 2021. május 6. napján érkezett névtelen bejelentés kapcsán 
készült tájékoztatásomat kérdéseidre az alábbiakkal 
egészítem ki:

A bejelentő az alábbi ingatlanokon jelzett lótartást, amelyeken a 
mai napon hatósági ellenőrzést tartottam:

1. Tessedik u. 44.: 2 hónapja megszüntették a lótartást az ingat-
lanon. A helyi rendelet értelmében egyébként falusias lakóterület, 
tehát itt lehet 2 db lovat tartani. A tartási feltételek biztosítottak: 
állattartó épület és szilárd építményű trágyagyűjtő van.

2. Arany J. u. 24.: 1 db lovat tartanak. Ez is falusias lakóterület, 
tehát lehet lovat tartani. Az ellenőrzés időpontjában nem volt trágya 
az ingatlanon, mivel annak elszállításáról folyamatosan gondos-
kodnak. Az állattartó épület biztosított, a szilárd építményű trá-
gyagyűjtő megépítésére határozatban kötelezzük az állattartót. 
Amennyiben nem építi meg a trágyagyűjtőt az előírt határidőre, 
150.000 Ft-ig terjedhető közigazgatási bírság kerül kiszabásra.

3. Móricz Zs. u. 30.: 2021. április 30. napja óta nem tartanak lovat 
az ingatlanon. Ez is falusias lakóterület, azonban az állattartó épü-
let összedőlt, szilárd építményű trágyagyűjtő sincsen. Az állattartó a 
lovakat a szobában és a konyhában tartotta, ezért az állattartástól 
eltiltásra került. A határozatban előírt határidőre megszüntette a 
lótartást, így közigazgatási bírság kiszabására nem került sor.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Szarvas, 2021. május 10.
Tisztelettel:

Aszódi Éva osztályvezető”

A megyei rendőr-főkapitány 
köszönetnyilvánítása

„Babák Mihály polgármester úrnak,
Szarvas Város Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Úr!

  inevezésem alkalmából küldött megtisztelő gratulációját Kés jókívánságait hálásan köszönöm. Bízom benne, hogy 
közös erőfeszítések hatására tovább folytatódik a két 

szervezet közötti kiváló kapcsolat és gyümölcsöző együttműködés!
Engedje meg, hogy munkájához én is sok sikert és jó egészséget 
kívánjak! Gratulációját, méltató sorait még egyszer köszönöm.

Békéscsaba, 2021. május 11.
Tisztelettel:

Dr. Varga K. Attila r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány”
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Tartozást követelve fenyegetőzött

Felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérlete 
miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 26 éves büntetett 
előéletű szarvasi férfival szemben, aki egy állítólagos kölcsön 
visszafizetése érdekében késsel fenyegetett meg egy nőt.

A férfi – akinek beszámítási képessége korlátozott, emiatt gond-
noksága alatt áll – 2021. január 2-án délután megjelent egy szarvasi 
családi háznál és bekopogott. A kopogásra egy nő nyitott ajtót, 
akitől a terhelt követelni kezdte az állítása szerint korábban, több 
részletben kölcsönadott 40.000.-Ft visszafizetését. A nő megtagadta 
a követelés teljesítését arra hivatkozva, hogy nem tartozik sem-
milyen pénzösszeggel. A férfi erre a jogosnak vélt vagyoni igé-
nyének érvényesítése céljából elővett egy 9 cm pengehosszúságú 
rugós kést – amely mérete és kialakítása folytán alkalmas volt az élet 
kioltására –, és azzal kaszáló mozdulatokat téve megfenyegette a 
nőt. Azt követelte, hogy adják meg két órán belül a tartozást, mert 
különben egész nap ott fog állni a sarkon, és tudja, mikor szokták a 
gyerekeket az óvodába vinni. A sértett ekkor telefonon értesítette a 
rendőrséget, miközben a terhelt a ház ablakát verte ököllel azt 
kiabálva, hogy a sértett és házastársa fizesse vissza a tartozást, 
különben berúgja az ablakot vagy rájuk gyújtja a házat. Miután az 
ablaküveg kitört, a terhelt távozott a helyszínről.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában 
arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtön-
büntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, kobozza el tőle a 
bűncselekmény eszközéül használt kést, és kötelezze őt a nyo-
mozás során felmerült közel 90.000.-Ft-os bűnügyi költség meg-
fizetésére.

* * *

Baleset Gyomaendrődön

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
15-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről ér-
kezett bejelentés a rendőrségre. Gyomaendrődön, a Selyem út és a 
Blaha Lujza utca kereszteződésében 11 óra 45 perc körül egy 
személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget és elütött egy 
kerékpáros nőt, aki elesett és könnyebben megsérült.

* * *

Eltiltva vezetett

Szarvason, az Eötvös Lóránd utcából 2021. május 15-én 9 óra után 
néhány perccel előállítottak a rendőrjárőrök egy szarvasi férfit. Sze-
mélygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy korábban a Szarvasi 
Járásbíróság eltiltotta a járművezetéstől. A Szarvasi Rendőr-
kapitányság rendőrei járművezetés az eltiltás hatálya alatt gyanúja 
miatt tettek a 26 éves férfi ellen büntetőfeljelentést.

* * *

Baleset az M44-esen

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
14-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Az M44-es gyorsforgalmi úton 
Szarvas közelében 8 óra 30 perc körül szalagkorlátnak ütközött egy 
autó. A mentők a jármű vezetőjét, akinél felmerült az ittasság 
gyanúja, nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel vitték kórházba.

Baleset Dévaványán

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
10-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetnél 
helyszíneltek a rendőrök. Dévaványán, 18 óra 30 perc körül egy 
rendőrautó kerékpárját toló gyalogost sodort el, a nő nyolc napon 
túl gyógyuló csonttörést szenvedett.

* * *

Egy órán belül elfogták a garázdát

Egy kunszentmártoni lakos tett bejelentést, miszerint 2021. május 
7-én 11 óra 30 perc körüli időben egy ismeretlen személy, az utcán 
parkoló személygépkocsijának a jobb hátsó lámpabúráját berúgta, 
majd ismeretlen helyre távozott. A sértett látta az elkövetőt, akiről 
részletes személyleírást adott. Elmondta, hogy milyen ruházatban 
volt, és emlékezett arra is, hogy egy jellegzetes táska volt nála. A 25 
éves tettest a rendőrök egy órán belül elfogták, és előállították a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
kihallgatták. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság garázdaság 
vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

* * *

Rendszámtrükk

A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrősének 
rendőrei 2021. május 9-én 23 óra körül előállítottak egy férfit, mert 
az autójára, amelyet korábban kivontak a forgalomból, felszerelt 
egy pár német rendszámot és úgy közlekedett vele. A 30 éves 
dévaványai férfit a rendőrség egyedi azonosító jellel visszaélés 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja.

* * *

Nem bírta szesz nélkül
A Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján ittas állapotban elkö-

vetett járművezetés vétsége miatt 10 hónap időtartamú, 2 év 6 hó-
nap próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a Szarvasi 
Járásbíróság előkészítő ülésén egy 30 éves büntetett előéletű 
kardosi férfit.

A férfi alkoholfüggőségben szenved, őt a bíróság korábban 2019-
ben és 2020-ban is pénzbüntetésre ítélte ittas járművezetés miatt. A 
férfi 2020. október 2-án, az esti órákban egy szarvasi szó-
rakozóhelyen sört és tömény italt fogyasztott, majd a menetrend 
szerinti 22 óra 30 perckor induló autóbusszal hazautazott Kardosra. 
Ezt követően azonban elhatározta, hogy tankolni fog az autójába. 
Így is tett: a jogosítványának korábbi visszavonása miatt vezetői 
engedéllyel nem rendelkező terhelt 2020. október 03-án éjfél után a 
kondorosi üzemanyag töltőállomáson tankolt, majd hazaindult, a-
zonban figyelmetlensége folytán Kardos helyett Békéscsaba irá-
nyába indult el. A 44-es számú főúton, Kondoros külterületén a 
rendőrok megállították, közúti ellenőrzés alá vonták és meg-
szondáztatták. A férfi úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy 
enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A járásbíróság jogerős ítéletében a férfit a felfüggesztett fogház-
büntetésen kívül 3 év 6 hónap időtartamra eltiltotta a közúti 
járművezetéstől, elrendelte pártfogó felügyeletét, illetőleg kötelezte 
őt az eljárás során felmerült 135.000.-Ft-ot kitevő bűnügyi költség 
megfizetésére is.
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Végül ez a tábla kerül
az M44-es mellé

Korábban már hírt adtunk arról, hogy két darab 3x2 méteres 
méretű barna-fehér turisztikai tábla kerül az M44-es két Szarvas 
közeli pontjára a kijárókhoz. Az illetékes főhatóság döntése 
értelmében a „Történelmi Magyarország közepe Szarvas” feliratú és 
rajzú tábla kerül kihelyezésre. A táblákra vonatkozóan a Magyar 
Közút megadta a közútkezelői hozzájárulást Szarvas Város Ön-
kormányzata részére.

PEPIKERT.HU
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2021. június

06. 18. 20:30 Sarkadi-Fábri-Nádasy-Vincze: A körhinta - színmű - 
Nemzeti Színház (esőnap 06. 21.)

06. 19. 20:30 Márkus - Nóti - Nádasi - Nemlaha: Maga lesz a férjem - 
Karinthy Színház (esőnap 06. 20.)

06. 20. 20:30 üres
06. 21. 20:30 üres
06. 22. 20:30 Fireworks Produkcion - Freak Fusion Cabaret 

(Újcirkusz)
06. 23. 19:30 Szabó Attila - Lovas Gábor: Holló Jankó- mese-tánc-

játék -Békéscsabai Jókai Színház
06. 24. 20:30 Malek Andi Soulistic - Gospel koncert
06. 25. 20:30 Szörényi Levente - Bródy János: Kőműves Kelemen - 

rockballada - Szolnoki Szigligeti Színház (esőnap 06. 28.)
06. 26. 20:30 Csiky Gergely: A nagymama - romantikus vígjátékát - 

Gárdonyi Géza Színház (esőnap 06. 27.)
06. 27. 20:30 Baross Imre Artistaképző Intézet vizsgaelőadása - 

Leigh - Darion - Wasserman: La Mancha lovagja
06. 28. 20:30 Herczeg Ferenc: Kék róka - színmű - Déryné társulat
06. 29. 20:30 Baross Imre Artistaképző Intézet vizsgaelőadása - 

Boszorkányüldözés Salemben
06. 30. 19:30 Valentyin Katajev meséjének motívumai nyomán: 

Hétszínvirág - mesés táncjáték - Soproni Petőfi Színház 

2021. július

07. 01. 20:30 Győri Balett: Romance - Kodály Zoltán műveire - 
Ravel: Bolero

07. 02. 20:30 Barabás Pál: Egy szoknya és egy nadrág - zenés 
vígjáték - József Attila Színház (esőnap 07. 05.)

07. 03. 20:30 Hamvai Kornél: Kölcsönlakás - Játékszín (esőnap 07. 
04.)

07. 04. 20:30 üres
07. 05. 20:30 üres
07. 06. 20:30 Baross Imre Artistaképző Intézet vizsgaelőadása: Hét 

évtized hősei (Artista vizsgaelőadás)
07. 07. 19:30 Andersen-Harmath-Lénárt: Kis hableány - mese-

előadás - Pesti Művész Színház 07. 08. 20:30
07. 09. 20:30 Dumas - Szomor - Pozsgai: Monte Cristo grófja - 

musical - Békéscsabai Jókai Színház (esőnap 07. 12.)
07. 10. 20:30 Dumas - Szomor - Pozsgai: Monte Cristo grófja - 

musical - Békéscsabai Jókai Színház (esőnap 07. 11.)
07. 11. 20:30 üres
07. 12. 20:30 üres
07. 13. 20:30 Vannak vidékek Kányádi est ?
07.14-07.27-ig Cervinus hét
07. 28. 19:30 Grimm - Topolcsányi Laura: Hófehérke és a hét törpe 

- zenés mesejáték -Turay Ida Színház
07. 29. 20:30 üres
07. 30. 20:30 üres
07. 31. 20:30 üres

2021. augusztus

08. 01. 20:30
08. 02. 20:30 Fővárosi Nagycirkusz nyilvános főpróbanap
08. 03. 20:30 Dinasztiák Fővárosi Nagycirkusz előadás
08. 04. 19:30 Petőfi Sándor: János Vitéz - Déryné társulat
08. 05. 20:30 Csehov: Egyfelvonásos komédiák - Kárpátaljai 

Megyei Magyar Drámai Színház
08. 06. 20:30 Andrew Bergman: Társasjáték New Yorkban - 

komédia - Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (esőnap 08. 
09.)

08. 07. 20:30 Ábrahám Pál: Viktória - operett - Békéscsabai Jókai 
Színház (esőnap 08. 08.)

08. 08. 20:30 STOP BAND koncert
08. 09. 19:30 Herczeg Ferenc: Déryné Ifjasszony - színmű - Déryné 

társulat
08. 10. 20:30 Donizetti: Rita
08. 11. 20:30 Szabó Magda: Tündér Lala - gyerekelőadás - Zentai 

Magyar Kamaraszínház
08. 12. 20:30 Székesfehérvári Balett Színház ?
08. 13. 20:30 Pierre Chesnot: Hotel Mimóza - Békéscsabai Jókai 

Színház
08. 14. 20:30 Molnár Ferenc: Az ördög - Zenthe Ferenc Színház
08. 15. 20:30 PAVILON Retro Élőshow
08. 16. 20:30 08. 17. 20:30 Rákász Gergely koncert
08. 18. 19:30 Hedry Mária - Radványi Balázs: Kukamese - 

Veszprémi Petőfi Színház
08. 19. 20:30 Báldi Mária: Térden állva jövök hozzád - zenés 

vígjáték - Turay Ida Színház (esőnap 08. 25.)
08. 20. 08. 21. 20:30 Neil Simon - Cy Coleman - Dorothy Fields: 

Sweet Charity - Békéscsabai Jókai Színház (esőnap 08. 23.)
08. 22. 20:30 Díjátadó gálaműsor

A Szarvasi Vízi Színház 2021-es szezonjának 
további részletei
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Lomtalanítás Szarvason
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Szar-
vason

- 2021. június 12-én, szombaton az I., a II., és az V. 
körzetben,

- 2021. június 19-én, szombaton a III. és a IV. körzetben 
lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a 
háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat 
(amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-

edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, 
használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, 
azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is 
leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás 
mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a 
hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi 
előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott 
napokon, reggel 06:00 óráig- a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő 
járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az 
úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható 
és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül 
tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájé-
koztatást.

Központi ügyfélszolgálat:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.

Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-

informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

Lomtalanításkor kirakható hulladék:
- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, 

mozgatható állapotban
- fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)
- műanyag (linóleum) padló
- kerti bútor
- ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve)
- matrac (szétvágva/összetekerve)
- szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)
- hordó (fa/műanyag – üres állapotban)
- virágtartó
- gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)
- műanyag medence

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra:
- kommunális hulladék
- elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és 

fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)
- zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
- építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, 

ablakkeret üveggel)
- építési – bontási tevékenységből
- származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb 

bontásból származó hulladék)
- fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)
- fénycső
- gyógyszerhulladék
- elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
- gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

- veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, 
festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében 
keletkezett fólia

- sütőolaj, sütőzsiradék

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel 
lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy 
azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják 
helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
- egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemel-

tetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei 
az alábbi linken találhatóak: 

https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
- a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más 

vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.
Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett 

hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a 
jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes 
információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település 
tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi – 
COVID19-karantén alatt álló ingatlanokból nem szállítjuk el a 
lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

Klimaj Attila összegző 
jelentése útépítésekről

Tisztelt Polgármester Úr!

Lakossági összefogással ebben az évben már 3 utca felújítása 
valósult meg:

1. Fenyő utca a Malom u. – Üdülősétány között.
2. Fácán utca a Kárász u. – Fűzfa u. között.
3. Luther utca a Kossuth u. – Vasút u. között.
Mindhárom utca esetében a műszaki tartalom az alábbiak 

szerint valósult meg: csatlakozásoknál aszfalt marása, 
szükséges számú aknafedlapok szintbe emelése, kiékelés 4 cm 
vastagságban lejtésképzés kialakítással, melegen hengerelt 
AC11 jelű kopóréteg készítése 5 cm vastagságban, padka-
rendezés.

A kivitelezéseket árajánlatkérés előzte meg, melyhez a 
legkedvezőbb ajánlatot a Swietelsky Magyarország Kft. adta, 
így a kivitelezést ez a cég végezhette el.

A Fenyő utca esetében a teljes költség bruttó 12.375.000 Ft, 
melyhez a lakossági 25%-os önerő összege bruttó 3.025.000 Ft. 
Az önkormányzat 75%-os önrésze bruttó 9.350.000 Ft.

A Fácán utca esetében a teljes költség bruttó 2.600.000 Ft, 
melyhez a lakossági 25%-os önerő összege bruttó 650.000 Ft. 
Az önkormányzat 75%-os önrésze bruttó 1.950.000 Ft.

A Luther utca esetében a teljes költség bruttó 4.749.800 Ft, 
melyhez a lakossági önerő bruttó 1.187.450 Ft. Az 
önkormányzat 75%-os önrésze bruttó 3.562.350 Ft.

A 3 utca kivitelezésének teljes összege bruttó 19.724.800 Ft, 
melyhez az önkormányzat bruttó 14.862.350 Ft önerőt 
biztosított saját forrásból.

2021. május 10.
Tisztelettel:

Klimaj Attila
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Szarvasi díjazott

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrár-
minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai 
Mobilitási Hét rendezvénysorozatához kapcsolódó közlekedési-
környezetvédelmi kreatív pályázatának „Klímabarát közlekedés 
mindenkiért!” fődíjasai közé került a Benka Gyula Evangélikus 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulója, Tóth-Rigler Emma „Autó a pipacsmezőn” 
című alkotásával. Eredményéhez ezúton gratulálunk!

Érettségi ’21
ddig sosem tapasztalt előzmények, hat hónapig Etartó digitális oktatás után idén is eljött a május, a-
mikor a végzős középiskolásoknak számot kellett 

adniuk arról, sikerült-e megfelelő tudással felvérte-
ződniük diákéveik alatt.

Mint ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is az írásbeli meg-
mérettetésre korlátozódott az érettségi vizsga. Arról, hogy ez 
mennyire szerencsés, megoszlanak a vélemények. Akinek a 
továbbtanuláshoz minden megszerzett pont számít, annak bizony 
hiányozhat a szóbeli által kínált szépítési lehetőség. Akinek viszont 
csak a „Görbüljön!” mondat összegzi a céljait, annak nyilvánvalóan 
ez az ideális módja a bizonyítványszerzésnek.

Intézményünkben (GySzC Székely Mihály Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium) idén 71 tanuló jelentkezett érettségi 
vizsgára. Közülük 46-an a végzős osztályaink diákjai, 25-en pedig 
„külsős” (javítóvizsgázó, illetve magasabb pontszám reményében, 
felvételihez újra érettségiző) vizsgázó. Elmondhatjuk, hogy az 
írásbelik fennakadás nélkül, nyugodt körülmények között zajlottak.

Az érettségizők véleménye megoszlott az eddigi feladatokról. A 
magyar nyelv és irodalom feladatsor például ebben az évben 
kifejezetten diákbarátnak tekinthető. A legnagyobb „falatnak” 
számító, ugyanakkor legtöbb pontot érő Műelemző szövegalkotás 
című vizsgarészben két feladat közül választhattak a diákok: az e-
gyikben Mikszáth Kálmán Szűcs Pali szerencséje című novelláját 
kellett elemezniük, a másikban Arany János Epilogus és Tóth Árpád 
Gyopár című versének összehasonlító értelmezése volt a cél. (Idén 
is, mint minden évben, a novellaelemzés volt a népszerűbb, a 
többség ezt választotta.)

A matematika feladatsorról a vizsgázók kevésbé lelkesen 
nyilatkoztak, országszerte többen azt jövendölték, hogy ők ebből a 
tantárgyból mégis fognak (mert muszáj lesz) szóbelizni.

A történelem megítélése nem volt egységes, ez nyilván attól függ, 
kihez melyik történelmi kor, esemény, személyiség áll közel.

Az idegen nyelvű (nálunk angol, illetve német) írásbelin szokás 
szerint a hallott szöveghez kapcsolódó feladatok jelentették a 
legfőbb kihívást.

Az érettségizők a körülmények ellenére sem veszítették el 
optimizmusukat, kreativitásukat, sőt humorérzéküket sem. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint a Facebookon terjedő mémek 
tömkelege, melyeket az írásbeli feladatsorok ihlettek: volt, aki az 
angol hallott szöveg zenéjéből készített mulatós mixet 
(YOUTUBE.COM angol liszöning literally megborulós mix). A 
személyes kedvencem természetesen a magyar érettségi no-
vellaelemzéséhez kapcsolódik (és szintén internetes forrásból 
származik): „Hogy miért aktuális ma is Mikszáth novellája? Mert 
Szűcs Pali ugyanolyan, mint mi vagyunk. Egy nehéz nap után csak a 
kocsmában tud megnyugodni.”

Én viszont őszintén remélem, hogy a dolgozat ismeretlen írója 
ebben téved…

Iskolánk oktatói testülete nevében sok sikert, a vágyott ered-
mények elérését kívánjuk minden vizsgázónak!

Hajas Gabriella

Gyászhír
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Pataki Györgyné
(született:

Gyuris Julianna)
2021. május 19-én, 95. életévében 
örök nyugalomra tért. Drága szeret-
tünktől 2021. május 25-én 12:30-kor 
a Szarvasi Újtemetőben veszünk 
végső búcsút.

A gyászoló család

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.

Általános karbantartó (4)
Autómosó

Baromfigondozó
Biztosítási asszisztens

Biztosítási értékesítési tanácsadó 
(2)

Bolti eladó (2)
Boltvezető helyettes

Cukrász (2)
Csomagológép-kezelő

Dohányárudai eladó (2)
Édesipari termékgyártó

Egyéb műszaki foglalkozású
Egyéb takarító és kisegítő

Egyéb, máshova nem sorolható 
egyszerű szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású
Egyszerű ipari foglalkozású (2)

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású

Éjjeliőr, telepőr
Éjszakai takarító

Energetikus
Építészmérnök

Építőipari segédmunkás
Építőmérnök

Etetős traktoros
Fejő

Géplakatos
Gyorséttermi eladó
Hegesztő, lángvágó
Hentes és mészáros

Intézményi takarító és kisegítő
Keltető vezető helyettes

Kertépítő kertész
Kertészeti kisegítő (napszámos) (2)

Kézi csomagoló
Kőműves (3)
Kontroller

Konyhai kisegítő (7)
Konyhalány
Lakatos (2)
Mosodás

Mosó-vasaló-tisztító
Műszakicikk eladó
NC, CNC gépkezelő

Pék
Pék, cukrász, szakács

Pincér (5)
Pizzafutár
Pultos (4)

Rakodómunkás
Recepciós
Szakács (5)

Szarvasmarha-telepi gondozó
Szőnyegszövő
Takarmányos

Targoncás
Tehergépkocsi-vezető, 

kamionsofőr
Traktorvezető

Vendéglátó-ipari alkalmazott
Villamos gépek és készülékek 

műszerésze, javítója
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A vírushelyzetre való tekintettel az óvodai foglalkozások és a 
szakvezetői elemzések online felületeken valósultak meg. A filmek 
megtekintése után szakmai konzultációra került sor, ahol a 
résztvevők megoszthatták benyomásaikat, tapasztalataikat a mű-
helyvezető szakvezető óvodapedagógusaink, óvodapedagó-
gusaink reflexiója nyomán.

Gyertek, gyertek játszani …..- 
Gyermektánc- és játék az óvodában

Foglalkozásvezető: Posgay Nóra – óvodapedagógus

A népzene és a néptánc az óvodai zenei nevelés kiegészítőjeként 
nem hiányozhat az óvodai nevelésből. A legfontosabb célunk, hogy 
az óvodások megismerjék és megszeressék a népzenét, a nép-
táncot, a táncos foglalkozások pedig jó hangulatban teljenek el, a 
gyerekek kedvvel táncoljanak, énekeljenek. A bemutató foglal-
kozásom „színes játékkal” indult, ahol a színek határozzák meg a 
különböző mozdulatokat, lépésformákat, majd megjelentek a népi 
énekes játékok, melyek magukban hordozzák a tánc előkészítő 
szerepét, hiszen általuk tanulják meg saját testüket iránytani, 
eligazodni a térben. A népi játékok utána a „tulipános ugróiskola” 
módszert alkalmaztam. A tulipános ugróiskola azon játékok egyike, 
mellyel számos a tánctanulás során szükséges ugrástípust és 
ugráskompinációt hívhatunk elő. Az ugrás megtanulásától eljut-
hatunk a konkrét motívumalkotásig. Az ugróiskolán átvett, meg-
tanult lépéseket, motívumokat, táncos mozgáson keresztül 
építettem fel a négyszínű tulipán alkalmazásával, kör alakzatban. 
Táncos foglalkozás egy levezető játékkal fejeződött be.

„Labdával a világ körül” – nagymozgások 
fejlesztése játékos formában

Foglalkozásvezető: Sulyan Eszter – szakvezető 
óvodapedagógus

A labda a világon az egyik legismertebb játékeszköz, minden 
gyermek, felnőtt, ha kezébe fog egy labdát rögtön gurítja, 
pattogtatja, dobja, rúgja. A csoportunkba járó gyerekek is nagy 
lelkesedéssel vesznek részt minden mozgásos foglalkozásokon. Az 
Alma csoport bemutató foglalkozásában is a már gyakorolt 
labdatechnikai elemeket vonultattuk fel Ovi Olimpia program 

keretén belül. Megismerkedtünk az Olimpia szellemiségével, jel-
képével az öt karikával. A csoportba járó gyerekek igazi spor-
tolóként vonultak fel az olimpiai fanfárok hangjára. Izgatottan 
készültek a megmérettetésre és élvezettel vettek részt a játékokban. 
Miután vége lett az öt próbának ünnepélyes díjátadó keretén belül 
vehették át a jól megérdemelt olimpiai érmet.

Őslények világa – Külső világ tevékeny 
megismerése

Foglalkozásvezető: Horváth Aranka – óvodapedagógus

A Szamóca csoportot a dínók népesítették be. A gyerekek már is-
merősként üdvözölték a Dinótópiából 3D formában megelevenedő 
fajokat. A paleontológiai társaságtól kapott fossziliák vizsgálata 
után, dínó nyomokon átkelve eljutottak egy aktív vulkánhoz, mely 
kitörésével fokozta gyerekek aktivitását is. A kis csapat újabb 
felfedezést tett, amikor dínó csontok kerültek elő a földből, hozzá is 
láttak régészeti kutatás végzéséhez. A csontok feltárása után meg-
ismerhették a dínók kipusztulásához vezető okokat, a meteor becs-
apódásának következményeit. Az élmény alapú környezetvédelmi 
ismeretszerzés hozzásegítette a gyerekeket ezen a napon is ahhoz, 
hogy megértsék a természetben lezajló örök kőrforgást, melybe 
sajnos az ember pusztító tevékenysége visszafordíthatatlan károkat 
okoz. Ha továbbra is ilyen életmódot folytatunk, sajnos el-
veszíthetjük környezeti értékeinket, de van lehetőség a vál-
toztatásra, a környezettel harmonikus BOLDOG élet megélésére. 
Tegyünk érte! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, óvd a 
környezetet!

Sulyan Eszter
szakvezető óvodapedagógus, munkaközösségvezető

Tavaszi Pedagógiai Napok a GFE 
Gyakorlóintézményében

2021. május 5-én az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pe-
dagógiai Oktatási Központ szervezésében a Tavaszi 
Pedagógiai Napok keretében a Gál Ferenc Egyetem 

Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, 
mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye három szakmai 
programot valósított meg.
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (III.21. – IV.20.)

Időszerű lenne elvégezned azokat a 
feladataidat, melyeket hetek óta csak 
halogatsz. A legtöbbje lassan idejét is 
múlja! Már rég a körmödre égett a mun-
ka, de még mindig csak húzod, halo-
gatod teendőid elvégzését. Nem lesz jó 
ez így! Ha a hét közepén felhők kezde-
nek gyűlni a fejed felett, hát ne csodál-
kozz, ezt mind magad okoztad. Ugyan-
akkor már pénteken a javulás lehető-
sége mutatkozik.

 

BIKA (IV.21. – V.20.)
Lelkivilágod kissé bizonytalan és ki-

egyensúlyozatlan ezekben a napokban. 
Ha úgy érzed, nem tudsz dönteni egy 
kérdésben, lehet, hogy segítséget kel-
lene kérned rokonaidtól, barátaidtól. 
Több szem többet lát - alapon, lehet, 
hogy ők kívülállóként tudnak segítséget 
nyújtani döntésedhez, sőt az első lépé-
seket is megteheted támogatásukkal. A 
jövő hét sokkal kellemesebbnek mutat-
kozik.

 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Itt az ideje, hogy végre megszabadulj 

ettől a kedvetlen és mélabús állapottól. 
Attól még, hogy nem sikerül minden el-
sőre, amibe belekezdesz, még egyálta-
lán nem azt jelenti, rosszul mennének a 
dolgaid. Lehet, hogy a számodra fontos 
problémákat meg kellene osztanod 
valakivel, hátha ő is adhatna jó tanácsot. 
Szerelem terén a szombat hozhat for-
dulatot.

 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Ha mostanában töröd a fejed munka-

helyváltáson, akkor itt az ideje, hogy 
nekikezdj a keresésnek. A lehetőségek 
most adottak, szinte csak ki kell válasz-
tanod a neked tetsző lehetőséget a tál-
cán kínált állasok közül. Fontold meg a 
döntésed, mert hosszútávra kell elkö-
telezned magad. Ugyanez vonatkozik 
lakásvásárlásra, költözésre is. Szere-
lemben is fordulatok követhetik egy-
mást.

 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Váratlan dolgok jönnek ezekben a 

napokban. Olyan feladattal bízhatnak 
meg ez a héten, melyhez először nem 
sok kedved van, de minél jobban bele-
merülsz, annál több energiát fogsz bele-
ölni, s a feladat elvégzésekor még dicsé-
retet is kapsz. Valami olyat tehetsz le az 
asztalra, melyről sosem gondoltad, hogy 
magad is képes lennél megcsinálni.

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Munkahelyeden vagy saját vállalko-

zásod keretein belül mostantól kicsit 
felszabadulhatsz, sőt, már most kezd-
hetsz készülni a nyári vakációra. De a 
lazítás még semmiképpen sem jelenti 
azt, hogy kötelezettségeidnek nem kell 
eleget tenned. Sok fontos feladatot is 
meg kell oldanod, olyanokkal is szembe-
találhatod magad, melyekhez hasonlót 
még sosem csináltál.

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Ez a hét lehet a pihenés hete is akár, 

de ha munkára, tanulásra szánod, akkor 
sem kell túlhajszolnod magadat. Olyan 
tevékenységekre is jut időd, melyeket 
hetek óta csak halogatsz. Bizony nem 
célszerű homokba dugni a fejed! Ha ne-
tán vannak problémás emberi kapcso-
lataid, azokat is most kell helyrehozni, 
vagy véglegesen lezárni.

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Ezen a héten túlságosan érzékenyen 

reagálsz mindenféle külső hatásra. Úgy 
érzed, mindenki beléd akar kötni, és 
mindenki csak hibákat keres benned. 
Elég lenne egy vállrándítással leren-
dezni ezeket a dolgokat, de most kü-
lönösen fogékony vagy mindenre, így 
több vitát is magad kezdeményezel, 
melyekből kellemetlen helyzetek alakul-
hatnak ki. Még szerencse, hogy a hét 
végére lenyugszol.

 

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Ha van valami jó elképzelésed a jövőt 

illetően, ez a hét teljesen alkalmas arra, 
hogy elkezd ennek megvalósítását. 
Megvan hozzá a jó ötlet, a jó lehető-
ségek, a tettrekészség. Hosszútávon 
alapozhatod meg jövődet, ha most jól és 
ügyesen cselekszel. Jupiter komoly 
segítséget fog adni ahhoz, hogy min-
dent, amit eltervezel, most szinte prob-
léma nélkül véghez is vidd.

BAK (XII.22 – I.20.)
Jó híreket kaphatsz ezen a héten, 

akár barátoktól, a családodtól, vagy 
munkahelyedről. Egy utazás, egy eset-
leges költözés vagy új munka lehető-
sége teljesen felvillanyoz, de minde-
mellett ne feledkezz meg egyéb kötele-
zettségeidről. Ha úgy döntesz, hogy 
most kezded el életedet gyökeresen 
megváltoztatni, akkor a nagy döntéseket 
kedden vagy szerdán hozd meg.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Ezen a héten valami vagy valaki ala-

posan felbosszant, s a következő napo-
kat is – egészen csütörtökig, - tönkre-
teszed rosszkedveddel. Ráadásul olyan 
dologba szólt bele ez az illető, ami 
egyáltalán nem tartozott volna rá. Hab a 
tortán, hogy a vitában neked volt iga-
zad… Péntekre viszont elérkezik a nyu-
galom és pihenés ideje. 

HALAK (II.19 – III.20.)
Új szerelem léphet az életedbe ezen a 

héten. Kicsit bonyolult személyiségnek 
tűnhet, de, ha megismered, talán meg-
érted miért is olyan. Nem biztos, hogy ez 
a találkozás egy hosszú távú kapcsolat 
lehetőségét rejti, azonban, nyugodtan 
bonyolódj bele, szép időszak követ-
kezhet. Galiba csak abból adódhat, ha 
már elkötelezted magad valaki más 
mellett.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Május 21-től 27-igMájus 21-től 27-igMájus 21-től 27-ig

1759. május 21-én született Joseph Fouché rendőrminiszter.
1849. május 21-én az 1848-49-es szabadságharc alkalmával a 

Görgey Artúr parancsnoksága alatt álló honvéd erők 
háromheti ostromot követően visszafoglalták Buda várát.

1911. május 21-én kirobbant a második marokkói válság.
1921. május 21-én, Moszkvában megszületett Andrej Dmit-

rijevics Szaharov († Moszkva, 1989. december 14.), orosz 
magfizikus, politikai menekült, az 1975. évi Nobel-békedíj 
kitüntetettje.

Kr. e. 334. május 22-én Nagy Sándor győzelmet aratott a 
Granikosz folyónál.

1176. május 22-én merényletet követtek el Szaladin szultán 
ellen.

1660. május 22-én történt a szászfenesi csata.
1859. május 22-én született Sir Arthur Conan Doyle.
1867. május 22-én Kossuth Lajos megírta a Cassandra-

levelet.
1430. május 23-án Jeanne d'Arc fogságba esett a compiégne-

i erdőben.
1618. május 23-án kezdetét vette az Európát feldúló 

harmincéves háború.
1701. május 23-án halt meg William Kidd skót kalóz.
1786. május 23-án halt meg gróf Benyovszky Móric.
1915. május 23-án Olaszország belépett az első világ-

háborúba.
1543. május 24-én volt Kopernikusz halála.
1743. május 24-én született Jean-Paul Marat francia for-

radalmár.
1813. május 24-én született Kmety György tábornok.
1819. május 24-én született a brit uralkodónő, Viktória 

királynő, Nagy-Britannia és Írország királynője (1831–1901), 
India császárnője (1876–1901).

1883. május 24-én adták át a Brooklyn-hidat.
1085. május 25-én volt VII. Gergely reformpápa halála.
1571. május 25-én kezdte meg uralkodását erdélyi fejede-

lemként a későbbiekben a lengyel és a litván trónt is 
megszerző Báthori István (Szilágysomlyó, 1533. szeptember 
27. – Grodnó, 1586. december 12.).

1660. május 25-én a Stuartok ismét Anglia földjére léptek.
1961. május 25-én Kennedy elnök meghirdette az Apollo-

programot.
1045. május 26-én Orseolo Péter hűbérül ajánlotta fel 

Magyarországot a császárnak.
1897. május 26-án jelent meg Bram Stoker Drakula című 

regénye.
1912. május 26-én született Kádár János.
1921. május 26-án, Kispesten megszületett Bárdy György († 

Budapest, 2013. május 27.) Jászai Mari-díjas színművész, 
érdemes és kiváló művész.

1972. május 26-án írták alá a SALT–1 egyezményt.
1946. május 26-án, Gyöngyösön elhunyt Kerékjártó Béla 

(szül. Budapest, 1898. október 1.) matematikus, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a topológia és 
a csoportelmélet nemzetközi hírű kutatója.

1703. május 27-én alapították Szentpétervárt.
1708. május 27-én volt Esze Tamás kuruc brigadéros halála.
1905. május 27-én az oroszok tengeri vereséget szenvedtek a 

Cusima-szorosban.
1910. május 27-én hunyt el Robert Koch német orvos, 

mikrobiológus, a bakteriológia egyik megalapítója. 1905-
ben a tuberkulózis kórokozójának felfedezéséért orvos-
tudományi Nobel-díjban részesült.

1941. május 27-én süllyedt el a Bismarck német csatahajó.
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ájus 8-án szombaton Dévaványán léptünk gyep-Mre a bajnokság 11. fordulójában. Ellenfelünk az 
odavágón nem tudott kiállni ellenünk, így 

először találkoztunk velük a szezonban, célunk ezen a 
meccsen is csak egy lehetett, megnyerni az előttünk álló 
kilencven percet.

10. perc: Sindel kanyarított középre jobbról, a védők felett átszálló 
labdára Polonszki érkezett a hosszú oldalon, majd öt méterről a 
kapu jobb oldalába fejelt. 0-1.

30. perc: Furár jobb oldali beadása találta magányosan Sindelt, aki 
nem vacakolt, egyből lőtt öt méterről, a hazai kapusban ugyan 
elakadt a labda, de estében a gólvonal mögé sodorta azt. 0-2.

49. perc: Szabadrúgáshoz jutottunk a hazai kaputól 27 méterre, a 
labdának Bozsó futott neki, és okosan visszalőtte a labdát a hosszú 
sarokra, a későn mozduló Szász tehetetlen volt. 0-3.

55. perc: Most balról jött a beadás Szikora jóvoltából, ezúttal is 
Sindel volt jó helyen, és hét méterről könnyedén lőtt a bal alsó 
sarokba. 0-4.

59. perc: Sindel ezúttal az előkészítésben jeleskedett, ekkor az 
ötös sarkáról gurított Furár elé, aki három méterről belsőzött a bal 
alsó sarokba. 0-5.

77. perc: Bozsó szabadrúgása jött ki Szászról, a szemfüles Mojzsis 
pedig négy méterről a jobb alsó sarokba helyezett. 0-6.

78. perc: Marton szépített az álláson, amikor nyolc méterről 
Kasikon átemelve szerzett gólt. 1-6.

Zima helyzettel nyitottunk a második percben ami ugyan 
kimaradt, de nem kellett sokat várni a vezető találatunkra sem, 
Polonszki fejjel talált a kapuba. Éppen eltelt negyed óra mikor Furár 
rontott ziccert, majd Zima is eltékozolt egy lehetőséget. Nyomasztó 
mezőnyfölényünk ellenére a helyzeteink megvoltak ugyan, de 
ezúttal a koncentrációval akadtak gondok, így fél óra is eltelt már 
amikor Sindel lövése szédelgett át a gólvonalon. A második félidő 
elején már jobban figyeltünk a befejezésekre, ekkor tíz perc alatt 
három gólt szereztünk amivel nem hagytunk nyitott kérdést a 
folytatásra. A biztos vezetés megnyitotta az utat a cserejátékosaink 
előtt, ezáltal lehetőség nyílt pihentetni több játékosunkat a 
megerőltető bajnoki hajrá előtt. A végére a Dévaványa is összekapta 
magát, egy Juhász helyzettel jelezték hogy igényt tartanak a 
becsületgólra, ami aztán Marton révén össze is jött. Az utolsó tizenöt 
perctől eltekintve végig nagy fölényben, magabiztosan játszottunk, 
még úgy is, hogy láthatóan benne volt a lábakban a szerdai rangadó 
fáradsága, ez azonban semmit nem von le a győzelmünk értékéből, 
ezt a meccset is tisztességgel lejátszottuk, a neheze viszont csak 
ezután kezdődik, továbbra is szerda-szombat ritmusban. Ezzel a 
sikerrel átvettük a vezetést a tabellán, ugyanis az eddigi éllovas Elő-
re II. nem várt vereségbe szaladt bele Szeghalmon. Szerdán a mos-
taninál nehezebb feladványt kell majd megoldanunk, amit a Gyula 
jelent majd számunkra hazai pályán.

Dévaványa SE – Szarvasi FC ‘1905’ 1-6 (2-0)

Dévaványa, Sportpálya – 70 néző. Játékvezető: Zahorán 
János (Baranya T., Juhász L.)

Dévaványa: Szász D. – Pap Á., Nyiri A. (Végh T.), Juhász P. 
(Szarka Sz.), Papp K., Szabó E., Kéki Cs. (Pelyva Z.), Marton L., 
Horváth B., Feke B., Katona I. Vezetőedző: Bereczki Árpád.

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

Gólszerzők: Marton L. 78' illetve Polonszki P. 10', Sindel R. 
30', 55', Bozsó L. 49', Furár R. 59', Mojzsis M. 77'

Edzői nyilatkozatok:

Bereczki Árpád:

– Sajnálom a mai mérkőzést, több volt benne. Maximálisan 
elégedett vagyok a csapatommal. A vendégek nagyon rutinosak, 
megérdemelten nyertek. Gratulálok nekik.

ifj. Somogyi János:

– A szerdai mérkőzés rengeteget kivett a csapatból, ennek 
tükrében maradéktalanul elégedett vagyok. Elismerésem minden 
játékosomnak a heti teljesítményért!

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Labdarúgás

Öt góllal nyertünk Dévaványán és csapatunk 
vezeti a tabellát!

Kézilabda

Magabiztos hazai győzelem
Szarvasi NKK-Gyomaendrődi NKSE 29-26 (14-12), NB II-

es női kézilabda-mérkőzés. Vezette: Csige Zoltán, 
Körmendi Péter. Szarvas, zárt kapus.

Szarvas: Nagy-Paska 3, Tasgyik 1, Óvári 2, Horváth 3, 
Majoros 12/10, Buzási 4. Csere: Juhos, Skorka (kapusok), 
Ábrahám, Gabnai 2, Nyerges 2, Jani, Trnyik, Závoda. Edző: 
Száva Flórián.

Gyomaendrőd: Botos 1, Nagy B. 1, Mag 1/1, Németh 4, 
Farkasinszki Z. 7/4, Szűcs 8, Gyurica. Csere: Ács 2, Dinya 1, 
Gellai 1, Szendrei, Urbán, Fekécs, Werle. Edző Lakatos 
Tibor.

Kiállítások: 8 ill. 10 perc. Hétméteresek: 11/10 ill. 6/5.

endületesen kezdtek a csapatok gyors gólváltással. Az 5. Lperctől a hazaiak fokozták a tempót, kezdtek elhúzni. 
Szorosabban védekeztek, a vendégek nem találtak réseket. A 

17. percben 10-4 lett az állás. A vendéglátók a biztos vezetés 
birtokában többször hibáztak és a gyomaendrődiek kezdtek 
felzárkózni, a 28. percben 12-12-re. A hajrában  két  gyors hazai gól 
a félidő végét jelezte.

Szünet után a szarvasiak nagy hajrát vágtak ki és a 40. percre 20-
13-ra elhúztak. Hasonlóan, mint az első félidőben a vendégek 
kezdtek ocsúdni és időkérés után némileg csökkentették a hátrányt. 
A játékrész második felében a hazaiak tartották  a 3-4 gólos vezetést 
és megérdemelten nyerték a szomszédvár rangadót.

Száva Flórián:

– A vártnak megfelelően nyertük a találkozót. Ennyivel jobbak 
voltunk a tabella előkelő helyén álló Gyomaendrődiek ellen.

Lakatos Tibor:

– Megérdemelt hazai győzelem.

A Szarvasi NKK május 22-én 14 órától  Mezőtúron lép pályára.

nym.
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Labdarúgás

A szív diadala! Egy góllal 
győztünk a Gyula ellen

Hétközi fordulót rendeztek a megye élvonalában, 
méghozzá a tizenkettediket, amelyen a Gyula 
csapatát láttuk vendégül. A kora tavaszi gyulai 

meccsen egyetlen góllal bizonyultunk jobbnak, úgy 
gondolom, ebben a kiélezett végjátékban, mindenki előre 
elfogadta volna ezt a szerény arányú góltermést, egyben 
győzelmet.

60. perc: Sindel végezhetett el szögletet balról, remekül tekeredő 
labdájára Bány érkezett a rövid saroknál, és ha már ott volt, mi sem 
természetesebb, hogy három méterről a kapuba fejelt. 1-0.

Ahogy a megyei újság sportrovatában olvashattuk, a gyulai edző 
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ki szerzi az első gól, mert annak a 
csapatnak egyértelműen megnőnek az esélyei a mérkőzés 
megnyerésére. Nos, Szentléleki Úr nem a levegőbe beszélt, mert 
már az első percekben kapunk elé szorítottak minket az 
ellenállhatatlanul kezdő vendégek, nem sokat találkoztunk a 
labdával ebben az időszakban, sőt Kukla a hálóba is talált, de ezt 
leshelyzet előzte meg. Idővel engedett a szorításból a vendég 
csapat, a saját maga diktált tempót ők maguk sem bírták, így lassan 
kiegyenlítődött a játék, csupán egy Nagy Gergely szabadrúgást 
jegyezhettünk fel. A második félidő első percében alakult ki helyzet 
a kapunk előtt, de ez Kasiknak nem okozott különösebb gondot. 
Percek múltán Sindel játszotta magát tisztára, de a kapujából kifutó 
Kajári belevetődött a lövésébe. Alig telt egy perc, szintén Sidel előtt 
adódott lehetőség egy pontrúgás után, de lövése centikkel célt 
tévesztett. Ebben az időszakban már a mi akaratunk érvényesült a 
pályán, ennek gyümölcse volt a remek Bány fejes, amely a vezető 
találatunkat hozta. A hajrára fordulva Zima sarokkal megküldött 
labdája ment kapufa mellé, majd Sindel zárhatta volna le véglegesen 
a meccset kétszer is, de előbb kapu mellé, majd fölé helyezett.

A látottak alapján elmondhatjuk, hogy nem indult könnyen 
számunkra a meccs, és még akkor enyhén is fogalmazunk, a félidő 
közepére tudtuk rendezni a sorainkat valamelyest, de nem 
különösebben volt megnyugtató a játékunk. A második félidő 
viszont, igazi pálfordulást hozott, mert tovatűnt a gyulai fölény, 
átvettük az irányítást, ami meghozta a vezetést is. A gól után nem 
tudott újítani a vendég gárda, egy-két pontrúgás után még 
izgulhattunk kissé, de a fáradság már béklyót kötött a lábaikra, így 
magabiztosan őriztük soványka, de annál értékesebb előnyünket a 
hármas sípszóig. Igazi csapatmunka volt ez a győzelem, mert 
mindenki szívvel-lélekkel odatette magát, de ma rangidős 
játékosaink mutatták az odavezető utat. Szombaton ismét egy 
komoly erőpróba áll előttünk, az utóbbi időben figyelemre méltó 
eredményeket elérő Szeghalom lesz az ellenfelünk, idegen 
környezetben.

Szarvasi FC 1905 – Clean Way-Gyulai TFC 1-0 (0-0)

Szarvas, Erzsébet-liget – 200 néző. Játékvezető: Hajdú Dávid 
(Nagy Z., Németh B.).

Szarvas: Kasik V. – Kiri M., Bány I. B., Polonszki P. (Klimaj 
Z.), Deli L., Bakró G., Bozsó L., Zima D. (Mojzsis M.), Varga I. 
(Szikora M.), Furár R., Sindel R. Vezetőedző: ifj. Somogyi 
János.

Gyula: Kajári J. – Nagy S., Radics D., Szabó Cs., Kukla Zs., 
Repisky D. (Bondár A.), Nagy G. (Szász Gy.), Jimoh D. 
(Barthalos D.), Zsömbörgi M., Pilán R., Bozsó M. Vezetőedző: 
Szentléleki Béla.

Gólszerzők: Bány I. B. 60'.

Edzői nyilatkozatok:

ifj. Somogyi János:

– A szerda–szombat ritmus ellenére az osztály színvonalát 
meghaladó mérkőzésen, játékosaim óriási szívének köszönhetően 
szép győzelmet arattunk.

Szentléleki Béla:

– Egy jó ellenféllel szemben végig remekül játszottunk, végül egy 
pontrúgás döntötte el a találkozó sorsát. A döntetlen reálisabb lett 
volna.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

KOMÉP munkák
május 7-től 12-ig

Medvegy Zoltán munkairányító vezényletével útkezelésben 
a Kórház dűlő járdalapos járdájának javítása történt, meleg 
aszfaltozással dolgoztak a Szent István utcán, a Petőfi utcán, a 
Siratói bekötő úton, a Klapka utcában, valamint a Siratói 
kerékpárúton. Továbbá padka feltöltés történt az újonnan 
aszfaltozott utak mentén a Luther utcában, a Fenyő utcában, a 
Fácán utcában.

Huszárik Nóra munkairányító ténykedésével korhadt 
mozdonyt bontottak a zöldpázsiti játszótéren, valamint az 
ezüstszőlői játszótér fűnyírása, ütéscsillapító gyomlálása és 
rendberakása történt.

Király András munkairányító vezényletével fertőtlenítették a 
közterületeket.

Parczen Benedek munkairányító utasításai alapján gépi 
fűkaszálás folyt az Inkubátorháznál, a Szabadság úton, a Fő 
téren, a Templomkertben, a Fürdővel szemben, a Vásártéri 
játszótéren, a Jókai 107-nél, a Martinovics téren, a csapadékvíz 
tározónál. Favágásra került sor a Granárium udvarán, az Er-
zsébet-ligetben. Sövényt vágtak a Szabadság úton.

Debreczeni Erika munkairányító vezetésével elvirágzott 
tulipánszárak visszavágása történt városszerte, cserjepótlás a 
Vízi Színháznál, a Széchenyi 2. alatti háziorvosi rendelő udvarát 
gyomlálták, cserjét gyomláltak a Deák Ferenc utcán.
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORPecásokPecásokPecások

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. május 27-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Május 14.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Kedves Óz, az az én bajom, hogy túl meleg a nyár!” 

Nyertesünk: Bány Jánosné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Tátrai 
juhtúrós 

palacsinta
Hozzávalók 6 személyre: 30 

dkg juhtúró, 5 dkg vaj, 2,5 dl 
tejföl, 1 db tojássárgája, 1 
csomó zöldkapor, metélő-
hagyma, 12 db sós palacsinta, 
só.

A szokásos eljárással össze-
állított, gyengén sózott tésztából 
palacsintát készítünk. Közben a 
juhtúrót áttörjük és keverőtálba 
tesszük. Adunk hozzá 1 dl tejfölt 
és 1 csomó apróra vágott kaprot 
– vagy az ízlésnek megfelelően 
metélőhagymát. Gyengén meg-
sózzuk és összekeverjük, a pala-
csintákba töltjük. Az így meg-
töltött palacsintákat vajjal kikent 
tűzálló edénybe tesszük. 1,5 dl 
tejfölbe belekeverünk habve-
rővel 1 db tojássárgáját, ráöntjük 
a palacsintákra. A tetejét olvasz-
tott vajjal meglocsoljuk, és kö-
zépmeleg sütőben átsütjük, for-
rón tálaljuk.

Az apa a gyerekeket küldi az 
iskolába.

- Aztán vigyázzatok amikor át-
mentek az úton! Tudjátok, anyá-
tok ma kocsival ment el itthon-
ról...

* * *

A per előtt az ügyvéd biztosítja 
a gazdát, hogy nyerni fog.

- Nem segítene a dolgon, ha 
küldenék a bírónak egy-két 
kacsát? - kérdezi a gazda.

- Ó, egek! Eszébe ne jusson - 
feleli az ügyvéd. - Ezzel csak 
ártana magának, a bíró megvesz-
tegetési kísérletnek tekintené.

A tárgyalás után az ügyvéd 
gratulál ügyfelének, amiért fel-
mentették:

- No látja, ugye megmondtam, 
hogy megnyerem magának a 
pert.

- Valóban - így a gazda - de 
azért én elküldtem azt a két 
kacsát a másik fickó nevében.
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