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FIGYELEM!

Emlékhelyek Napja 2021
únius 20-án vasárnap délelőtt 10-től 18 óráig várjuk a családi, Jbaráti csoportokat, kirándulókat a Történelmi Ország-
középen, amely 2011 decemberében elsők között lépett 

Történelmi Emlékhelyeink sorába.

Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Harmadik információs nap
Június 3-án a Liget Wellness és Konferencia Hotel adott otthont az 

Interreg-ROHU program ROHU48 Diracess projekt harmadik 
információs napjának. Ennek fókuszában a környezetvédelem és a 
mezőgazdaság állt, tekintettel Szarvas és környéke földrajzi el-
helyezkedésére. Köszöntötte a tanácskozást dr. Melis János címzetes 
főjegyző és Molnár Etele alpolgármester. Dr. Hanyecz Katalin, az 
Arborétum igazgatója a kert környezettudatos fenntartásáról tartott 
előadást. Dr. Jakab Gusztáv egyetemi docens a gödöllői Szent István 
Egyetem részéről a Körösvidék tájtörténetéről értekezett. Molnár 
Etele alpolgármester a termőföldi adottságoknak megfelelő kor-
szerű technológiai és működési módokról, míg dr. Kepenyes Réka 
hatósági ügyintéző a Hivatalban folyó környezetvédelmi munkákról 
adott elő.

* * *

Arculati kézikönyvet készít a 
Magyar Fürdővárosok Szövetsége

Ebben a szövetség alábbi tagtelepülései szerepelnek: Algyő, Alsó-
páhok, Berekfürdő, Bogács, Bük, Bükkszék, Cserkeszőlő, Csong-
rád, Dávod, Fehérgyarmat, Gyomaendrőd, Hajdúszoboszló, Har-
kány, Hegykő, Jászapáti, Kapuvár, Kiskunhalas, Kisvárda, Komá-
rom, Körmend, Kunszentmiklós, Lipót, Makó, Martfű, Mátrade-
recske, Mezőkövesd, Mezőtúr, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Szar-
vas, Szentes, Szombathely, Tamási, Tata, Tiszaújváros, Túrkeve, Vá-
sárosnamény, Zalakaros.

A Szarvasra vonatkozó rövid leírás terveztét dr. Szabó Zoltán, a 
Magyar Fürdővárosok Szövetsége ügyvezető elnöke megküldte Ba-
bák Mihály polgármesternek és június 21-ig várja az esetleges 
módosításokat.
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Boldog Névnapot!

Június 18-án Arnold, Levente

Június 19-én Liána, Gyárfás

Június 20-án Rafael

Június 21-én Alajos, Leila

Június 22-én Paulina

Június 23-án Zoltán

Június 24-én Iván

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Június 18-án

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

Június 19-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Június 20-án
Borostyán Gyógyszertár

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

Június 21-től június 24-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
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„Tudd meg, ki vagy, s fogadd el a 

világot.”

„
- Goethe -



32021. június 18.

A verőfényesen ragyogó jú-
niusi délelőttben – a beteget je-
lentő Csasztvan András szín-
igazgatón kívül – minden a 
fesztiválhoz kötődő fontos sze-
mélyiség felvonult, a sajtó né-
pes táborának érdeklődése kö-
zepette. A hagyományok je-
gyében dr. Dósa Zsuzsa mű-
vészeti igazgató köszöntötte a 
jelenlévőket, köztük Babák Mi-
hály polgármestert és dr. Melis 
János címzetes főjegyzőt.

Babák Mihály egyebek közt 
megfogalmazta, hogy a „színház 
isteni találmány”, s a szarvasi 
közönség olyannyira szereti, 
hogy minden évad előtt vágja a 
centit.

- Jó dolog jót csinálni – fogal-
mazott a polgármester.

Dr. Melis János elmondta, 
hogy rendkívül nehéz másfél 
éven vagyunk túl, ezért ekkora 

várakozás még egyetlen szín-
házi évadot sem előzött meg.

Dr. Dósa Zsuzsa hangsúlyoz-
ta, hogy nehéz lenne olyan vá-
rosban színházat csinálni, ahol 
nem támogatják, nem szeretik 
azt.

- Köszönjük! – mondotta a 
művészeti igazgató, s ebben a 
szóban minden benne volt.

Varga Viktor főrendező hoz-
zászólásában biztatta a nézőket:

- Jöjjenek!
Előtte ő is felidézte a pan-

démia nehéz időszakát.
A tájékoztatón dr. Dósa Zsu-

zsa bemutatta a Cervinus Teát-
rum jelen lévő régi és új arcait, 
kicsiket és nagyokat, köztük a 
„színházunk atyját”, Nádházy 
Péter színművészt és a rend-
kívül termékeny Zsadát – Győry 
Erzsébetet, aki közismerten 
ontja szebbnél szebb színházi 

plakátjait és grafikáit.
A Cervinus Fesztivál újításai 

közül legjelentősebb az új 
formát és új ruhát öltött mű-
sorfüzet, amely mindent el-
mond a július 14-től 27-ig tartó 
összművészeti fesztivál gazdag 
kínálatáról. Formában, műfa-
jokban tényleg színesen széles a 
paletta.

Érdemes felidéznünk a mű-
sorfüzetben olvasható négy kö-
szöntő egy-egy fajsúlyos gon-
dolatát.

Babák Mihály: „Jöjjenek el, 
ünnepeljük együtt a művé-
szeteket a X. Cervinus Művé-
szeti Fesztiválon, a Történelmi 
Országközép Városában – Szar-

vason, a Vízi Színházban.”
Csasztvan András: „A fesztivál 

fontos jellemzője, hogy vala-
mennyi generáció, különböző 
érdeklődésű közönség figyel-
mére tart számot és a közös ki-
kapcsolódás élményét kínálja.”

Dósa Zsuzsa: „Legyenek Ö-
nök is egy kicsit szarvasiak 
velünk – az Önök bizalma 
kötelez minket.”

Varga Viktor: „Szarvason 
mindannyian otthon vagyunk, 
legyünk bármely nemzetiség u-

tódai, ez itt a mi hazánk.”

- Szenes János -
Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia

Sajtótájékoztató a Szeparé teraszon

Jön a tizedik Cervinus Fesztivál

Bár volt egy ötlete Szigeti Annának a keddi sajtó-
tájékoztató a Bolza-bástya kiülőjén való megtar-
tásáról, ettől az előző napi szeles idő miatt elte-

kintettek. Így most már sokadjára is a Szeparé teraszon 
került sor a sorrendben immár tizedik Cervinus Fesztivál 
promótáló eseményére. (Az elsőt 2012-ben benn a Sze-
paréban tartották. – A Szerk.)

KOMÉP munkák
június 2-6. között

Június 2-án útkezelésben megtörtént a MOL kút-Wesselényi 
út útbeszakadás feltárása. A kertészeti ágazatban gép 
fűkaszálás volt a Kacsatónál, a Szent István parkban és a 

Történelmi Emlékúton. Sövényvágás történt a Deák Ferenc 
utcán és a Szabadság úton. A Deák-Kossuth saroknál kétnyári 
tulipánhagyma kiszedés, talaj előkészítés, ültetés volt. Emellett 
sor került a muskátlik kihelyezésére.

Június 4-én megtörtént a MOL kút-Wesselényi útburkolat 
helyreállítása, burkolati jel festése folyt piktogramokkal 
(szomba-vasárnapi napokon is). A kertészeti ágazatban gép 
fűkaszálás folyt a Lengyel-palotánál, a Zöldpázsit téren, a 
Széchenyi 2. alatt, az Ápolási Intézetnél és a Csallóközben. 
Egynyári ágyás és virágoszlop kézi öntözése történt.

Június 8-án útkezelésben útkereszteződésekben beláthatósági 
fametszések folytak a város belterületén. A játszóterek közül a 
Kossuth térin homokozók, ütéscsillapító felületek rotálása 
történt, valamint a függőhíd elbontása. Emellett sövényvágás és 
bozótvágás. A Zöldpázsiti játszótéren csónak libikóka festése, 
valamint a kisház festése volt napirenden. A kertészeti 
ágazatban gépi fűkaszálás folyt a Martinovics tér-záportározó 
környezetében. Sövényvágásra került sor a Szabadság úton. 
Gyomlálták a Szabadság-Dózsa sarok ágyását, talajelőkészítés és 
évelő növényültetés történt. Átültették a Fő tér kiemelt ágyását. 
Városszerte öntözték a friss ültetésű fákat és cserjéket.
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Hirdetmény
Tisztelt Szarvasi Lakosok!

elhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város FÖnkormányzata a 2020/2021-es tanév nyári szünetében 
ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít 2021. június 

16. – 2021. augusztus 31. között 54 (ötvennégy) munkanapon 
keresztül. Ebéd átvételének helyszíne: Szarvasi Gyermekélelmezési 
Nonproift Kft. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.). Ebéd átvételének 
időpontja: 11.30-12.30 óra között.

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Júniusi bérletek

Szarvas Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt. által forgalmazott 
bérletekből 2021 júniusára az alábbi mennyiségeket és címleteket 
rendelte meg a Szarvas alap- és középfokú köznevelési 
intézményeiben tanuló szarvasi lakóhelyű tanulók részére – 
természetbeni juttatásként ingyenesen: helyközi 5 km-esből 3 db, 
helyközi 10 km-esből 39 db, helyközi 15 km-esből 5 db. A 
megrendelt tanulóbérletek összértéke 45 ezer 175 forint.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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Csanádi László a kerékpárútról

„Tisztelt Polgármester Úr!

Az Arborétum utca lakói kerestek meg a mostani 
kerékpárút építése kapcsán, hogy néhány dologban 
segítséget kérjenek.

- Milyen az épülő út teherbírása, konkrétan attól tartanak, 
hogy pl. a kukás autó súlyát el fogja-e bírni? (Ne törje össze!)

- A másik a kerékpárút nyomvonala miatt a házak előtti 
parkolás korlátozódik és ebben azt szeretnék kérni, hogy a 
szemben lévő oldalon (ott ahol lehetséges!), gépkocsi parkolásra 
alkalmas helyeket alakítsunk ki. Az elmondásuk alapján, az 
általuk megépített, de most kerékpárúttá alakuló bejáróik helyett 
és annak értékében szeretnék ezt kérni, akár csak a lehetőség 
szerint egy út szélesítéssel.

Köszönettel:
Csanádi László képviselő”

Szarvas Város Önkormányzata

Tárgy: Lakossági panaszkezelés

Csanádi László képviselő úr részére

Tisztelt Csanádi László Képviselő Úr! 

zarvas Város Polgármesteréhez az Arborétum utcai Skerékpárút-építéssel kapcsolatban felvetett gondolatait és 

kérdéseit tartalmazó levelét megkaptuk és a következőket 

tudjuk válaszolni Képviselő Úrnak előre bocsátva, hogy a tervek 

bemutatásakor az alant írottak nagy része éppen a széleskörű 

tájékoztatás érdekében már elhangzott a nyilvánosság előtt. 

A kivitelezés a jelenlegi útpálya felújítását és az útpálya melletti 

kerékpársáv építését foglalja magában 2 méter szélességben, 

utóbbiból 1 méter szélesség a jelenlegi útpálya teherbírásával 

megegyező gépjármű forgalom számára van tervezve. A kiviteli 

terveket szaktervező készítette, a megvalósítást pedig felelős 

műszaki ellenőr felügyeli. A tervező pontos ismeretekkel bír arról, 

hogy egy lakó-pihenő övezetben történik a kivitelezés, ahol 

nehézgépjárművek csak és kizárólag eseti engedéllyel, célforgalom 

jelleggel közlekedhetnek. A későbbiekben - aggodalmát alapul 

véve -, akár súlykorlátozás is kijelölhető ezen az útszakaszon. 

A levelében továbbá azt is javasolja, hogy a „szemben lévő 

oldalon” kerüljön kialakításra parkoló a kerékpárút által érintett 

kapubehajtók kiváltására. Tájékoztatjuk, hogy kapubehajtó 

létesítésére engedélyt az érintett utcaszakaszon eddig összesen két 

esetben kértek, ezért csak ezen tulajdonosok kifogása értelmezhető. 

Amennyiben ők kérelmezik, úgy (tervek és engedélyek birtokában) 

kérhetik az önkormányzattól, hogy közterületen a saját költségükön 

parkolót építsenek. Az Ön által megjelölt oldalon az E-on Zrt. 

tulajdonában álló oszlopok találhatók melyek áthelyezése nem 

valósítható meg önkormányzati beruházásban, emiatt pedig az 

említett szélesítés és parkoló építés sem. Megjegyezni kívánjuk, 

hogy a kapubehajtó használatát a KRESZ szabályozza, ennek 

értelmében az kizárólag az ingatlan megközelítésére szolgál. A 

gépjármű tárolását, a parkolást elsősorban a saját tulajdonú 

ingatlanon belül megvalósítani, nem pedig a közterületen. 

Mivel a gépjármű közlekedés továbbra is az Arborétum utca 

előzőleg körülírt és bemutatott részén fog megvalósulni, így a 

kiépítésre kerülő egy méter széles kerékpársáv teherbírása a 

gépjárművel történő közlekedést nem befolyásolja, azon kizárólag 

kerékpáros közlekedésre lesz lehetőség. A jelenlegi útpálya teljes 

útburkolati felújítást kap, új kopóréteg készítéssel, melynek 

teherbírása a szabványoknak megfelelő lesz. 

A Képviselő-testület a jelenleg megvalósuló terveket és hozzá 

kapcsolódó kivitelezést fogadta el, a pályázathoz is ezeket a terveket 

nyújtotta be. A támogatás értelemszerűen erre, a testület által 

elfogadott pályázathoz kapcsolódó kivitelezésre vonatkozik, a 

kivitelezés jelen fázisában a terveken már nem lehetséges 

változtatni. 

Mindezen információkat levelére válaszolva ismét a rendel-

kezésére bocsátjuk annak érdekében, hogy az Önhöz, mint 

képviselőjükhöz forduló választópolgároknak a tisztségviselők és a 

hivatal közbeiktatása nélkül, ezzel is időt megtakarítva tudjon 

közvetlenül megfelelő választ adni. 

Szarvas, 2021. május 27. 
Tisztelettel:

Babák Mihály polgármester 
dr. Melis János címzetes főjegyző

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Lázár Zsolt esperes javaslata

Lázár Zsolt evangélikus esperes a napokban javasolta Babák 
Mihály polgármesternek, hogy a város újjátelepülésének 300. év-
fordulóján a Tessedik Sámuel Múzeum állítsa ki a Szarvason 1942-
ben megtalált Árpád-kori körmeneti keresztet, amely jelenleg az 
Esztergomi Bazilika Kincsestárában található. A javaslat figyelem-
reméltó már csak azért is, mert bizonyítja, hogy Szarvast és kör-
nyékét egészen a török hódoltság végéig kun-magyar keresztény 
népesség lakta évszázadokon keresztül.

* * *

Önkormányzati találkozót tartott 
a Rákóczi Szövetség

Június 11-12-én Sátoraljaújhelyen a napokban megnyílt Rákóczi 
Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban tartotta önkormányzati 
találkozóját a Rákóczi Szövetség. A prominens erdélyi, vajdasági, 
felvidéki és kárpátaljai magyar politikusok jelenlétében is lezajlott 
találkozó felvezető előadását Potápi Árpád János államtitkár tartotta 
Nemzetpolitikai és nemzeti újrakezdés, önkormányzatok együtt-
működése a Kárpát-medencében címmel. Pogácsás Tibor állam-
titkár az önkormányzatok lehetőségeiről, Kántor Zoltán igazgató a 
Kárpát-medence demográfiai áttekintéséről adtak elő. Kiss-Parciu 
Péter helyettes államtitkár a határ menti térségek együttműkö-
déseiről, Kalmár Ferenc miniszteri biztos a szomszédpolitikáról és 
az önkormányzatokról tartottak konzultációt. Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott kerekasztal beszélgetést vezetett a gazdasági 
támogatások gazdasági és társadalmi hasznosulása a határon túl 
témakörben. A találkozóra Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 
elnöke és Szili Katalin Babák Mihály polgármestert is meginvitálta.

* * *

Június havi csomagosztás

Június 17-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 24 
darab tartós élelmiszercsomagot osztott ki Szarvason hátrányos 
helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de 
intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves korú gyermekek 
családjai részére. Minderről Gara Ágnes, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének 
igazgatója értesítette Babák Mihály polgármestert.
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Közterületfelügyeleti 
intézkedések

május 31. – június 4. között

Blaskó Péter közterületfelügyelő gondozatlan zöldterületek 
ügyében intézkedett folyamatosan. Az Ady Endre utcai ügyet átadta 
a Hatósági Osztálynak. Az Arany János utcán, az Arató utcában, a 
Honvéd utcában a tulajdonosok elvégezték a rendbetételt. A 
Hunyadi utcai ügy átadva a Hatósági Osztálynak. A Tessedik 
utcában három ingatlantulajdonos elvégezte a rendbetételt, egy ügy 
átadva a Hatósági Osztálynak. A Juhász Gyula utcából elszállították 
a közterületen szabálytalanul tárolt gépjárművet. Rendben találta a 
Benka Gyula utcai, a Jókai lakótelepi és a Szentesi úti lakópark 
szelektív hulladékgyűjtőit. Szintén rendet talált a Béke lakótelepi 
volt konténer helyén. A Vasútállomás buszmegállójának kukájába 
továbbra is hordják a szemetet. Feljelentést tett az ügyben. Nem 
talált engedély nélküli árust a piacon. Napi bejárást végzett a Vida-tó 
és környékén.

Fórizs Péter közterületfelügyelő ténykedését az adott idő-
szakban a gondozatlan zöldterületek ellenőrzése jelentette. Ható-
sági eljárást kezdeményezett a Tessedik és Móricz Zsigmond 
utcában. Szintén a Móricz Zsigmond utcában, valamint az Arany 
János, a Köztársaság, a Móra Ferenc, a Szent István, a Brigád, a Vajda 
Péter és az Alkotmány utcai ingatlanok ügyében a rendbetétel 
megtörtént. Napi rendszerességgel ellenőrizte a Kacsató, szabad-
strand, Ciprus partszakasz területét, ott nem talált horgászatot végző 
személyt.

Bracsok István mezőőr napi köztisztasági ellenőrzést végzett a 
Tanya IV., Tanya V., Tanya III., Tanya VI. és Tanya VII. 
külkerületekben. Emellett az adott külkerületekben önkormányzati 
termőföldeket és önkormányzati tulajdonú közutakat ellenőrzött, 
napi rendszerességgel. Rókákat jelentettek a Tanya V. külke-
rületben. Intézkedett a Táncsics Vadásztársaság irányában. Ebtartási 
szabályok betartását ellenőrizte a Tanya V-ben, majd intézkedett a 
Hatósági Osztály felé. Gondozatlan zöldterület miatt tett felszólítást 
a Tanya III-ban.

Janecskó János mezőőr illegális szemét lerakása miatt in-
tézkedett a II. külkerületben. Folyamatos általános ellenőrzést 
végzett a II. és III. külkerületben. Gondozatlan zöldterületet 
ellenőrzött vissza a II. és III. külkerületben öt alkalommal. Az 
ingatlanokat rendbetették. Egy alkalommal a II. külkerületben tett 
írásbeli felszólítást a gondozatlan zöldterület miatt. Szarvas 
belterületén a közterületfelügyelővel tett közös szolgálatot.

Vajgely Zoltán mezőőr 8 esetben tett szóbeli felszólítást Mótyó-
zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornyasor, Ken-
derföldek területén közterületi fűnyírás elmaradása miatt. Ugyan-
ezen területeken 30 esetben tett visszaellenőrzést – fűnyírás 
elmaradása miatt – és rendben találta az érintett helyeket. Utakat 
ellenőrzött Zártkert, Kenderföldek, Nyúlzug területén, azokat 
rendben találta. Mindennapos ellenőrzést végzett a fenti zártkerti 
részeken, a területeket rendben találta. Mótyó zártkertben egy 
alkalommal tett felszólítást póráz nélküli kutyasétáltatás miatt.

COVID-19 Szarvas 
2021. május 26. - június 2. között 

 szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt  mindössze 5 alkalommal kértek mintavételt, közülük 2 
lett pozitív. 

Kórházban Covidos megbetegedés miatt jelenleg nincs szarvasi 
beteg. Halálesetről az elmúlt egy hétben nincs tudomásuk.

A gyermekorvosok is mindössze 16  alkalommal kértek 
mintavételt, amelyek mind negatívak lettek, néhány eredményre 
még várnak.

Védőoltásokat ezen a héten az orvosi rendelőkben adtak be, 
elsősorban második oltásra érkeznek az emberek. A legtöbb 
körzetben az oltásra regisztráltaknak 80-96%-át beoltották. Mivel 
már ilyen nagy a körzetenkénti oltottak száma, várhatóan a 
háziorvosok után az oltópontok kerülnek előtérbe az újonnan 
regisztráltak ellátására. 

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. 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 és arra, hogy 
minél nagyobb számban legyünk beoltva. 

Szarvas, 2021. június 2.
Petneházi Andrea

Fafúvós verseny eredménye
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola 2021-ben on-Aline formában hirdette meg a Békés Megyei Zeneiskolák 
Fafúvós Versenyét, melyre öt iskolából 25 nevezés 

érkezett. A Dr. Nagy Csaba, Áchim Tibor és Vitányi József alkotta 
háromtagú zsűri értékelése után az eredményeket itt olvashatják:

Klarinét:
I. korcsoport: I. Farkas Pál, Gazdag Réka, Nyiregyházki Zoé 

Henriett, II. Havasi Hanna Jázmin, III. Liszkai Zsófia, Rocskár 
Zorka; II. korcsoport: I. Bozsó Szofi, II. Hegedűs Márton; III. 
korcsoport: I. Seres Kitti; IV. korcsoport: I. Kuti Janka, II. Krátky 
Emese, III. Kovács Lilien; V. korcsoport: I. Szabó Marcell 
(egyben különdíjas is); VI. korcsoport: I. Kancsó Hanna, Király 
Dominik, II. Zima Dávid.

Szaxofon:
I. korcsoport: I. Kiss Bence Máté; III. korcsoport: III. Soós 

Levente Máté; IV. korcsoport: III. Hévízi Csenge; V. korcsoport: I. 
Szabó Marcell; VI. korcsoport: I. Csontó Norbert.

Oboa:
I. korcsoport: I. Lukács Zselyke; II. korcsoport: I. Tóth Csenge 

Boglárka; III. korcsoport: II. Csizmadia Etelka Éva; IV. 
korcsoport: II. Bordás Daniella Vivien.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Az IMPERIAL bonyolítja a Kacsató 
közbeszerzési eljárását

Szarvas Város Önkormányzata megbízásából az IMPERIAL Ten-
der Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. bonyolítja le a Kacsató és 
környezetének komplex fejlesztése projekt tervező beszerzésére 
irányuló közbeszerzési eljárását.
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Kerékpárost ütött el, ítélet 
született

Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a 
Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés és közúti 
járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt egy 30 éves 
büntetlen előéletű szarvasi férfival szemben, aki elsőbbségadási 
kötelezettség elmulasztásával okozott balesetet.

A férfi 2020. szeptember 22-én, a délutáni órákban a tulajdonát 
képező személygépkocsit vezetve közlekedett Szarvas lakott 
területén a Hunyadi utcában, a Bem utca felől a Vasút utca irányába. 
Haladása közben a Hunyadi utca és a Vasút utca kereszteződésében 
kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla utasítása 
ellenére nem biztosított elhaladási elsőbbséget egy kerékpárosnak, 
és összeütköztek. A baleset következtében a kerékpáros nő 8 napon 
túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, és nem zárható ki nála a 
későbbiekben maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészség-
romlás kialakulása.

A terhelt a cselekményével megszegte a KRESZ 28.§ (2) bekezdés 
b) pontjában foglaltakat, amely szerint a másik jármű érkezési 
irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben 
az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla van, a keresztező útról 
érkező jármű részére.

* * *

Tanúkat „keresett” magának

Bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének 
kísérlete miatt 120.000.-Ft pénzbüntetésre ítélt jogerősen a Szarvasi 
Járási Ügyészség vádirata alapján egy 35 éves büntetett előéletű 
ecsegfalvi férfit a Szarvasi Járásbíróság.

A férfi 2019 novemberében Dévaványán, egy helyi lakostól 
vásárolt egy személygépkocsit. Az adásvételi szerződést a terhelt 
nemcsak vevőként, de tanúként is aláírta úgy, hogy mindkét 
rovatnál valótlan személyigazolvány számot adott meg. Az eladó 
2020. február 20-án a Gyomaendrődi Járási Hivatal Kormány-
ablakában az autó átírása érdekében benyújtotta a valótlan adatokat 
tartalmazó, magánokiratnak minősülő adásvételi szerződést. Az 
eljáró ügyintéző észlelte, hogy a szerződés valótlan tartalmú, ezért 
az átírási kérelmet nem teljesítette, így a közokiratnak minősülő, 
közhiteles országos gépjármű-nyilvántartásba nem kerültek 
valótlan adatok.

* * *

Árokban kötött ki

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. június 
11-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre.

Szarvas külterületén 16 óra 30 perc körül egy autós azért, hogy 
elkerüljön egy ütközést letért az útról és árokba csúszott. A 
balesetben a személygépkocsi vezetője megsérült, sérülése nem 
súlyos.

* * *

Csalás és közokirat-hamisítás

A Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 2 rendbeli különösen 
nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős 
kárt okozó csalás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év 
időtartamú, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélt a Szarvasi Járásbíróság egy 66 éves büntetlen 
előéletű debreceni férfit, aki hamis ajándékozási szerződésekkel 
saját gyermekeit és volt feleségét károsította meg.

Társa, egy 59 éves büntetlen előéletű budapesti ügyvéd 
gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás vétsége miatt 
400.000.-Ft pénzbüntetést kapott, ezen felül a több mint 800.000.-Ft-
os bűnügyi költséget is nekik kell megfizetniük.

A 66 éves férfi és felesége házastársi életközösségüket 2016 
nyarán megszűntették és elváltak. Ekkor közös gyermekeik 
tulajdonában állt több nagyértékű ingatlan, így Gyomaendrőd 
külterületén elfekvő szántók és legelők, amelyek haszonbérbe 
voltak kiadva, és amelyeken a férfinak és volt feleségének holtig 
tartó haszonélvezeti joga volt. Azért, hogy a nagyértékű ingatlanok 
tulajdonjogát megszerezze, a férfi 2017 októberében egy valótlan 
tartalmú ajándékozási szerződést készített, amelynek értelmében 
két gyermeke 7 db művelés alatt álló földet az apjuknak ajándékoz. 
A szerződés azt is tartalmazta, hogy a gyermekek édesanyja ezen 7 
db, és további 5 db ingatlan vonatkozásában a holtig tartó 
haszonélvezeti jogáról ellenérték nélkül lemond. A szerződés 
valótlan tartalmú volt, azt nem a férfi gyermekei és volt házastársa 
írták alá, nekik ugyanis nem állt szándékukban a földek 
elajándékozása, illetőleg a haszonélvezeti jogról történő lemondás. 
A szerződést a budapesti ügyvéd ellenjegyezte, majd bejegyzés 
végett benyújtotta az illetékes járási hivatalhoz. Az ügyvéd 
cselekményével megszegte az ügyvédi tevékenységre irányadó 
szabályokat, ugyanis az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt 
bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a 
jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az okiratot 
előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte 
el. A valótlan tartalmú szerződés alapján a fölhivatal az ingatlan-
nyilvántartásba, mint közhiteles nyilvántartásba a valótan adatokat 
bejegyezte. A férfi cselekményével gyermekeinek egyenként 60 M 
Ft-ot meghaladó kárt, míg volt feleségének közel 35 M Ft kárt 
okozott, amely nem térült meg.

* * *

Előzmények nélkül súlyos 
sérülést okozott

Súlyos testi sértés bűntette miatt 1 év időtartamú, végrehajtásában 
1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt 
jogerősen a Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján a Szarvasi 
Járásbíróság egy 36 éves büntetlen előéletű gyomaendrődi férfit, aki 
ittas állapotban minden előzmény nélkül okozott súlyos sérülést 
egy másik férfinak.

A férfi 2020. május 24-én, a délelőtti óráktól kezdve Gyoma-
endrődön, az egyik sörözőben nagyobb mennyiségű szeszes italt 
fogyasztott. A délutáni órákban a szórakozóhely előtti részen ittas 
állapotban veszekedni kezdett egy helyi lakossal, és ettől felindult 
állapotba került. Nem sokkal ezt követően érkezett a sörözőbe egy 
harmadik férfi, a szórakozóhely előtt találkozott össze a terhelttel, 
aki minden előzetes szóváltás nélkül nagyobb erővel belerúgott a 
sértett felsőtestébe, aki ennek következtében ráesett a bejáró szélén 
lévő betonelemre. A bántalmazott férfi – más sérülések mellett – 8 
napon túl gyógyuló többszörös bordatörést szenvedett.
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Ünnepélyes újranyitás az 
Ildikó Cukrászdában

Pezsgős koccintás helyett stílszerűen fagylalt-
kelyhek várták az Ildikó Cukrászda múlt péntek 
délelőtti ünnepi megnyitóján a nagyérdemű – és 

nagylétszámú – vendégsereget.

Ehhez képest ünnepi köszöntőkben sem volt hiány. Így Petneházi 
Andrea - friss pékdiplomával a zsebében és saját termékeivel is a 
cukrászda polcain – moderálás mellett méltatta a kívül-belül új 
ruhába öltözött cukrászda és a tulajdonos Urbán Ildikó 
teljesítményét Dankó Béla országgyűlési képviselő, Babák Mihály 
polgármester, Gaál Roland járási hivatalvezető és nem utolsósorban 
a Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestületének elnöke. 
Természetesen megszólalt az ünnepségen Urbán Ildikó is, aki 
egyebek között felidézte tizenhárom évvel ezelőtti szarvasi 
indulását a hajdani Bohus cukrászda épületében, majd köszönetet 
mondott mindazoknak, akik segítették eddigi szarvasi éveiben.

Az avatáson más szarvasi prominens személyiségek is tiszte-
letüket tették, így dr. Melis János címzetes főjegyző, Bődi János, 
Szarvas Város Baráti Körének elnöke és mások.

Ami a megújult cukrászda hangulatát illeti, az külső-belső 
megjelenésében Soltvadkert legendás cukrászdáját, a Szent Koronát 
idézi. Elegáns, tágas és szellemesen szellős, így a belső tér 
közönsége jó időben együtt él a szintén megújult terem közön-
ségével. Üde színfoltja a szarvasi belvárosnak.

Szenes János
Fotó: Gácsiné Petrovics Szilvia

Tóparti zöldparti

Diákcsoportok és város-
néző kisbusz a Vida-tó 

partján
únius 9-én délelőtt a négy helyi általános iskola is Jelküldte diákcsoportjait a Martinovics utcai zápor-
tározóhoz, eleget téve az Önkormányzat és a Szarvasi 

Turisztikai Kft. szíves invitálásának.

A meghívás tematikus szakmai programra és bemutató előadásra várta 
az érdeklődőket. A szervezők kitettek magukért. A „Zöld város” projekt 
keretében eddigiekben részben megvalósult beruházás helyszínén egy 
turisztikai szóróanyagokkal dúsan meghintett ministand és egy szemre is 
látványos „falatkás” szendvicsparti várta a diákokat. Sőt mi több, a hangu-
lat kedvéért stílszerűen a zöld városnéző kisbusz is kigurult a tópartra, 
hogy a program végén egy-egy körre elvigye a negyven gyalogszerrel 
vagy drótszamaraik nyergében érkező gyereket.

A bemutatóra a KOMÉP példásan rendbe tette a tó körüli sétányt és 
újkeletű nevén Martinovics-ligetnek nevezett hajdani páskót. Mindent 
lenyírtak, így Petényiné Bencsik Anita programmenedzser röpke 
tájékoztatója után a csoportok Ezer Ádám – a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságának munkatársa – vezetésével megindultak a tó körül és 
betekinthettek a tó madárvilágának életébe.

A jeles eseményen részt vett Závoda Ferenc önkormányzati képviselő, 
Váradiné dr. Kintzly Ágnes, a Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület 
elnöke, Parczen Benedek főkertész-erdész, s a program végére Babák 
Mihály polgármester is megérkezett – más közéleti teendői lévén ekkor 
tudott jönni -, aki köszöntötte a gyerekeket. Több gyerek elmondta, 
élményt jelentett számukra a szerda délelőtti program, mert még nem 
jártak erre. Volt, aki nem is hallott a tóról.

* * *

A tó történetéről címszavakban
A mostani vízfelület helyén a millenniumi nagy építkezések előtti 

évektől kedve hatalmas agyaggödrök keletkeztek itt. A krónika szerint 
innen bányászták ki az Újtemplom építéséhez szükséges anyagot. 
(Szarvasnak egy időben két téglagyára is volt. A rövid életű Gilly téglagyár 
és a legendás hírű Greksza féle téglagyár.) A téglagyártás felszámolásával 
a gödrökből még a hatvanas évek elejéig jó minőségű homokot 
bányásztak. 1961 nyarán tragédia történt, egy kisfiúra rászakadt a 
homokgödör fala, a gyermek megfulladt.

A gödrök Krakó felőli lankásabb részére akácerdőt telepítettek. A 
mélyebb, a mostani Szentegyházi utca házsorához közelebbi részen 
nyárfás telepítés történt. A nyárfasorok között kis veteményesek 
alakultak ki.

A valamikori rámpán, amely a hajdani Vida féle bakterház irányából ve-
zetett a Krakóba, a hatvanas évek végén történt tragédia. Egy motoros 
halt szörnyet.

1967 nyarán a második Táncdalfesztivál napjainban tűntek fel a 
nyárfáknál az első talajvizes foltok. Ezek nőttek a '80-as évekre nádas 
talajvizes víztükörré. Addigra a szeszfőzde felőli oldalon a mélyen fekvő 
egykori gyümölcsöskert is víz alá került. Abba a kisebb tóba fulladt 
horgászat közben a híres focista – Duzsó – Beszt becenevű testvére.

Nyolcvanhárom nyarára, de már azt megelőzően is a Krakó ifjúsága 
spontán strandolt a nagyobb tavon. Akkor történt a tó történetének utolsó 
és megrázó tragédiája. Egy öcsödi cigány kisfiú unokatestvéreivel fürödni 
indult a tóra és mély gödörbe lépett. Belefulladt a vízbe. Vásárból 
hazatérő szülei, majd a tűzoltók órákig keresték a gyerek holttestét. A 
délutáni órákban hálóval kifogták. Attól kezdve a fürdőzés ott megszűnt.

A horgászat sokáig virágzott, mert a Velencei család halakat telepített a 
vízbe. Viszont az egyik nyáron a halállomány elpusztult helikopteres erős 
vegyszeres szúnyogirtás következtében. A Krakó cigánysága akkor 
kosárszámra hordta el a víz felszínén úszó rengeteg halat.

Sajnálatos módon a pangó talajvízbe az évek során irdatlan meny-
nyiségű illegális szemét került. Ezáltal vált aktuálissá a tó teljes meg-
tisztítása és kotrása, amelynek a '90-es években már volt előzménye.

- Szenes János -
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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!

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.
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Matek Ász a Gyakorlóban!

ABendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia által 
meghirdetett matematika versenyre iskolánk több 
tanulója is jelentkezett.

A márciusban megtartott 
megyei versenyen Petényi 
Marcell 4. osztályos tanuló első 
helyezést ért el, aki így lehe-
tőséget kapott az országos ver-
senyen való részvételre. Marci 
május 15-én online formában, 
változatos feladattípusokban 
mérettethette meg tudását. 
Mindannyiunk örömére az el-
érhető maximális pontszámmal 
isko-lánk tanulója a MatekÁsz 
országos döntő első helyezettje 
lett.

Gratulálunk Marcinak, és to-
vábbi sikereket kívánunk.

Grunerné Harmati Mária
tehetségműhely vezető

Országos Evangélikus 
Hittanverseny

29. alkalommal került megrendezésre az Országos 
Evangélikus Hittanverseny. Az idei tanévben rend-
hagyó módon zajlott, a pandémia miatt.

A négy fordulóból álló versenyben, három körben online 
feladatlapok kitöltésére került sor, a 4., egyben utolsó fordulóban a 
kreativitásukat kellett a gyerekeknek bemutatniuk. 400 gyermek 
mérte össze tudását, az ország minden részéről, négy korcso-
portban. A verseny témája, Jézus példázatai voltak. Nagy kihívást 
jelentett ez a témakör, hiszen úgy kellett átadni az ismereteket, hogy 
a rejtett mondanivalóját megértsék és értelmezni is tudják a 
gyerekek. A verseny februárban kezdődött, és az utolsó fordulóra, 
májusban került sor. Négy hónap komoly munka volt ez, azonban 
minden fáradozás meghozta a gyümölcsét, hiszen minden tanuló, 
aki a négy fordulón benyújtotta munkáját, dobogós helyen végzett. 
A szép eredmények sok-sok munkát takarnak és egy csapat 
munkáját is tükrözi. Itt szeretném külön megköszönni az iskola 
vezetőjének Bíró Gyulának a támogatását, és hogy lehetőséget adott 
erre a versenyre. A tanár kollégáknak, akik rugalmasan kezelték a 
helyzetet és olykor, ha kellett, engedték a gyerekeket a 
felkészítőkre. A szülőknek, akik végig küzdötték gyermekeikkel ezt 
a négy hónapot, ami bizony olykor 
komoly kihívásokkal teli is volt.

3.-4.osztály korcsoportjában indult és 
díjazott tanulók:

Stafira Liza a maximális 75 pontból 74 
pontot ért el, így kiemelt arany minő-
sítéssel zárta a versenyt. Hodálik Balázs 
Bence arany minősítéssel végzett. Les-
tyan-Goda Sára arany minősítéssel 
végzett. Ujvári Luca Sára ezüst   minősí-
téssel végzett. Antal Hanna bronz minő-
sítéssel végzett. Bencze Zorka bronz 
minősítéssel végzett. Takács Henrietta 
Liliána  bronz minősítéssel végzett.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Bátori Andrea evangélikus hitoktató

Huszonkét és félmilliós 
forráskiegészítés

A Magyar Közlöny 2021. május 20. napján megjelent 93. számában 
kihirdetett kormányhatározat értelmében Szarvas Város Önkor-
mányzata 22 millió 592 ezer 106 forint forráskiegészítésben részesült 
„Szarvas Város önkormányzati tulajdonú épületeinek fotovillamos 
rendszerrel történő fejlesztése 2.” című projekt megvalósításához. 
Ezzel a négy önkormányzati épületet magába foglaló projekt 
összköltsége 122 millió 590 ezer 832 ezer forintra módosult.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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Csicska ügyek
int az Olvasóink tapasztalhatták, a Szóbanforgó Mjúnius 9.-i adásában foglalkoztunk legutóbb 
szarvasi csicska ügyekkel. Alábbiakban a szemé-

lyiségi jogok tiszteletben tartása mellett idézzük az ezekre 
vonatkozó dokumentumokat.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Babák Mihály Polgármester és Dr. Melis János Címzetes 
Főjegyző részére

Tárgy: Tájékoztatás … és … ügyében

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr!

A Szarvasi Család- és Gyermekjóleti Központ a következő 
tájékoztatást adja: 

Intézményünktől a mai napon a délelőtt folyaman 5540 Szarvas, 
… szám alatti lakos ügyében környezettanulmányt végeztünk. A la-
kásban történt szemlét követően az udvarban is végig néztük a kü-
lönböző épületrészeket. A melléképület mellett hangokat hallottunk 
bentről, mintha laknának odabent. Kérdésünkre, hogy lakik-e itt 
még más is, elmondta, hogy két férfi él a melléképületben. Az egyik 
ablakon benézve (valószínűsíthetően a konyha helyiség) borzasztó 
körülményeket tapasztaltunk, kosz és mocsok mindenhol. Ez alatt 
az idő alatt egy hetvenes éveiben járó férfi jött ki az ajtóba. Kér-
deztük, hogy a másik férfi is kijönne-e beszélgetni a melléképület 
ajtajába. A belső térben lévő férfi mondta, hogy igen, de menjünk 
be.

Bementünk a kérésnek megfelelően. Három helyiségből állt a 
melléképület: előtér, konyha és szoba. Fürdőszoba nem található a 
melléképületben. Villany nincs bekötve az épületbe, az előtérben 
volt egy kályha, amit nem használtak. Nagyon koszos és a helyi-
ségekben nem volt alapvető felszereltség. Az épület hátsó falán egy 
hatalmas lyuk éktelenkedett, ahol éjjelente a patkányok mászkáltak, 
kárt téve mindkét ottalvóban. … egészségi állapota szemmel 
láthatóan vészes volt: csontsoványra lefogyva, ürüléktől, vizelettől 
foltos nadrágban, cipő nélkül, mocskos kabátban jött az ajtóba. Re-
megett, de ez valószínűleg neurológiai állapota miatt volt. Elmon-
dásuk alapján pár hónapja élnek itt. … „Főnökasszony” hozta őket 
Szarvasra. Mindkettőjüknek van nyugdíja, nyugdíjukból albérletet 
fizetnek és ellátásukra odaadják. Enni akkor tudnak, ha kapnak, de 
nem rendszeresen. Felajánlottuk a segítségnyújtás lehetőségét, 
mellyel éltek.

… 74 éves, Szolnokról érkezett hónapokkal ezelőtt. … 66 éves, 
Kecskemétről érkezett hónapokkal ezelőtt. Telefonos egyeztetést 
követően gépjárművel mindkét férfi beszállításra került Intéz-
ményünkbe, majd értesítettük a … Rendőrkapitányságot a történ-
tekről. A Rendőrkapitányság részéről egy munkatárs felkereste 
Intézményünket és mindkét férfitől adatokat vett fel, meghallgatta 
őket. A meghallgatás után a rendőrségi munkatárs egyetértésével az 
Intézmény értesítette a … Mentőszolgálatot, ahonnan két munkatárs 
érkezett és felmérte a két férfi egészségi állapotát. … olyan rossz 
egészségi állapotban volt, hogy a Mentőszolgálat által beszállításra 
került az … Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályára. Ez ügyben a 
Kórház szociális munkásával felvettük a kapcsolatot.

… két családsegítős munkatárs segítségével elszállításra került a 
… Nappali Centrum … hajléktalan ellátójába. Az ő egészségi 
állapota megengedte az elhelyezést.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Szarvas, 2021. június 2.
Tisztelettel: …

* * *

Szarvas Város Polgármestere

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Orosházi Rendőrfőkapitányság
Czecher Péter r. ezredes részére

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt R. Ezredes Úr!

A Polgármesteri Hivatal hatósági eljárása során észlelte, hogy 
néhai … elhalálozott: Békéscsaba, … Szarvas … szám alatti lakos 
kapcsán felmerülhet a kényszermunka bűncselekmény elköve-
tésének gyanúja.

Kérem, hogy a mellékelt nyilatkozat alapján vizsgálják ki, történt-e 
esetleges jogsértés és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Szarvas, 2021. június 3.
Tisztelettel:

Babák Mihály polgármester

* * *

Szarvasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály

Határozat eljárás megszüntetéséről

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 194. § (1) 
bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő személyi 
szabadság megsértésének bűntettének gyanúja miatt folytatott 
eljárást mivel a cselekmény nem bűncselekmény megszüntetem.

A határozatot kézbesíteni kell:
1. Szarvas Város Önkormányzata részére.
2. Szarvasi Járási Ügyészség.
Az egyéb érdekelt a nyomozó hatóság vele közölt határozata ellen 

– ha e törvény kivételt nem tesz – a közléstől számított tizenöt napon 
belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet 
elő.

Az egyéb érdekelt a határozatot közvetlenül rá vonatkozó 
rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő panaszt.

A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg 
azt érdemben el nem bírálják. A visszavont panaszt újból 
előterjeszteni nem lehet.

Indoklás

Szarvas Város Önkormányzata … -1/2021. ügyiratszámú 
2021.05.20-án érkezett feljegyzése alapján, mivel a feljelentés adatai 
alapján (… éves), … szám alatti, illetve Szarvas, … szám alatti 
tartózkodási helyű lakos 2021.04.20-án a Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal hivataloshelyiségében úgy nyilatkozott, miszerint személyi 
szabadságában korlátozzák.

A fenti cselekmény alkalmasnak látszott a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény 194. § (1) bekezdésébe ütköző 
és az (1) bekezdése szerint minősülő személyi szabadság 
megsértésének bűntettének a megállapítására.

A hatályos jogszabályok alapján aki mást személyi szabadságától 
megfoszt személyi szabadság megsértése bűntettét követi el.

A bűncselekmény jogi tárgya a személyi szabadság mint alapvető 
emberi szabadságjog, azaz mozgás, helyváltoztatás, a tartózkodási 
hely megválasztása szabadságának biztosításához fűződő egyéni és 
társadalmi érdek.

 … tanúkihallgatása során úgy nyilatkozott, hogy több mint egy 
éve él és dolgozik a Szarvas … szám alatti tanyán. Ellátásról a 
szállásadó megfelelően gondoskodik, azaz napi többszöri étkezést 
valamint szállást biztosít számára. Ennek fejében ő a tanyán 
található állatok ellátását végzi.

A tanyán szabad akaratából tartózkodik, az állatok szeretete tartja 
ott. Mozgásában senki nem korlátozza, a szabad helyválasztási joga 
nem sérült, mert akkor hagyja el a tanya területét, amikor kedve 
tartja.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a fenti cselekmény nem 
bűncselekmény, ezért az eljárást – tényállási elem – hiányában 
megszüntetem.

Alkalmazott jogszabályok:
Be. 398. § (1) bekezdés a) pontja
Be. 369. § (1)-(3) bekezdései

Szarvas, 2021. május 21.
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (III.21. – IV.20.)
Ha úgy érzed, itt az ideje, hogy odacsapj 
az asztalra, hát ne halogasd. Nem baj, 
ha beolvasol valakinek, aki még meg is 
érdemli, de válogasd meg a módsze-
reidet! Csak akkor tedd meg az elter-
vezett lépést, amennyiben tisztában 
vagy annak következményeivel! Családi 
ügyeid terén pozitív irányú változás 
állhat be.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Ne keseregj, ha nem úgy alakulnak a 
dolgok, mint reméled, hisz egy kis ku-
darctól még nem dől össze a világ. Ha 
nem sikerült most, biztos lehetsz benne, 
hogy sikerül legközelebb. Keress olyan 
elfoglaltságokat, ahol felmérheted eddig 
még ki nem próbált tehetségedet, akár 
több, tőled távol álló idegen területen. 
Így is vár rád egy nagyon kellemes hét-
vége.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Számos, váratlan akadályba ütközhetsz 
terveid megvalósulását illetően, de emi-
att semmiképp se add fel az elképze-
léseidet, és ne is keseredj el. Nagy a 
valószínűsége, hogy a magadnak kitű-
zött határidőket nem fogod tudni tartani, 
de ne aggódj, a hétvégére minden 
visszarázódik az eredeti kerékvágásba. 
Azt se hagyd, hogy beleszóljanak a 
dolgaidba.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Izgalmakkal teli hétre számíthatsz, le-
gyen szó munkáról, tanulásról, szere-
lemről. Ezen a héten jó kedvedet nem 
lehet eltiporni, s még a környezetedet is 
felvidítod. Ha valaki mégis el akarná 
venni a kedved, intézd el egy vállrándí-
tással. Bár a csillagok állása még tarto-
gat komoly megoldásra váró feladato-
kat, ne csüggedj, hanem mihamarabb 
old meg ezeket.
 

OROSZLÁN (VII.23. – 
VIII.22.)

Vedd észre, hogy a világ nem körülötted 
forog, és most neked kell alkalmazkod-
nod a megváltozott körülményekhez! Ha 
ezt nem teszed, bizony lemaradhatsz 
sok mindenről, és hetek, hónapok múlva 
már késő lesz sírni! Szerelmi téren is 
fontos választás vagy változás előtt 
állsz. A hétvégére nagyon jó formába 
kerülsz.
 

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Úgy véled valaki vagy valakik titkolóznak 
előtted. És bizony nem érzed rosszul. A 
fő probléma, hogy ez komoly lelki válsá-
got okoz neked. Légy okos és türelmes, 
próbáld meg kipuhatolni, mi lehet az a 
dolog, ami a hátad mögött folyik. Meg-
eshet, hogy el kell szenvedned egy csa-
lódást karriered területén, amely köny-
nyen felbosszanthat. Mutasd meg, mi-
lyen bátor és nyugodt tudsz lenni.
 

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Ez a hét tele lesz problémákkal, megol-
dandó feladatokkal. Viszont van hozzá 
elég lelki és fizikai erőd, így könnyen 
túljutsz a nehezén. Ha nem birkózol 
valamivel egyedül, akkor nyugodtan kérj 
segítséget mástól, örömmel segítenek, 
hisz Te is segítettél már rajtuk. Apróbb 
pénzügyi akadályt is le kell gyűrnöd, de 
egy kis határozottsággal, és józan ész-
szel könnyedén leküzdheted ezeket a 
problémákat.
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Karriered kap kiemelkedő szerepet e-
zekben a napokban, hacsak nem épp 
vakációzol. Munkádban, üzleti kapcso-
lataidban kedvező változások történnek, 
melyeket okosan kell kihasználnod, így 
hosszú távon fogsz belőle profitálni. A 
sikerek miatt semmiképp se rugaszkodj 
el a valóság talajától! Egészségedre 
fordíts fokozott figyelmet, főleg, ha sza-
badban tartózkodsz.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Ezen a héten megvalósulhat valamilyen 
régi álmod, mely napokra rettentő bol-
doggá és elégedetté tesz. Az emelkedett 
hangulatodban ne feledkezz meg egyéb 
elvégzendő feladataidról, kötelezett-
ségeidről, családodról, barátaidról! 
Vedd fel a kapcsolatot távoli rokonaid-
dal, ez mentálisan és érzelmileg is 
pozitív irányba segít téged. A héten kü-
lönösen vonzódhatsz a külvilághoz.

BAK (XII.22 – I.20.)
Amibe belekezdesz ezen a héten, azt 
sikerrel be is fejezheted. Lehet néhány 
konfliktusod is a napokban, de nagyon jó 
diplomáciai képességednek köszönhe-
tően ezeket nagyobb összezördülések 
nélkül le is zárod. Légy határozott min-
den esetben, ne hagyd, hogy bárki a sa-
ját igazáról akarjon meggyőzni az eset-
ben, ha neked pontos elképzelésed van 
valamiről.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Ez a hét kedvező változást hozhat 
számodra párkapcsolati szempontból. 
Ha van partnered egész héten jelentő-
sen több figyelmet szentel neked, mint, 
ami tőle megszokott, ha pedig nincs, 
akkor itt az ideje, hogy körbenézz, és 
felfedezd, lenne, aki udvaroljon neked, 
csak egy kis biztatásra lenne szüksé-
ge… Pénzügyek terén azonban légy 
óvatos.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Amennyiben a munka mellett döntesz a 
szabadság helyett, úgy a nyár ellenére is 
érdekes, és hasznos ismeretségekre, 
esetleg üzletkötésekre kerülhet sor. Ha 
eddig úgy érezted, Téged kerül a 
szerelem, nos, akkor ezen a héten nagy 
esélyed van arra, hogy flörtölj, randizz 
valakivel. Az sem elképzelhetetlen, hogy 
végre rátalálsz az igazira!

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Június 18-tól 24-igJúnius 18-tól 24-igJúnius 18-tól 24-ig

1717. június 18-án a császári sereg megkezdte a török kézen 
lévő Nándorfehérvár ostromát.

1815. június 18-én történt a waterlooi csata.

1868. június 18-án jött világra Kenderesen Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó. Az első világháborúban ellen-
tengernagy volt, majd 1919-ben a szegedi ellenkormány 
hadügyminisztere, végül 1920. március 1-jétől Magyarország 
kormányzója.

1890. június 18-án született Ferenczy Béni Kossuth-díjas 
magyar szobrász, éremművész, grafikus, valamint iker-
testvére, Ferenczy Noémi gobelin- és festőművész.

1929. június 18-án született Jürgen Habermas német 
történész, filozófus, szociológus.

1971. június 18-án, Zürichben elhunyt Paul Karrer (szül. 
Moszkva, Oroszország, 1889. április 21.) Nobel-díjas svájci 
kémikus.

1547. június 19-én a Habsburgok békét kötöttek Szulejmán 
szultánnal Drinápolyban.

1953. június 19-én történt a Rosenberg-házaspár kivégzése.

1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta 
Magyarországot.

1996. június 19-én, Kolozsvárott elhunyt Balogh Edgár (szül. 
Kessler Edgár, Temesvár, 1906. szeptember 7.) cseh-
szlovákiai, majd romániai magyar publicista, főszerkesztő, 
egyetemi tanár, tudományegyetemi rektor.

451. június 20-án Attila királyt megállították Catalaunumnál.

1789. június 20-án történt a labdaházi eskü.

1791. június 20-án XVI. Lajos és családja megszökött 
Párizsból.

Kr. e. 217. június 21-én Hannibál győzelmet aratott a 
Trasimenus-tónál.

1771. június 21-én Budára érkezett a Szent Jobb.

1788. június 21-én életbe lépett az Egyesült Államok 
alkotmánya.

1927. június 21-én jelent meg „Magyarország helye a nap 
alatt” címmel Lord Rothermere cikke a revízióról.

1850. június 22-én született Goldziher Ignác orientalista, 
egyetemi tanár, az MTA tagja, az iszlám kultúra nemzetközi 
rangú kutatója.

1940. június 22-én írták alá a második compiègne-i 
fegyverszüneti egyezményt a Harmadik Birodalom és a 
Francia Köztársaság képviselői.

1969. június 22-én hunyt el Judy Garland amerikai 
színésznő, énekesnő.

1939. június 23-án született Simon Róbert magyar történész, 
orientalista, műfordító.

1995. június 23-án hunyt el Jonas Edward Salk, a járványos 
gyermekbénulás (paralízis) elleni vakcina kidolgozója.

1890. június 24-én született Baktay Ervin (sz. Gottesmann 
Ervin) festőművész, művészettörténész, orientalista, aszt-
rológus, író, műfordító, az indiai művészet és kultúra, 
valamint Kőrösi Csoma Sándor útjának és indiai emlékeinek 
kutatója.

1971. június 24-én, Budapesten elhunyt Kuthy Sándor (szül. 
Budapest, 1904. szeptember 5.) agrokémikus, biokémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1921. június 24-én, Kolozsvárott elhunyt Farkas Lajos (szül. 
Bonchida, 1841. november 14.) jogász, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező tagja.
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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

Pályázati felhívások
Szarvas Város Önkormányzata pályázati felhívást tett közzé az 

alábbiakról:

- Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonát képező 
szarvasi belterületi 2326/A/1. és 2326/A/2. hrsz-ú ingatlanok 
(Szarvas, Béke utca 7.) egyben, vagy igény szerint külön történő 
bérbeadása (alább részletezett ingatlanok bérbeadása keres-
kedelmi, irodai, egyéb más nem zavaró vállalkozói tevékenység 
céljából);

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő szarvasi 
belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-
külön történő  értékesítésére (fiatalok otthonteremtésének 
elősegítése építési telkek értékesítésével);

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező  összesen 
38 db haszonanyag gyűjtő konténer értékesítésére (a 
konténerek külön-külön is megvásárolhatók, így pályázata 
benyújtása előtt érdeklődjön az adott konténer meglétéről);

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező ISK 795 
rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező JTX 098 
rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szarvas, 
Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti garázsok bérletére.

A részletes pályázati felhívások megtekinthetők Szarvas város 
honlapján: www.szarvas.hu.

A pályázatokkal kapcsolatban további információ a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-
es iroda, Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-
122/120). 

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
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Labdarúgás

Nyolc gólos győzelemmel 
jutottunk az elődöntőbe 

Mezőkovácsházán

Múlt szombaton délután a Békés Megyei Kupa 
negyedöntő mérkőzésén léptünk pályára Mező-
kovácsházán.

A mérkőzés első negyedében kiegyenlített játék folyt. A találkozó 
18. percében Bozsó szabadrúgásból volt eredményes. Az első félidő 
utolsó negyedórájában pedig sikerült felül kerekednünk vendég-
látóinkon, ez idő alatt négy gólt szerezve el is döntöttük a 
továbbjutás kérdését.

A szünet már csak a gólkülönbség maradt kérdéses, több szép 
támadást vezettünk, több alkalommal a hazai kapusok mentették 
meg a hazaiakat az újabb találattól, azonban a hazaiak kontráiban is 
volt némi veszély. A mérkőzést nyolc gólos különbséggel meg 
nyerve jutottunk a Békés Megyei Kupa elődöntőjébe.

Mezőkovácsháza TE – Szarvasi FC ‘1905’ 0-8 (0-5)
Mezőkovácsháza, Sári Ferenc Sportközpont – 70 néző. 

Játékvezető: Fűri Imre (Petrovszki P., Kovács K.)
Mezőkovácsháza: Németh D. (Nagy T.) – Borbás R. (Bíró T.), 

Györgyi Z., Fenyves M., Matuz T., Simondán B. (Andrej B.), 
Mittnacht T., Baki N., Varga G., Túri T., Juhász S. (Almási Á.). 
Játékos-edző: Bíró Tibor. 

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

Gólszerzők: Bozsó L. 18', Furár R. 32', Zima D. 35', 75', Styecz 
M. 38', 53', Sindel R. 41', Kiri B. 79'

Edzői nyilatkozatok:
Bíró Tibor: Megérdemelt a vendégek továbbjutása.
ifj. Somogyi János: A hazai csapat az első félórában nagyon jól 

tartotta magát, de mi végig jó szellemben és gólratörően játszottunk, 
aminek meg is lett az eredménye.

A negyeddöntő további eredményei: Gyulai FC-Termál – 

Asztalitenisz

Nemzetközi versenyen 
Csehországban

közelmúltban a csehországi Havirovban rendeztek Anemzetközi asztalitenisz utánpótlásversenyt, 
melyen a szarvasi Szántosi Dávid is részt vett.

U17-es korosztályban főtáblás mérkőzésein először a legjobb 16 
közé jutásért vívott meccsen Szántosi Dávid 3:0-s győzelmet aratott 
az ukrán Pilip Kolojdenko ellen, majd ugyanilyen arányú vereséget 
szenvedett Ondrej Kveton cseh játékostól a legjobb 8 közé való 
bejutáson.

U15-ben a 16 közé jutásért Szántosi Dávid–Nazarij Szolodkij 
(ukrán) 3:0 eredményű mérkőzés folyt, a nyolcaddöntőben 
Szántosi Samuel Palusek szlovák játékos ellen 3:2-re győzött. A 
negyeddöntőben Szántosi Dávid francia ellenfelétől, Felix Leb-
runtól 3:2-re kapott ki.

SZI

Szeghalmi FC 2-1, Csabacsűdi GYLSE – Jamina SE 0-3, Nagyszénás 
SE – Orosházi MTK-ULE 0-0 (büntetőkkel: 4-5). Időközben az MLSZ 
Békés Megyei Igazgatóságán kisorsolták az elődöntők párharcait. 
Ennek értelmében szombaton hazai környezetben az Orosháza 
csapata ellen vívhatjuk ki a döntőbe ju-tást.

2021.06.12. 17:30
- Szarvasi FC 1905 – Orosházi MTK-ULE
- Jamina SE – Gyulai FC-Termál

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)
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RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. június 24-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Június 11.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Nincs kölcsön huszonöt szöge, szomszéd úr?”

Nyertesünk: Kondacs Mihályné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Ribiszkezselé
Hozzávalók: ribizli, cukor.
A ribizlit megtisztítjuk, majd 

nagyon kevés forró vízben 10 
percig pároljuk. Amikor meg-
roggyant, szűrőn áttörjük, meg-
mérjük. Kilónként 80 dkg cu-
korral elkeverjük, s folyamatosan 
kevergetve addig főzzük, amíg a 
ribiszke kocsonyásodni kezd. 
Ekkor üvegekbe töltjük, s csak 
másnap fedjük le az üveget, hogy 
a teteje kicsit megkeményedjen.

Móricka kérleli az apját:
- Apu, a szülinapomra veszel 

nekem egy dobfelszerelést?
- No persze, hogy aztán egész 

nap itt püföljed nekem!
- Ne aggódj, majd csak akkor 

püfölöm, ha alszol..

* * *

A rendőr igazoltat:
- Rakják a földre a személyi 

igazolványukat, jogosítványukat 
és a gépjármű forgalmi enge-
délyét!

- De biztos úr, a föld csupa sár!
- Csönd legyen, csinálják, amit 

mondtam! A törzsőrmester úr 
megparancsolta nekem, hogy 
vegyem fel az adataikat!

* * *

- Pistike, látom tetszik neked 
ez a szánkó, de miért nem adod 
oda a kistestvérednek is? - kérdi 
a papa.

- Már hogyne adnám oda. 
Felfelé mindig ő viszi.

* * *

- Hány órát alszol egy nap 
Móricka? - kérdezi az iskola-
orvos.

- Két-három órát.
- Jajj, de hát ez nagyon kevés!
- Mind az öt órán nem merek 

aludni.
* * *

Az iskolában a tanárnő a híres 
emberekről tart előadást.

- A híres emberek azok voltak, 
akik valami nagyot tettek vala-
milyen téren. Ilyen volt Kolum-
busz Kristóf a felfedezések terén, 
vagy Edison a találmányok terén. 
Tudna valaki hasonló példát 
mondani?

Móricka jelentkezik:
- Nekem a nagyapám perec-

árus volt a Hősök terén.
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