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FIGYELEM!

Mesés éjszakai kaland
a Múzeumok Éjszakáján a Mini 

Magyarország makettparkban Szarvason!

021. június 26-án, a Múzeumok éjszakáján külön-2leges fényár látható a Mini Magyarország makett-
parkban, amikor a látogatók bepillanthatnak a ma-

kettpark esti életébe. Minden évben csupán az év legrö-
videbb éjszakáján látható ez a különlegesség a Mini Ma-
gyarország makettparkban!

Ezen az estén a “vetítővászon” a makettpark lesz, ahol a 
kicsinyített épületek varázslatos színekben pompáznak majd az év 
legrövidebb éjszakáján! A makettpark épületeinek ablakaiban 
fények gyúlnak, ráadásul a gombnyomásra indítható kis vonatok is 
világító éjszakai üzemmódra kapcsolnak az ország leghosszabb 
szabadtéri makettvasút-hálózatán! A fákról, pergolákról lelógó 
lampionok és fluoreszkáló kövek csodás látványt nyújtanak, míg a 
mini Balatont mécsesek világítják meg, a vizeken pislákoló gyertyák 
ringatóznak majd. Az éjszaka leglátványosabb produkciójaként a 
Mini Magyarország makettparkban egyedülálló fényfestésre várják a 
látogatókat, amikor is a fákon táncoló különleges alakzatokat 
pillanthatnak meg a látogatók, mely minden évben csupán az év 
legrövidebb éjszakáján látható különlegesség. Az est folyamán az 
elmaradhatatlan világító karkötők is kis gazdájukra találnak majd!

A program 20.00 órától 24.00 óráig, védettségi igazolvány nélkül is 
látogatható. Jegyvásárlás: 19.30 órától a pénztárban. Légy részese te 
is ennek a varázslatos éjszakának!

További információ: Mini Magyarország makettpark, 5540 
Szarvas, I. kk. 9.,

http://www.minimagyarorszag.hu/,
e-mail: info@minimagyarorszag.hu,
http://www.facebook.com/MiniMagyarorszagSzarvas

Elkezdődött a nyári 
színházi szezon

Június 18-án este megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház XI. évada 
a Nemzeti Színház Körhinta című előadásával. Az előadás előtt 
Babák Mihály polgármester Fekete Péter kultúráért felelős 

államtitkár,  Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és 
Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának társasá-
gában köszöntötte a nézőket.

Fotó: facebook.com/mihaly.babak
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Boldog Névnapot!

Június 25-én Vilmos

Június 26-án János, Pál

Június 27-én László

Június 28-án Levente, Irén

Június 29-én Péter, Pál

Június 30-án Pál

Július 1-jén Tihamér, Annamária

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Június 25-én

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

Június 26-án
Szirony Patika

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

Június 27-én
Szirony Patika

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

Június 28-tól július 1-jéig
Szirony Patika

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

A.
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napokon 0-24 óráig.
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Telefon: 06-66/400-502
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66/311-122
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063, +36-66/311-704

E-mail: hivatal@szarvas.eu

Babák Mihály
polgármester: 116

Molnár Etele 
alpolgármester: 116

Dr. Melis János címzetes 
főjegyző: 116

Horváthné Dr. Kepenyes 
Edit aljegyző: 201

TITKÁRSÁG
Boross Árpád Bence: 112

Skorkáné Simon Katalin: 114
Petneházi Andrea: 115
Nyemetz Lászlóné: 116

Klimaj Attila: 127
Bódisné Nagy Lívia: 135
Hegedűs Zoltánné: 141
Korbelyné Új Réka: 141

Krivik Viktor: 144

ENERGETIKUS
Kécskei Imre: 138

KISTÉRSÉG
Demeterné Annus Krisztina: 

170
Magyar Mónika: 171

TELEPÜLÉS-
IGAZGATÓ
Karsai Béla: 142

PÉNZÜGYI ÉS 
GAZDASÁGI 

OSZTÁLY
Jambrik Ramola 

osztályvezető: 119
Perei Annamária: 130

Költségvetési csoport
Kohutné Fekécs Rita: 117

Majroné Almási Gabriella: 117
Dávid Orsolya: 118

Szilágyiné Galó Éva: 118
Hamzáné Szécsi Ágnes: 118

Tóth Sándor: 120
Czesznak Ildikó: 120

Hamzáné Pekárik Erika: 121
Nyemcsok Mihályné: 121

Pribelszki-Bátor Beáta: 122
Kis Dóra: 122

Szakácsné Szűcs Marianna: 123
Gombár Mihályné: 123

Horváth Anita: 124
Peres Mária: 131

Petényiné Bencsik Anita: 131
Demeter Gabriella: 137

Fábri Zoltán: 145
Farkas Henrietta: 145

Adócsoport
Galláné Holp Éva Mária: 132

Tasy József: 132
Kuruczné Hraskó Magdolna: 

126
Sonkoly Zita: 125

Szabóné Valastyán Nóra: 125
Palyov Ágnes: 102

Projektcsoport
Prievaráné Mácsár Eszter: 128

Tóth Sándor: 129
Kiss Ágnes: 129

HATÓSÁGI ÉS 
SZOCIÁLIS OSZTÁLY
Horváthné Dr. Kepenyes 
Edit osztályvezető: 201

Hatósági csoport
Dr. Sonkoly Ticiána: 107
Dr. Kepenyes Réka: 109

Fabó Szilvia: 109
Dr. Bankóné Ordovics Katalin: 

133
Uhljárné Lestyán Edit: 134
Medvegy Alexandra: 136

Ujhelyi Orsolya: 140
Szociális csoport
Kozák Ildikó: 105
Rideg Éva: 105

Szrnka Gábor: 106
Közfoglalkoztatás szervezők

Kovács Erika: 113
Kurucz Jánosné: 113

Ovszák Judit: 113
Szenteczki Anikó: 113

SZERVEZÉSI 
OSZTÁLY

Aszódi Éva osztályvezető: 
108

Informatikusok
Lászlófi János: 160
Frankó Tamás: 160
Gáspár Tamás: 160

Iktató
Bali Szilvia: 101

Szemenyei Márta: 101
Közterületfelügyelők

Blaskó Péter: 110
Fórizs Péter: 110
Kamerások: 139

Porta
Zahorecz Csilla: 100
Hrncsjár Tibor: 100
Pintér Zoltán: 150

A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TELEFONJEGYZÉKE

Családi híreit: születés, 
keresztelő, házasságkötés, 

haláleset, köszönetnyilvánítás, 
születésnapi köszöntések 
hétről hétre ingyenesen 

megoszthatja Szarvas város 
közösségével.

E-mail: szvid@szarvasnet.hu

Aranykönyv
„„Ha az ember nem bátor, még óvatos 
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Megjelent a Szarvas Város 
Vendégváró Nyár 2021

Elegánsan megújult köntösben jelent meg a napokban a fenti 
című idegenforgalmi kiadvány. Fókuszában ezúttal is a Magyar 
Teátrumi Társaság XI. Nyári Fesztiválja áll a Szarvasi Vízi Szín-
házban.

* * *

Emlékhelyek Napja 2021

A hatodik alkalommal megrendezett Emlékhelyek Napján a múlt 
év szeptemberéhez képest kevesebben látogattak a Történelmi 
Országközépre, de az elmúlt vasárnapon így is jócskán akadtak 
baráti, családi csoportok az ország több pontjáról Gyermelytől Bé-
késcsabáig. A legnépesebb szervezett csoport ezúttal Maglódról 
érkezett. Sokan hozták ki unokájukat, gyermekeiket vagy éppen 
felnőtt vendégeiket Szarvasról is. Érkezett Ausztriában élő volt 
szarvasi polgár csakúgy, mint a neves cukrászdinasztia tagja, Benke 
Zoltán, aki vasárnapi vendégeit hozta ki az Országközépre.

* * *

Klímakommunikációs tréning

A Klímabarát Települések Szövetsége és a Climate Smart Elephant 
trénerei, Soós Viktória és Jaczenkó László által megvalósuló 
klímakommunikációs tréninget szerveznek június 23-án és 24-én, 
Zoomon keresztül. További információk a klimabarat.hu/hir/62 
weboldalon, a www.facebook.com/klimabarat oldalon, illetve az 
info@klimabarat.hu e-mail címen érhetők el.

* * *

Szerelik a játszóeszközöket

Folyamatban van a közmunkaprogramban megvalósuló játszó-
eszközök összeszerelése. Az összeszerelés június 14-én kezdődött. 
A Kossuth téri játszótérre 1 db, Zöldpázsitra 2 db, a Székely Mihály 
térre 2 db új játszóeszköz kerül. A vásártéri játszótér új eszközei a 
Zöld város programban kerülnek helyükre.

* * *

Szarvasi Szabadegyetem

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, az 
MCSNTT Családbarát Ifjúsági Szervezete és a Gál Ferenc Egyetem 
szervezésében folynak a július 2-án és 3-án zajló II. Szarvasi 
Szabadegyetem előkészületei. Az állami védnökök sorában 
szerepel Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, 
dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Egyházi 
védnök S.E.R. Dr. Kiss-RigóLászló Szeged-csanádi Egyházmegye 
megyéspüspöke. A helyi védnökök közé felkérték Babák Mihály 
polgármestert is.

* * *

Kötetlen beszélgetés

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 15 fős 
beszélgetést rendez a Járási Hivatalban augusztus 11-én. A megye 
civil életét érintő beszélgetésen a regisztrált résztvevőkön kívül itt 
lesz a Miniszterelnökségről dr. Kecskés Péter főosztályvezető, dr. 
Kisida Tamás jogi referens, valamint Enyedi Anna Regina – 
monitoring referens. Szarvast Babák Mihály polgármester és Gaál 
Roland járási hivatalvezető képviseli.

* * *

Kültéri kiállítás nyílt

Az Emlékhelyek Napján kültéri kiállítás nyílt Budapesten a 
Ferencvárosi pályaudvar MNM Málenkij Robot Emlékhelyen „A po-
kol bugyrai – Málenkij robot – Kényszermunka a Szovjetunióban” 
címmel.

* * *

Szünidei gyermekétkeztetés

Szarvas Város Önkormányzata a 2021. évi nyári szünidő (júniusi) 
időtartama alatt 504 ezer 465 forint értékben igényelt meleg 
étkeztetési szolgáltatást hátrányos helyzetű gyermekek részére a 
Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.-nél. Ez 845 adagot jelent, 
amelynek bruttó értéke 597 Ft/adag. Június 16-17-re vonatkozóan 
az igénylés 76 gyermekre, még június 18-tól 30-ig 77 gyermekre 
vonatkozik összesen 11 munkanapon.

* * *

Többlettámogatást kaptunk 
forráskiegészítésként

Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális programokért 
felelős helyettes államtitkára arról értesítette az önkormányzatot, 
hogy 48 millió 93 ezer 980 forint többlettámogatásban részesül a 
„Szarvas Lengyel-palota és a Polgármesteri Hivatal energetikai 
fejlesztése” című projekt.

* * *

ROHU-Interreg
5. információs nap

Június 16-án a békésszentandrási duzzasztó és erőmű, szivattyú-
telep és a Liget Wellness és Konferencia Hotel szolgált helyszínéül a 
ROHU48 Dircess azonosító számú projekt 5. információs napjának. 
A nap folyamán a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szarvasi 
Szakaszmérnöksége kalauzolta a résztvevőket, bemutatva az 
építményeket és előadást tartott azok ár- és belvízhelyzet esetén 
betöltött szerepéről. A projekt június 24.- zárókonferenciájára a 
Bihar megyei Élesden került sor. A konferencián mint szervező, 
Ioan Todoca polgármester invitálta a projekt partnereit, Sinteu – 
Sólyomkő – község és Szarvas Város Önkormányzatát.
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Napagancsos Csodaszarvas 
Jurta Tábor

Az Aquarius67 alapítvány az alábbi táborokat hirdeti 
általános iskolások számára:

„Kaskaringó” – Kosárfonó tábor kicsiknek és nagyoknak. A 
kosárfonás alapjainak elsajátítása. Apró díszek és használati tárgyak 
készítése. Anyaghasználati technika megismerése. Délutáni kirán-
dulásokon helyi kézműves műhelyeket látogatunk. A foglal-
kozásokat vezeti: Luca és Jóska Székelykeresztúrról. A tábor 
időpontja: 2021.06.21-25-ig. Díja 5 napra 19.000 Ft.

„Légy férfi” Ősi Magyar Harcművészeti tábor fiúknak (baranta, 
íj). Mozgáskultúra, fegyelem, állóképesség, erőnlét elsajátítása. 
Ismerkedés a harci eszközökkel. Délutáni kirándulások, sport 
foglalkozások, sárkányhajózás. A foglalkozást vezeti: Lipták Tibor 
küzdősport tréner. A tábor időpontja: 2021.06.28.-07.02-ig. Díja 5 
napra 19.000 Ft.

„Fából vaskarika” – Kézműves tábor. Kézműves foglalkozás, 5 
nap – 5 technika. Használati és dísztárgyak készítése. Dekopázs, 
gyöngyfűzés, szövés, nemezelés, kavicsdekorációk, textil munkák. 
Kreatív látásmód, esztétikai érzék. Délutáni kirándulásokon helyi 
kézműves műhelyeket látogatunk. A foglalkozásokat vezeti: 
Czifráné Petrovszki Anita. A tábor időpontja: 2021.07.05-09-ig. Díja 
5 napra 19.000 Ft.

„Éltető” – Tábor. A tábor állatainak megismerése, gondozása. 
Pónik, kecskék, barik,pipék, baromfifélék, kutya. A jurta 
konyhakerti növényeinek gondozása, szüretelése, feldolgozása, 
kóstolása. Zöldség és gyümölcssaláta készítése, közös bográcsos 
főzés. Boci-simogatás egy tehenészetben, kirándulás a Szárnyaló 
Lovas Tanyára. „Paradicsom-szüret” egy fóliaházban. A tábort ve-
zetik az Alapítvány munkatársai. Időpontja: 2021.07.12-16-ig. A tá-
bor részvételi díja 19.000 Ft.

„Bútorfestés” – Kalandozás a bútorfestés világába. Kézműves 
foglalkozás. Bútorfestés alapjai, fa és kő tárgyak új köntösben. Apró 
tárgyak, dobozok, kövek speciális technikával díszítve. Népi 
motívumok megismerése, stencilezés, transzferálás, kréta és akril 
festékek használatával. Kreatív látásmód, esztétikai érzék. Délutáni 
kirándulásokon helyi kézműves műhelyeket látogatunk. A 
foglalkozásokat vezeti: Fodré Mária, bútorfestő, felújító, 
terméktervező. A tábor időpontja: 2021.07.21-25-ig. Díja 5 napra 
19.000 Ft.

A táborok díja tartalmazza a foglalkozásokon használt alap-
anyagokat, egyszeri melegétkezést, az ebédet, és a belépőjegyeket. 
Uzsonnáról mindenki maga gondoskodik. A minimális létszám 10 
fő, a maximális létszám 15 fő.

Helyszín: Napagancsos Csodaszarvas Jurta Tábor, 5540 Szarvas 
(Kórház dűlő) Tanya II. 84. Útvonal: Petőfi utca, nagygát, Szárnyaló 
Lovastanyát elhagyva kb. 200 m balra.

Elérhetőségek: 06-30/7373-283 Uhljár Zita, 06-20/2134-670 
Baranyai Veronika, 06-70/4169-550 Csasztvan Judit. E-mail: 
napagancsos.csodaszarvas.kot@gmail.com

“A matematika olyan, mint egy csodálatos kert. Tele szebbnél szebb 
virágokkal, amelyeket ha gondozunk, csodálatos varázslatok tanúi 
lehetünk.” (Péter Rózsa)

Három dobogós a Zrínyin, 
kettő a Kengurun!

Idén május 12-re halasztották a Zrínyi Ilona Matema-
tikaversenyt. Az összetett feladatokkal elsősorban a 
gyerekek logikus gondolkodását mérik.

A feladatlapokat az iskolában írták meg a tanulók, szigorú 
szabályok szerint.  Gyönyörű eredmények születtek. Tóth Bence 7. 
osztályos tanuló (felkészítője: Nyemcsok Mátyásné) és Antal Dóra 8. 
osztályos tanuló (felkészítője: Pribelszki László) harmadik helyezést 
értek el a megyei rangsorban. Tóth Máté 6. osztályos tanuló 
(felkészítője: Kisné Podani Edit) pedig első helyezett lett. Meghívást 
kapott az országos döntőre.

Nem sokat pi-
henhettek a mate-
matikusaink, május 
20-án került meg-
rendezésre a Nem-
zetközi Kenguru 
Matematikaverseny. 
Itt is nagyon szé-
pen helyt álltak ta-
nulóink. A megyei 
legjobb 10 közé 8 
tanuló is bekerült. 
Tóth Bence 7. osz-
tályos tanuló (fel-
készítője: Nyem-

csok Mátyásné) és Antal Dóra 8. osztályos tanuló (felkészítője: Pri-
belszki László) a dobogó első helyén végeztek. Tóth Bence ráadásul 
sorozatban harmadszor szerzi meg ezt a gyönyörű helyezést. 
Novemberben tagja volt a Bolyai Matematika Csapatverseny első 
helyen végzett csapa-
tának és a Zrínyi har-
madik hellyel ez az 
év eddig a legsike-
resebb éve.

Tehetségeinkre na-
gyon büszkék va-
gyunk!

Szlovák Általános 
Iskola, Óvoda és 

Diákotthon
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ASzarvasi Szirén 
Plusz Nyugdíjas 
Klub tagjai Kon-

dorosra látogattak június 
16-án.

Nagy izgalommal készültek a 
sok szép és érdekes élményt 
ígérő Volán buszos kirándu-
lásra.

Első utunk a Napsugár Mú-
zeumba vezetett, ahol a rég-
múlt idők eszközeit, szer-
számait, háztartási edényeket, 
bútorokat láthattuk. A tárgyak, 
múlt életéről tanúskodtak. 
Érdekes látvány volt a petró-
leumfőző rezsó és a fából ké-
szült mézpergető. A múzeum 
falán felfedeztük az 1975-ben 
végzős diákok tablóját, melyen 
az egyik klubtársunk is rajta 
van.

„Ez is a múltat idézi”.
Következő megállónk, a Tri-

anoni Emlékműhöz vezetett, 
ahol megemlékeztünk a Béke-
szerződés kötésének 101. évfor-
dulójáról, valamint a szerződés-
kötés körülményeiről.

Utunk a Millecentenáriumi 
Díszkúthoz vezetett. A kutat 
1899-ben egy helyi lakos Orbán 
Sándor készítette. A kitűnő for-
rásvíz, 285 méter mélyről érke-

zik a felszínre.
Következő történelmi látniva-

lónk a Világháborús Emlék-
mű volt. Tisztelegtünk, emlé-
keztünk a háborúban elesett 
áldozatai előtt.

A melegtől kissé elpilledve ér-
keztünk a Kondorosi Csárda 
Múzeumba. Tárlatvezetőnk 
igen tartalmas előadást tartott a 
csárda múlt és jelen életéről. 
Bejártuk a legendás betyárok 
zegzugos rejtekhelyeit, vala-

mint Rózsa Sándor börtönhelyét 
is láttuk.

A tárlatvezetés végére kissé 
elfáradtunk, meg is éheztünk, 
jól esett a terített asztalokhoz 
leülni. A nap koronája volt a 
csárda legendákra emlékeztető 
ebédje: Betyárleves és Juhtúrós 
sztrapacska, ami nagyon finom 
volt!

Kirándulásunk utolsó prog-
ramja a híres Evangélikus 
templomhoz vezetett. A plé-

bános úr rövid tájékoztatást tar-
tott a templom történetéről. 
Láthattuk az Európában egyedi 
példányként számon tartott, 
„Utolsó Vacsorát” ábrázoló fá-
ból faragott domborművet.

Élményekkel tele, jókedvűen 
indultunk haza. A buszvezető 
meg is jegyezte, milyen jó 
kedvűek vagyunk, majd kérdést 
tett fel: „talán osztálykirán-
duláson” voltunk?

„Csné”

Kondorosra látogattak a Szarvasi SZIRÉN PLUSZ 
Nyugdíjas Klubosok…

Egyházközségünk 
sikeresen pályá-
zott a „Tisztítsuk 

meg az Országot” pro-
jektre, melyet a  Inno-
vációs és Technológiai 
Minisztérium és az IFKA 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. hirdetett meg.

A projekt segítségével megtör-
tént az Evangélikus Ótemető 
területén illegálisan lerakott és 
felhalmozódott hulladék elszál-
lítása. 

A projekt célja a természet 
megóvása, az egészség megőr-
zése, tájvédelmi és tájképvé-
delmi szempontból is kiemelten 
fontos az illegális hulladékle-
rakók által okozott talaj-, leve-
gő-, vízterhelés megszüntetése, 
tájsebek csökkentése. 

A pályázat keretén belül 250 
m3 jogellenesen elhelyezett 
hulladék elszállítását valósí-
tottuk meg. A fennmaradó je-
lentős mennyiségű hulladék 

ártalmatlanítását és a terület 
teljes kitisztítása megtörtént.

A terület hulladékmentesí-
téséhez a Szarvasi KOMÉP Non-
profit Kft. szolgáltatását vettük 
igénybe. A területen lévő elha-
gyott hulladék elszállításához 
konténerek kerültek kihelye-
zésre melyeket rakodógép 
igénybevételével megpakoltak, 
a megtelt konténereket a Multi-
liftes szállítójárművel ártalmat-
lanító helyre szállítottak. 

Tiltótáblák kihelyezésével re-
méljük sikerül az emberek 
figyelmét felhívni arra, hogy 
védjük a környezetünket és 
mindannyian tegyünk azért, 
hogy ezek a megtisztított terü-
letek tisztán maradjanak az el-
következendőkben. 

Minden résztvevőnek köszön-
jük a segítséget!

#tisztitsukmegazorszagot
#tmop
#innovaciosestechnologiaimi

niszterium

Tisztítsuk meg az Ótemetőt
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Országos elismerés: 
Hartman-díjas vajdás diák

AHildegard Alapítvány célja a középiskolai tehetség-
gondozás a kémia területén. Az alapító, és a 
Kuratórium tagjai az ELTE-hez kötődnek, de céljaik 

nem korlátozódnak egyetlen intézményre: kutató ve-
gyészek, egyetemi oktatók, akiknek „élete a kémia”, s a-
kiket lelkesít az a feladat, hogy felkutassák és támogassák 
a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákokat - még 
középiskolás korukban, a végleges pályaválasztás előtt.

Az alapítvány a fenti célt elsősorban akként valósítja meg, hogy a 
kémiai tanulmányi versenyeken - különösen a laboratóriumi 
gyakorlatok során - kiemelkedő eredményt elérő diákokat díjazza 
éves rendszerességgel.

A minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpia a világ kémia iránt érdeklődő középiskolás diákjainak 
nagy versenye. Az ötvenéves múltra visszatekintő verseny egyik 
kezdeményezője Dr. Hartmann Hildegard (1923-2011) egyetemi 
docens évtizedekig meghatározó szerepet vitt egyrészt az Általános 
Kémia egyetemi oktatásába, másrészt a középiskolai kémia-
versenyek és a kémiai diákolimpiák szervezésébe.

A kémia Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny és a 
Középiskolai Kémiai Lapokban zajló verseny legjobbjai közül 
válogatják ki a diákolimpia előkészítőjére meghívást kapott 
diákokat. Így került a keretbe iskolánk végzős diákja, Egri Gergő, 
aki az OKTV döntőjében 10. helyen végzett.

Ha a tehetség és a szorgalom együtt jár, és még egy csipetnyi el-
hivatottság és kitartás is társul mellé, akkor biztosak lehetünk 
abban, hogy a sok befektetett munka meghozza a sikert.

A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 2021-es válogatójának 
eredménye alapján a kuratórium Hartman-díjjal jutalmazta Egri 
Gergő (Vajda Péter Evangélius Gimnázium) 12. évfolyamos 
tanulóját. A másik díjazott, az ELTE Apáczai Csere János 
Gimnáziumának végzős tanulója.

A díjjal járó trófeához társul egy pénzjutalom, amit a jutalmazott 
szakmai fejlődését elősegítő beruházásra fordíthatja, amely lehet 
például szakkönyv, folyóirat, számítástechnikai segédlet, nyelv-
tanfolyam, szakmai jellegű utazás.

Sok szeretettel gratulálok Gergőnek az újabb, nagyon kiérdemelt 
díjához! Azt gondoljuk, hogy ez újabb megerősítés, jó helyre került 
az idei Vajda-díj.

Gratulálunk felkészítő tanárainak, akik gimnáziumi tanulmányai 
alatt segítették, Dr. Mészárosné Verók Máriának, és Borzovánné Bu-
rai Juliannának.

Kívánjuk, hogy legyen az elért eredményeire ő is nagyon büszke, 
mert mi, a gimnáziumban nagyon büszkék vagyunk rá, és biztosak 
vagyunk abban, hogy ez a szerény, magával mindig elégedetlen fiú 
még sok fontos tudományos munkával büszkélkedő férfivá válik!

Kitajkáné Szántai Mária
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Szalagkorlátnak ütközött

Vasárnap, az M44-es Békéscsaba felé vezető oldalán történt a 
baleset.

Szalagkorlátnak ütközött vasárnap egy személyautó az M44-es 
autóút Békéscsaba felé vezető oldalán, az 53-as kilométernél, 
Kunszentmárton térségében. Az esethez a kunszentmártoni hiva-
tásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszt a mentés idejére 
teljes szélességében lezárták.

* * *

Szarvason csaptak fel a lángok

Száraz fű és avar égett szombat délután Szarvason, a Bajcsy-
Zsilinszky utcában.

A húsz négyzetméter kiterjedésű tüzet a helyi hivatásos tűzoltók 
vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, majd a területet 
átvizsgálták. Az esettel kapcsolatban személyi sérülés nem történt, 
anyagi kár nem keletkezett.

* * *

Eltiltva

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei előállítottak Nagy-
szénáson, az Orosházi úton 2021. június 19-én 14 óra 30 perc körül 
egy 35 éves férfit.

Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy korábban a 
rendőrség eltiltotta a járművezetéstől. A rendőrkapitányság a 
nagyszénási férfi ellen járművezetés az eltiltás hatálya alatt gyanúja 
miatt indított büntetőeljárást.

* * *

Papír nélkül ittasan

Gyomaendrőd külterületéről 2021. június 15-én 4 óra körül 
előállítottak a rendőrjárőrök egy erdőkertesi férfit.

Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy nincsen 
jogosítványa. A 41 éves férfit a Szarvasi Rendőrkapitányság 
szabálysértési őrizetbe vette, és engedély nélküli vezetés szabály-
sértés miatt a rendőrök három napon belül bíróság elé állíthatják. Az 
igaztoltatáskor a szonda alkoholfogyasztást jelzett az autósnál, ezért 
a rendőrök ittas járművezetés gyanúja miatt büntetőeljárást is 
indítottak ellene.

* * *

Baleset a bicikliúton

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

Kardos külterületén, a kerékpárúton 7 óra után néhány perccel 
egy kerékpáros férfi összeütközött egy segédmotoros kerékpárral 
közlekedő férfival. A mentők a biciklist súlyos sérüléssel vitték 
kórházba.

* * *

Elismerések a Békés megyei 
ügyészi szerveknél az Ügyészség 

Napja alkalmából

Az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871. évi kihir-
detésének, és ezzel az önálló ügyészségi szervezet létre-
hozásának az emlékére 1991. óta minden év június 10-én 
ünnepeli az ügyészi szervezet a Magyar Ügyészség Napját. 
Ebben az évben az ügyészi szervezet a 150 éves fennállást 
ünnepeli egész éven át tartó rendezvénysorozattal, amelynek 
egyik rangos eseményére, az elismerések átadására került sor a 
június 10-ei évfordulóhoz kapcsolódóan.

A koronavírus-járvány ebben az évben sem tette lehetővé a 
központi és a helyi ünnepség megszervezését, ezért a legfőbb 
ügyész által alapított és adományozott elismeréseket szűk 
körben adta át dr. Berg Márta mb. főügyész a Békés megyei 
ügyészi szerveknél kimagasló teljesítményt nyújtó munka-
társaknak. 

A legfőbb ügyész a kimagasló szakmai felkészültséggel, 
példamutató hivatástudattal végzett vezetői, szakmai és 
instruktori munkájának elismeréséül Vargha Ferenc-díjat 
adományozott dr. Pap Tamás címzetes fellebbviteli főügyészségi 
ügyész, békéscsabai járási vezető ügyésznek.

Az ügyészségi szolgálatban huzamos időn át nyújtott, 
kiemelkedő tevékenységéért a legfőbb ügyész emléktárgyat 
adományozott Farkas Mária főügyészségi tisztviselőnek.

Színvonalas szakmai munkája elismeréséül dr. Lugasi József 
battonyai járási ügyészségi ügyésznek, lelkiismeretesen végzett 
munkája elismeréséül Lévárdi Melinda Erzsébet főügyészségi 
tisztviselőnek, kitartó szorgalommal végzett munkája elis-
meréséül Tóth Edina szeghalmi járási ügyészségi írnoknak, míg 
kiemelkedő szorgalommal végzett munkája elismeréséül Kun 
Lászlóné főügyészségi fizikai alkalmazottnak adományozott 
Eredményes Munkáért Oklevél elismerést a legfőbb ügyész 
nevében a megbízott főügyész.

Az évfordulóhoz kapcsolódó egyes eseményekről, így az 
országgyűlés elnökének és a legfőbb ügyésznek az ünnepi 
beszédéről – a közösségi média oldalaink mellett – az 
ügyészségi honlap „Ügyészség 150” rovatában is tájéko-
zódhatnak.

http://ugyeszseg.hu/category/az-ugyeszsegrol/ugyeszseg-
150/

Határszéliék az országos 
döntőben

ugusztus 27. és 29. között Győr-Moson-Sopron Aés Veszprém megye ad otthont a „Közlekedik a 
család” közlekedésbiztonsági vetélkedő orszá-

gos döntő-jének.

A döntőben a négy tagú Határszéli család Szarvasról képviseli 
Békés megyét. Határszéliék a közelmúltban diadalmaskodtak az 
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság által 10. 
alkalommal meghirdetett viadal megyei döntőjén, ahol 18 
megyei ellenfelüket utasították maguk mögé. Határszéliék 
nyomában a Krizsán család lett a második Békéscsabáról, míg a 
dobogó harmadik fokán a mezőberényi Karmanóczki család 
végzett.
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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:

Könyvbörzével ünnepelt a 
Városi Könyvtár

Ha az idén még nem is lehetett Ünnepi Könyvhetet 
tartani, a Városi Könyvtár két napon keresztül 
igyekezett kárpótolni a könyvrajongókat.

Június 10-én és 11-én egy vagonnyi könyvmennyiség várta sátras 
könyvbörzén a gyűjtőket. Ahol írd és mondd minden könyvet – lett 
légyen az mesekönyv, kalandregény, romantikus lektűr vagy 
ismeretterjesztő irodalom – száz forintos egységáron lehetett 
megkapni. Csütörtök délelőtt a legkisebbeket játszóház várta a 
bejáratnál felállított sátor szomszédságában. Délre pedig meg-
érkezett dr. Dezső István, hogy a részleges napfogyatkozás 
alkalmából különleges élményben részesítse a csillagászat 
szerelmeseit. A könyvtárosok jó házigazdaként kicsiket és nagyokat 
egy-egy finom limonádéval, a legnagyobbakat pedig egy kellemes 
aromájú kávéval is megkínálták.

Ottjártunkkor szépen fogytak a könyvek, s egy-egy röpke 
beszélgetésből megtudhattuk, hogy Baginé Tóth Erika remek 
könyvtárvezetőnk várhatóan augusztustól visszatér a katedrára és 
Öcsödön folytatja pályafutását. Ugyanakkor távozik a könyvtári 
csapatból Szloszjár Edit, aki kreatív ötleteivel két étvizeden át 
szolgálta az olvasókat. Ő a Járási Hivatalban fog dolgozni. Baginé 
Tóth Erikát a nagy szakmai tapasztalatokkal bíró Molnárné Pető 
Beáta váltja vezetői posztján.

- Szenes –
Fotó: facebook.com/szarvasikonyvtar

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának

Állásajánlatai
ovábbi információkért kérjük keresse a Békés Megyei Kormányhivatal TSzarvasi 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
Állatjóléti asszisztens

Anyagmozgató
Árukiadó
Árukiadó

Áruösszekészítő
Baromfigondozó (2)

Címkéztető
Cukrász

Csatornaműgép-kezelő
Édesipari termékgyártó

Egyéb építőmesteri foglalkozású
Egyszerű mezőgazdasági 

foglalkozású (2)
Éjszakai recepciós
Éjszakai takarító
Ellető tehenész
Építésvezető

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

Informatikai és kommunikációs 
rendszereket kezelő technikus
Italszállító kisteherautó sofőr

Kézi csomagoló (2)
Kézi csontozó

Kőműves
Kontroller

Konyhai kisegítő (3)
Mérlegképes könyvelő

Pántoló
Pénzügyi ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző (a 
pénzintézeti ügyintéző 

kivételével)
Pincér
Pultos

Pulykagondozó
Rakodómunkás

Rendszerszervező
Szakács (4)

Személygépkocsi-vezető
Színesfémöntő

Szociális gondozó, szakgondozó
Szoftverfejlesztő

Takarmányos, traktoros
Teleszkópos homlokrakodó 

kezelő
Traktoros, betakarítógépkezelő
Vendéglátó-ipari alkalmazott

Villamossági szerelő



92021. június 25.

Testületi aprók
int azt Olvasóink is akár többszörösen láthatták a MSzarvasi Televízió műsorán, Szarvas Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a pan-

démia adta rendkívüli jogrend feloldása után első ízben 
június 17-én tarthatta rendes, nyilvános ülését. Aláb-
biakban az ülés híreiből szemezgetünk.

Egy perces néma felállással emlékeztek

Az ülés elején Babák Mihály polgármester indítványára a 
Képviselő-testület és a jelenlévők egésze egy perces néma 
felállással hajtott fejet a COVID-19 járványban elhunyt szarvasi pol-
gártársaink emléke előtt. Ezzel a megrendítő kegyeleti aktussal 
fejezte ki egyben a Képviselő-testület együttérzését a szeretteiket 
elvesztett szarvasi családok iránt.

* * *

Molnár Zoltán köz

Molnár Zoltán köznek hívják ezentúl hivatalosan az 5347. hrsz. 
közterületet Szarvason. A javaslatok között szerepelt még a Kishíd 
köz, a Zsilip utca, HAKI-köz felvétele is. Végül a Képviselő-testület 
az emlékében is köztiszteletnek örvendő Molnár Zoli bácsiról, a 
néhai jeles növény- és állatvédő gimnáziumi biológia tanárról 
nevezte el a területet. Az újjátelepítés 300. évfordulója előtt 
elismerésre méltó, hogy a város jeleseiről ilyen formában 
megemlékeznek.

* * *

Domokos László köszöntő levele

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, volt 
országgyűlési képviselőnk, Szarvas város díszpolgára levélben 
köszöntötte a Képviselő-testületet és a város polgárait a pandémia 
alatt tanúsított helytállásért.

* * *

Helyi buszjárat keddi és pénteki napokon

A nyári szünidőben a Volán keddi és pénteki piaci napokon 
működteti helyi autóbuszjáratát, az eddigiekhez képest változatlan 
menetrenddel.

* * *

Önkormányzati üdülő bontása

Négyszázötvenezer forintba kerül az önkormányzati üdülő 
bontása. A bontással kinyílik a Körös-part panorámája.

* * *

Szarvasi Krónika támogatása

A Szarvasi Krónika 350 ezer forintos támogatást kapott a jubileumi 
35. szám megjelentetésére.

* * *

Szaporodó téves jelentések

Biró Zoltán tűzoltó alezredes szakmai beszámolójából kitűnt, 
hogy a múlt évben – feltehetően a tűzjelző berendezések hibája 
folytán – 37-re nőtt a szarvasi tűzoltók illetékességi területén a téves 
tűzjelzések száma.

* * *

Harminc tonna élelmiszer

Az elmúlt évben az Élelmiszerbank jóvoltából harminc tonna 
élelmiszert osztott szét a Családsegítő Központ.

* * *

Határidő módosítást kértek

Az INTEGRÁL Építő Zrt. június 24-től 46 napos határidő 
hosszabbítást kért a kerékpárút kivitelezési munkáira.

* * *

Csodaszarvas helyett Szent Klárát

Mint az várható volt, a testületi ülésen a legnagyobb aktualitás és 
érdeklődés a Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztési projektjét övezte. 
Valójában egy építési vázlatterv körül folyt a polémia. Mint azt 
elhangzott, a projekt kidolgozásához a főhatóságok a manapság 
divatos „tematikát” is kérik. Így bár korábban felvetődött, hogy 
fürdőnk tematikájában a csodaszarvas legenda jelenjen meg, de 
belátható, hogy a Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztéséről lévén szó 
csodaszarvas helyett ehhez akár Szent Klára munkássága is jobban 
illik. A vázlatterv elfogadását célzó szavazáson név szerinti szavazás 
történt. Igennel szavazott: Babák Mihály, Csernus Zsolt, Molnár 
Istvánné, Molnár Etele, Farkas Tamás, Závoda Ferenc, Sinkovicz 
Krisztián, Kiss Attila. Nemmel szavazott: dr. Pecsenye Erzsébet, 
Csanádi László, Samu Tamás Gergő. Nem vett részt a szavazáson: 
Kovács Mátyás.
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Értesítés földi és légi 
szúnyoggyérítésről
zúton értesítjük Szarvas város lakosságát, hogy Eaz Önkormányzat illetékességi területén földi 
és légi kémiai szúnyoggyérítés elvégzésére 

kerül sor.

A földi védekezések időpontjai:

- 2021. június 23. napján a napnyugta utáni órákban. Rossz 

idő esetén (lehűlés, eső, szél) tartaléknapok: 2021. június 24-25.

- 2021. június 25. napján a napnyugta utáni órákban. Rossz 

idő esetén tartaléknapok: 2021. június 26-27-28.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: Deltasect 

Plus 1,2 ULV az engedélyezett dózisban

A légi védekezés időpontja:

- 2021. június 25. napján a napnyugtát megelőző 1,5 órában. 

Rossz idő esetén tartaléknapok: 2021. június 26-27-28.

Felhasználni kívánt készítmény: Deltasect 1,2 Plus ULV az 

engedélyezett dózisban.

A felhasználásra kerülő készítmény méhekre veszélyes, ezért 

kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról 

gondoskodni szíveskedjenek!

Szarvas, 2021. június 22.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
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A „lélek-harang” hangjával az 
intézmény zászlójának felveze-
tésével érkeztek a ballagó 
nyolcadikosok és osztályfő-
nökük, Stafira-Lovas Ilona ve-
zetőtanár. A név szerinti be-
szólítás, megrendítő vidám-
szomorúság és könnyed-nehéz 
érzések, boldog pillanatok 
záró-nyitánya, érzelemkaval-
kádja. A Gyakorló óvodásainak 
népi játékfűzése emlékeztetett 
az indulásra, és az ovi-suli lélek 
különlegességére. Prievara 
Hanna Tesónap című verse, vi-
dám felszabadultsággal aján-
dékozta meg a ballagó Gyakor-
lós polgárokat. Dr. Katona 
Krisztina főiskolai tanár, a GFE 
Pedagógiai Karának dékánja 
búcsúzott Ft. Dr. Kozma Gábor 
diakónus-rektor nevében, meg-
köszönve a szülőknek, a neve-
lői közösségnek, az intéz-
ménynek a kéz a kézben együtt-
munkálkodást, és útravaló 
gondolatokat nyújtott át az in-
tézmény nyolcadik osztályo-
sainak.

Nieddu Azzurra és Magyar 
Maja első osztályos tanulók 
verssel búcsúztak az elköszönő 
osztálytól. A hetedik osztály 
szívhez szóló érzés-szólamokat 
tolmácsolt Sass Péter és Diviki 
Anett búcsúzójában. Pachelbel: 
Kánon and Gigue című aláfestő 
darabja meghozta az első 
könnycseppeket szeretetközös-
ségünkbe. Csapó Sára negyedik 
osztályos tanuló Szabó T. Anna 
Belső mosoly című versével kö-
szönt el az alsó tagozatosok 
nevében. Felcsendült Massanet: 
Meditation aus Thais című da-
rabja, ami a nyolcadik osztály 
elköszönő gondolatainak alá-
festő zenéjeként szolgált. Plje-
sovszki Pálma és Kis Dominik 
nyolcadik osztályos tanulók 
megfogalmazták azokat a 
különleges érzéseket, érzel-
meket, amelyek az együtt-
„lélekzés” fájó-könnyed felidé-
zése volt. A Gyakorlósság élet-
érzése, összhangzattana harmó-
niában csendült föl az elkö-
szönő gondolatokban. Nyol-
cadik osztályos iskolapol-
gáraink egy szál vörös rózsával 
köszönték meg szüleiknek a 
szerető áldozatot, és azt, hogy 

nemcsak egy iskolába íratták a 
gyermekeiket, hanem egy csa-
ládi közösségbe, egy külön-
leges együtt dobbanó szívhang-
zatba, amit az óvoda és az iskola 
különleges együttélése ad, 
legtöbb gyermeknek háromtól 
tizennégy éves korig. Nevelt-
jeink egy szál fehér rózsával 
mondtak köszönetet tanáraik-
nak azért a több, mint tudásért, 
lelki közösségért, ember-ér-
zékenységért, amit ez az in-
tézmény jelent számunkra.

Kasnyik Hédi és Szécsi Emma 
hetedik osztályos tanulók vers-
sel köszöntek el ballagóinktól. 
Dr. Borosné Veszeli Katalin 
plébániai tanácsnok asszony Ft. 
Dr. Kiss Imre plébános atya 
elköszönő gondolatait meg-
osztva búcsúzott a Szent Klára 
Római Katolikus Plébánia nevé-
ben. Életmorzsák, hasznos lét-
adalékok az útrakeléshez…

Hogy mit adtak, vagy hogy 
mit kaptak a nyolcadikosaink? -
Bogdán Péter felvezetésével 
egyetlen szóban foglalták össze 
a ballagók a Kaukázus zenekar 
számára egy-egy ajándékba 
kapott, egy-egy örökül hagyott 
szóval, értékkel, érzelem-le-
nyomattal. A zászlóátadást kö-
vetően Nieddu Roberto és 
Groditzki Anna nyolcadik osz-
tályos tanulók verssel köszön-
tek el. Pachabel jól ismert dal-
lamai és egy-egy mondat a 
búcsúzó nyolcadikosoktól a 
szeretet üzenetével…

Fölcsendült Bach-Air finom 
dallama… Bíró Gyula igazgató, 
c.egyetemi docens útra bocsátó 
gondolataiban két fajta nevelést 
különböztetett meg, miszerint 
az egyik arra tanít, hogy miből 
éljünk meg, a másik pedig arra, 
hogy hogyan éljünk. Beszédét 
egy történettel kezdte: „Egy 
ember azt hallotta, hogy jót tesz 
a kutyáknak a csukamájolaj. El-
kezdte a dobbermanjának adni, 
mégpedig nagy adagokban. 
Minden nap a térdei közé fogta 
a tiltakozó kutya fejét, kife-
szítette száját, és beleöntötte a 
folyadékot.

Egyszer a kutya elugrott, az 
olaj pedig kilöttyent a padlóra. 
A kutya aztán, az ember megle-
petésére, mégsem rohant el, 

Ballagás 2021 a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményében

A lelki élet természete olyan, amilyen…
nnep… a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi campusát csi-

Üpeszeken függő életképek öltöztették „szép ruhába”. 
Mintegy kétszázötven darab élmény-nyomat. A közös 

szív-út 2021. június 12-én véget ért. Egy közösség közösen 
megélt pillanatai együttes és lélekfeltöltött mozzanatok.

hanem nyalni kezdte a kanalat. 
Ekkor jött rá a gazda, hogy a 
kutya nem az olaj ellen tilta-
kozott, hanem a beadás mód-
szere ellen.”

A Gyakorlóban más a beadás 
„módszere”. – mondta az intéz-
mény vezetője.

A Gyakorló nevelői közös-
sége egy olyan álomcsapat, ami 
egy álomból született. Egy o-
lyan álom, ami a fenntartóé, az 
intézményvezetésé, a szülőké, a 
tanulópolgároké, és talán néha 
a városé is. – fogalmazott. De 
leginkább ezé a közösségé. Egy 
„ovi-suli-világ”.

„Egy fiatal legszebb dísze a 
szerénység, az alázatosság, az 
engedelmesség, és a szeretet.”-
szólt a nyolcadik osztályosok 
választott idézete Don Boscotól. 
Sokat nem lehet hozzátenni. 
–fogalmazott. Minden tanulótól 
egy-egy személyes történettel, 
egy-egy személyes szív-lélek-
nyomattal búcsúzott. Az em-
bereket – mondta köszöntő-
jében – nem arra kell tanítani, 
hogy hogyan nézzenek. Csupán 
azoktól az iskoláktól kell óvni, 
amelyek megvakítják őket.

„Legyetek valóságosak, legye-
tek valódi fénypontok, olyan 
fénypontok, amit semmilyen 
sötétség nem szüntethet meg. 
Világítsatok és növekedjetek 
valami naggyá, fényességé! Ra-
gyogássá… Az életetekben!

Mindenki egyszer. És min-
denki először. És mindenki u-
toljára. „ – zárta útra bocsátó 
gondolatait Hamvas után szaba-
don.

A Gyakorlóintézményben a 
idei évben a járványügyi hely-
zetre tekintettel osztályközös-
ségekben szervezik a tanévzáró 
ünnepélyt. A legrangosabb el-
ismerések így a ballagáson ke-
rültek átadásra. Dr. Benczéné 
Kardos Karola a Bóbita Ala-
pítvány elnöke, Bajomi-Nagy 
Éva igazgatóhelyettes és Bíró 
Gyula intézményvezető adta át 
az idei elismeréseket.

Négy éven keresztül több te-
rületen végzett kiváló teljesít-
ményéért, közösségi munká-
jáért, az Év Kisdiákja díjat ve-
hette át a Gyakorlóintézmény 
nevelőtestületétől Bencze Zor-
ka negyedik osztályos tanuló.

Nyolc éven keresztül nyújtott 
kimagasló tanulmányi ered-
ményéért, közösségi munká-
jáért az intézmény által adomá-
nyozható második legmaga-
sabb elismerést, a Bóbita-díjat 

vehette át Groditzki Anna és Kis 
Dominik nyolcadik osztályos 
tanulók. Nyolc éven keresztül 
nyújtott kimagasló tanulmányi 
eredményéért, versenyered-
ményeiért, közösségi mun-
kájáért az intézmény által ado-
mányozható legmagasabb elis-
merést, a Vándor-díjat vehette át 
Pusztai Liza nyolcadik osztályos 
tanuló.

Egy jó intézmény, egy jó 
osztályközösség a szülők támo-
gatása és együttgondolkodása 
nélkül nem elképzelhető. A 
Szülői Közösség munkájában 
aktívan résztvevő szülők szer-
vezték az osztály és az iskola 
életével kapcsolatos teendőket, 
odaadással és áldozatos munká-
val szolgálva a Gyakorlóin-
tézmény közösségét. Az intéz-
mény köszönetet mondott a 
munkájáért: Bíró Andrea és Ter-
hes Anikó, Mucha György és 
Korbely János szülőknek, vala-
mint kiemelkedő intézményi tá-
mogatásáért Bődi Péter és Bog-
dán Tamás szülőknek.

2018 évben a Gál Ferenc 
Egyetem Szarvasi Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyakorló-
óvoda a fenntartó Egyetem e-
gyetértésével, díjat alapított 
Podani Mihályné Ildikó szakve-
zető óvodapedagógus, gyakor-
latiképzés-vezető emlékére. A 
kiemelkedő szakmai tevé-
kenység elismeréseként igaz-
gatói határozat alapján odaítélt 
Ildikó-díj metszett üveglappal, 
oklevéllel és anyagi elisme-
réssel jár. 2021-ben Ildikó-díjat 
vehetett át: Komlósné Szirom 
Anita szakvezető tanító, Stafira-
Lovas Ilona munkaközösség-
vezető, vezetőtanár, Mihály 
Zoltánné „Stünci” szakvezető ó-
vodapedagógus és Győriné 
Rónyai Andrea dajka munka-
társ.

A Szózatot követően a nyol-
cadik osztályosaink keringő 
táncot mutattak be, amellyel bú-
csút vettek az intézménytől, 
osztályfőnöküktől.

Zárásként egy anekdota:
– Hogy vannak a gyermekeid?
– Köszönöm, mindkettő jól 

van.
– Milyen idősek is?
– Az orvos három éves, az 

ügyvéd öt.
Talán a boldogság forrása és 

cél ja  nem ebben a fent i 
történetben keresendő. Hanem 
bennünk…mert a lelki élet 
természete olyan, amilyen.

Sz. Zs.
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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 Figyelmedet 
teljesen az anyagiak felé irányítod. Ez 
nálad nem különösebben meglepő, bár 
a héten igen nagy hangsúlyt fektetsz 
erre a dologra. Munkahelyeden vagy 
baráti társaságodban úgy érzed min-
denki ellened van. Ez korántsem biztos, 
hogy így van!

BIKA (IV.21. – V.20.)
Itt a nyár, s mostanában sokat foglalkoz-
tat az utazás gondolata, mely nem feltét-
lenül szabadságoddal, hanem inkább 
munkáddal kapcsolatosan válhat reali-
tássá. Mindenképp figyelmed közép-
pontjába kerül a külföld. Lehet, hogy 
eljutsz egy régóta áhított országba. 
Ugyanakkor hajlamossá válhatsz arra, 
hogy a kelleténél erőszakosabban lépj 
fel az emberekkel szemben.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Kezded érezni, hogy a kemény munká-
nak megjön az eredménye. Még ha 
főnököd, vagy üzletfeled nem is mutatja 
ki, és egyelőre a fizetéseden se veszed 
észre, de a munkahelyeden, vállal-
kozásod terén egyre jobban megbe-
csülnek, tisztelnek. Emellett továbbra is 
nagy segítséget és támaszt jelent 
számodra a családod. Rájuk számít-
hatsz minden téren.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Mozgalmas hét áll előtted! Amúgy sem 
igazán szeretsz egy helyben ülni, de a 
hét folyamán még egy fokkal pörgősebb 
leszel a megszokottnál. Kevés alvás, 
sok éjszakázás, meg ami evvel jár. 
Ennek eredménye, hogy sok emberrel 
kerülsz kapcsolatba, és sok új dologgal 
ismerkedsz meg. Azért arra figyelj, hogy 
ne veszítsd el az önkontrollt, fontosabb 
kérdéseknél próbálj higgadtan dönteni.
 

OROSZLÁN (VII.23. – 
VIII.22.)

A héten fontos szerephez jut életedben a 
kommunikáció. Családoddal, barátaid-
dal, ismerősökkel találkozol, kommu-
nikálsz, és ebből később sokat profitál-
hatsz mindenféle téren. Ha szükséges 
ne csak saját, mások érdekeit is kép-
viseld. Természetesen, ha ennyit mo-
zogsz, sok új emberrel ismerkedhetsz 
meg a héten. A magányosok életébe 
betoppanhat a szerelem.
 

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Fizikai aktivitásod csökken a héten. 
Inkább visszavonultság jellemez fizikai 
és szellemi síkon egyaránt. Változás 
állhat be családi körülményeidben, 
melynek következménye szét- vagy 
összeköltözésre is van esély. Persze 
ezek sohasem mennek simán, ezért 
kisebb veszekedés kísérheti az akciót. 
Mindenesetre ez legalább felráz 

zárkózottságodból, fásult állapotodból. 
Ne bonyolódj komoly vitákba.
 

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Nagyon jó megérzéseid lesznek a héten 
saját életeddel kapcsolatosan. Munka-
helyeden és magánéletedben egyaránt 
segíteni fogsz megoldani mások prob-
lémáit. Egyelőre csak megelégedéssel 
tölt el, hogy segítettél másokon, de a 
későbbiekben ez kamatozni is fog. 
Lehet, hogy igényed lesz a magányra, 
és át akarod gondolni az elmúlt pár 
hónap eseményeit.
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
A héten munkád, vállalkozásod fontos 
szerepet tölt be életedben. Persze ez a 
Te esetedben egyáltalán nem szokatlan. 
Szellemileg friss és összeszedett vagy, 
könnyedén mennek dolgaid. Pénz is 
állhat a házhoz egy közös elszámolású 
ügyletből. Viszont kisebb vitáid lehetnek 
családoddal, rokonaiddal.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Rengeteg új emberrel ismerkedhetsz 
meg a héten. Ebből automatikusan kö-
vetkezik, hogy sokat mozogsz a héten, 
sőt hétvégén még egy buli is kialakulhat. 
Nyílt leszel és barátságos, különösen az 
ellenkező nem képviselőivel. Azért vi-
gyáznod kell, mert még mindig fenn áll a 
veszélye egy hirtelen indulatokból fa-
kadó veszekedésnek, esetleg baleset-
veszélynek.

BAK (XII.22 – I.20.)
A héten nyitott leszel a munkáddal, vál-
lalkozásoddal kapcsolatos új dolgok 
iránt. Ha valamilyen pénzügyi befekte-
tésen töröd a fejed, akkor szóba jöhet 
minden, ami ingatlannal, vagy akár tőzs-
dével kapcsolatos. De légy óvatos, ne-
hogy túlköltekezz! Mostanában többet 
foglalkozol elvontabb dolgokkal, és eb-
ből kifolyólag mostanában jobban érde-
kelnek az okkult dolgok is.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Ezen a héten végre eljön a Te időd! Most 
aztán beindul az élet, jössz-mész, 
mindenkivel kommunikálsz, sok min-
dennel foglalkozol. Egy biztos, unat-
kozni nem fogsz, - annak ellenére, hogy 
nyár van! Most mindenkit le fogsz 
nyűgözni eredetiségeddel, könnyedsé-
geddel, szellemességeddel, legyen az 
illető férfi, vagy akár nő. Éppen ezért 
lehetőleg ne büntesd magad otthon 
üléssel.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Ezen a héten nyitott leszel az új dolgok 
iránt. Kicsit nyugtalan is, de ez csak 
annak tudható be, hogy unod a meg-
szokott, rutinszerű dolgokat. Itt az ideje, 
hogy elvégezd a legfontosabb felada-
taidat, vagy ha nincsenek, akkor más 
intellektuális síkon vezesd le a feles-
leges energiádat. Most képes leszel 
önfeláldozóan viselkedni.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Június 25-től július 1-igJúnius 25-től július 1-igJúnius 25-től július 1-ig

1950. június 25-én kezdődött meg a koreai háború.

1921. június 26-án, Budapesten megszületett Molnár Tamás 

(† Richmond, Virginia, Amerikai Egyesült Államok, 2010. 

július 20.) magyar–amerikai katolikus filozófus, történész, 

politológus.

1945. június 26-án San Franciscóban elfogadták és aláírták 

az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányát.

1519. június 27-én vette kezdetét a Luther Márton, Andreas 

Karlstadt és Johann Eck között (június 27. és július 16. 

között) lezajlott lipcsei disputa, melyen Luther megvédte 

hittételeit.

1946. június 27-én, Budapesten elhunyt Beke Manó (szül. 

Beck Manó, Pápa, 1862. április 24.) matematikus, egyetemi 

tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1519. június 28-án német-római császárrá választották 

Habsburg V. Károlyt, az utolsó császárt, akit a római pápa 

koronázott meg. Az uralkodása alatt érte el a Habsburg 

Birodalom a legnagyobb kiterjedését.

1919. június 28-án Németország küldöttsége aláírta a 

versailles-i békeszerződést.

1955. június 28-án hunyt el Szekfű Gyula történész, 

publicista, egyetemi tanár, az MTA tagja.

1960. június 28-án hunyt el gróf Esterházy Móric magyar 

arisztokrata politikus, 1917-ben Magyar Királyság minisz-

terelnöke.

1900. június 29-én született Antoine de Saint-Exupéry francia 

pilóta, író, A kis herceg alkotója.

1945. június 29-én hunyt el Mahler Ede magyar–osztrák 

orientalista, csillagász, természettudós, régész, egyip-

tológus, az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének alapítója, 

az MTA levelező tagja.

1971. június 29-én, Budapesten elhunyt Banner János (szül. 

Székudvar, 1888. március 6.) Rómer Flóris- és Márki Sándor-

emlékérmes régész.

1819. június 30-án célba ért Liverpoolba az Amerikai 

Egyesült Államokból induló SS Savannah, mely az Atlanti-

óceánt elsőként átszelő gőzhajó volt.

1860. június 30-án született ifj. Andrássy Gyula politikus, 

1906–1910 között belügyminiszter, 1918-ban a Monarchia 

utolsó külügyminisztere.

1506. július 1-jén született II. Lajos magyar király.

1646. július 1-jén, Lipcsében megszületett Gottfried Wilhelm 

Leibniz († Hannover, 1716. november 14.) német mate-

matikus, fizikus és filozófus.

1697. július 1-jén kirobbant a hegyaljai felkelés.

1870. július 1-jén került a Lánchíd a magyar állam 

tulajdonába, a magyar kormány és a Lánchíd Rt. között 

létrejött megállapodás értelmében.

1942. július 1-jén kezdődött az el-alameini csata.

1997. július 1-jén Hongkong visszatért a kínai államhoz.
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Színházi nyereményjáték 

minden szerdán 18 órától a 

Szarvasi Televízió Szóbanforgó 

című műsorában! A 

színházjegyek Babák Mihály 

polgármester ajándékai.
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Pályázati felhívás
zarvas Város Önkormányzatának Képviselő-tes-Stülete a civil szervezetek támogatására az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésében 2.000.000,-Ft 

pályázati összeget hagyott jóvá.

Pályázhatnak mindazok a szarvasi székhelyű civil szervezetek, 
amelyek bírósági nyilvántartásba vételüket igazolni tudják.

Nem részesülhetnek ezen támogatásban az alapítványok, 
valamint azon szervezetek, akik az ifjúsági és sportkeretből 
támogatást kaptak.

Pályázati célok:
- karitatív tevékenység,
- szociális munka,
- kulturális, közművelődési programok szervezése,
- polgári (lakossági) közösségek szervezése, fenntartása, 

működtetése,
- szabadidő programok szervezése,
- környezetvédelmi tevékenység
A pályázat beadása:
A pályázat beküldhető: 2021. július 15-én 16.00 óráig
A pályázatot zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve egy 

példányban a Szarvasi Polgármesteri Hivatalba (Szarvas, Szabadság 
út 36.) kell eljuttatni.

Az adatlap letölthető Szarvas Város honlapjáról (www.szarvas.
hu), vagy a Polgármesteri Hivatal portáján kérhető.

A pályázati lehetőség 2021. évben egyszeri.
A pályázaton igényelhető támogatás
A kért támogatás összege a 60.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.
A támogatás felhasználható dologi és egyéb kiadások finan-

szírozására (működtetési költségek, bérleti díj, kis értékű tárgyi 
eszközvásárlás, stb.)

A támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt.
A pályázathoz kérjük mellékelni a nyilvántartásba vételt igazoló 

hivatalos dokumentum másolatát.
Az elszámolás határideje: 2021. december 31.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Polgármesteri 

Hivatal Titkársága ad.
Szarvas Város Polgármestere

KOMÉP munkák
június 11-től 15-ig

Június 11-én az útkezelés ágazatban Medvegy Zoltán 
irányításával a Szent László utca Benka-Csicsely közötti szakaszán 
tört beton útalap készítése történt közcélú munka keretében. 
Kátyúzás történt melegaszfalttal a város belterületén. Útkeresz-
teződésekben fametszésekre került sor beláthatóság miatt. A 
vásártéri játszótéren Huszárik Nóra irányításával tereprendezés 
történt.

A kertészeti ágazatban Parczen Benedek irányításával gépi 
fűkaszálás volt a Csabai úton, Őrhalmi szőlőnél, a Letelepedési 
Emlékműnél. Sövényt vágtak a Templomkertben, az OTP előtt és az 
Agrár Rt. előtt. Debreczeni Erika irányításával egynyári felületeket 
öntöztek kézi és gépi erővel.

Június 14-én a Kossuth téri játszótéren játszóeszközök kihe-
lyezése történt Huszárik Nóra irányításával. A kertészeti ágazatban 
Debreczeni Erika irányításával egynyári felületek öntözése folyt 
kézi és gépi erővel.

Június 15-én az útkezelői ágazatban a Kórház dűlőn járdalapos 
járda szintre emelése történt. Elhasználódott KRESZ-táblákat 
cseréltek a Vasút utcán és a Rét utcában. A munkákat Medvegy 
Zoltán irányította.

A kertészeti ágazatban Debreczeni Erika irányításával a Bajcsy 
lakótelepen kiemelt ágyás ültetése történt. Városszerte kőedény 
gyomlálásra került sor. Egynyári és planténer öntözés folyt a Kos-
suth utcán. Parczen Benedek irányításával cserjemetszés, gallyalás 
volt a Vízi Színháznál, a Petőfi utcán. Gépi fűkaszálás történt a Béke 
utcán és a Szabadság úton.
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORMotivációMotivációMotiváció

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. július 1-jéig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Június 18.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Jenőke, elvihetnél a hétvégén a strandra!”

Nyertesünk: Szabó Józsefné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Vajas 
pogácsa

Hozzávalók: 45 dkg liszt, 30 
dkg vaj, 1 tojássárgája, fél dkg 
élesztő, tej, tejföl, 2 tojás a 
kenéshez.

A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, 
hozzáadjuk a tojássárgáját, az 
élesztőt egy evőkanál langyos 
tejben feloldva, egy kevés sót, és 
tejszínt vagy tejfölt. Az egészet 
összegyúrjuk, és hidegre tesz-
szük. Négyszögletestre nyújtjuk, 
gyengén megkenjük tojással, há-
romsorosan behajtjuk, és hideg-
re tesszük. Egy negyedóra múlva 
ismét kétszer hajtogatjuk, mindig 
gyengén megkenve tojással. Ez-
után megfelelő vastagságúra ki-
nyújtva pogácsának szúrjuk ki, 
tepsire helyezzük, és tojással 
megkenjük. Ha a tojás meg-
száradt, újból megkenjük, és jó 
forró sütőben szép pirosra süt-
jük.

Járókelő kérdezi egy másiktól:
- Meg tudná nekem mondani, 

melyik a legrövidebb út a 
vasútállomásra?

- Nem tudom.
- Miért, nem idevalósi?
- De igen, csak én taxisofőr 

vagyok.
* * *

Karambolozik egy vidéki busz.
- Hogy történhetett a baleset, 

Józsi bácsi? - kérdi a riporter a 
buszsofőrtől.

- Fogalmam sincs. Épp a busz 
hátuljában ellenőriztem a jegye-
ket, amikor hallottam a nagy 
csattanást.

* * *

- A feleségem ma egy csomó 
ember életét mentette meg.

- Hogyan?
- Reggel nem tudta beindítani a 

kocsit.
* * *

- Pistike, most Arkhimédesz 
törvényéről foglak kérdezni - 
szólítja fel a kis Pistát a tanár:

- Mi történik, ha beülsz egy 
vízzel teli kádba?

- Megszólal a telefon.
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