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FIGYELEM!

Trianon 101

Összetartozásunk jegyében emlékeztünk

A legutóbbi évek hagyo-
mányait folytatva a megem-
lékezés a harangok szavára 
indult, a tölgykoszorú árnyé-
kában álló szép számú szarvasi 
polgár előtt. Szózatunk közös 
eléneklése után moderátorként 
Petneházi Andrea polgármesteri 
kabinetfőnök szólította a ren-
dezvény szereplőit. Elsőként 
Szenes János, a Szarvasi Tör-
ténelmi Emlékút Közalapítvány 
elnöke szólította meg a világ 
magyarjait, emlékeztetve arra, 
hogy termőre fordultak azon 
almafák, amelyeket Szarvason 
kívül a Kárpát-haza további két 
településén ültettünk el 2012-
ben a Nemzeti Összetartozás 
Napján. Hozzátéve, hogy a fák-
hoz hasonlóan kapcsolataink is 
virágzanak a külhoni magyar-
ság részeivel. 101 évvel Trianon 
után a jövőbe tekintünk.

- Megbocsáthatatlan bűn és 
gyalázat, ami 101 éve történt – 
szögezte le köszöntőjében Ba-
bák Mihály polgármester. De 
gondolatait kibontva megfogal-
mazta: - Ha lehet, felejtsük el a 
gyász napjait, de sose felejtsük 
el a bűnt. Száz évig gyászoltunk, 
ez mögöttünk van, nekünk a 
mát, a holnapot és a jövőt kell 
megélnünk.

Boronyák Gergely színmű-
vész követte a polgármestert 
sodró lendület szavalatával: 
Illyés Gyula Nem volt elég című 
versét adta át a jelenlévőknek.

A nemzeti összetartozás napi 
rendezvény vezérszónoka Dan-
kó Béla országgyűlési képviselő 
lépett ezután a mikrofonhoz, 
aki nagyívű beszédében egy-
szerre szólt múltról, jelenről és a 
jövő feladatairól. (Beszédét 
lapunk 5. oldalán olvashatják.)

Következtek a Tessedik Tánc-
együttes táncosai, akik gyimesi 
héjszát jártak, majd amikor 
táncuk után felhangzott Vas Edit 
népművész éneke, nemzeti lo-
bogónkat méltóságteljesen ki-
bontva felindultak az Ország-
közép Emlékmű lépcsőin.

Ezen lélekfényesítő táncos 
élőképet a történelmi egyházak 
lelkészei: Pentaller Attila refor-
mátus nagytiszteletű, Imre atya 
római katolikus esperes és Hor-
váth Z. Olivér evangélikus paró-
kus lelkész szolgálata követte. 

Horváth Z. Olivér magyarságot 
áldó szavai után hagyománya-
ink jegyében koszorúk kerültek 
a dr. Gyalog Sándor gondolatát 
őrző malombelsőbéli emlék-
táblára.

Végezetül – bő negyed-
százados hagyományként – 
Himnuszunk után az idén ép-
pen száz esztendős Székely 
Himnuszt énekeltük el összetar-
tozásunk jegyében.

Fotók: Gácsiné Petrovics Szilvia
Szenes János
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A nem mindennapi látvá-
nyosság a Magyar Mutatvá-
nyosok Szövetsége támoga-
tásával – ha csak néhány órára is 
– érkezett meglepetés ajándék-
ként az ország legszebb sza-
badtéri játszóhelye mellé. An-
nak apropóján, hogy június 18-
án a Nemzeti Színház csúcspro-
dukcióval, a Körhintával nyitja a 
tizenegyedik évadot. Meglepe-
tés ajándéka kapcsán Fekete 
Péter azt is elárulta, hogy saját 
költségén még ő vásárolt egy 
körhintát a Jókai Színház egy 
darabjához. Most, június 18-án a 
színpadon majd azt láthatja a 
nagyérdemű. A sajtótájékoztató 
előtt már órákkal ingyen röp-
ködhettek a bátor kicsik és na-
gyok égi magasból csodálva a 
város szépségeit.

* * *

A késő délutáni sajtótájékoz-
tatójára stílszerűen a hatalmas 
körhinta alatt beszállási fedél-

zetén sorakozott fel Fekete Pé-
ter államtitkár, Babák Mihály 
polgármester, Csasztvan And-
rás, a Cervinus Teátrum ügyve-
zető igazgatója, dr. Szabó Ká-
rolyné, a Magyar Teátrum ügy-
vezető igazgatója, dr. Dósa 
Zsuzsa, a Cervinus Teátrum mű-
vészeti igazgatója. Dicséretére 
minden érintettnek, a sajtótá-
jékoztató lényegre törő módon 
volt rövid és tartalmas.

Babák Mihály polgármester 
hangsúlyozta azt a gyümöl-
csöző együttműködést, amely a 
Cervinus Teátrum, a Békés-
csabai Jókai Színház és a 
Magyar Teátrumi Kft. munkáját 
illetően már tíz éve létrejött. 
Örömtelinek mondotta, hogy a 
járvány után az élet visszatért a 
régi kerékvágásba, aminek 
elengedhetetlen része a kultúra 
és kikapcsolódás is.

Fekete Péter – Törőcsik Mari 
nagy tisztelőjeként – bevezető-
jében még egy legendás felvé-
telt is felmutatott. Mondandó-

jában kiemelte, hogy a kultúra 
szereplői a járvány, a bezártság 
alatt is dolgoztak, készek a pro-
dukciók. Ezáltal készek átadni a 
közönségnek az élő művészet 
varázsát.

Dr. Szabó Károlyné – Seregi 
Zoltán szavaival is megerősítve 
– elmondta, mennyire szereti a 
közönség a Szarvasi Vízi Szín-
házat, s maguk az itt fellépő 
művészek is szeretik Szarvast.

Csasztvan András szólt a tá-
mogatásból megvalósult szín-
pad felújításáról, arról, hogy a 
Szeparé ezen a nyáron cukrász-
dával bővül, a Szeparé fenti 
teraszán pedig kiülőt alakí-
tottak, ahonnan gyönyörű kilá-
tás nyílik az egész környékre.

Dr. Dósa Zsuzsa az idei Cer-
vinus Fesztivál kapcsán megem-
lítette, hogy három vadonatúj 
produkcióval is készülnek, a 
fesztiválon annak összművé-
szeti jellege kapcsán a zene, a 
tánc, a mese is megjelenik a 
műfajok sorában. Mondandójuk 
végén a csapat stílszerűen felült 

a körhintára, beharangozva így 
is a június 18.-i nyitányt.

* * *

Ami magát a nyár egészét 
illeti, a Szarvasi Vízi Színház 
időközben már megjelent mű-
sorújságja a t izenegyedik 
évadra gazdag választékot ígér 
látványban és műfajokban egy-
aránt. Cirkusztól az operetten és 
musicalen át a próza produk-
ciókig lesz minden. Sok-sok in-
gyenes – ugyanakkor tartalmas-
nak ígérkező – előadással.

Valahol egy tudósításban azt 
olvashattuk, hogy a kultúra két 
hónapra Szarvasra költözik. Ez 
nem egészen így van, mert a 
kultúra hatezer éve él vala-
milyen formában a Körös part-
ján. 2021. június 18-án az or-
szágban páratlan időtartamú 
színházvarázs kel életre újra.

- Szenes János - 
Fotó: Gácsiné Petrovics 

Szilvia

Körhinta a város fölött

Indul a nyári színházvarázs

Megszokhattuk Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkártól, hogy a Szarvasi Vízi Színház 
évadnyitóját jelző eseményekre egy-egy kinccsel 

érkezik. Most sem volt másképp. A június 3.-i sajtó-
tájékoztatót egy extrém magas – 30 méter – körhinta 
felállítása előzte meg a Vízi Színház parkolójában.
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Fekete Péter főhajtása

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet.

- Juhász Gyula: Trianon (részlet) -

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:
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Dankó Béla ünnepi beszéde
a Történelmi Országközépen

Tisztelt Emlékező 
Szarvasiak!

Aküzdeni akaró és küz-
deni tudó közösségek 
onnan ismerszenek 

meg, hogy lelkükben és kezeik 
alatt valósággá formálható 
ellenfeleik hazugsága, hitté az 
őket érő csapások remény-
telensége és igazsággá az őket 
ért igazságtalanság. A tények 
megváltoztatására ők sem ké-
pesek, de arra igen, hogy a 
gyakran lesújtó tények mentén 
jövőt, hazát, nemzetet épít-
senek.

Még ilyen közösségként is 
hatalmas erő kellett azonban 
ahhoz, hogy túléljük Trianon 
sokkját, páratlan energia ahhoz, 
hogy szembe forduljunk a kö-
vetkezményeivel és óriási bá-
torság, elszántság ahhoz, hogy 
közel 100 esztendő múltán hoz-
zá merjünk nyúlni ehhez a visel-
hetetlen súlyhoz. Ma, 2021-ben 
itt a történelmi Magyarország 
közepén az emlékezés, a gyász 
mellett már a tennivalók, a nem-
zeti összefogás előtt álló kihí-
vások is részei 1920. június 4-e 
örökségének.

Hosszú út vezetett idáig, Höl-
gyeim és Uraim, ám mi, ma-
gyarok valahol mindig úton va-
gyunk. Úton, hiszen soha nem 
engedhettük meg magunknak, 
hogy lankadjon az éberségünk, 
szinte minden korszak szabad-
ságharcot, honvédő háborút 
vagy forradalmat hozott szá-
munkra.

Olyan máig ható küzdel-
meket, melyek végül egyen-
súlyt, fejlődést, biztonságot hoz-
tak. Nem önmagukban létező 
célok ezek, hanem állomások 
egy soha véget nem érő ván-
dorúton.

A Kárpát-medence, mint a 
kontinens legjobban védhető 
pontja tehát korántsem egy 
vándorlás végét, hanem egy 
olyan történet, történelmi ese-
ménysorozat kezdetét jelentette 
Európa színpadán, mely álla-
munk megalapítása által lehető-
ségek sorát is kínálta a térség és 
Európa népeinek is.

Míg Nyugat Európában leg-
többször még csak a megkon-
duló vészharangot hallották, ad-
dig a magyarok már a végeken 
felsorakozva néztek farkas-
szemet a kontinensre zúduló 
veszedelmekkel. Mindehhez a 
honfoglalás idejétől kezdve a 
keresztény értékrend adta és 
adja a magyarok számára a hit 
államszervező erejét és kereteit. 

Ma, 2021-ben, megállva a 
trianoni gyalázatra adott magyar 
válasz szarvasi mementója előtt, 
ugyanezzel a hittel kell szembe-
néznünk a jelen kihívásaival is. 

Csakis a hit képes ugyanis 
legyőzni Trianon máig példát-
lan kegyetlenségét és utó-
hatásait.

Versailles-ban szemrebbenés 
nélkül rajzolták át az őket 
évszázadokon át védelmező 
Magyarország s vele együtt Kö-
zép-Európa határait. És ha azt 
hittük volna, hogy ezzel be-
érték, hát csalódnunk kellett. A 

gyarmatosítás és a nagyhatalmi 
politika játszmáin keresztül a 
saját jólététől elvakult nyugat 
ahelyett, hogy végre játszó-
térnél, élettérnél, ütköző öve-
zetnél különb szerepet szánt 
volt Közép-Európának, a fel-
bolygatott, megszaggatott or-
szágokat a második világháború 
után a kommunisták elé vetette.

Ám a magyar egy olyan nem-
zet, melynek léte folyamatos 
küzdelem, melynek kerekei 
annál erősebben fordulnak, 
annál több életet adnak, minél 
inkább gyötri őt a vihar. Örök 
malomként állunk, dolgozunk 
már több, mint ezer esztendeje 

Tisztelt Szarvasiak a Duna és a 
Tisza mentén, a Kárpátok 
koszorújában, ahol bár mindig 
süvít a szél, de telnek a zsákok, 
sülnek a kenyerek.

Éppen így örök tanulság és 
tettekre hívó üzenet maga Tri-
anon, akárcsak ez az emlékhely. 
A malom küldetése, hogy széllel 
szemben őröljön, a magyar 
öröksége pedig az, hogy széllel 
szemben, ha kell fáklyaként 
világítson vagy épp a szelet 
befogva gyarapodjon.

Így maradtunk talpon a hol 
erről, hol arról érkező széllö-
kések közepette, végül áldo-
zatok és küzdelmek hosszú 
során át, 56-ban újra megélve a 
nyugat tétlenségét. Végül ön-
magunk vetettünk véget 1989-
ben az elnyomásnak, meg-
tanulva ezen keresztül, hogy 
csakis egymásra számíthatunk.

A Trianon által felkorbácsolt 
hullámok és a mindvégig, mind-
máig velünk élő következ-
ményeik egész sora történelmi 
feladatokat és természetesen 
felelősséget is ró az utókorra.

Az, hogy ma, június 4-én itt és 
szerte a nagyvilágban, ahol 
magyarok élnek büszkén állha-
tunk meg a nemzetiszín zászlók 
alatt, mindennél világosabban 
mutatja helyünket, szerepünket 
a válaszút előtt álló Európában.

Ahogy nekünk 1920 után 
kivéreztetve kellett a talpára állí-
tanunk a tanácsköztársaság és a 
békediktátum által megtépázott 
nemzetet, ma Európa is a mo-
rális, gazdasági és kulturális 
szakadék szélén egyensúlyoz, 
eldobva ősi hitét, kulturális 
gyökereit.

Ma azok az országok, akik ha-
zánkat 101 éve vérpadra feszí-
tették, vesztésre állnak a világ-
történelem próbatételei köze-
pette. Városaik, templomaik 
lángban állnak, napnyugta után 
pedig nemigen merészkednek 
már ki az utcákra - mindezt épp 
a szabadság jegyében.

Világosan látszik, hogy, amit 
lelkiismereti gondok nélkül 
megtettek Versailles-ban, azt 
megteszik ma ismét akár nem-
zetekkel, akár egyenként, cél-
keresztbe véve bárkit, aki egy 
nemzet részeként, keresztény-
ként szeretne élni. Pedig szá-
munkra Géza fejedelem és 
Szent István előrelátása, böl-
csessége által a kereszténység 
és az általa képviselt értékek 
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olyan védelmet jelentettek és 
jelentenek ma is, mint a testet, 
lelket óvó immunrendszer.

A mai alkalomnak, mint, a-
hogy minden egyes, a trianoni 
békediktátum igazságtalansá-
gát, tanulságait megidéző pil-
lanatnak éppen ezért óriási és 
múlhatatlan szerepe van abban, 
hogy ez a képletes ám a maga 
módján nagyon is létező, úgy a 
múlt, mint a jelen kihívásaira 
reagáló magyar immunválasz 
élő és hatásos maradhasson.

Emlékeztetnünk kell a mai 
nemzedékeket is, hogy milyen 
az, amikor a fejünk felett a-
karnak dönteni és milyen az, 
amikor ehhez akár itthon keres 
a nyugat szövetségeseket.

Ám ma, 2021. június negye-
dikén már nem az a megtört, 
megtiport nemzet áll sorfalat 
Trianon gyászhelyei mellett 
szerte az országban, mint akár 
bő tíz évvel ezelőtt. Az Ország-
gyűlés 2010-ben a nemzeti ösz-
szetartozás napját törvénybe 
iktatva kinyilvánította: „a több 
állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetar-
tozása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó 
eleme”.

Nemzedékünk és a mögöt-
tünk felsorakozó generációk 
óriási lehetőséget kaptak, azál-
tal, hogy újra egységes nemzet-
ként állunk Európa színpadán. 
Akit nem lökött egy idegen 
hatalom egyik napról a másikra 
hazugsággal és tudatlansággal 
megrajzolt határok mögé, talán 
nem is érezheti át Erdély, Fel-
vidék, Kárpátalja vagy a Délvi-
dék fájdalmát.

Néhány hete még mind az 
elszigeteltség, a bizonytalanság 
magányában vártuk a tomboló 
járvány enyhülését. Nehezen 
éltük meg a kényszerűség szülte 
korlátokat, életünk beszűkü-
lését, pedig közénk a józan ész 
és a tudomány bennünket óvó 
határai ereszkedtek le. Ám még 
így is nehéz elképzelnünk 
mindazt a fájdalmat, csalódást 
és kétségbeesést, mely a szét-
szakított családok, barátságok, 
városok, falvak közé vont seb-
helyek, a hazánk halálos íté-
letéül szánt elfogadhatatlan ha-
tárok nyomán söpört végig ezen 
a tájon is.

Ahogy a közös cselekvés és 
fegyelem állta útját a közelmúlt 
vírusfenyegetésének, éppúgy 
az összefogás, a magyar nemzet 
történelmi egységének helyre-
állítása emeli a jelent a nemzeti 

összetartozás valódi ünnepévé. 
Nem csupán június negyedikét, 
de minden egyes napot, melyen 
határok nélkül, közösen léphe-
tünk előre közös jövőnk felé.

Ezen előrelépés legmeg-
hatóbb, ugyanakkor legkézzel-
foghatóbb pillanata volt az 
elszakított területek magyar-
ságának jogi visszaemelése is a 
nemzet egészébe a kettős ál-
lampolgárság által. Nem csupán 
régi adósságot egyenlítettünk 
ki, de jövőbe mutató lehető-
séget is teremtettünk ezáltal 
arra, hogy minden magyar 
számára egyformán elérhető le-
gyen a magyar állam oltalma, 
segítsége határoktól függet-
lenül. Azóta az oktatástól a kul-
túráig, tudományos tevékeny-
ségektől az egészségügyig szá-
mos területen vált sokkal szoro-
sabbá a Kárpát-medencei ma-
gyarok közössége. Családok, 
tehetségek ezrei kaptak így 
lehetőséget az előre lépésre, s 
ezrek kaptak segítséget akár a 
járványügyi válsághelyzet keze-
lése terén is.

Mindezt azért tehettük, azért 
tehetjük meg, Tisztelt Szarva-
siak, mert Magyarország ma 
erősebb, mint az elmúlt 100 
évben bármikor. Gazdasági, 
politikai, kulturális értelemben 
is sikerült hazánkat a növekedés 
útjára állítanunk. Ami pedig ezt 
a sikert valóban történelmi je-
lentőségűvé teszi, hogy a 101 é-
ve bűnben gyökerező határok 

fölé emelkedő magyarsággal 
együtt Közép-Európa is hitet 
tesz a hagyományos európai ér-
tékek mellett.

Amit tehát ma hazánk kép-
visel, úgy június 4-én, mint 
minden egyes napon 2010 óta, 
az nem csak saját 101 évvel 
ezelőtti tragédiánkra, de Európa 
mai kihívásaira is időszerű vá-
laszt ad. Kilenc évtizeden át volt 
ez a nap a kérdések, az elha-
gyatottság napja, míg mára a 
válaszok, a tettek és az össze-
fogás napjává érlelte a nemzeti 
akarat nyomán kibontakozó 
közös munka.

Ennek a nagyszerű munkának 
a folytatására hívok ma innen, 
Magyarország történelmi kö-
zéppontjából mindenkit. Gyá-
szoltunk, védekeztünk és emlé-
keztünk a mögöttünk álló évti-
zedekben, de mára az épít-
kezés, az alkotás időszakába 
lépve a mi feladatunk az is, 
hogy Trianon fölé emeljük 
hazánkat.

Nekünk, 2021 magyar polgá-
rainak megadatott ez a lehe-
tőség. Éljünk hát vele, Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim, hogy példát 
mutathassunk az utánunk felnö-
vekvő generációknak, hogy 
munkával jelölhessük ki gyer-
mekeink s általuk nemzetünk, 
Magyarország jövőjét.

Köszönöm, hogy meghall-
gattak!

Fotó:

Gácsiné Petrovics Szilvia
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Autó égett Gyomaendrődön

Egy dízel üzemű gépjármű teljes terjedelmében égett szombat 
délután Gyomaendrődön, a Polányi Máté utcában.

A helyi önkormányzati tűzoltók vízsugárral a tüzet eloltották, 
feszítő-vágó berendezéssel a motorteret felnyitották, majd 
visszahűtötték a felhevült szerkezeti elemeket. Az esettel 
kapcsolatban senki sem sérült meg, tűz a környezetére nem terjedt 
át.

* * *

Ütköztek

Egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze a 44-es 
számú főúton, Szarvas közelében. A balesetnek egy sérültje van.

Békés megyében, a 44-es számú főúton, Szarvas közelében 2021. 
június 7-én 14 óra 15 perc körül összeütközött egy személygépkocsi 
és egy kisteherautó. A balesetben egy ember könnyebben 
megsérült.

* * *

Halálos baleset a 44-esen

A 44-es főút Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszán elesett, 
egy autó alá csúszott és életét vesztette egy motoros szombaton.

A 44-es számú főút Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszán, 
2021. június 5-én 15 óra előtt néhány perccel elesett és a neki 
szemből érkező személyautó alá csúszott egy motoros. A férfi a 
helyszínen életét vesztette.

* * *

Ittas sofőr Szentandráson

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén egy helyen 
ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 2021. 
június 3-án.

11 óra 15 körül Békésszentandráson, a Rákóczi utcában állítottak 
meg egy autóst. A járművezetőnél alkoholfogyasztást jelzett a 
szonda és a további légalkoholmérések is igazolták azt, hogy ittasan 
vezetett. A rendőrjárőrök a férfi jogosítványát elvették és 
büntetőfeljelentést tettek ellene.

Baleset Dévaványán

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. június 
3-án egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Dévaványán, a Jéggyár utca és a 
Széles utca kereszteződésében 16 óra 45 perc körül összeütközött 
egy kerékpáros gyermek és egy személygépkocsi. A mentők a fiatalt 
könnyű sérüléssel vitték kórházba.

* * *

Őrizetbe vétel Kondoroson

Kondoroson, a Bajcsy-Zsilinszky utcából 2021. június 3-án 16 óra 
15 perc körül előállítottak a rendőrök egy 18 éves férfit. 
Személygépkocsival közlekedett, de vezetői engedéllyel nem 
rendelkezett. A Szarvasi Rendőrkapitányság a kondorosi férfit 
engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt őrizetbe vette, és a 
rendőrkapitányság munkatársai három napon belül bíróság elé 
állíthatják.

* * *

Próbálja ki a részeg szemüveget 
Szarvason!

A Szarvasi Rendőrkapitányság 2021.06.18-án 8 
órától 10 óráig a piacon illetve 13 órától 15 óráig a 
Tesco parkolóban balesetmegelőzési programot 

tart, ahol a bárki kipróbálhatja az ún. „részeg szem-
üveget”!

Aki él ezzel a lehetőséggel, fényvisszaverő mellényt és 
foszforeszkáló karkötőt kap ajándékba.

A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a szabálytalan 
közlekedés, így az ittas vezetés veszélyeire is. Az alkohol 
megváltoztatja az érzékelési képességeket. Az ittas ember torz képet 
lát a környezetéről, a forgalomról. Nem tudja jól megbecsülni a 
körülötte lévő dolgok, épületek távolságát, méretét, a közeledő 
járművek távolságát, sebességét, ráadásul veszélyhelyzetekben sem 
olyan gyorsan és úgy cselekszik, mint józanul. A posztalkoholos 
állapot, az úgynevezett „másnaposság” is veszélyes. Ilyenkor a 
fáradság gyakran rossz közérzettel párosul, ami általában türel-
metlenebbé teszi a járművezetőket, illetve elvonja a figyelmüket a 
vezetésről. Emellett a reflexek is tompulnak és ezért 
kiszámíthatatlanná válnak a járművezető reakciói.

Az úgynevezett részeg szemüveg azt mutatja meg, mit lát a 
környezetéből az ittas ember, hogyan tud, vagy inkább hogyan nem 
tud reagálni a körülötte történő dolgokra. A Szarvasi Rendőr-
kapitányság minden korosztályt igyekszik megszólítani. Márciusban 
a Vajda Péter Gimnázium 11. és 12. osztályos tanulói próbálták ki a 
részeg szemüvegeket.  A rendőrség a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében változatlanul minden nap végzi a közúti ellenőrzéseket 
és következetesen intézkednek a szabálytalankodókkal, így az ittas 
vezetőkkel szemben is. Ez a munka azonban mit sem ér, ha maguk a 
közlekedők nem foglalkoznak azzal, mekkora veszélybe sodorják 
magukat, ha nem tartják be az előírásokat, nem figyelnek egymásra, 
nem vigyáznak családtagjaikra, gyermekeikre. A felelőtlenségnek 
nagy ára, súlyos és visszafordíthatatlan következménye lehet, ezért 
a rendőrség mindenkit arra kér, hogy közlekedjen szabályosan, 
józanul! 

.... hogy mindenki hazaérjen!
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A Hét határ tájékoztatója
únius 9-én tartotta online videokonferenciáját a Hét Jhatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség 
napirendjén városi fejlesztésekkel, középpontjában a 

közlekedéssel. A szakmai konferencia előtt dr. Cser-
Palkovics András elnök az alábbiakban tájékoztatta az 
érintetteket.

„Az Egyesület 2020. szeptember 11-én, majd 2021. január 27-én 
tartott közgyűlésén elnökválasztást és tisztújítást tartott. Az ülések 
során bemutattam azokat a célokat, hosszú távú terveket, amelyek 
meghatározták a megújult Egyesület szakmái munkáját. Ennek 
keretében a Szervezet aktív szerepet kíván vállalni - az 
Alapszabályban meghatározott tevékenységeken felül - a helyi, 
települési és térségi fejlesztési programok támogatásában, a határon 
túl élő magyar nemzeti közösségek fejlesztési programokba 
valóbekapcsolódásának ösztönzésében, elsősorban az ismeret-
átadás, képzés és oktatás területein. Az Egyesület hatályos 
Alapszabályát levelemhez csatolva továbbítom.

Az Internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti 
konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által 
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 
29.) Korm. határozat, majd a digitális infrastruktúra; kompetenciák, 
gazdaság és közigazgatás további fejlesztései vonatkozásában a 
1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat alapozta meg az „Okos 
Város”, mint új település- és térségfejlesztési modell bevezetését. Az 
„Okos Város” Modell kifejezetten a magyar közigazgatási, szo-
ciológiai, urbanisztikai sajátosságok figyelembe vételével kíván 
működni, hozzájárulva egy valódi és érdemi okos város rendszer 
kiépüléséhez. A Digitális Jólét Program 2.0 támogatja és előírja, 
hogy a magyar települések és. térségek mindennapi életében 
ténylegesen az emberek, közösségek és vállalkozások hasznára 
minél nagyobb számban és minél több területen egymásra- épülve 
jelenjenek meg az „Okos Város” által kínált jó gyakorlatok, 
alkalmazások, megoldások. Tekintettel a Hét Határ Önkormányzati 
Szövetség Alapító Okiratában meghatározott célokra és a fent 
kifejtettekre, az Egyesület aktív részt vállal az „Okos Város” program 
terjesztésében, a hazai és határon túli, magyar lakta települések 
fejlesztési programokba történő bekapcsolásában, többek között az 
ismeretátadáson és oktatáson keresztül. Az Egyesület célja, hogy 
segítse az egységes Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma 
kialakítását. 

Mindezek alapján konferenciasorozatot szervezünk az „Okos 
Város” fejlesztésekkel összefüggő legfontosabb kérdésekben.

Nyitórendezvényünk offline konferenciaként kerül megren-
dezésre 2021. június 9-én 10.00 órai kezdettel, amely a Digitális Jólét 
Program előrehaladását, helyzetértékelését, valamint a városi 
fejlesztéseket és fejlesztési igényeket, kiemelten a közlekedést állítja 
középpontba, míg őszre tervezett fórumunk fő témája az oktatás 
lesz. A júniusi konferenciára vonatkozó meghívót mellékelten 
továbbítom Önnek, és kérem, legyen szíves lehetővé tenni, hogy a 
települése témában illetékes városvezetője, a szakterületen dolgozó 
munkatársai részt vehessenek az offline programon. Tisztelettel 
várjuk részvételüket!

Az Egyesület szakmai munkájának aktivizálása valamennyi tag 
együttműködését és a tagok közötti kommunikáció megújítását Is 
jelenti, ezért tagrevízió keretében aktualizáljuk a tagnyilvántartást és 
az elérhetőségi adatokat, továbbá fejleszteni kívánjuk az Egyesület 
honlapját és közösségi platformjait is, A tartalmak összeállításában 
(tagtelepülések bemutatása, öinkormányzati eseményekről történő 
tájékoztatás, képzések, konferenciák megtekintése stb.) feltétlenül 
számítunk a tagok aktív részvételére. 

Fentiekre figyelemmel kérem, legyen szíves nyilatkozni arról, 
hogy települése az egyesületi tagságát fenntartva továbbra is részt 
kíván-e venni az Egyesület munkájában, vállalva az éves 
tagdíjfizetési kötelezettséget. Az Alapszabály IV/1. pontja alapján az 
Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. 
Tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy az éves tagdíj mértéke (amely 
2010 óta változatlan) a települési lakosságszám alapján 5 forint 

/lakos, de legfeljebb 2.000.000 Ft összegben kerül meghatározásra. 
Tisztelettel várom válaszát, amelyet dr. Szabó Magdolna 

ügyvezető részére (szabo.magdolna9@gmaiLcom) szíveskedjen 
megküldeni 2021. június 15. napjáig. 

Bízom abban, hogy az Egyesület új lendülettel és a tagok 
megerősített együttműködésével hatékony és eredményes szakmai 
munkavégzésre lesz képes.”

Szarvas - Kommunális 
hulladék körzetek

I. Körzet (hétfő)
Szabadság u. családi ház, Bolza sétány (TELJES), Kossuth L. u., Vasút u., 

Béke u.
(Szabadság u. –Vasút között), Deák u. (Szabadság u. –Vasút u. között), 

Vajda Péter u. (Szabadság u. –Vasút u. között), Martos F. u., Hunyadi J. u. 
(Szabadság u. – Vasút u. között), Luther u. (Szabadság u. – Vasút u. között), 
Dózsa Gy. u. (Szabadság u. – Vasút u. között), Tükör u. (Szabadság u. – 
Vasút u. között), Bajcsy Zs. u. (Szabadság u. – Vasút u. között), Állomás u. 
(Szabadság u. – Vasút u. között), Állomás tér déli oldal, Arborétum u., 
Szilvafa u., Virágos u. Árpád u. családi ház, Damjanich u. (Dr. Melich J. u. – 
Vágóhíd u. között), Bethlen Gábor u. (Jókai u. –Szabadság u. között), 
Kishídköz u., Fő tér , Kossuth tér, Ipartelep u., Csabai u., Árpád köz.

II. Körzet (kedd)
Deák F. u. (Vasút u.–Benka Gy. u. között), Mátyás király u. , Somogyi B. 

u. (Deák u.- Vasút u. között), Eötvös L. u. , Bem J. u., Béke u. (Vasút u. – 
Benka Gy. u. között), Betű u., Arany J. u. (Deák F. u. – Dózsa Gy. u. 
között), Bacsó B. u., Klapka Gy. u., József A. u., Tessedik S. u. (Deák F. u. – 
Dózsa Gy. u. között), Madách I. u., Katona J. u., Pacsirta u., Benka Gy. u. 
(Deák F. u. – Dózsa Gy. u. között), Szent László u., Dózsa Gy. u. (Vasút 
utcától végig), Lónamajori út, Kálvin u., Melis György. u., Hunyadi J. u. 
(Vasút u. – Benka Gy. u. között), Ady E. u. (Béke u. – Dózsa Gy. u. között), 
Áchim A. u. (Béke u. – Dózsa Gy. u. között), Ezüstszőlő, Sirató, Káka , 
Bikazug, Malom u., Nád u., Sirály u., Hársfa u., Fenyő u., Kárász u., Fűzfa 
u., Fácán u. Harkály u., Gyékény u., Csónak u., Keszeg u., Üdülő sétány, 
Csuka u., Horgász u., Körös u., Sport u., Kiránduló u., Akácos u., Strand u.

III. Körzet (szerda)
Nap u., Somogyi B. u. (Alkotmány u. – Deák F. u. között), Liget u., Arany 

J. u. (Szent István u. – Deák F. u. között), Alkotmány u., Vajda P. u. (Vasút 
u.-tól), Gyóni G. u., Tessedik S. u. (Szent István u. – Deák F. u. között), 
Március 15. u., Hajnal u., Szent István u., Nagy Sándor u., Kristóffy Gy. u., 
Köztársaság u., Munkás u., Brigád u., Móricz Zs. u., Újtelep u., Zöldpázsit 
u., Móra F. u., Benka Gy. u. (Újtelep u. – Deák F. u. között), Hatház u., Kötő 
u., Lenkei u., Irinyi u., Szentesi u. (határig), Kazinczy u., Erkel-tér, 
Vörösmarty u., Tompa M. u., Gárdonyi G. u., Dr. Melich J. u., Táncsics M. 
u. (Dr. Melich J. u. – Rózsa F. u. között), Vágóhíd u., Rózsa F. u., Mikszáth 
K. u., Semmelweis u., Csokonai u., Toldi M. u., Krúdy Gy. u., Juhász Gy. u., 
Petőfi u., Budai Nagy Antal u., Lehel u., Kis u., Széchenyi u. (Szabadság u. 
– Jókai Mór u. között), Markovitz M. u., Pántlika u., Jókai u. TELJES

IV. Körzet (csütörtök)
Luther u. (Vasút u. – Ady E. u. között), Tükör u. (Vasút u. – Ady E. u. 

között), Ady E. u. (Dózsa Gy. u. – Tükör u. között), Szentegyházi u., Bajcsy 
Zs. u. (Vasút u. - Martinovics u. között), Állomás u. (Vasút u. - Szentegyházi 
u. között), Állomás tér északi oldal, Martinovics u., Áchim A. u. (Dózsa Gy. 
u. – Martinovics u. között), Kodály Z. u., Honvéd u. (TELJES), Esze T. u., 
Arató P. u., Dobó I. u., Csicsely P. u. (TELJES), Rét u., Arany J. u. (Dózsa Gy. 
u. – Martinovics u. között), Tessedik S. u. (Dózsa Gy. u – Liliom u. között), 
Benka Gy. u. (Dózsa Gy. u. – Kodály Z. u. között, Bartók B. u., Liliom u., 
Széchenyi u. (Jókai M. u. – Zrínyi M. u. között), Zrínyi M. u., Damjanich u. 
(Petőfi u. – Dr. Melich J. u. között), Táncsics M. u. (Bethlen G. u. – Dr. 
Melich J. u. között), Rákóczi F. u., Liszt F. u., Bocskai I. u., Wesselényi 
(TELJES), Bethlen Gábor u. (Jókai u. –Táncsics M. u. között), Dankó Pista 
u.

V. Körzet - Lakótelep (hétfő és péntek)
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Isten éltesse a Gyermekeket! 
Gyermeknapon,
és minden nap!

Egy kínai mondás szerint egy gyermek élete olyan, 
mint egy papírlap, melyen minden arra járó 
nyomot hagy.

Ha a benkás gyermeknap tiszta lappal kezdődött, akkor a nap 
végére garantáltan kiszíneztük. Az „arra járók”, vagyis a DÖK tagjai 
és a pedagógusok színes ceruzái, ecsetei, pasztellkrétái, filctollai 
tettek róla, hogy ez a nap ne múljon el nyom nélkül.

A csengő erre a napra megbolondult: a becsengetéssel még nem 
volt gond, de az óra végét sokkal hamarabb jelezte, biztosítva ezzel 
a felhőtlen játékot, nevetést, szórakozást.

Ezekben pedig nem volt hiány, minden játék tartogatott 
meglepetéseket. Lehetett amőbázni – de nem papíron, vagy táblán, 
hanem pingponglabdákkal és vizespoharakkal. Tarolt a teke – de 
nem fagolyóval és bábuval, hanem harisnyanadrággal és 
kislabdával. Készült füzér – de nem cérna és gyöngy segítségével, 
hanem makaróniból és csőtésztából. Fújtuk a lufit – de ma nem a 
kezekre, hanem a lábakra kerültek. Természetesen lehetett „Csak 
táncolni, sorban álltunk a Just Dance előtt. Bebizonyítottuk, hogy 
egyetlen hullahopp karikát egyszerre akár tíz lány is tud használni.

És minden pillanattal, mosollyal, élménnyel egyre színesebbé vált 
a reggel még egyhangúan fehér papírlap…

Isten éltesse a Gyermekeket! Gyermeknapon, és minden nap!

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.

Ács segédmunkás
Általános irodai adminisztrátor

Általános karbantartó (2)
Anyagmozgató

Árukiadó
Áruösszekészítő

Baromfigondozó (3)
Címkéztető

Cukrász
Egyéb építőmesteri foglalkozású
Egyszerű ipari foglalkozású (2)

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású (3)
Éjjeliőr, telepőr

Éjszakai recepciós
Éjszakai takarító
Ellető tehenész
Építészmérnök

Építményszerkezet-szerelő
Építőmérnök

Épület-, építménybádogos
Épületasztalos
Értékesítési és 

marketingtevékenységet folytató 
egység vezetője

Éttermi felszolgáló
Fehér apróhús tisztító

Festő és mázoló
Gépi csontozó

Gépkiszolgáló feladat
Gondnoksági segédmunkás

Hentes és mészáros
Informatikai és kommunikációs 

rendszereket kezelő technikus
Intézményi takarító és kisegítő 

(2)
Keltető vezető helyettes

Kertépítő kertész
Kézi csontozó

Kontroller
Konyhai kisegítő (4)

Konyhalány
Kőműves

Külterületi portás
Lakatos (2)

Mérlegképes könyvelő
Műszakicikk eladó

Pántoló
Pénzügyi ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző (a 
pénzintézeti ügyintéző 

kivételével)
Pincér

Pizzafutár
Pultos

Pulykagondozó
Rakodómunkás

Rehabilitációs mentor
Szakács (4)

Személygépkocsi-vezető (2)
Szociális gondozó, 

szakgondozó
Szőnyegszövő

Takarmányos, traktoros
Traktoros, betakarítógépkezelő
Vendéglátó-ipari alkalmazott
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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!
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Gyermeknek lenni jó! Mi 
így ünnepeltük az alsóban

„Gyermek mosolyában / ott az egész világ, / tündöklő, zöld mezők / 
és rengeteg virág.”

Május 28-án “Ez a ti napotok!” felirat várta alsó ta-
gozatos diákjainkat. Ezen a pénteki napon ren-
deztük meg intézményünk gyereknapi program-

jait, amire iskolánk pedagógusai sok színes feladattal 
készültek.

A tanórák elmaradtak, és az önfeledt gyermek kacajé volt a 
főszerep. Az osztályok forgószínpadszerűen járták végig az iskola 
épületét, és udvarát, így minden gyermek részt vehetett a 
különböző játékokban.

A művészeti teremből egész nap vidám énekszó hallatszott ki, 
ahol a diákok a néptánccal ismerkedhettek meg. A modern tánc 
kedvelői is megmutathatták tudásukat, a tornateremben ismert 
slágerekre mozgathatták át tagjaikat a táncos kedvű osztályok.

A könyvtárban a robottokkal és egy bee- bottal ismerkedhettek 
meg a gyerekek, ahol mindenki ki is próbálhatta ezek irányítását, 
programozását is.

Az udvaron több helyszín várta a gyerekeket. Kipróbálhattak 
olyan népi játékokat, mint a dióágyú, gólyaláb, különféle lépegetők 
és a 2-3 személyes „sílécek”. Izgalmas váltóversenyeken 
mutathatták meg, melyik a legfürgébb csapat, de az is kiderült, ki 
tud a legügyesebben célba dobni.

A legszerencsésebbek még aranyhalat is foghattak a mágneses 
horgászbot segítségével, hiszen horgász versenyt is tartottunk. 
Kiderült az is, ki tudja a legmagasabb, vagy esetleg legnagyobb 
épületet felépíteni az építőkockákból. A kézműves tevékenység 
sem maradhatott el ezen a napon, egy ügyességi golyó elkapó 
játékot készíthettek el a gyerekek, amivel vidáman játszottak a nap 
további részében.

A gyermeknaphoz a finomság is hozzá tartozik. A Család – és 
Gyermekjóléti Központtól minden gyermek csokoládét és 
joghurtitalt kapott, amit tízórai után el is fogyaszthattak. Ebéd után 
pedig 250 szelet csokoládétorta várta a kicsiket, amely iskolánk 
meglepetése volt a gyermekek számára.

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 
hozzájárult ehhez a rendezvényhez! Külön szeretnénk kiemelni 
Szécsi Balázst és Horváth Mariannt, akik felajánlott eszközökkel, 
népi játékokkal tették színesebbé a programot!

Köszönjük a diákoknak, hogy ők cserébe boldog mosolyukkal 
ajándékoztak meg mindenkit ezen a napon.

Egriné Tusjak Otília
munkaközösség vezető

Ügyviteles siker az ÁSZÉV 
döntőben

2020/2021-es tanév az ÁSZÉV történetében is Akülönleges volt, a pandémia miatt kicsit másképp 
került sor a döntő megrendezésére.

A GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium végzős ügyviteli ágazatban tanulók közül hárman 
jutottak be az Ágazati Szakmai Tantárgyak Versenyének döntőjébe. 
A döntő 180 perces írásbeli feladatát rendhagyó módon nem 
valamely másik középiskolában, hanem az iskola központjában, a 
Gyulai Szakképzési Centrumban írták meg a tanulók.

A döntőbe jutott tanulók közül Csontos Mariann Kinga az 5. helyet 
szerezte meg. 15. helyen végzett Czudarhelyi Helga és Szabó Petra.

A lányok elhivatottak szakmájuk iránt: Csontos Mariann Kinga és 
Szabó Petra emelt érettségi vizsgát tett szakmai tantárgyukból, irodai 
ügyviteli ismeretekből, eredményük jeles lett.

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

Harmati Ágnes

Sárosi Márk maximális 
ponttal lett első helyezett 

az Országos Mozaik 
Tanulmányi Versenyen

Alegnagyobb országos internetes versenyként hir-
detik a Mozaik Tanulmányi Versenyeket, amire 
számítástechnika tantárgyból Sárosi Márk (8.b) 

benkás tanuló is jelentkezett.

Az öt fordulós előválogató és a döntő során sem veszített pontot, 
így 1. helyezett lett az országos megmérettetésen. A feladatok döntő 
többsége algoritmikus, problémamegoldó gondolkodást igényelt.
Gratulálunk Márk! Büszkék vagyunk rád, csak így tovább!

Szemenyei Csaba
felkészítő tanár

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
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Megjelent a Szarvasi 
Krónika 35. száma

988. márciusában dr. Tóth Lajos ny. tanszékvezető 1főiskolai tanár tanácskozásra hívott több „írástudó” 
szarvasi polgárt. Bejelentette, hogy a Hazafias 

Népfront (HNF) égisze alatt folyóirat indítását javasolja.

Felolvasta az általa javasolt előszót, melynek első mondata: 
„Olyan írásokkal kívánjuk szolgálni városunk igényes dolgozóinak 
érdeklődését, amelyek méltók fiatal városunk kulturális 
fejlődéséhez, megfelelő eszközei annak, hogy valóban a „szellem 
napvilága” ragyogjon minden ház ablakán.”

Felkérte a jelenlévőket, hogy a szakmai irányítása mellett 
vegyenek részt a szerkesztőség munkájában. A javasolt címek közül 
a Szarvasi Krónikát választották, a címlap fotóra „beszavazták” a 
Tessedik-címert. Így született a város ma is élő sajtóterméke.

Az első szám 1988 júniusában 105 oldalon jelent meg 15 szerző 
közreműködésével. A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Tóth Lajos 
felelős szerkesztő, dr. Kutas Ferenc a főszerkesztő helyettese, dr. 
Búzás László, dr. Molitorisz Pál, Stafira Sándor, dr. Szántosi Antal, 
Vaskor Pál. A második szám megjelenését – bár a kézirata  már 
nyomdában volt - dr. Tóth Lajos nem érte meg: tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. A „csonka” szerkesztőség úgy döntött, hogy 
a helyettese vezetésével folytatja a munkáját. A továbbiakban a 
kiadás anyagi alapjait a szponzorok támogatása, valamint az 
újonnan szervezett Szarvasi Krónika Alapítvány fedezte és fedezi ma 
is.

* * *

2021. május 31-én a Szarvasi Krónika 35. száma került az 
olvasók kezébe – az időközben átalakult  szerkesztőséggel – 
273 oldalon 31 szerző írásaival.

A Jelenidőben rovat 88 oldalon foglalkozik a város mai életével, 
személyiségeivel. 2020 áprilisától 2021 áprilisáig kitüntetést elnyert 
szarvasi vagy Szarvashoz kötődő személyek fotóját és érdemeit, 
közülük többel interjú is készült.

Bemutatkozik néhány intézmény, négy helyi író, költő; áttekintést 
ad egy-egy írás az országban elsőként megjelenő hetilap (1986), a 
Szarvas és Vidéke átalakulásáról.

A szemelvények a szarvasi oktatás történetéből című 
fejezetben sokan ismerhetik fel a régi fotókon volt iskoláikat, 
tanítóikat, szüleiket vagy gyermekkori önmagukat.

A Múltunkat idézve rovatcímet még dr. Tóth Lajos adta. Az írások 
két évszázad településtörténeti mozaikjaiból tevődnek össze: 
intézmények, régi, már lebontott épületek, lelkészek, tudósok, 
érdekes szarvasiak, sorjáznak – fotókon is megörökítve – a Krónika 
lapjain.

Nem sokan hallottak róla, most megismerhetik: a közelmúltban 
elhunyt, szarvasi születésű Itamár Jáoz Kesztet (Keszt Pétert), az 
Izraeli Írószövetség elnökét, klasszikussá vált íróját-költőjét mutatja 
be egy színes írás.

A Szemle rovat alighanem meglepetést okoz majd: húsz tömör 
írás az utóbbi egy évben Szarvason megjelent kötetekről ad 
ismertetést, értékelést.

Sajnálatosan „gazdag” az In memoriam rovat. Az ismert 
elhunytak: Itamár Jáoz Keszt, az izraeli író-költő;  Seidl Ambus 
plébános, Dr. Vitális György, a Krónika tudós munkatársa; Görgey 
Endre, egykori Vajdás diák, a mai „Vajda” patronálója; Börcsök 
Józsefné, a Krónika munkatársa, Nobik Erzsébet evangélikus lelkész. 
A Krónika búcsúztatja őket.

A Szarvason történt 2020- ban örvendetesen gazdag: naptári 
sorrendben várospolitikai történések, kiemelkedő sportolók és 
sporteredmények; a város nyertes pályázatai; óvodai és iskolai 
események; kulturális rendezvények sorjáznak 16 sűrű sorokban 
gépelt oldalon – megkönnyítve a majdani helytörténészek 
munkáját.

Az ő munkájukat és a település múltja iránt érdeklődő, esetleg 
őseiket kereső olvasóknak nyújt segítséget az ötévenként 

megjelenő rovat, a Témajegyzék és névmutató. 23 oldalon a 
sorakoznak betűrendben a Krónika 31-35. számában előforduló 
témák és személynevek. Ezernél több név található meg ezeken a 
lapokon, mellettük a Krónika száma és oldalszáma. (Pl. Vitális Éva 
33/53, 54, 55, 60, 61, Vitális György dr. 31/105, 114, 153, 156, 209, 
32/88, 89, 97, 147, 149, 150, 152, 33/64, 67, 69, 71, 76, 77, 116, 121, 
195, 34/158, 160, 167, 169, 223, 35/64, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 169, 220, 
Vitális Ilona 33/116, 119, 35/71, 89, 90, stb.)

A szövegeket több mint 200 fotó színesíti, a borítók belső oldalait 
és néhány írás képbetétei valóban színesek. (A nyomtatás a Digtális 
Kalamáris Nyomda munkája.)

A kinyomtatott példányok június 1-jétől már az árushelyeken 
várják az érdeklődő Krónika-olvasókat: a Líra Könyvesboltban, a 
Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal portáján, a Digitális 
Kalamáris Nyomdában és a DE-BI ABC-ben.

Dr. Tóth Lajos fentebb idézett szavaival minden Kedves 
Olvasónknak tanulságos és olvasmányos órákat kívánnak a

Szarvasi Krónika szerkesztői

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
felvételt hirdet szarvasi központjába

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

Feladatok: 
Az Igazgatóság teljes működésében zajló gazdasági ese-

mények könyvelése, valamint elemzés és monitoring tevé-
kenységhez kapcsolódó adatgyűjtés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- szakirányú felsőfokú végzettség (kiemelten pénzügyi, 

közgazdasági végzettség),
- mérlegképes könyvelő regisztráció megléte,
- B kategóriás járművezetői engedély.
Előnyt jelent: 
- államháztartási számvitel területen szerzett szakmai tapasz-

talat,
- integrált könyvviteli szoftver ismerete.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján történik.
Kérjük, szakmai önéletrajzukat a kmnp@kmnp.hu e-mail-

címre eljuttatni.
A jelentkezés beérkezésének határideje: 2021. június 20.

A felhívással kapcsolatosan további információt Farkas Máté-
né gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a +36 30 475 1769-es tele-
fonszámon.

Nyit az Ildikó!

Június 11-én kerül sor a megszépült Ildikó Cukrászda meg-
nyitójára.

* * *

Szakmai program a záportározónál

Az önkormányzat és a Szarvasi Turisztikai Kft. invitálta június 9-én 
a Martinovics utcai záportározóhoz az érdeklődő diákcsoportokat. 
Ott tematikus szakmai program keretében mutatták be az ottani 
természetes élőhely növény- és állatvilágát. A közelmúltban a 
helyszínen a mulcsos sétány mellett tájékoztató táblák kerültek el-
helyezésre, melyeket a gyermekek játékos feladványok meg-
oldásával ismerhettek meg. 

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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KOS (III.21. – IV.20.)
Hivatásod vagy tanulmányaid terén fejtö-
rést okozhat, hogy miként oldj meg egy 
kényes kérdést. A hét második felében a 
gondok nagy részétől könnyen megsza-
badulhatsz, különösen, ami a munkádat 
illeti. Párkapcsolati téren már nem ilyen 
egyszerű a helyzet. A munkahelyi gon-
dokat ne vidd haza, mert csak növeled a 
feszültséget.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Jó és rossz egyaránt adódik a héten, sze-
rencsére mindkettő cselekvésre sarkall. 
Egy váratlan kiadás sok örömöt hoz ugyan, 
de a pénznek bizony lenne jobb helye is... 
Lehet, hogy kénytelen leszel plusz munkát 
vállalni, így helyrebillentheted az anyagi 
egyensúlyt. A magányosok forgolódjanak 
sokat társaságban, különösen a hét vége 
ígér izgalmas találkozást. Az elkötele-
zettségben élők tökéletes harmóniát ké-
pesek teremteni kapcsolatukban.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
A hét jobbára kedvezően telik, környe-
zeteddel kitűnő az összhang, feladataiddal 
jól boldogulsz. Egy kellemetlen hír ugyan 
ronthat egy kissé kedveden a hét közepén, 
de szerencsére hamar túlteszed magad 
rajta. A közlekedésben viszont nincs helye 
a könnyelműsködésnek, szabálytalan-
kodásnak, mert könnyen megeshet, hogy 
nagy árat fizethetsz érte.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Ha támogatókra, segítőkre van szükséged 
valamihez, a hét végén érdemes körül-
nézned az ismerőseid vagy barátaid köré-
ben. Barátaiddal most különösen jó prog-
ramjaid adódhatnak, lehet, hogy a hét 
végén buli bulit követ. Rád is fér ez a kikap-
csolódás, ugyanis a hét első felében meg-
lehetősen kellemetlen helyzetek adódnak, 
váratlan események borzolhatják az ide-
geidet.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Kitűnő lehetőséged adódhat ingatlan-
vételre vagy egy befektetésre, lehetséges, 
hogy ismerőstől jutsz valamilyen informá-
cióhoz. Ugyanakkor munka vagy tanulás 
terén már nem lehetsz annyira elégedett, 
mint a magánéletedben, szinte minden 
nap valamilyen kellemetlen akadályba 
ütközöl. Tarts ki, hisz a hétvégére minden 
rendeződik! Ekkor szánj időt a szóra-
kozásra és a pihenésre is.
 

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Ha munkahely változtatáson töröd a fejed, 
most aztán mindent bele! Itt a kedvező 
alkalom, hogy tegyél is a sikerért: olvasd az 
álláshirdetéseket, küldd el a különféle 
pályázatokra önéletrajzodat, most biztos, 
hogy igyekezeted nem vész kárba és 
valami bejön, ami kedvezőbb az eddigi 
lehetőségeidnél. Ne törődj ezen a héten 
pénzügyeiddel, mert energiádat most fon-
tosabb célokra kell fordítanod.

 MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Ha már elkötelezett vagy, párkapcso-
latodban hirtelen elhatározásra juthatsz: a 
hét vége alkalmas arra, hogy még szoro-
sabbra fűzd a köteléket kedveseddel. A 
magányosok előtt is új lehetőségek 
nyílhatnak meg. Utazásokhoz, munka-
helyváltáshoz vagy költözéshez viszont 
egyáltalán nem kedveznek a héten a 
csillagok. Fontos terveid, ötleteid megva-
lósítását halaszd a jövő hétre.
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
A legszerencsésebb dolgokat ezen a héten 
egy utazás, új üzleti vagy baráti kapcsolat 
hozhatja számodra, vagy akár egy várat-
lanul jött bevétel is jó kedvre deríthet. Olyan 
hirtelenséggel változik minden körülötted, 
hogy alig tudod követni az eseményeket. 
Ha még magányos vagy most minden 
esélyed megvan arra, hogy befusson éle-
tedbe a szerelem. A párkapcsolatban élők-
re is sok romantika vár.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Valamilyen családi esemény igazán 
kellemessé teheti ezeket a napokat. Lehet 
ez akár egy családtag születésnapja, vagy 
otthonod szépítése, új bútor vásárlása is. 
Ha történetesen most rendezed át a 
lakásodat, vagy költözöl, ez az új megoldás 
biztos sikert és örömöt hoz életedbe. A po-
zitív események mellett akad zűrösebb is: 
kollégáiddal keveredhetsz váratlanul 
összetűzésbe.

BAK (XII.22 – I.20.)
Ez a hét kiváló tanulmányokhoz, de tár-
gyalásokra is, egy régen óhajtott vágyad 
teljesülhet, akár szerződéskötés is kap-
csolódhat hozzá. Ha vásárlásra szánod el 
magad - különösen a hét vége felé - az 
sikeres, eredményes lesz, és sokáig leled 
majd örömöd benne. Szerelem terén vi-
szont feszültség adódhat. Több időt kel-
lene fordítanod párodra vagy családodra.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Melléd szegődik a szerencse, csak észre 
kell venned a lehetőségeket. Még akkor is 
számíthatsz a jó szerencsére anyagi téren, 
ha túl kockázatos ügybe kezdesz a követ-
kező napokban. Azonban egy valamire 
feltétlenül figyelj oda: könnyen megeshet, 
hogy meglehetősen kritikus természeted 
folytán bírálgatásba kezdesz, és ez sérti 
mások önérzetét. Figyelj fokozottabban a 
szavaidra, így egy komolyabb össze-
ütközés elkerülhető.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Hivatásodban sikeres hétre számíthatsz, 
könnyen tisztázhatod a múlt hét problémás 
kérdéseit, és még ellenlábasaiddal is meg 
tudsz egyezni. Sorra arathatod a sikereket, 
szakmai körökben különösen nagy esé-
lyed van egyre több elismerésre. Érzelmek 
terén is szép napok következnek, ha még 
keresed az igazit, csütörtök és péntek kínál 
alkalmat arra, hogy megtaláld.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Június 11-től 17-igJúnius 11-től 17-igJúnius 11-től 17-ig

1521. június 11-én, Esztergomban elhunyt Bakócz Tamás 
(szül. Erdőd, 1442) esztergomi érsek, bíboros, az egyetlen 
magyar egyházi személy, akinek valaha esélye nyílt a pápai 
trón elfoglalására.

1521. június 11-én halt meg Bakócz Tamás prímás.

1871. június 11-én, Pesten megszületett Éber László (szül. 
Ellenberger László, † Budakeszi, 1935. március 29.) művészet-
történész, műfordító, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja.

1890. június 11-én született Dálnoki Miklós Béla honvéd 
vezérezredes, 1944–1945-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
miniszterelnöke.

1929. június 11-én halt meg ifj. Andrássy Gyula.

1937. június 11-én Sztálin megkezdte a „nagy tisztogatást” 
a Vörös Hadseregben.

1970. június 11-én hunyt el Alekszandr Fjodorovics 
Kerenszkij, orosz ügyvéd, politikus, 1917-ben az Ideiglenes 
Kormány vezetője.

1812. június 12-én a Grande Armée megindult Orosz-
országba.

1908. június 12-én született Otto Skorzeny.

1948. június 12-én alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja.

1979. június 12-én halt meg Nagy Ferenc miniszterelnök.

Kr. e. 323. június 13-án volt a világhódító Nagy Sándor 
halála Babilonban.

1231. június 13-án volt Páduai Szent Antal halála.

1799. június 13-án született Kiss Ernő honvéd altábornagy.

1846. június 13-án elhunyt Horvát István (szül. Székes-
fehérvár, 1784. május 3.) magyar történész, bölcsészdoktor, 
egyetemi tanár, a 19. századi alternatív nyelvészkedés 
vezéralakja, Horvát Árpád történész apja.

1944. június 13-án a náci Németország bevetette a V–1 
rakétákat.

1809. június 14-én zajlott a győri csata, a napóleoni 
háborúk Magyarország területén végbement összecsapása.

1866. június 14-én tört ki a porosz-osztrák háború.

1309. június 15-én Tamás esztergomi érsek I. Károly néven 
magyar királlyá koronázta Károly Róbertet a budai 
Nagyboldogasszony-templomban.

1520. június 15-én X. Leó pápa kiadja “Exsurge, Do-
mine…” kezdetű bulláját Luther ellen, melyben elrendeli, 
hogy Luther írásait nyilvánosan égessék el, és kiközösítéssel 
fenyegeti meg a szerzőt, ha 60 napon belül vissza nem vonja 
tételeit.

1996. június 15-én, Los Angelesben elhunyt Ella Fitzgerald 
(szül. Newport News, Virginia, 1917. április 25.) tizen-
háromszoros Grammy-díjas amerikai dzsesszénekesnő.

1871. június 15-én, Vácott megszületett Steiner Lajos († 
Budatétény, 1944. április 2.) geofizikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja.

1919. június 16-án, Eperjesen kikiáltották a Szlovák 
Tanácsköztársaságot.

1930. június 16-án született Zsigmond Vilmos Oscar-díjas 
magyar származású filmoperatőr.

1989. június 16-án került sor a magyar rendszerváltás egyik 
szimbolikus eseményére, Nagy Imrének, az 1956-os forra-
dalom miniszterelnökének és társainak újratemetésére.

1944. június 17-én Izland kikiáltotta a függetlenségét.
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Pályázati kiírás
A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázatot ír ki a 2021/2022. 

tanévre vonatkozóan.

1. A pályázat célja
A „SZARVASÉRT” Alapítvány pályázati kiírásának célja, olyan 

tehetséges szarvasi fiatalok anyagi támogatása, akiknek 
felsőoktatásban való részvétele, továbbtanulása nehézségekbe 
ütközik.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Szarvasi önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, a 
2021/2022. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

3. A pályázat benyújtása
A pályázat beadáshoz a”SZARVASÉRT” Alapítvány honlapján 

elérhető adatlap kitöltése szükséges, melynek elérése 
https://www.szarvasert.hu címen lehetséges. A kitöltött adatlapot 
elektronikusan a „SZARVASÉRT” Alapítvány e-mail címére kell 
eljuttatni: szarvasertalapitvany@gmail.com

Az elektronikus forma mellett KÖTELEZŐ a pályázatot egy 
példányban papír alapon is benyújtani, amely az elektronikus forma 
kinyomtatott és személyesen aláírt példánya.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül, mely a pályázatból való azonnali kizárást 
eredményezi. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.
 A papír alapú pályázatot kizárólag postai úton tértivevénnyel 

„SZARVASÉRT” Alapítvány 5540 Szarvas, Malom utca 11/4. 
címre kell benyújtani.

A pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
1. A felsőoktatási intézmény által kiküldött határozat 

fénymásolata a felvételi döntésről
2. Az érettségi bizonyítvány fénymásolata
3. A tehetségterület megjelölése
a) tudományos tevékenységek
b) sport
c) művészetek
d) szakmai tevékenység
4. Az elmúlt 4 évben elért legmagasabb szintű eredményeket 

igazoló dokumentumok fénymásolata (pl. oklevél).
A pályázat ajánlott melléklete:
A pályázó tehetséggondozásában résztvevő szakember 

ajánlása, amely a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a 

pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Nyertes pályázó esetén hozzájárul ahhoz, 
hogy nevét a helyi médiában az alapítvány nyilvánossá teszi.

A “Szarvasért” Alapítvány 9 tagú kuratóriuma felelősséget vállal 
azért, hogy a benyújtott pályázatok csak az elbírálás céljából 
kerülnek felhasználásra.

5. A pályázat elbírálása
A beérkező pályázatokat a “SZARVASÉRT Alapítvány 7 tagú 

kuratóriuma bírálja el 2021. augusztus 31-ig, eljárásrend 
alapján. Az elbírálás részletes szempontjai: a melléklet alapján. 
Az eredményről a pályázók postai úton kiértesítésre kerülnek, a 
nyertes pályázók nevét az alapítvány a helyi médiában 
nyilvánosságra hozza.

6. Az pályázati összeg folyósításának feltételei
A megpályázott összeg a fiatalnak két részletben kerül kifizetésre 

az általa megadott bankszámlaszámra, amely felhasználható: a 
hallgató számlával igazolt, tanulmányait segítő költségeinek 
fedezésére (pl. tandíj, jegyzet, szakkönyv, szállásköltség, útiköltség, 
informatikai eszközök stb.). Az alapítvány és a hallgató az összeg 
várható felhasználásról megállapodást köt, mely tartalmazza, hogy a 
megpályázott összeg második részének kifizetése az első rész 
maradéktalan elszámolása után (legkésőbb, 2022. február 15. 
napjáig) történik meg. A pályázati összeg első része folyósításának 
kezdete legkorábban: 2021. szeptember.

A pályázati összegben részesülő hallgató köteles a pályázaton 
elnyert teljes összeget visszafizetni, amennyiben tanulmányait 
önkényesen abbahagyja.

A pályázattal kapcsolatos információ Ozsváth Zsuzsannától, a 
kuratórium tagjától kérhető.

- Tel.: 20-2643242
Továbbá az Alapítvány Damjanich u. 64 sz. alatti irodájától 

személyesen, telefonon és e-mailben
- Tel.: 20-2854399
- szarvasertalapitvany@gmail.com

Szarvas, 2021.
Závogyán Judit

„SZARVASÉRT” Alapítvány elnöke

Szarvas Város Barátainak Köre
2021. június-szeptember közötti 

főbb nagyrendezvényeinek 
tervezett időpontjai

1. június 11. péntek 16:00 óra: Forschner Rudolf: „A 
Körös-völgye, Szarvas gasztronómiája” című, nyertes baráti 
köri európai uniós projektet lezáró könyvének bemutatása az 
Árpád dísztermében 

2. június 26. szombat 18:00 óra: Szabadtéri egyéb 
rendezvény kategóriába tartozó közgyűlés és szezonnyitó 
„POST-COVID” közgyűlés, kitüntetés átadó nyárindító kerti 
parti rendezvény a Mokka Delicates udvari összes kert-
helyiségében 

3. július 1. csütörtök: Szervezett buszos kirándulás egész 
napos kulturális program keretében Lakitelekre, Magyarország 
Kormánya támogatásával. A Nemzeti Művelődési Intézet új 
épületének a megtekintése. A Népfőiskola területén található 
25 hektáros Hungaricum Liget bejárása (Szent István-kápolna, 
Bibliaház, borkatedrális, Nimród szabadidő- és Tájpark, 
Kincsem Lovarda, zenepavilon, tanösvény, footgolf-pálya), 
színházi előadás, stb. 

4. augusztus 3. kedd 16:00 óra: Látogatás a Mini 
Magyarország makettparkban, grill parti és sörözés a Galéria 
Grill Vajda Péter utcai teraszán 

5. augusztus 8. vasárnap 20:30: Szarvasi Vízi Színház 
STOP BAND paviloni emlékzenekar jubileumi koncertje a 10 
éves vízi színház fennállása alkalmából. Házigazda: Bődi 
János, Szarvas Város Barátainak Köre elnöke, a kivitelező 
INTEGRÁL Építő Zrt. nyugdíjas elnök-vezérigazgatója

6. augusztus 15. vasárnap 20:30: Szarvasi Vízi Színház  
„PAVILON Retro Élőshow” a SZARVASI HOBO zenekar 
megalakulásának 45. évfordulója alkalmából Szarvas Város 
Barátainak Köre mentori, pártfogói, jóbaráti támogatásával. 
Házigazda: Bődi János elnök 

7. augusztus 28. szombat 12:00 óra: Nyár végi Körös-parti 
kerti parti (Ifjúsági tábor) 

8. szeptember 24-25-26.: Tokaji bortúra (péntek-szombat-
vasárnap)
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Labdarúgás

A második félidőben 
döntöttük el a Csabacsűd 
elleni kistérségi rangadót

zárófordulójához érkezett a megyei labdarúgás el-Aső vonalának küzdelem sorozata, amelyben a 
Csabacsűd csapatát fogadtuk. Célunk természe-

tesen a három pont megszerzése volt, amellyel bebiz-
tosíthattuk második helyünket a tabellán.

12. perc: Styecz gurított középre jobbról, az érkező Furár még 
elvétette az érkező labdát, Zima viszont nem, és hat méterről úgy 
lőtt a léc alá, hogy Kiss lábán az még irányt változtatott. 1-0.

33. perc: Kasik előreívelt szabadrúgására Endrefalvi érkezett, majd 
senkitől sem zavartatva, öt méterről a kapunk bal sarkába csúsz-
tatott. 1-1.

36. perc: Furár játszott Styeczhez, aki egy csel után, 15 méterről 
nagy gólt ragasztott a csűdi kapu bal oldalába. 2-1.

37. perc: Tasi gurított középre jobbról, a jó ütemben érkező 
Gyuriknak pedig már nem volt nehéz dolga öt méterről a kapuba 
találnia. 2-2.

55. perc: Polonszki indította Furárt, aki a rárontó Petrovics mellett 
elvitte a labdát, majd pár lépés után a középen érkező Styeczhez 
passzolt, aki három méterről lőtt a hálóba. 3-2.

82. perc: Furár hét méteres lövése talált utat Petrovics kapujába, 
Styecz pontos beadása után. 4-2.

90. perc: Zima játszott ki Furárhoz, aki az átvétel után 15 méterről, 
nagy erővel lőtt a vendégek kapujának jobb oldalába. 5-2.

Csabacsűdi helyzetet hozott először a kistérségi derby, Gyurik 
gurított kapufa mellé. A vezetést viszont mi szereztük meg Zima 
révén, ami után még Sindel is gólt lőhetett volna, de Petrovics a 
helyén volt. A játékrész utolsó harmadában felpörögtek az 
események, előbb Endrefalvi fejelt a kapunkba, majd pár perc 
múlva Styecz góljával vettük vissza a vezetést, aminek csupán 
egyetlen percig örülhettünk, mert Gyurik újra egalizált. A 40. 
percben olyan helyzetben nem ítélt büntetőt Krajcsovicz 
játékvezető, amit talán csak Stevie Wonder nem látott volna annak, 
Sindelt akasztotta Petrovics a tizenhatos vonalánál, ami után 
szögletet rúghattunk, ebből még Furár lőhetett volna gólt, de itt már 
arra használta a vendégek kapusa a lábát amire való, és menteni 
tudott. Ahogy befejeződött a az első, úgy folytatódott a második 
játékrész, előbb Sindel lövése borotválta meg a felső lécet, majd 
Furár bombáját ütötte kapu fölé Petrovics. Styecz révén újra átvettük 
a vezetést, ami után még Endrefalvi előtt adódott gólszerzési 
lehetőség, itt viszont Rohony volt a helyén. Egy kis üresjárat után 
megint a vége lett sűrűbb, sorrendben Bozsó, Sindel, majd Furár 
találhatott volna be, de hol a kapus, hol a védők mentettek kritikus 
pillanatban. A végére, hogy szép legyen a búcsú Furár még kétszer 
mattolta Petrovicsot, magabiztossá téve győzelmünket.

Összességében egy közepes színvonalú meccsen vagyunk túl, 
amelyen az első félidőben kissé könnyelműen vettük a meccset, 
ennek köszönhetően a motiváltabbnak tűnő vendégek kétszer is 
egyenlíteni tudtak. A másodikban már jobban odatettük magunkat, 
a szerkezet váltás is hasznunkra volt, voltak helyzetek, lettek gólok, 
így elégedettek lehetünk mind ezzel a meccsel, mind a szezonnal, 
aminek végén a második helyen végeztünk.

A lefújás után került sor az éremátadásra, amelyen Dankó Béla, az 
MLSZ elnökségi tagja akasztotta a nyakukba az ezüstérmeket a 
játékosoknak, vezetőknek, stábtagoknak. A bajnokság után még a 
kupában kellene maradandót alkotnunk, amelynek következő 
fordulójában, jövő szombaton Mezőkovácsházán lépünk gyepre.

* * *

Szarvasi FC 1905 – Csabacsűdi GYLSE 5-2 (2-2)
Szarvas, Erzsébet liget – 300 néző. Játékvezető: Krajcsovicz 

Zsolt (Nagy G., Nyeste L.)
Szarvas: Rohony M. – Varga I. (Bakró G.), Bozsó L., Polonszki 

P., Szikora M. (Klimaj Z.), Bány I. B., Lénárt F. (Kerekes S.), 
Zima D., Styecz M., Furár R., Sindel R. (Moleri R.). Vezetőedző: 
ifj. Somogyi János.

Csabacsűd: Petrovics Zs. – Sovány P., Pecznik P., Kasik M., 
Viszkok Cs., Viszkok D. (Styecz D.), Tasi N., Kiss G., Gombár 
E., Endrefalvi E., Gyurik D. (Gerhát K.). Vezetőedző: Kondacs 
János.

Gólszerzők: Zima D. 12', Styecz M. 36', 55', Furár R. 821, 90' 
illetve Endrefalvi E. 33', Gyurik D. 37'.

Edzői nyilatkozatok:
ifj. Somogyi János:
– Köszönöm szépen a játékosoknak, a vezetőknek, a 

masszőröknek, a szertárosnak, a pályamunkásoknak és a nagy-
szerű közönségnek az egész éves munkát!

Kondacs János:
– Az első félidőben jól játszva, eredményesen tartottuk magunkat. 

Szünet után „lefagytunk”, így a hazaiak érvényesítették 
erőfölényüket. Gratulálok a bajnoki ezüstéremhez!

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Értesítés
légi és földi kémiai szúnyoggyérítésről

zúton értesítjük Szarvas város lakosságát, hogy az EÖnkormányzat illetékességi területén légi és földi 
kémiai szúnyoggyérítés elvégzésére kerül sor.

A védekezés időpontja: 2021. év június hó 11. napja.
A légi kémiai védekezés a napnyugtát megelőző 1,5 órában, a 

földi kémiai védekezés elvégzésére a napnyugta utáni órákban 
kerül sor.

Rossz idő esetén (lehűlés, eső, szél) tartaléknapok: 2021. 
június 12-13-14.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 
1,2 ULV az engedélyezett dózisban

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 
liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, 
melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga 
néhány óra alatt lebomlik. A készítmény méhekre veszélyes, 
ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról 
gondoskodni szíveskedjenek!

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evő-

eszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján java-
solt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt 
követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a 
külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket 
kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket 
fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést 
végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a 
különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is 
kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés ki-
egészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék 
meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli 
kisebb, pangó vízgyülemeket.

Szarvas, 2021. június 8.
Tisztelettel:

Horváthné dr. Kepenyes Edit aljegyző
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORFakírFakírFakír

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. június 17-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Június 4.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Béla, vettem a nyárra egy lakókocsit!”

Nyertesünk: Bagyin Pál. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Cseresznyés 
rétes

Hozzávalók: 2 csomag 4 
lapos réteslap, 1 kg cseresz-
nye, 15 dkg dió, 5 dkg zab-
korpa, 1 evőkanál búzacsíra, 
5 evőkanál méz, 3 evőkanál 
zsemlemorzsa, 5 dkg vaj.

A cseresznyét kimagozzuk, a 
diót durvára törjük. Keverőtálba 
tesszük a cseresznyét, a diót, a 
korpát, a búzacsírát és a mézet. 1 
csomag réteslapot nedves kony-
haruhán kiterítünk, a lapokat 
meglocsoljuk olvasztott vajjal, 
meghintjük zsemlemorzsával. A 
cseresznyés keverék felét az 
egyik réteslapra halmozzuk, a 
tésztát feltekerjük, a végeit be-
nyomkodjuk, s a kivajazott tep-
sibe tesszük. Ugyanígy készítjük 
el a másik rétest is. A rudakat 
olvasztott vajjal megkenjük, s a 
220 fokra előmelegített sütőben 
20 perc alatt szép pirosra sütjük.

- Mi a különbség az anyós és a 
ceruzaelem között?

- ???
- Az elemnek van pozitív oldala 

is.
* * *

Versenyt hirdetnek a világ elit 
alakulatai között: Egy tevét kell 
megtalálni, mélyen a sivatagban. 
Összegyűlnek a harcosok, első-
nek elindul az amerikai csapat. 
Eltelik 15 perc, hozzák a tevét.

A következő a francia csapat, 
23 perc alatt előkerítik az állatot.

Most az oroszokon a sor: Elin-
dul a csapat, 5 perc múlva hoz-
nak egy kékre-zöldre vert ele-
fántot. A többiek méltatlankodni 
kezdenek:

- Srácok, ez nem teve, ez egy 
elefánt!

Mire az elefánt:
- TEVE VAGYOK!!! TEVE 

VAGYOK!!!
* * *

- Mi a faltörő kos rémálma?
- ???
- A fotocellás ajtó.
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