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FIGYELEM!

Héjjas István:

Hozzuk haza
Hozzuk haza emléküket

idegenben nyugszanak ők,
apák, testvérek, hű szeretők.
Messze harcoltak hazájukért,
az igaz magyar becsületért.

   
Úgy mentek el, mint hős daliák,
becsülettel küzdő bátor katonák.

Gyilkos háborúban ontották vérüket,
jeltelen sírhalom takarja testüket.

Fölöttük dübörögve süvít a téli szél,
a fű, a fa, a nádszál susogva beszél.

Idegen a zúzmara, másként hull a köd,
a föld is távoli, mi titeket beföd.

Hazavágytak ők mindannyian,
ölelni szeretteiket ismét boldogan.
Zárjuk szívünkbe halott hőseinket,
hozzuk honunkba örök emléküket.

2001. évi LXIII. törvény
a magyar hősök emlékének 

megörökítéséről és a Magyar Hősök 
Emlékünnepéről

(részlet)

2. § Az Országgyűlés a magyar nemzet soha el nem múló hálája 
jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök 
dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasár-
napját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja.

Elmarad a „Bál a víz felett”
„SZARVASÉRT” Alapítvány kuratóriuma tájé-Akoztatja a vízi színházi bál törzsközönségét, tá-
mogatóinkat, hogy a népszerű nyári programunk, 

a „Bál a víz felett” a járványhelyzet bizonytalanságai miatt 
ebben az évben is elmarad.

Bízunk abban, hogy jövő nyáron már felszabadultabban élhetünk 
és még többen lesznek a tánckedvelők ezen a hagyományos, vidám 
társasági eseményen. Az Alapítvány azonban bál nélkül is folytatni 
szeretné azt a 9 éve meghirdetett és folyamatosan működő 
jótékonysági programját, amely a tehetséges szarvasi fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatására irányul. Ezért ezúton is 
kérjük korábbi támogatóinkat, szponzorainkat, hogy ebben az 
évben is álljanak mellénk és lehetőségeikhez mérten támogassák 
jótékonysági programunkat, a bál nélkül is. Számítunk arra, hogy a 
rendkívüli gazdasági helyzetben nehezebb lesz az adományokat 
összegyűjteni, de a fiataloknak szóló pályázati kiírásunkat júliusban 
ismét közzétesszük.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2020-ban, annak ellenére, hogy 
a bál elmaradt a tehetséges fiataloknak felajánlott adományok 
összege minden előző évet meghaladta és összesen 7 fiatalnak 
tudtunk támogatást adni az 1,4 millió Ft támogatásból (200 ezer 
Ft/fő).

Úgy érezzük, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik ősszel kezdik 
egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, a kialakult helyzetről nem 
tehetnek, nem kerülhetnek hátrányba, megilleti őket is a pályá-
zatírás lehetősége és ezt követően a segítségnyújtás, 

Reményeink szerint programunk nem szakad meg 2021-ban, 
tisztelettel kérjük segítőkész támogatását. 

A „SZARVASÉRT” Alapítvány kuratóriuma nevében
Závogyán Judit elnök
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Boldog Névnapot!

Május 28-án Emil, Csanád

Május 29-én Léna, Magdolna

Május 30-án Janka, Zsanett

Május 31-én Angéla, Petronella

Június 1-jén Tünde

Június 2-án Kármen, Anita

Június 3-án Klotild

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Május 28-án

Pingvin Patika
(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 18:00-20:00

Május 29-én
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 12:00-20:00

Május 30-án
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 09:00-19:00

Május 31-től június 3-ig
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 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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A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TELEFONJEGYZÉKE

Családi híreit: születés, keresztelő, 
házasságkötés, haláleset, 

köszönetnyilvánítás, születésnapi 
köszöntések hétről hétre 

ingyenesen megoszthatja Szarvas 
város közösségével.

E-mail: szvid@szarvasnet.hu

Aranykönyv
„Elszórtan a honban,

egyszerű sírokban

Pihennek a hősök,

halhatatlanok.”

„
- Sajó Sándor -
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COVID-19 Szarvas 
2021. május 12-19. között 

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt összesen 10 mintavételt kértek, közülük 5 pozitív lett, 
több eredményt még várnak. Jelenleg nincs tudomása 

orvosainknak arról, hogy kórházban covidos megbetegedés miatt 
lenne jelenleg szarvasi beteg. 

Ugyanígy nincs tudomásuk halálesetről sem.

A gyermekorvosok 4 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 19. 
Petneházi Andrea

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Templárius sörbemutató és 
összefogás a keresztény hitért

Május 25-én a Szeparé Kávézó és Étterem szolgált helyszínéül a 
békésszentandrási Szent András Sörfőzde és a Templárius 
Alapítvány, valamint a Hungary Helps Program keretében létrejött 
adományozási összefogás sajtótájékoztatójára és a Templárius sör 
bemutatójára. Az adományozási összefogás lényege, hogy a 
Templárius sör megvásárlásával a lerombolt európai keresztény 
kegyhelyek felújításához járulnak hozzá. A nem mindennapi 
sörbemutatón jelen volt Azbej Tristan, a Hungary Helps Programért 
felelős államtitkár a Miniszterelnökségről, Bukovinszky Béla, a 
Szent András Sörfőzde ügyvezető igazgatója, Ungvölgyi János, a 
Templárius Alapítvány kuratóriumi elnöke, Molnár Etele, Szarvas 
város alpolgármestere. Az adományozó irat aláírása után és a 
sörkóstoló előtt Msgr. Szurovecz Vince pápai káplán, főesperes, 
békésszentandrási plébános atya áldotta meg a Templárius sört.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Gyermek Néptáncosok XIV. 
Országos Szólótánc Fesztiválja

Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Népművészeti Egyesület elnöke arról tájékoztatta az érintetteket, 

hogy június 4-én és 5-én Szarvason – a versenyző gyermekek és 

felkészítő pedagógusaik kizárólagos jelenlétében – rendezik meg a 

hagyományok jegyében a Gyermek Néptáncosok XIV. Országos 

Szólótánc Fesztiválját. A nagy hagyományokkal bíró díjkiosztó gála 

ezúttal online formában kerül megrendezésre.

* * *

Csapadékvíz elvezető 
rendszeren végzett munkák

Pákozdi János ügyvezető tájékoztatása szerint a Szarvasi KOMÉP 

Kft. április 1. és április 30. között az alábbi munkákat végezte a 

csapadékvíz elvezető rendszeren. Árokmélyítés történt a Luther 

utcában és mélyépítés takarítás a Dózsa utcán. Műtárgyak vonat-

kozásában akna fedlap pótlására, javítására került sor a Benka, 

Bartók és Deák Ferenc utcán. Átereszeket takarítottak a Tükör és a 

Luther utcában. Valamint az uszadékfogó rácsot takarították a 

Maczó-laposi átemelőnél.
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

A Táncsics utcai útépítés

A Táncsics utca Vágóhíd-dr. Melich közötti szakaszán a Swietelsky 
Magyarország Kft. végzi az aszfaltburkolat terítését. A kivitelezés 
során a meglévő útalap profilozása, kőzúzalékos kiékelése, 
valamint AC11 jelű kopóréteg készül melegen hengerelt aszfaltból 5 
cm vastagságban, 3 méter szélességben. A kivitelezés bruttó 
vállalkozási díja 4 millió 997 ezer 450 forint. A munkálatoknak a 
május 30.-i munkaterület átadást követően 2021. június 30-ig kell 
megvalósulnia.

* * *

Többlettámogatások

A Magyar Közlöny 2021. évi 89. számában megjelent, hogy 
Szarvas Város Önkormányzata mely TOP-os beruházásokhoz nyert 
kormányzati többlettámogatást. A KOMÉP Ipartelep u. 2. szám alatti 
épületének energetikai fejlesztésére 16 millió 586 ezer 150 forint, a 
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális 
fejlesztésére 106 millió 796 ezer 509 forint, a Lengyel-palota és a 
Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére 13 millió 656 ezer 536 
forint és 48 millió 93 ezer 989 forint többlettámogatást ítéltek meg 
Szarvasnak.

* * *

Meghívás az Emlékhelyek Napja 
központi ünnepségére

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete megbízott főigaz-
gatója meghívta Babák Mihály polgármestert a június 20.-i Em-
lékhelyek Napja – Fiumei úti sírkert kiemelt programjaira. Egyben 
felhívta a figyelmet a Fiumei Sírkert aznapi családi és ifjúsági prog-
ramjaira. Részletek a http://emlekhelyeknapja.hu honlapon olvas-
hatók.

* * *

Lakossági útépítés a Táncsics 
utcában

A szükséges lakossági önerő befizetés megérkezett a Táncsics 
utcai útépítéshez. A körzet önkormányzati képviselője, Kiss Attila je-
lezte Babák Mihály polgármesternek, hogy az érintett szakaszon – 
Dr. Melich és Vágóhíd utca között – várhatóan megnövekszik a for-
galom. Ezért az ott lakók kérték, hogy a kiépülő útszakaszra kerül-
jön súlykorlátozó tábla. Ezzel kapcsolatban Klimaj Attila útügyi refe-
rens adott tájékoztatást, miszerint a kivitelezés elkészülte után a 3,5 
tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezésének nincs akadálya, a kihe-
lyezést a KOMÉP Kft. elvégzi.

* * *

A Békés Megyei Értéktárba 
került a Történelmi Országközép

Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatása 
szerint a „Szarvas, Történelmi Magyarország mértani közepe 
emlékhely” érték bekerült a Békés Megyei Értéktárba. A számunkra 
kedvező döntés szellemében Babák Mihály polgármester, dr. Melis 
János címzetes főjegyző, valamint Szenes János, a Szarvasi 
Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke kezdeményezte Zalai 
Mihálynál, hogy támogassa törekvéseinket védett Történelmi 
Emlékhelyünk Nemzeti Értéktárba kerülésébe.

Szarvas Város Önkormányzata

Tárgy: Tájékoztatás Zöldváros pályázat
induló kivitelezési munkáiról 

Címzettek: a szarvasi piacon dolgozó árusok,
kereskedők és termelők 
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft. 
(üzemeltető szervezet)

Tisztelt Címzettek! 
zarvas Város Önkormányzata TOP-2.1.2-16-BS1-2017-S00010 kódszámú „Zöld infrastruktúra fejlesztése 
Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében” című 

nyertes pályázatának megvalósítása folyamatban van. Szarvas 
Város Önkormányzata a városi piac területén lévő nagy Fedett 
elárusító csarnok épület termálvizes fűtés-temperálására 
vonatkozóan Vállalkozási szerződést kötött az Integrál Építő 
ZRt.-vel. Az induló kivitelezési munkákról 2021. március 30-án 
hivatalosan tájékoztató levelet küldtünk a szarvasi piac 
üzemeltetőjének, a KOMÉP NKft.-nek. 

Mindenki - aki a pályázatban szereplő projektelem meg-
valósítása során közvetlenül érintett - meghívást kapott a 2021. 
április 27-i személyes, helyszíni egyeztetésre, melyen a 
kivitelezési munkák kezdési időpontjaként 2021. augusztus 1. 
dátum került elfogadásra. 

Pár nappal ezelőtt a szarvasi piacon dolgozó árusok, 
kereskedők és termelők azzal a kéréssel fordultak a 
Polgármester Úrhoz, illetve Szarvas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez, hogy a felújítási munkák az eredetileg 
tervezett 2021. augusztus 1. dátum helyett csak 2021. szep-
tember 1-jével kezdődjenek. 

A kérésről tájékoztattuk Ilyés Melinda projektmenedzsert 
(Békés Megyei Önkormányzat Hivatala) és kértük, hogy a 
pályázat szempontjáról ezen változtatást előre véleményezni 
szíveskedjen. 

Ahhoz, hogy felelős döntés születhessen mérlegelnünk 
kellett a következőket:

- a Vállalkozási szerződésben szereplő határidő tartható 
legyen a kivitelező számára (a kivitelező tájékoztatása szerint 2 
hónap alatt a próbaüzemmel és a visszapakolással együtt 
elvégezhető a munka)

- ne okozzon problémát a pályázat szakmai és pénzügyi 
elszámolásakor az időbeli csúszás

- a piaccsarnok üzemeltetése szempontjából lehetőleg minél 
kevésbé okozzunk problémát a termelőknek, árusoknak

- mivel a csarnokot le kell zárnunk az építési munkák idejére 
és átmenetileg új helyre kerülnek áttelepítésre az elárusító 
asztalok, ezért a túl csapadékos őszi időszakban nehéz-
kesebbek lesznek/lehetnek a piaci napok mind az árusok, 
mind a vásárlók számára.

A jelenlegi ismereteink szerint nincs akadálya a kérelemben 
foglalt változtatásnak, ezért értesítjük a kivitelezőt is a 
változásról.

Kivitelezés kezdési időpontja: 2021. szeptember 1.

Mindezek alapján kérjük Önöket, mint a piac üzemeltetőjét, 
hogy - a helyben szokásos módon - szíveskedjenek a döntésről 
szóló ezen értesítést eljuttatni az érintetteknek. 

Bízunk benne, hogy a munkák befejeztével az őszi/téli 
időszakban mindenki a legnagyobb megelégedéssel használja 
majd a felújított, korszerűsített Piaccsarnok épületet! 

Szarvas, 2021. május 18. 
Tisztelettel és köszönettel: 

Babák Mihály polgármester
Horváthné dr. Kepenyes Edit aljegyző
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Egyeztetés a „Zöldváros” 
projekt helyszínein

közelmúltban előzetes szakmai egyeztetésre került sor a A„Zöld város” projekt helyszínein. Ezen részt vett a kivitelező 
INTEGRÁL Építő Zrt. képviseletében Bődi Péter és Aszódi 

Imre, Nagy Balázs műszaki ellenőr a Baranya-Terv Kft. részéről, 
Pákozdi János, Huszárik Nóra az üzemeltető KOMÉP részéről, 
Gémes Tibor az üzemeltető Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részéről, 
Molnár Etele alpolgármester, Csernus Zsolt és Farkas Tamás 
önkormányzati képviselők, valamint Petényiné Bencsik Anita a 
Polgármesteri Hivatalból.

A helyszínekről tételesen az alábbi feljegyzés készült:

Erzsébet-ligeti futópálya

Műszaki tartalom: az Erzsébet-ligetben rekortán burkolatú új 
futópálya építése (a meglévő mulcsos futópálya helyén új, rekortán 
burkolatú futópálya építése; hossz: 1150 fm, tervezett szélesség: 2,2 
m) 

Az Erzsébet-ligetben a nagy, mulcs borítású futókör a tervezett 
nyomvonala a rekortán futópályának, azonban az Arborétum-felé 
készülő kerékpárútnak (a Fahíd – 44-es út alatti átvezetés közötti 
szakaszon) nagyrészt ugyanez a nyomvonala. Ezért a tegnapi 
helyszíni egyezetetésnek a fő témája az volt, hogy a rekortán 
burkolatú FUTÓPÁLYA nyomvonalát pontosítsuk úgy, hogy a 
kivitelezővel a közbeszerzési eljárás végén megkötött szerződés 
feltételeit betartva valósulhasson meg a beruházás. 

A kivitelező részéről felmerült, hogy közvetlenül a fahíd mellett a 
vízparton, ahol majdnem a partélen „futna” a nyomvonal, az 
illetékes vagyonkezelővel (Katasztrófavédelem - KÖVIZIG) 
egyeztetni kellene előre, hogy hozzájárulnak-e a beruházáshoz? 
Javasoljuk, hogy a nyomvonallal ezt a szakaszt inkább kerüljük ki 
(mellékelt fotók). 

A pontos helyszíni méréseket, a kitűzésekhez közösen az Integrál 
Építő Zrt. és a KOMÉP szakemberei vállalták fel (kerekes mérővel). 
Tervezett kezdés: 2021. június közepe.

A III. Körös-körül a Körös körül futóverseny már meghirdetett 
időpontja: 2021. szeptember 19. (vasárnap) — SOFT tevékenység a 
pályázatban, addigra készen kell lennie a futópályának.

Városi Piaccsarnok épület

Műszaki tartalom: a Városi Piaccsarnok épület termálvizes fűtés-
temperálása 

Mindkét üzemeltető (KOMÉP Nkft. és a Gyógy-Termál Nkft.) 
képviselője részt vett az egyeztetésen. A piac üzemeltetéséért 
felelős KOMÉP Kft. részéről a javasolt kezdési időpont: 2021. 
augusztus 1. A kivitelező tájékoztatása szerint kb. 1,5- 2 hónap kell a 
megvalósításhoz (termál rendszer próbaüzemével együtt). Így 
amennyiben elfogadjuk a javasolt kezdési időpontot, akkor a 
munkákkal 2021. szeptember végére készülnének el.

Vásártéri játszótér

Műszaki tartalom: a Vásártéren új játszótér kialakítása (új, az 
Európai Uniós szabványnak megfelelő játszótér kialakítása 
(elhelyezési terv szerint, időtálló, színezett fémszerkezetű játszótéri 
eszközök elhelyezésével, valamint színes gumiburkolatos 
ütéscsillapítással az 1,0 m feletti esésmagasságú játékoknál) 

A kivitelező felé a játékok gyártója a megrendeléstől számított 2 
hónapra vállalja az eszközök legyártását és telepítését. Így a 
telepítésre, átadásra várhatóan leghamarabb 2021. július elején 
kerülhet sor. 

Visszajelzést ígért az Integrál a konkrét megrendelést követően 
felénk.

További „Zöldváros” 
helyszíni egyeztetések

lyés Tamás a kivitelező Békés-Drén Kft. részéről, Nagy Balázs a IBarenga-Terv Kft. részéről, mint műszaki ellenőr, Molnár Etele 
alpolgármester és Farkas Tamás önkormányzati képviselő, 

valamint Petényiné Bencsik Anita a Polgármesteri Hivatal részéről 
az alábbi helyszíneken tartott egyeztetést.

Szentesi út 11. sz. lakótömb előtti udvar

Műszaki tartalom: Szentesi út mellett új, aszfaltburkolatos járda 
építése a Szentesi út 11. sz. alatti lakótömb telekhatáráig 490 fm 
hosszon, 1,5 m szélességgel, utána a lakótömb előtt a közös járda + 
út betonburkolatának felújítása és Liszt F. u. -Munkácsy utca között a 
teljes hosszon zárt csapadékvíz-elvezetés kiépítése 545 fm 
(tervezés+kivitelezés).

A zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és a járda (Liszt F. u. 
biztosított gyalogos-átkelőhely létesítésével) építéséhez az 
engedélyezési tervek elkészültek, folyamatban van a közmű-
üzemeltetők hozzájárulásainak beszerzése és az engedélyezési 
eljárás mindkét érintett Hatóságnál. 

A kivitelező a munkákat készen áll megkezdeni az engedélyek 
beszerzését követően bármikor. Szeretnék elkerülni a Magyar Közút 
által folyamatban lévő Szentesi út felújítása kapcsán az esetleges 
akadályoztatást. Tervezett kezdés: 2021. június közepe.

Jókai utcai lakótömbök 

Műszaki tartalom: A Jókai utcán lévő három, egymás melletti 
lakótömb és a Jókai u. 104. és a dr. Melich J. u. 2. lakótömbök 
járdafelületeinek javítása, újraaszfaltozása.

A konkrét helyszíneket végigjártuk. A kivitelező a munkákat 
készen áll megkezdeni, az aszfaltozási munkákhoz alvállalkozót 
vesz igénybe. Tervezett kezdés: akár pár héten belül.

Ciprus-liget 

Műszaki tartalom: a Ciprus mellett a vízparti részen gyalogos ívhíd 
elhelyezése 

A kivitelezővel a helyszínen megtekintettük a rendelkezésre álló 
„szabad" partszakaszt. A kerékpárút nyomvonala ismert, a tükör 
kiszedésre került. A helyszínen a fotózások „háttere” alapján kell 
elhelyezni a leendő ívhidat (alatta mesterséges kerti tó látvány-
elemmel). A kivitelezés megkezdése előtt látványtervet hoz a 
kivitelező, kéri, hogy a konkrét elhelyezéssel kapcsolatban, ha van 
kérés, azt mielőbb tudassuk velük. (mellékelt fotók és helyszínrajz). 

Erzsébet-liget 

Műszaki tartalom: A meglévő gyalogos sétányok javítása, felújítása 
aszfaltburkolattal történő ellátása. A meglévő kandeláberek (nagy, 
pörgetett betonoszlopok — 19 db) világító fej-részeinek korszerű, 
energiatakarékos LED-esre cserélése. 

Pontosításra került a sétányszakaszok hossza helyszíni méréssel 
(figyelembe véve a kerékpárutak fejlesztési területeit is). A 
kivitelező a munkákat készen áll megkezdeni, az aszfaltozási 
munkákhoz alvállalkozót vesz igénybe. Tervezett kezdés: akár pár 
héten belül. Az itteni kandeláberfejek cseréjével és az Állomás tér 
két oldalán elhelyezendő új napelemes kandeláberekkel 
kapcsolatban is felveszi a kivitelező a kapcsolatot Kécskei Imre 
energetikussal. 
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Lakossági tájékoztató 
veszélyhelyzetben

Május 20-án a járványhelyzet adta központi rendelkezések 
jegyében az elmaradt képviselő-testületi ülés híján Babák Mihály 
polgármester Horváthné dr. Kepenyes Edit aljegyző társaságában a 
Városházán tartott lakossági tájékoztatót a meghozott döntésekről. 
Ezt a Szarvasi Televízió kamerái rögzítették és az ünnepi pünkösdi 
hétvégén le is vetítették.

* * *

Lebontják az önkormányzati 
üdülőt

Belátható időn belül elbontják az önkormányzati üdülőt és a 
szomszédos telek felépítményeit, kerítését. Ezzel jócskán megnő a 
volt Plastolus üdülőig húzódó egybefüggő önkormányzati szabad 
terület.

* * *

Óvodai, bölcsődei beíratások

Április 26-27-én megtörténtek a bölcsődei, óvodai beíratások 
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéjében. A bölcsődébe 30 
kisgyermeket, míg a Kossuth utcai óvodába 60 gyermeket írattak be. 
Így ott a 2021/22-es tanévben három csoportot hoznak létre.

* * *

Új intézményvezető

Tóth Tímea megüresedett helyére intézményvezetői pályázatot 
írtak ki. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje új intézményvezetője 
a nyertes pályázat értelmében Czikkelyné Fodor Tünde.

* * *

Báró Harruckern János György 
szobra

A 2022-es újjátelepítési évfordulóra az Újjátelepítési Emlékmű 
mellé kerül báró Harruckern János György szobra. Az emlékmű 
másik oldalára pedig feltehetően egy új Bolza-szobor kerül. Ezzel 
párhuzamosan a dr. Csiky László alkotta Tessedik-szobor a 
templombelső helyett az egykori kikiáltó kő helyéről köszönti majd 
a templomba igyekvőket és a turistákat.

* * *

A Cervinus Teátrum folytatja 
sikeres gyermekelőadásait is

A Cervinus Teátrum 2019 óta nagy sikerű gyermekelőadásokat 
tarthatott országszerte a Lázár Ervin Programnak köszönhetően. Míg 
korábban a Holle anyó és a Valahol Európába előadásokkal érték el 
elsődlegesen a gyermekközönséget – később a Drótos Jankóval is -, 
ebben az évben a Bűvös tojás és a Twist Olivér vonzza majd a 
gyermekközönséget.

* * *

Szociális étkeztetési feladatok

A Gyermekétkeztetés a járványidőszakban is kitűnően oldotta 
meg a vakációra eső szociális étkeztetési feladatait.

* * *

Szélesedő marketing feladatok

A turizmus újbóli növekedésével a 2021-től önálló cégként 
jegyzett Szarvasi Turisztikai Kft. látja el Szarvas marketing feladatait.

* * *

Rendőrségi beszámoló 
rendőrkapitány nélkül

Más irányú elfoglaltsága révén Oltyán Sándor ezredes, Szarvas 
rendőrkapitánya nem tudott részt venni a május 20.-i tájékoztató 
fórumon. Így Babák Mihály polgármester távollétében döntött a 
beszámoló elfogadásáról.

* * *

A Szarvasi Történelmi Emlékút 
Közalapítvány veszi át várhatóan 
a kegyeleti emlékművek kezelését

Belátható időn belül a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány 
veszi át az I. és a II. világháborús emlékművek kezelését, beleértve 
az Ótemető katonai parcellájának gondozását is.

* * *

Sikeres online előadások a 
járvány alatt

A COVID-19 járvány bő egyéves időszakában a Cervinus Teátrum 
40 online előadást tarthatott meg a Szarvasi Televízió, a Körös 
Televízió, valamint a Csaba TV bevonásával.

* * *

Bizakodó a múzeum vezetése

A járványhelyzet enyhülésével illetve az újranyitással egyre 
bizakodóbb a múlt évben felújított Tessedik Sámuel Múzeum 
vezetése. Várhatóan a nyári idény kezdetére napról-napra nő a 
visszatérő kirándulócsoportok száma, párhuzamosan a helybéliek 
növekvő érdeklődésével.

* * *

Orbán László elérhetősége

A május 20.-i tájékoztatón bemutatkozott Orbán László, aki ez év 
elejétől a KOMÉP-nál a városi belvíz és csapadékvíz elvezetési 
feladatok felelőse. Elérhetősége: 06-20/661-5955.
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Több lopás is a rovásán volt
A Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 3 rendbeli lopás 

bűntette, lopás vétsége és csalás vétsége miatt 10 hónap börtön-
büntetésre ítélt egy 31 éves büntetett előéletű gyomaendrődi férfit a 
Szarvasi Járásbíróság. A bíróság a börtönbüntetés végrehajtását 2 évi 
próbaidőre felfüggesztette, elrendelte a terhelt pártfogó felü-
gyeletét, 5.000.-Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben, 
és kötelezte a büntetőeljárás során felmerült közel 215.000.-Ft-os 
bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet jogerős.

A férfi rovására több gyomaendrődi lopást rótt az ügyészség.
2020. július 18-áról 19-ére virradó éjszaka betört egy helyi 

lottózóba; az egyik ablakát egy tégladarabbal betörte, majd a 
helyiségből, egy nyitott fiókból 58.000.-Ft készpénzt vett magához. 
Utóbb a pénzt a rendőrök lefoglalták és visszaadták a sértettnek így 
az okozott kár megtérült.

2020. augusztus 7-én a késő esti órákban egy családi ház udvarára 
mászott be; innen egy 53.000.-Ft értékű kerékpárt zsákmányolt, amit 
még aznap 5.000.-Ft-ért eladott. Másnap a vevő megtudta, hogy a 
kerékpár lopott, így azt visszaadta a tulajdonosának.

2020. november 6-án az esti órákban a nyitott kapun és a nyitott 
bejárati ajtón át ment be egy családi házba, ahonnan egy pénztárcát 
és egy 70.000.-Ft értékű elektromos kerékpárt tulajdonított el. A 
pénztárcát a közelben átvizsgálta, de mivel nem talált benne pénzt, 
csak iratokat, azt eldobta, a járművet pedig 3.000.-Ft-ért érté-
kesítette. Az eldobott pénztárcát és az iratokat másnap megtalálták 
és visszaadták a sértett részére, az elektromos kerékpárt pedig a 
vevő – megtudva, hogy az lopott – másnap szintén visszaadta.

Még ugyanezen a napon egy másik családi házba is behatolt. 
Amíg a háziak nyitott kapu és nyitott bejárati ajtó mellett aludtak, a 
terhelt kutatást végzett az előszobában, onnan 3.000.-Ft készpénzt 
és egy 10.000.-Ft értékű mobiltelefont lopott el, ezen felül elvitt egy 
15.000.-Ft értékű elektromos láncfűrészt is. A férfi a mobiltelefont 
figyelmetlenségéből kifolyólag az udvaron álló egyik bokor tövénél 
elejtette, így azt másnap a sértett megtalálta. A láncfűrészt egy 
ismerősénél hagyta, aki azt másnap visszajuttatott a sértett részére, a 
fennmaradó 3.000.-Ft kárt pedig a terhelt megtérítette a sértett 
részére.

* * *

Kábítószerrel kereskedett

Átadással, kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem 
bűntette miatt kezdeményezte a Szarvasi Járási Ügyészség a héten 
egy 47 éves többszörös és különös visszaesőnek minősülő helyi 
férfi letartóztatását, aki kábítószernek minősülő kannabiszt és amfe-
tamin tartalmú speedet árusított szarvasi lakásán.

A férfi lakóhelyén 2021. május 8-án foganatosított kutatás során 5 
csomag, összesen 2834 gramm súlyú ismeretlen zselés anyag, 70 db 
alufóliába csomagolt, összesen 300 gramm súlyú zöld növényi 
törmelék, valamint fehér és rózsaszín por állagú anyag került 
lefoglalásra; ez utóbbiból amfetamin volt azonosítható.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt a szökés, el-
rejtőzés veszélye miatt került sor, másrészt megalapozottan felte-
hető volt, hogy a terhelt a büntetőjogi felelősség elkerülése érde-
kében a tanúkat jogellenesen befolyásolná, társait figyelmeztetné, 
tárgyi bizonyítási eszközt megsemmisítene vagy elrejtene, és végül a 
bűnismétléstől is tartani lehetett. A nyomozási bíró a terhelt 
letartóztatását 1 hónapra elrendelte.

* * *

Elfogták a mezőtúri szarkát

Ismeretlen személy bement egy mezőtúri lakóházba 2021. május 

18-án 8 óra és 2021. május 19-én 13 óra között, ahonnan 
kozmetikumokat, ruhaneműket és különböző elektronikai cikkeket 
tulajdonított el. A rendőrök az adatgyűjtést követően azonosították, 
elfogták és előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. 
Gyanúsítotti kihallgatása során a 33 éves jogsértő beismerő vallo-
mást tett. A rendőrök a kutatás során az eltulajdonított tárgyakat 
megtalálták és lefoglalták. A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

* * *

Halálos baleset

Nagyszénás külterületén, a Nagyszénás és Orosháza közötti 
útszakaszon 2021. május 22-én 11 óra 45 perc körül egy személy-
gépkocsi valami miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali for-
galmi sávba, és ott összeütközött egy másik autóval. Az egyik 
autóban egy 9 éves gyermek olyan súlyosan megsérült, hogy a 
helyszínen életét vesztette. Egy másik gyermek súlyosan, a két 
járművezető pedig könnyebben megsérült.

* * *

Körözték

Szarvason 2021. május 18-án 10 óra 45 perc körül elfogtak a ren-
dőrjárőrök egy gárdonyi férfit. A férfi ellen lopás miatt a Győri Járás-
bíróság elfogatóparancsot adott ki. A 23 éves férfit a rendőrök elő-
állították a Szarvasi Rendőrkapitányságra és őrizetbe vették.

* * *

Két szerdai baleset

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
19-én két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Szarvas külterületén 15 óra 30 
perc körül gyalogossal ütközött egy motorkerékpáros, a balesetben 
mindketten súlyosan megsérültek. Egy órával később Szarvason, a 
Deák Ferenc utca és a Tessedik Sámuel utca kereszteződésében egy 
kerékpáros nekiütközött egy személygépkocsinak. A kerékpáros 
férfi könnyebben megsérült.

* * *

Rendőrök élesztették újra

Rosszul lett egy kerékpáros Szarvason, a Csabai úton. Egy járókelő 
leállított egy rendőrt, aki azonnal az eszméletlen férfi segítségére 
sietett. A baleset-helyszínelőhöz csatlakozott egy körzeti megbízott 
is, együtt végezték az újraélesztést a mentők megérkezésééig.

Szarvason, a Csabai úton 2021. május 18-án 8 óra 30 perc körül 
egy járókelő leintette a szolgálati autóval a városban járőröző 
baleset-helyszínelőt. Azért kért segítséget, mert egy férfi feküdt a 
Csabai úttal párhuzamos kerékpárút melletti füves részen. A főtörzs-
őrmester mentőt kért a helyszínre, majd mivel a férfi nem lélegzett 
és nem volt keringése sem, megkezdte az újraélesztését. Közben 
egy körzeti megbízott is bekapcsolódott az elsősegélynyújtásba. Kis 
idő elteltével a férfinek tapintható volt a keringése és szakaszosan 
levegőt is vett. A percek alatt érkező mentők az 59 éves férfit kór-
házba vitték, a kerékpárját és személyes tárgyait pedig a rendőrök 
átadták az egyik rokonának.
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Bemutatták

Május 21-én múzeumi séta keretében mutatták be Montvajszki 
László nyugállományú tűzoltóparancsnok A szarvasi tűzoltóság 
története című helytörténeti monográfiáját a Tessedik Sámuel 
Múzeumban. Könyvéről Montvajszki László a Szarvasi Televízió 
Szóbanforgó című adásában is nyilatkozott május 25-én.

* * *

Az Ifjúsági és Sportbizottság 
véleménye a kültéri fitnesz 
eszközök kihelyezéséről az 

Erzsébet-ligetben

Kiss Attila, az Ijfúsági és Sportbizottság elnöke tájékoztatása 
szerint a bizottság május 12-én egyeztető megbeszélést tartott a 
kültéri fitnesz eszközök elhelyezéséről az Erzsébet-ligetben. A 
bizottság a megbeszélésen elhangzott összes körülmény figyelembe 
vétele mellett egyhangúlag úgy döntött, hogy az Erzsébet-ligetben 
már meglévők mellé egy helyre kerüljenek kihelyezésre az EFOP 
1.5.3-16-2017-000064 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Szarvas térségben” című pályázat keretében beszerzett kültéri 
fitnesz eszközök.

* * *

Rágcsálókat irtottak

Május 17-én a ROVÉRT Kft. a Szarvasi KOMÉP koordinálása 
mellett közterületi rágcsálóirtást végzett az alábbi helyeken: Dr. 
Melich János utca – Profi Áruház és környéke, Vásártéri játszótér; 
Árpád utca, Bethlen utca, Jókai utcai lakótelep, Fő tér és környéke; 
Kossuth tér, 60 lakás, OTP környéke, mozi környéke, Árpád Szálló 
környéke; Szabadság út 6-10. előtti közterület; Szabadság út 15-21. 
lakótelep; Jókai lakótelep; Bajcsy lakótelep, Barna ház; Szabadság 
út 52-54. lakótelep; Kis utca, Lehel utca, Petőfi utcai lakótelep; Béke 
lakótelep, Buszpályaudvar környéke; Béke u. 1-3.; Kossuth utca – 
Deák Ferenc utca – Vasút utca – Vajda Péter utca; Martinovics tér; 
Zöldpázsit tér; Székely Mihály tér. A rágcsálóirtás során rágcsá-
lófészkek és csapadékvíz aknák lettek mérgezve, valamint 
értesítették az Alföldvíz Zrt. vállalatát, hogy a jelzett területeken 
végezzék el a rágcsálóirtást a szennyvízcsatornákban.

* * *

Határérték alatt voltunk

Az Alföldvíz Zrt. tájékoztatója szerint a Társaság nem javasolja 
Szarvas Önkormányzatának a 2021. évre kiírt díjtámogatási pályázat 
benyújtását, mivel fogyasztási tényadataink sem az ivóvíz, sem a 
szennyvíz esetében nem haladták meg a 2018-ra, 2019-re és 2020-ra 
vonatkozó határértékeket.

* * *

Lezárták az ellenőrzést

A Nemzeti Földügyi Intézet május 11-én lezárta azt az ellenőrzést, 
amely Szarvas Önkormányzatával korábban kötött vagyonkezelői 
szerződésre vonatkozott. Az ellenőrzés megállapította, hogy az 
Önkormányzat teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeit.

KOMÉP munkák
május 13-18. között

Medvegy Zoltán munkairányító vezényletével az útkezelés során 
padkarendezés, földfeltöltés, murva feltöltés hengerlése történt a 
Fenyő utcában. Meleg aszfalttal kátyúztak a Vágóhíd utcán, a 
Damjanich utcában, a Mótyói gáton. Járdalapos járdást javítottak a 
Kórház dűlőben. Kettő darab új táblát helyeztek ki a Luther utcán.

Huszárik Nóra munkairányító vezényletével javítás történt a 
Zöldpázsit játszótéren a játszóeszközök kiszedése mellett. Csónak 
libikókát festettek a Székely Mihály téren.

Király András irányításával fertőtlenítették a közterületeket.
Debreczeni Erika irányításával a Fő téren térkő dilatáció 

tisztítása, seprése történt. Egynyári kőedények ültetésére került sor a 
Templomkertben és a Járási Hivatalnál. Tulipán virágszár levágását 
végezték az OTP előtt, a Rendőrség sarok kiemelt ágyását 
gyomlálták. Emellett a Kossuth utca planténereit is gyomlálták.

Parczen Benedek irányításával gépi fűkaszálás volt Krakó 
önkormányzati telkein. Favágásra került sor az Erzsébet-ligetben. 
Gallyaltak a Honvéd utcában és a Szabadság úton. Gépi fűkaszálás 
folyt még az Újtemető ravatalozójánál, a Körös utca végén és a 
Ligetben a Vízi Színházzal szembei kiülők körül, a Békés-
szentandrás felőli városbelépőnél, a Ciprus ligetben, a hídrézsűnél.

Frankó Anna felkérése
„Szarvas Város Önkormányzata

Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Frankó Anna elnök részére

Tisztelt Elnök Asszony!

2  022. július 23-án ünnepeljük Szarvas Város Napját, 
amely ezúttal Szarvas újratelepítésének 300. évfordulóját 
is jelöli. Tekintettel arra, hogy városunkat felvidéki 

szlovák telepesek alapították, és hogy e szlovák kultúra és 
identitás mind a mai napig jelen van helyi közösségünkben, 
szeretnénk felkérni Szarvas Város Szlovák Önkormányzatát, 
hogy vállalja el e neves évfordulóhoz kapcsolódó ünnepnap 
megszervezését, a programok koordinálását.

Ehhez Szarvas Város Önkormányzata – folyamatos 
egyeztetés, együttműködés mellett – minden anyagi forrást, 
személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételt biztosítani kíván. 
Közös múltunkat és hagyományainkat szem előtt tartva bízunk 
abban, hogy méltóképpen emlékezhetünk alapító őseinkre és a 
város 300 éves történelmére.

Szarvas, 2021. május 18.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Babák Mihály polgármester
Horváthné Dr. Kepenyes Edit aljegyző”
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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!

Kupakgyűjtés!
érjük Önöket, támogatásukkal segítsenek abban, Khogy Ádám Ati számára elérhetővé lehessen tenni 
a neki legmegfelelőbb orvosi kezeléseket, fej-

lesztéseket és azt a családi biztonságot és nyugalmat, ami a 
gyógyulásához elengedhetetlenül szükséges!

Támogatásként folytatjuk a műanyag kupakok gyűj-
tését, melyeket leadhatnak Szarvason, a Szuperinfó 
szerkesztőségében (Szarvas Általános Informatikai Kft., 
Szarvas, Szabadság út 21., tel.: 66/313-781) nyitva tartási 
időben! Köszönjük, hogy számíthatunk az Önök segítő 
támogatására is! Facebook: Együtt Ádám Atiért
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Kedden délelőtt kémiából vizsgáztak tanulóink, középszinten 1, 
emelt szinten 6 tanuló. Délután a földrajz került sorra, 6 közép- és 3 
emelt szintű vizsgázóval. A csütörtöki biológiát öten választották 
közép és tizenegyen emelt szinten.

Pénteken délelőtt az informatika középszintű, délután az ének-
zene érettségi vizsgákra került sor. Az ének-zenét 2 végzősünk 
választotta közép, 2 pedig emelt szinten ötödik tantárgyként.

Informatikából összesen 41 tanuló tett érettségi vizsgát. Az 
informatika nagyon népszerű intézményünkben, gyakran választják 
ötödik tárgyként. Ennek oka, hogy sok helyre elfogadják felvételi 
tantárgyként és a diákok is rájöttek, hogy egy jól kamatoztatható, a 

későbbi életük során is remekül hasznosítható gyakorlati tudásra 
tesznek szert az informatika érettségire felkészülésük során.

A most középszinten érettségiző tanulók közül 27 tizenegyedik 
évfolyamos és csak 5 végzős diák van. Ennek az az oka, hogy a 
tizenkettedikesek korábban már tizenhatan előrehozott vizsgát 
tettek informatikából, illetve 9 tanulónk az emelt szintű 
megmérettetést választotta. Diákjaink jellemzően már előrehozott 
vizsgaként leteszik a középszintű érettségit ebből a tantárgyból. Ez 
hasznos mindenkinek: azoknak, akiknek elegendő a középszintű 
vizsga, tizenkettedikben már nem kell ezzel foglalkozni, míg 
azoknak, akik emelt szintre készülnek, a korábban letett 
középszintű megmérettetés egy biztos eredményt és vizsgarutint ad.

Jövő héten a fizika, mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a 
szlovák nyelv tantárgyakkal zárulnak az írásbeli vizsgák.

Hortobágyiné Csizmadia Edina

A választott tárgyakkal folytatódtak az érettségi vizsgák

Akötelező tárgyak első héten megtartott vizsgái után 
a választott tárgyakkal folytatódtak az érettségi 
vizsgák iskolánkban, a Vajda Péter Evangélikus 

Gimnáziumban.
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Közlemény
ezárult „SZARVASÉRT” Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-LESZA-2019-00344 sz. „Szarvasi fiatalok a város ku-
lturális örökségéért” c. pályázatának negyedik prog-

ram eleme, a „A MI DALUNK” dalverseny.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy minden kategóriában sok és 
színvonalas nevezés érkezett, amit a szakértő zsűri örömmel bírált 
el.

Mostanra megszülettek az eredmények, amit most a nagykö-
zönséggel is szeretnénk megosztani, ezért arra kérlek Benneteket, 
hogy a rendelkezésetekre álló módokon tegyétek közzé.

Óvoda egyéni:
I. helyezett Kovács Emma Csilla, Szlovák Általános Iskola és 

Óvoda
II. helyezett Szebedinszky Nelli, Benka Gyula Általános Iskola 

Zöldpázsit utcai óvoda 
III. helyezett Balás Péter, Szlovák Általános Iskola és Óvoda 
IV. helyezett Demcsák Hédi, Benka Gyula Általános Iskola 

Damjanich utcai óvoda
Különdíj: Rusz Vanda, GFE Gyakorló Általános Iskola és Óvoda; 

Horváth Kira, Szlovák  Általános Iskola és Óvoda; Molitorisz Lilla, 
Szlovák  Általános Iskola és Óvoda

Óvoda-Duó
Különdíj: Bodzavirág duó (Tóth Luca, Bosnyák Emili), Benka 

Gyula Általános Iskola Bacsó utcai óvoda
Különdíj: Tulipán csoport (Steinmacher Petra, Simon Lotti Iringó, 

Patkós Izabella), GFE Gyakorló Általános Iskola és Óvoda

Alsó tagozat 
Egyéni
I. helyezett Posgay Boglárka, GFE Gyakorló Általános Iskola és 

Óvoda
I. helyezett Molnár Hanna, Benka Gyula Általános Iskola 
II. helyezett Fodor Menta Chován Kálmán Alapfokú Művészeti 

Iskola 
III. helyezett Rostás Zsolt, Fő téri Általános Iskola 

Duó-Trió
I. helyezett Szlovák Általános Iskola 3/C (Brachna Vanda-

Borgulya Nikolasz) 
II. helyezett GFE Gyakorló Általános Iskola 4. o trió (Győri 

Barnabás, Petényi Marcell, Rágyanszky Máté) 
III. helyezett Szlovák Általános Iskola 3/c (Szemenyei Fanni, 

Barabás Izabel) 
Különdíj: Fő téri Általános Iskola trió  (Rostás Zsolt, Farkas 

Barbara, Bankó Jázmin)
 
Énekkar
I. helyezett GFE Gyakorló Általános Iskola 3. a osztály énekkar 4 

fő (Posgay Boglárka, Németh János, Varga Mária Penelopé, Németh 
Szabolcs Milán) 

II. helyezett GFE Gyakorló Általános Iskola 3. a osztály énekkar 5 
fő (Lestyan-Goda Sára, Stafira Liza, Áchim Tamara, Horváth Amira, 
Szlovák Olívia) 

III. helyezett GFE Gyakorló Általános Iskola 2. osztály 5 fő (Révész 
Ábel, Sindel János Csanád, Sovány Berzsián, Baráth Nelli, 
Krecsmarik Roberta) 

Felső tagozat
I. helyezett Tóth-Rigler Emma, Benka Gyula Általános Iskola
II. helyezett Farkas Martin, Fő téri Általános Iskola
III. helyezett Brachna Boglárka, Szlovák Általános Iskola
Különdíj: Balogh Amanda, Fő téri Általános Iskola

Középiskola
I. helyezett Juhász Gergő, Chován Kálmán Alapfokú Művészeti 

Iskola 
II. helyezett Garai Hajnal, Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 

Főiskola
I. helyezett Kolarovszki Dóra, Gál Ferenc Egyetem
II. helyezett Nagy Katalin, Gál Ferenc Egyetem
III. helyezett Gyurcsik Andrea, Gál Ferenc Egyetem
Különdíj: Bittner Melinda Flóra, Gál Ferenc Egyetem; Juhász Áron 

Gál Ferenc Egyetem; Nefelejcs kiskórus (Gyurcsik Andrea, Mészáros 
Éva Eliza, Kovács Enikő Lili) Gál Ferenc Egyetem

Gratulálunk az eredményekhez és további sikeres szereplést 
kívánunk a továbbiakban.

A „SZARVASÉRT” Alapítvány Kuratóriuma

Személyautók számára 
ingyenes

A személyautók után továbbra sem kell fizetni az 
M44-es gyorsforgalmi úton – közölte Dankó Béla. 
Az országgyűlési képviselő az elmúlt néhány nap-

ban több megkeresést is kapott a kérdéssel kapcsolatban, 
ezért a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez (NÚSZ) 
fordult.

A NÚSZ tájékoztatása szerint az M44-es autóút használata az e-
matrica rendszerben díjköteles járművek részére ingyenes, vagyis 
személyautók után nem kell fizetni. Az M44-es autóút a 3,5 tonna 
feletti össztömegű gépjárművek részére ugyanakkor díjköteles. Az 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta, fenti információk az M44-es 
autóút teljes szakaszára érvényesek.
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A szentesi Tóth József 
Színház ősszel kitárja kapuit

Közel egy évnyi tárgyalás után, a kulturális kor-
mányzat vezetésével és támogatásával létrejött 
szerződés szerint a szakmai irányítást, üzemel-

tetést a Békéscsabai Jókai Színház látja el. Az erről szóló 
dokumentumot Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város pol-
gármestere és Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház 
igazgatója látta el kézjegyével.

– Egy küzdelmes, hosszú folyamat vége felé járunk, ősszel már 
felgördülhet a függöny a Tóth József Színház és Vigadóban. Mindent 
meg fogunk tenni, hogy mindkét város büszkesége lehessen ez a 
megállapodás – mondta el Szabó Zoltán Ferenc, Szentes 
polgármestere a város és a Jókai Színház közötti együttműködés 
aláírásán.

Szabó Zoltán Ferenc és Seregi Zoltán aláírják a 
megállapodást az új színház indításáról

A polgármester ezt követően felelevenítette a Petőfi épület-
komplexumának történetét, kitérve a Tóth József színházterem 
2008-as bezárására is. Mint a városvezető elmondta, a város a 
Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően jutott 1,1 
milliárd forint forráshoz a színház felújítására, ezt egészítette ki egy 
700 millió forintos kormányzati támogatás, az önkormányzat pedig 
360 millió forint önerőt tett a projektbe eddig.

A hamarosan elkészülő színház működtetésébe a Békéscsabai 
Jókai Színház is be fog segíteni: a megállapodás értelmében 
partnerként veszünk részt a szentesi színházi életben, színházi 
előadásokkal és más közművelődési programokkal segítve a Tóth 
József Színház működését.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért 
felelős államtitkára a jó békéscsabai példa, illetve az együtt-
működésben nyújtott szakmai segítség fontosságát emelte ki, illetve 
bejelentette, hogy az államtitkárság 100 millió forinttal támogatja a 
szentesi színház első évét.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere az együttműködés 
aláírása után elmondta, megtiszteltetés a város számára, hogy egy 
olyan gazdag kulturális múlttal bíró településsel működnek együtt, 
mint Szentes. Ehhez csatlakozott Seregi Zoltán színházigazgató is, 
aki hozzátette: büszkeség számukra, hogy a Jókai Színház berkein 
belül zajlik majd a szentesi színházi élet újraindítása.

Békéscsabai Jókai Színház

Madarak és fák napja a 
Kossuth utcai óvodában

zarvas Város Óvodája és Bölcsődéje Kossuth utcai Sóvodájában minden évben kiemelt fontosságú 
szerepet tölt be a Madarak és fák napjának 

megünneplése.

Idén elnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet, mely elsősorban a 
pedagógusok, és a családok közös munkája, együttműködése 
révén valósult meg. A környezettudatosság, a természettiszteletére, 
és szeretetére való nevelés, már egészen kiscsoportban, a be-
szoktatás pillanataitól folyamatosan áthatja az óvodai nevelésünket. 
Főként személyes példaadással, és közvetlen tapasztalatszerzéssel, 
élmények biztosításával gazdagítjuk a gyermekek ismereteit, for-
máljuk környezettudatos magatartásukat, mely által észrevétlenül 
válik mindennapjaik részévé a természet szeretete, és annak 
védelme iránti igényük.

Idén, május harmadik hetében, egy egy hetet felölelő projekt 
során ismerkedtek és mélyültek el a gyermekek a madarak és fák 
világában. A három csoportban, különféle mesékkel, versekkel, 
mondókákkal és dalok segítségével színesítettük az ismeret-
szerzést. A kedvező időjárást kihasználva, több alkalommal is sort 
kerítettünk élményszerző sétákra, ahol megfigyeltük a tavaszi 
természet hangjait, a minket körülvevő növényeket (fák, bokrok, 
tavaszi virágok), és állatokat, valamint az óvoda közelében fészkelő 
gólya családot is meglátogattuk. Megismerkedtünk az Év madarával 
(cigánycsuk), és az Év Fájával (Lisztes berkenye).

A hét előrehaladtával egyre fokozatosabban gazdagodtak a 
gyermekek ismeretei, és tapasztalatai a madarak, és fák témájában, 
melyeknek tartalma a szabadjátékuk során is megjelent (különféle 
konstrukciós, építkező játékok, melyek a gyerekek által készített 
fák, és hajtogatott madarak által lettek gazdagítva). Mozgásos 
tevékenységeinket igyekeztünk a szabadban, friss levegőn 
megvalósítani, melyekbe játékos keretek között szőttük be hetünk 
fő témáját. A gyerekek igen szívesen bújtak különféle madarak 
szerepébe, és általában hangos kacagással örültünk egymás 
sikerének.

A heti projektünk egyik kiemelt tevékenységének, a Madarak és 
Fák napjának együttes megünnepléseként, a közös fa ültetést 
szántuk. Szarvas Város Önkormányzatának jóvoltából, négy facse-
metével bővült udvarunk növényeinek sokasága. Az ültetés során 
arra törekedtünk, hogy minden gyermeknek legyen szerepe, 
feladata, és aktívan vegye ki a részét a munkából, ezzel is erősítve a 
környezetükhöz való pozitív hozzáállást, a munka jellegű tevé-
kenységek iránti érdeklődés fokozását, és a társakkal való együtt-
működés gyakorlását. Ezáltal, hogy aktívan részesei lehettek a 
tevékenységnek, fokozódott a gyermekekben az összetartozás 
érzése. A közösen végzett munka örömének átélése során újabb ba-
rátságok szövődtek, a régebiek pedig tovább mélyültek. Az együtt 
létrehozott produktumokra való rácsodálkozás, az udvarunk közös 
rendezése, szépítése során fokozódott a gyerekek esztétikai érzéke, 
a környezetük épségének megőrzése, védelme iránti igényük. A fo-
lyamatos pozitív megerősítések által erősödött az önbizalmuk, érzé-
keltetve ezzel is, hogy mindannyian jelentősök környezetük vé-
delméért, és annak megőrzéséért. A speciálisan, gyermekek számá-
ra kialakított, ergonomikus eszközökkel (kis lapátok, vödrök, ge-
reblyék, kapák) ügyesen kivette a részét mind a három csoport a 
munkafolyamatokból, és az így átélt sikerélmények igen moti-
válóan hatottak a szorgos kezekre. Az ültetés során felelevenítettük 
a hét során szerzett ismereteinket, valamint új tapasztalatokkal is 
gazdagodtunk. A tevékenység kiváló alkalmat kínált a gyerekek 
szókincsének bővítésére, és a közvetlen tapasztalatszerzésre (fák 
részeinek megfigyelése, összehasonlításuk, ok-okozati össze-
függések megláttatása). Az udvarunk új „lakóinak” fejlődését folya-
matosan nyomon követjük az elkövetkezendő időszakban, és 
továbbra is közösen végezzük azok gondozását, nevelgetését.

Bohák Leonóra
óvodapedagógus
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (III.21. – IV.20.)

Eluralkodhat körülötted a feszültség, 
úgy érezheted, darabjaid szanaszéjjel 
hevernek, melyeket képtelen vagy 
összeszedegetni, pedig nagy szükség 
van rád munkahelyeden is, otthon is. Ez 
a fejetlenség részben a Te hibád, viszont 
csak rajtad múlik, mikor uralod újra a 
helyzetet. Ha nem boldogulsz egyedül, 
legyen bátorságod segítséget kérni.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Ezen a héten szépen alakulhat, vagy 

javulhat meglévő párkapcsolatod. Most 
partnerednek is lesz ideje veled foglal-
kozni, használd ki az időt, amit rád tud 
szánni. Néha neked is szükséged van 
arra, hogy babusgassanak, szeres-
senek, csak veled törődjenek! Ha 
viszont még keresed az igazit, most 
bizony beköszönthet a szerelem.

IKREK (V.21. – VI.21.)
Munkád ezen a héten nagy szerepet 

kap. Ha esetleg épp új lehetőséget 
keresel, akkor ezen a héten komoly 
esélyed van, hogy rátalálj egy neked 
nagyon is megfelelő állásra. Teljes erő-
vel kell beleugranod néhány feladat 
elvégzésébe. Semmiképpen se kap-
kodj, állíts fel inkább fontossági sor-
rendet!

 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Légy óvatos ezen a héten. Belebo-

nyolódhatsz valami olyan dologba, ami 
ugyan izgalmasnak tűnik, de sokkal 
inkább veszélyes és kockázatos! Ne 
kezdj ki senkivel, akiről például biztosan 
tudod, hogy van párkapcsolata. Csak 
felbőszíted, s haragosoddá teheted! 
Munkahelyeden se üsd bele az orrodat 
mások dolgába, legfeljebb nagyon 
óvatosan osztogasd a jó tanácsokat.

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Ha bezárkózol lakásod négy fala kö-

zé, ne csodálkozz, ha előbb utóbb meg-
esz az unalom. Valójában sok elin-
tézetlen dolgod van, és ezek nagy részét 
viszont nem halogathatod tovább. Mind-
emellett szükséged van neked is friss 
levegőre, így itt az ideje, hogy találkozz 
barátaiddal, esetleg meglátogasd rég 
nem látott rokonaidat is! A hétvége 
kellemes időszakot tartogat neked.

 

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
A hét eleje nem lesz feszültség-

mentes, problémáid adódhatnak mun-
kahelyeden és anyagi ügyeid intézése 
során. Ahogy múlnak a napok, s köze-
ledik a hétvége egyre felszabadultabb 
leszel. Meghívást kaphatsz egy kedves 
összejövetelre, melyen szívesen részt 
veszel, és jól fogod magad érezni! 
Barátaid is örülnek, hogy végre újra 
láthatnak, hisz az elmúlt hetekben elég 
sok munkád vagy tanulnivalód volt.

 

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Bár a csillagok jó lehetőségeket kínál-

nak, azonban szerdán mégis úgy tűnhet, 
hogy egy teljesen nyugalmas időszak-
ban is képes vagy bajba sodorni maga-
dat! Megint gondolkodás nélkül mész a 
saját fejed után, s csak amikor baj van, 
kezdesz el mélázni, vajon mit is csináltál 
rosszul!? De szerencsére hamar rájössz 
a hibára, s Te képes vagy tanulni a saját 
károdból.

 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Eljött az ideje annak, hogy elismerjék 

munkád vagy eredményes tanulásod! 
Keményen megdolgoztál a sikerekért, a 
megérdemelt jutalmat is megkaphatod 
érte. Az ezt követő napokban szipor-
kázni fogsz, mindenhol felkeltheted az 
emberek figyelmét! Ha most keresel 
állást, vagy épp munkahelyváltáson tö-
röd a fejed, garantált a siker. Saját vál-
lalkozást is ezekben a napokban érde-
mes útjára indítani.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Fantáziád ezen a héten útnak indul. 

Valami vagy valaki bizony kimozdított az 
unalomból. Ha ez egy új munka- vagy 
befektetési lehetőség, légy óvatos, és 
ne higgy el mindent elsőre. Ha viszont 
egy ismeretlen, kedves személyről van 
szó, szintén megtörténhet, hogy rossz 
lóra teszel! Nézz utána, hogy független e 
kiszemelted?!

BAK (XII.22 – I.20.)
Ezen a héten majd kirobbansz az e-

nergiától, amit olyan feladatok elvég-
zésére kellene fordítanod, melyeket az 
elmúlt hetekben csak halogattál. Vé-
gezd el kötelezettségeidet, s ennek 
ellenére még a hétvégére is marad elég 
energiád a szórakozásra, kikapcso-
lódásra! A magányosoknak biztos, hogy 
az útjukba kerül egy ismeretlen személy, 
aki felkelti figyelmüket. 

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Vigyázz, hogy kinek, s miként mon-

dod el a véleményedet, mert akaratlanul 
is megbánthatsz olyan személyt, aki 
fontos számodra! Még akkor is inkább 
fogd vissza magad, s tartsd meg véle-
ményed, ha tudod, hogy igazad van. 
Ezekben a napokban megnő az esélye, 
hogy olyan konfliktusok alakuljanak ki 
körülötted, melyeket nem tudsz megfe-
lelően kezelni.

HALAK (II.19 – III.20.)
Ha nincs párkapcsolatod, akkor nézz 

jól körül környezetedben, mert valaki 
bizony sóvárog utánad. Csak akkor u-
gorj bele ebbe a viszonyba, ha nem okoz 
lelki törést, hogy esetleg csak rövid 
kaland lehet belőle. Viszont rettentően 
fogod élvezni, hogy végre veled is fog-
lalkozik valaki! De ez a bizonyos har-
madik beléphet a párkapcsolatban élők 
mindennapjaiba is.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Május 28-tól június 3-igMájus 28-tól június 3-igMájus 28-tól június 3-ig

1471. május 28-án, Nürnbergben megszületett Albrecht 

Ajtósi Dürer († Nürnberg, 1528. április 6.) magyar 

származású bajor festő, grafikus, könyvkiadó és művé-

szetelméleti író.

1910. május 28-án hunyt el Mikszáth Kálmán magyar író, 

újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, az MTA tagja.

1846. május 29-én, Bécsben megszületett Apponyi Albert († 

Genf, 1933. február 7.) politikus, miniszter, belső titkos 

tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia 

igazgatósági tagja, 1921-től 1933-ig a Szent István Akadémia 

elnöke, az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar 

delegáció vezetője.

1920. május 29-én született Harsányi János magyar 

származású Nobel-díjas amerikai közgazdász; a játék-

elmélet, azon belül is főként a nem teljes információs 

játékok kutatója.

1960. május 30-án hunyt el Borisz Leonyidovics Paszternak 

irodalmi Nobel-díjas orosz költő, esszéíró, műfordító, író, a 

Doktor Zsivágó című regény szerzője.

1819. május 31-én született Walter ”Walt” Whitman, amerikai 

költő, esszéista és újságíró.

1930. május 31-én született Clint Eastwood amerikai színész, 

Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer.

1780. június 1-jén született Carl von Clausewitz porosz 

katonatiszt, hadtörténész, befolyásos katonai teoretikus; 

legismertebb munkája a hadtudomány egyik alapműve, a 

többkötetes A háborúról (Vom Kriege).

1846. június 1-jén, Rómában elhunyt XVI. Gergely (szül. 

Bartolomeo Alberto (Mauro) Cappellari, Belluno, 1765. 

szeptember 18.) pápa.

1996. június 1-jén, Budapesten elhunyt Kovács István (szül. 

Budapest, 1913. december 16.) Kossuth-díjas atomfizikus, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

1821. június 2-án, Pozsonyban megszületett Gélich Richárd 

(† Budapest, 1899. február 4.) katonatiszt, katonai szakíró.

1921. június 2-án, Budapesten megszületett Karinthy Ferenc 

(† Budapest, 1992. február 29.) Kossuth-díjas magyar író, 

drámaíró, dramaturg.

1971. június 2-án, Budapesten elhunyt Winter Ernő (szül. 

Győr, 1897. március 15.) vegyészmérnök, feltaláló, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja.

1871. június 3-án, Szolnokon megszületett Horánszky Lajos 

(† Budapest, 1944. december 28.) bankigazgató, publicista, 

műgyűjtő, országgyűlési képviselő.

1924. június 3-án, negyven évesen elhunyt Franz Kafka, cseh 

író, a huszadik századi irodalom egyik legjelentősebb 

alkotója.

1925. június 3-án született Tony Curtis magyar származású 

amerikai színész.

1970. június 3-án hunyt el Trencsényi-Waldapfel Imre 

klasszika-filológus, irodalomtörténész, vallástörténész, e-

gyetemi tanár, az MTA tagja.

1980. június 3-án Valerij Kubaszov parancsnok és Farkas 

Bertalan, az első magyar űrhajós űrutazásuk nyolcadik 

napján a Szojuz–35 űrhajó fedélzetén visszatértek a Földre, 

és sikerrel landoltak Zsezkazgan városától 140 kilométerre.
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Labdarúgás

A menetelő Szeghalom 
ellen megszakadt kiváló 

sorozatunk…
13. játéknapon Szeghalmon várt ránk egy újabb Arangadó, amelyen próbáltuk megőrizni a tabellán 
elfoglalt előkelő pozíciónkat, ami nem ígérkezett 

egyszerű feladatnak a mezőny legjobb formájában levő 
hazaiak ellen.

4. perc: Tatár szöglete után, a középen álló Urbán fejelt hét 
méterről a kapunk jobb oldalába. 1-0.

30. perc: Kiri Bence nagy bedobását Kiri Máté csúsztatta tovább 
fejjel, a középen érkező Bozsónak egy méterről sikerült átgyö-
möszölnie a labdát a gólvonalon túlra. 1-1.

35. perc: Bakk szögletét Wéber fejelte a hálóba három méterről. 2-
1.

39. perc: Paulik szedte össze második sárgalapját, így idő előtt 
kellett elhagynia a pályát.

45. perc: Seres eltört lövésébe tette bele középen Tatár a lábát, a 
labda pedig alig vánszorgott át a gólvonalon túlra. 3-1.

65. perc: Bakró beívelését Furár fejelte Zima elé, aki átvette a 
labdát, majd négy méterről a jobb alsó sarokba gurított. 3-2.

70. perc: Wéber végzett el szabadrúgást a tizenhatosunk jobb 
sarkától, élesen meglőtt labdája a jobb kapufáról végig gurult a 
gólvonalon, az érkező Urbán pedig átsegítette azon. 4-2.

Alig kezdődött el a mérkőzés, és máris a hálónkba került a labda, a 
korai gól nem tett jót nekünk, annál inkább a kirobbanó ön-
bizalommal futballozó hazaiaknak, akik előbb Urbán révén hagytak 
ki egy helyzetet, majd Darányi fejelt kapu fölé. Az addig csak 
kerestük önmagunkat, de Bozsó találata reményt adott a folytatásra, 
ami nem sokáig élt, mert Wéber fejese megint előnyhöz juttatta a 
sárrétieket. Ezután jött hazai részről a kiállítás, ami megcsillantotta a 
visszakapaszkodás esélyét. Egy gól sem jön jókor, de a félidő utolsó 
percében kapott lélektanilag rettentően rosszkor jött a létszám-
hátrányban levő hazaiak részéről. A második játékrészt egy Sindel 
lövés nyitotta, amelyet Kapusi hárított, percek múltán ugyanígy tett 
Kasik is Nagy próbálkozásakor. Valahogy nem működött az eddig 
olajozottan működő gépezetünk, nem tudtuk érvényre juttatni 
emberfórunkat sem a jól tömörülő hazaiakkal szemben, akik rendre 
győztesen kerültek ki a párharcokból is. Ezeknek ellent mondva 
mégis sikerült szépítenünk, egy gólra csökkentve a hátrányt, de 
megintcsak perceken belül visszaállt a két találatnyi különbség egy 
újabb Urbán góllal. Ezután még Darányi szórakozott el egy nagy 
helyzetet, majd az utolsó húsz percre se helyzet, se izgalom nem 
maradt. Mint minden vereség, úgy ez is fájó, hála Istennek nem 
sűrűn van részünk benne, de most jobb volt a Szeghalom, amely így 
visszaadta a Békéscsabának az első helyet, amit a múlt héten vett el 
tőlük.

Ezen a meccsen rendre rosszul jöttünk ki a fordulópontokból, 
nem tudtunk tőkét kovácsolni az emberelőnyből, végig futottunk az 
eredmény után, amikor egyenlítettünk, vagy szépítettünk, szinte 
azonnal válaszoltak a hazaiak, így lélektanilag is leamortizáltak 
minket. A fizikai elhasználódásról nem beszélve, ami ezen a 
meccsen csúcsosodott ki az erőltetett menetnek köszönhetően. Ez 
amatőr foci, munka mellett nem könnyű két hét alatt öt meccset 
lejátszani, itt fáj ott fáj, fáradnak az izmok, ezzel megnő a sérülés 
veszélye is. Na de nézzünk előre, most egy egész hetünk lesz hogy 
felkészüljünk a szombati, Előre II elleni sorsdöntő csatára, amelyen 
eldől, hogy lesz-e még tétje a két utolsó fordulónak.

Szeghalmi FC – Szarvasi FC ‘1905’ 4-2 (3-1).

Szeghalom, Városi Sportcsarnok és Sporttelep – 250 néző. 
Játékvezető: Benyovszki Zoltán (Kató B., Zsótér R.).

Szeghalom: Kapusi G. – Tatár S. (Mészáros M.), Cserna R., 
Gedó R., Nagy M., Bakk Á., Darányi D. (Takács J.), Seres D. 
(Zsombok K.), Paulik Á., Wéber L., Urbán S. Vezetőedző: Hajdú 
Csaba.

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

Gólszerzők: Urbán S. 4', 70', Wéber L. 35', Tatár S. 45' illetve 
Bozsó L. 30', Zima D. 65'.

Kiállítva: Paulik Á. 39' (második sárgalap után).

Edzői nyilatkozatok:

Hajdu Csaba:

– Tíz emberrel is megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. 
Óriási iram volt, a küzdeni tudásból ötösre vizsgáztunk. Dolgozunk 
tovább.

ifj. Somogyi János:

– A tizenötödik napon az ötödik mérkőzésünket kellett lejátszani. 
Ez ma meglátszott a teljesítményünkön. Az eddigi remek 
szereplésünknek köszönhetően izgatottan várjuk a jövő heti bajnoki 
döntőt. Gratulálok a hazai csapatnak!

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Kézilabda

Győzelemmel zárta a 
szezont a Szarvasi NKK

Mezőtúri AFC-Syngenta-Szarvasi NKK 22-28 (12-12), NB 
II-es női kézilabdamérkőzés. Vezette: Alapi Ariel, Tímár 
Péter. Mezőtúr, 30 néző. 

Szarvas: Nagy-BUZÁSI 8, Horváth, Szűcs1, MAJOROS 9/3, 
Paska 2, Tasgyik. Csere: Juhos, Skorka (kapusok), 
Ábrahám, Gabnai 6, Nyerges 1, Jani 1 Trnyik. Edző: Száva 
Flórián.

Mezőtúr legjobb dobói: Tóth M. 6, Négyesi 5.  Kiál-
lítások: 2 ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3 ill. 4/3.

Győzelmi reményekkel utaztak a szarvasiak a szomszédos 
mezőtúri gárdához a záró fordulóban. A mérkőzés azonban nem 
úgy indult. Támadásban mindkét csapat sokat hibázott. A szar-
vasiak védekezésben sem tartották be a megbeszélteket. A gólok 
felváltva estek és így alakult ki a döntetlen eredmény.

Fordulás után sem volt nagy változás, ez a dobott és kapott 
gólokon is látszott. Változás az 50. perctől állt be. Vendéglátók 
emberfogásos védekezésre tértek át. Ezt a Körös-partiak jól 
reagálták le és a Buzási-Majoros kettős vezérletével az utolsó 9 perc 
alatt 6-1-es eredményt produkáltak, bebiztosítva a két pont sorsát.

Száva Flórián:

- Nehéz kezdés után magabiztos győzelem. A középmezőnyben 
fejeztük be a bajnokságot.

A Szarvasi NKK az NB-II Dél-Kelet csoportjában 7. helyezés ért el 
17 bajnoki ponttal, 509-571-es gólkülönbséggel. A csoport góllövő 
listáján Majoros Flóra az előkelő 4. helyen végzett 142 góllal. Buzási 
Orsolya a 18. lett 84 találattal.

nym.
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Labdarúgás

A mérkőzés hajrájáig élt az 
álom…

hajrájába érkezett a megyei bajnokság élvonalának Aküzdelem sorozata, a tizennegyedik fordulóban a 
Békéscsabai Előre II csapatát fogadtuk. A közvé-

lemény bajnoki döntőnek tekintette ezt a mérkőzést, 
amelynek győztese szinte már a bajnokság győztesének 
vallhatta magát. A küzdelem szép számú nézősereg előtt, 
nívós játékvezetői hármas közreműködésével kezdődött.

13. perc: Zima játszott Sindelhez, aki elvitte védője mellett a 
labdát, majd nyolc méterről a kapu közepébe lőtt. 1-0.

88. perc: Varga játszotta magát tisztára a kaputól 26 méterre, majd 
lövésre vállalkozott, amely után a labda a léc alá vágódott. 1-1.

91. perc: Ilyés vezette keresztbe a labdát a tizenhatoson belül, 
majd Paphoz passzolt, aki nyolc méterről talált a kapunkba. 1-2.

Remek iramban kezdődött a rangadó, előbb Farkas, majd Sindel 
lövése kerülte el kevéssel a kapukat. A vendégek már az elején 
megpróbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést, gólt viszont 
Sindel révén nekünk sikerült szereznünk, amely feltétlen szükséges 
volt, hogy az összevetésben a csabaiak elé kerüljünk a tabellán. 
Ezután ahogy várható volt, rákapcsoltak a lilák, bár többet 
birtokolták a labdát, rendkívül fegyelmezett csapatszintű 
védekezéssel nem engedtük helyzethez jutni őket, fölényük 
meddőnek bizonyult, mi pedig egy-egy kontrával jeleztük, hogy 
nem adtuk fel a második gól megszerzésének esélyét. A második 
félidő, ha lehet még az elsőnél is magasabb iramot hozott, nem 
álltunk be védekezni, előbb Sindel lőtt éles szögből kissé kapu fölé, 
majd Zima lövését védte Czinanó. Pár pillanat múlva Ilyés fejesét 
védte Kasik, kevéssel ezután Deli középre tartó lövésénél volt a 
helyén a csabai hálóőr. Ahogy telt az idő, a z Előre, egyre nagyobb 
erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, cserékkel frissített, 
kapunk elé kényszerültünk, célunk most már egyértelműen a 
soványka előnyünk megtartására irányult. Még egy Furár fejes 
hozhatott volna gólt részünkről, de ez után már csak csabai 
helyzeteket jegyezhettünk föl, amelyekből Csicsely és Bukor sem 
tudott betalálni. Két perccel a vége előtt Varga hozta vissza a bajnoki 
reményeit a vendég csapatnak, a ráadás perceiben Pap révén pedig 
lezárták a meccset, egyúttal a mi álmainkat is.

Ezen a végig magas színvonalú meccsen sokáig a mi tervünk 
szerint zajlott a találkozó, hamar megszereztük a vezetést, tudtuk, 
hogy az Előre fogja többet birtokolni a labdát, kontrákra 
rendezkedtünk be, de sajnos a létfontosságú második gólt nem 
sikerült összehoznunk, ami nehéz végjátékot sejtetett. Így is lett, a 
vendégek minőségi cseréinek köszönhetően nyomasztó fölénybe 
kerültek, és a kilencven perc letelte előtt két perccel kiegyenlítettek, 
ami már nekik kedvezett, majd még egyszer betaláltak, ami már nem 
osztott, nem szorzott. A több másodosztályt megjárt játékossal 
felálló Békéscsabának innen már lehetetlen elveszítenie a 
bajnokságot, gratulálunk nekik, nekünk pedig nem marad más 
hátra, mint megőriznünk a második helyet, és a megyei kupában 
kiharcolni a azt a lehetőséget, hogy ősszel megint megmutassuk 
magunkat a Magyar Kupa főtábláján. A következő forduló szintén 
hétközi mérkőzést hoz, szerdán Jaminába látogatunk.

Szarvasi FC 1905 – Békéscsaba 1912 Előre SE II. 1-2 (1-0)
Szarvas, Erzsébet liget – 800 néző. Játékvezető: Lovas László 

(Csatári T., Flinta Z.)
Szarvas: Kasik V. – Kiri M., Polonszki P., Bozsó L., Bány B., 

Deli L., Bakró G. (Klimaj Z.), Zima D. (Varga I.), Styecz M., 
Furár R., Sindel R. (Kiri B.). Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

Békéscsaba: Czinanó A. – Kasik Á. (Szabó Zs.), Sipaki P., 
Styecz B. (Pap Sz.), Farkas J. (Bukor Z.), Balog Zs. (Varga T.), 
Ilyés T., Bónus M., Csicsely J., Zelik Cs. (Oláh Á.), Fazekas L. 

Vezetőedző: Brlázs István Gábor.
Gólszerzők: Sindel R. 13′ illetve Varga T. 88′, Pap Sz. 91′

Edzői nyilatkozatok:
ifj. Somogyi János:
– Gratulálok a vendégcsapatnak a bajnokság megnyeréséhez! 

Mérhetetlenül büszke vagyok az egész csapatra, három percre 
voltunk a bajnoki címtől, ezért lehet egy pici hiányérzetem.

Brlázs Gábor:
– Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A második félidőben 

cserékkel felfrissítve, összességében megérdemelten nyertük meg a 
mérkőzést.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Értesítés
zarvas Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy Sa város közterületein (fák, fasorok, cserjék) 2021. május 
hó 25-29. napjain (időjárástól függően) éjszaki mű-

szakban növényvédelmi munkákat folytatnak, mely során az 
alábbi növényvédőszerek kerülnek alkalmazásra: MOSPILAN -
20 SG, AMISTAR-TOP 1.

A felhasználásra kerülő növényvédőszerek méhekre 
veszélytelenek, vizekre azonban kifejezetten veszélyesek. 

Munkegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

Szarvas, 2021. május 20.
Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Hatósági és Szociális Osztály
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORVeszélyes vizekenVeszélyes vizekenVeszélyes vizeken

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP
Erdélyi sült 

paprika
Hozzávalók 6 személyre: 12 

db húsos paradicsompapri-
ka, 3 dkg cukor, 1 dl étolaj, 2 
gerezd fokhagyma, 0,1 dl 
ecet, só.

A paprikát megmossuk, és 
olajjal kikent tepsibe egymás 
mellé rakva, étolajjal meglo-
csolva megsütjük. A még forró 
paprika héját lefejtjük, maghá-
zától megtisztítjuk, kockákra 
vágjuk, és üveg- vagy porcelán-
tálba helyezzük. Vízből, sóból, 
ecetből, szétzúzott fokhagy-
mából, cukorból és olajból ké-
szített salátalevet öntünk rá, és 
tálaljuk. (Lehetőleg 2-3 órán át 
tároljuk hűtőszekrényben, hogy 
az íze összeérjen.)

A milliomos anyósát elrabolják 
az emberrablók. Felhívják a 
fickót telefonon:

- Tízmilliót követelünk kész-
pénzben azonnal, különben ki-
végezzük az anyósát!

- Tudja mit? Adok maguknak 
húszmilliót, de akkor diszkrét, 
rendes munkát kérek!

* * *

A skót táviratot akar feladni:
- Szeretnék küldeni egy táv-

iratot a barátomnak, amelyben 
értesítem, hogy holnap érkezem. 
Mennyibe kerülne ez?

- 20 penny szavanként, az alá-
írás ingyenes.

- Rendben! Írja akkor, hogy:
"Üdvözlettel. Aláírás: Barátod-

Joe-holnap-este-8-kor-érkezik."

* * *

- Mondja Jean, miért iszik üres 
pohárból?

- Mert nem vagyok szomjas, 
uram.

* * *

- Miért zsíros a tej?
- ???
- Hogy ne nyikorogjon a tehén 

fejés közben.

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

Május 21.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Csalétek? Kérem, mi az a csalétek?” Nyertesünk: 

Csapó Imréné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!
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