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FIGYELEM!

Közlemény
rtesítjük Szarvas és vonzáskörzete lakosságát, hogy a 

ÉSzarvasi Szakorvosi Kft. központi telephelyén (Rendelő-
intézet – Szabadság út 11.) a telefonos központi 

előjegyzést – a betegigények minél szélesebb körű figyelembe 
vételével – kiterjesztettük az eddig megszokott 11 – 14 helyett a 
7 – 14 óra közötti időtartamra az ismert 66/514-300-as 
telefonszámon.

Az internetes előjegyzésünk – www.szakorvosi.hu oldalon – 
és a hívószám kiadó automata használata változatlan.

Weblapfejlesztésünk a végéhez közeledik, így már okos 
telefonjaikon is könnyedén fogják tudni előjegyezni magukat az 
érintettek.

Megerősített recepciós szolgálattal készülünk betegeink foga-
dására.

Rendeléseinkről részletes naprakész információt talál www.
szakorvosi.hu című honlapunkon. Kérjük figyeljék facebook 
oldalunkat is, ahol minden változásról azonnal tájékoztatunk.

Rendeléseink felkeresésére védettségi igazolvány nem 
szükséges.

Jó nyarat kívánva várjuk Kedves Betegeinket.
Tisztelettel:

Dr. Kozma Lewellyn Marius
ügyvezető

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

A Baráti Kör idei kitüntetettjei

Június 26-án szombat este a Mokka Delicates udvari kert-
helyiségében tartotta szezonnyitó Post-COVID közgyűlését Szarvas 
Város Barátainak Köre, amely egyben a 2021-es „szarvasi Oscar” 
díjak átadását és kerti vacsorát is jelentett.

Szarvas Város Barátainak köre ebben az esztendőben a szarvasi 
középiskolák három nappali tagozatos diákját: Egri Gergőt (Vajda), 
Frankó Dánielt (Vajda) és Uhljar Tímeát (Székely) jutalmazta 
emléklappal.

A Szarvasért Emlékplakett Bronz fokozatát vehette át Janecskó 
Lászlóné, dr. Lipcseiné Czifra Magoldna, Medvegy Mihályné és Tatai 
László.

A Szarvasért Emlékplakett ezüst fokozatával ismerték el a Körös 
Televízió, Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna és Závogyán Judit 
munkásságát.

A „szarvasi Oscar” legmagasabb fokozatát, a Szarvsért Emlék-
plakettet aranyban Bukovinszky Béla kapta.

Minden kitüntetettnek e helyről is gratulálunk!

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
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Boldog Névnapot!

Július 2-án Ottó

Július 3-án Kornél, Soma

Július 4-én Ulrik

Július 5-én Emese, Sarolta

Július 6-án Csaba

Július 7-én Apollónia

Július 8-án Ellák

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Július 2-án
Szirony Patika

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

Július 3-án
Pingvin Patika

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

Július 4-én
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 09:00-19:00

Július 5-től 8-ig
Pingvin Patika

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

Munkanapokon délután 16 órától másnap 
reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti 

napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

Központi fax: +36-66/210-
063, +36-66/311-704

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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Aranykönyv
„Barátok nélkül vadon a föld.”

„
- Francis Bacon -
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 „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,
Hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Tanévzáró a Benkában

2021. június 18-án Molnár Istvánné igazgató asszony 
köszöntötte az iskola diákságát, tantestületét, az 
ünnepségen megjelenő szülőket, a lassan már 

megszokottá váló online formában. A gyerekek ezeket a 
rendhagyó alkalmakat már rutinnal kezelik, de mindig 
kíváncsian várják, mivel színesítjük találkozásainkat.

Hagyományosan ilyenkor köszönnek el alsós éveiktől negye-
dikeseink, s ahogy a ballagás a végzősökről, a tanévzáró a leendő 
ötödikesekről szól. „Áldásoddal megyünk innen”, énekelték közös 
dalukban, kifejezve hálájukat az alsós esztendőkért, tanítóik sze-
retetéért. Reméljük, a felsős években sem adják alább, hisz kiváló 
teljesítményeknek örülhettünk.

Szalai Anita Kiváló kisdiák díjat kapott, Fodor Menta, Lestyan 
Gréta, Sutyinszky Zalán, Horváth Janka nevelőtestületi dicséretben 
részesült, Gáspár Lili, Mikó Áron, Müller Márton, Tiba Hanna, Gazsó 
Enikő pedig négy éven át kitűnő bizonyítványával vívta ki társai el-
ismerését.

Az Év Tanulója Tóth-Rigler Emma, Kiváló néptáncos kisdiákja 
Kovács-Együd Lana, Fürj Gergő és Májai Balázs lett.

Igazgatónk köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik a 
legtöbbet tettek iskolaközösségünkért, a hála virágait Baginé Tóth 
Erika, Bánfiné Gombár Klára, Bohák Dóra, Csasztvan Judit, Halmai 
Éva, Lestyan-Csonki Szilvia, Nagy Nikolett, Sutyinszkiné Grexa Edit 
vehette át.

A számadatok tükrében a tanév eredményei: elsőtől nyolcadik 
évfolyamig a kitűnő tanulók száma 137, tantárgyi kitűnő minősítést 
251 tanuló kapott, példás magatartással 287, példás szorgalommal 
250 diák rendelkezik, igazgatói dicséretben 194-en részesültek.

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,37.
Tanítványaink valamennyi kiváló eredménye megtalálható a 

jubileumi Benka Évkönyvben, melyet összes diákunk hazavihetett.
Végül a nyári szünetre vidám, tartalmas napokat kívánva, minden 

napra Isten áldását kérve Molnár Istvánné igazgató asszony a 
2020/2021. tanév szorgalmi idejét bezárta.

Horváth Z. Olivér zárószolgálatával, a bizonyítványosztással, az 
osztályfőnökök dicsérő szavaival kezdetét veheti a vakáció!

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka pedagógus

Kerékpárosbarát Település és 
Kerékpárosbarát Munkahely 2021 

Pályázat önkormányzatok 
és munkáltatók részére

lérhető az IT Minisztérium és a Közlekedés-Etudományi Intézet Kerékpárosbarát Település és 
Kerékpárosbarát Munkahely pályázata.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati 
felhívása Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Mun-
kahely címek 2021. évi elnyerésére.

Mi a pályázat célja?
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium célja a Kerék-

párosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok 
meghirdetésével, hogy a követendő példákat, bevált 
megoldásokat felkutassa, tapasztalataikat feldolgozza és min-
taként átadja, a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?
A kerékpározás a városi közlekedésben az egyik leg-

alacsonyabb helyigénnyel rendelkezik, rövidebb távokon a 
leggyorsabb eljutási lehetőséget biztosítja, mert időigénye nem 
nő a közlekedési torlódások és a parkolóhely keresése miatt. A 
kerékpározás nagymértékben hozzájárul a környezetbarát, 
fenntartható közlekedéshez, hatékony eszköze az egészség-
megőrzésnek is.

A kerékpáros forgalom részarányának növelését az infra-
struktúra fejlesztése mellett az eredményes szemléletformálás is 
elősegítheti. A közlekedési módot az igényekkel közvetlenül 
találkozó önkormányzatok és vállalkozások hatékonyabban 
népszerűsíthetik. A szakminisztérium e megfontolásokból 
bátorítja a települések és cégek, közintézmények kezde-
ményezéseit a kerékpárosbarát környezet és infrastruktúra 
kialakítására.

A munkahelyek multinacionális vállalat, nagyvállalat, kis- és 
középvállalkozás (kkv), közintézmény, míg a települések 
megyei jogú város vagy fővárosi kerület, város, nagyközség vagy 
község kategóriában pályázhatnak a Kerékpárosbarát címekre.

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?
Pályázatot az online űrlapok kitöltésével lehet benyújtani.
Határidő: 2021. augusztus 15.

Kérdés esetén kihez fordulhatok?
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
1518 Budapest, Pf.: 107
Telefon: +36 1 371-5936
Email: kti@kti.hu

Hol található az eredeti pályázati felhívás (és a 
kapcsolódó pályázati dokumentumok)?

A részletes pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó űrlapok a 
Közlekedéstudományi Intézet (KTI) www.kti.hu weboldalán 
találhatók.

Közlemény
ájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit TZrt. 2021. június 28. napjától (hétfő) visszavonásig, a hőségre 
való tekintettel 04:00 órától kezdi el a településeken a 

hulladék begyűjtését. Kérjük, hogy a hulladékot – a gyűjtési napot 
megelőző este helyezzék ki az ingatlan elé. Megértésüket 
köszönjük!

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Borosné Janecskó Mária
58 éves korában hosszú, türelemmel viselt betegsége után 

elhunyt. Temetése 2021. július 8-án, csütörtökön 9 órakor lesz 
az Evangélikus Újtemetőben.

Gyászolják Szülei, Férje, Fiai, Rokonai és a Barátok
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Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága
Cserkúti András Igazgató Úr részére

Tárgy: Szarvas várost érintő úthálózati problémák

Tisztelt Cserkúti András Igazgató Úr!

Szarvas város belterületén keresztül haladó 44-es főút, mint az 
M44 építése során beszállítói útvonal javításával kapcsolatosan már 
előzőleg is megkerestük Önöket. Szarvas Város Önkormányzata 
nevében továbbra is kérem Önt, hogy a 44-es főút belterületi 
szakaszának felújítását szíveskedjenek elvégezni vagy a felújítást 
betervezni.

Az útburkolat, a szegélykövek, a térkőburkolatos részek állapota, 
az útburkolati jelek kopottsága nem biztosítja a biztonságos 
közlekedés feltételeit.

A hosszanti nyomvályúsodás nem javítható lokálisan, csak a teljes 
szélességű és hosszúságú szakasz újra aszfaltozásával, így a város 
belterületi szakasza teljes felújítást igényelne.

A nagymértékben leromlott belterületi szakasz miatt hatalmas 
zökkenések, rázkódások érezhetők, melynek következményeképp 
a főút alatt található szennyvízvezeték és a főút melletti ingatlanok 
állapota is rohamosan romlik.

Szarvas Város Önkormányzata nevében kérem Tisztelt Igazgató 
Urat, hogy a fent nevezett útfelújítás elvégzésére szíveskedjenek 
megoldást találni, a felújítást szíveskedjenek elvégezni.

Előre is köszönöm fentiekkel kapcsolatos intézkedéseit.

Szarvas, 2021. június 14.
Tisztelettel és köszönettel:

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester úr részére

Tárgy: 4401 j. úton „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla 
kihelyezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A 4401 j. Szarvas-Szentes összekötő út felújításával kapcsolatosan 
kérték, hogy „a kerékpárúttal nem rendelkező szakaszon olyan 
kerékpáros közlekedésre figyelmeztető jelzőtáblák kerüljenek 
kihelyezésre, melyek az előírásoknak megfelelőek, és a nagyszámú 
kerékpárosokra figyelmeztetik a járművezetőket.”

Természetesen az érvényes Útügyi Műszaki Előírásokban 
meghatározottak szerint a szükséges helyeken kihelyezésre fognak 
kerülni a veszélyt jelző táblák.

Kérjük tájékoztatásunk fentiek szerinti szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2021. június 3.
Cserkúti András megyei igazgató

Kutlár András megyei forgalomtechnikai és kezelői ov.
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóság

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Közút Zrt. a mai napon munkaterület átadás átvételi 
eljárást indított, a 44004 jelű, orosházi út felújítása kapcsán. A 
felújítás Szarvas külterületi részén fog megvalósulni, a már elkészült 
szakasz folytatásaként, vagyis az Integrál előtti kanyartól a Siratói 
bekötőút előtt ér véget, összesen 1550 m hosszúságban (0+900 m-
től a 2+450 m között.)

A jelenlegi felújítással érintett szakaszon több helyen alépítmény 
csere is megvalósul, illetve a teljes szakaszon 2 réteg (7,5 cm vastag) 
kopóréteg kerül kiépítésre.

A felújítás várható befejezése 2021. szeptember hó.

Szarvas, 2021.06.14.
Tisztelettel: Klimaj Attila

Közút-ügyi levelek
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Igen, vannak! De ezek az 
Angyalok, akikről most ol-
vashatnak, nem a mesék 

világában élnek, nem a képzelet 
szülöttei, hanem létező, emberi 
testben megjelenő, valóságos 
Angyalok. Nap mint nap talál-
kozhatunk, beszélgethetünk 
velük, személyesen is ismer-
hetjük őket, hiszen köztünk 
élnek. Egész lényükből, minden 
szavukból nyugalom, megértés 
és szeretet árad. Mindenkire 
odafigyelnek, mindenkit meg-
hallgatnak, mindenkinek segí-
tenek. 

Ilyen köztünk élő Angyalok, 
Baginé Tóth Erika, a Városi 
Könyvtár vezetője és kis csa-
pata, vagyis kollégái, akik évek 
óta értünk, Szarvason élő em-
berekért dolgoznak. Közös tör-
ténetük 10 évvel ezelőtt kez-
dődött, amit sok-sok változás, 
kihívás és számtalan együtt átélt 
élmény tett emlékezetessé. 
Ebben a közös történetben a 
legjelentősebb változás az volt, 
amikor a Városi Könyvtár, a Sza-
badság utcán található Mitt-
rovszky-kastélyból átköltözni 
kényszerült a Vajda Péter utca 
26. szám alatt található szürke, 
komor betontömbbe. Erika és 
kis csapata, mindent elkövetett, 
hogy ezt a „betontömböt” életre 
keltse és egy kulturális paradi-
csommá varázsolja. Kitartó 
munkájuknak hamarosan meg-
lett az eredménye, élettel töl-
tötték meg az épületet. Igényes, 
sokszínű, minden korosz-
tálynak megfelelő programok-
kal, folyamatosan megújuló 
könyvállománnyal, eredmé-
nyes pályázatokkal sikerült 
bővíteniük a kultúrára szomjazó 
szarvasi emberek táborát. Na-
gyon hosszú az a lista, amit a 
könyvtárban dolgozó Angyalok 
azért végeznek, hogy mindenki 
részese lehessen annak az em-
beri értéknek, amit egyszerűen 
csak igényes kultúrának hí-
vunk. 

Hogy mivel tudták mindezt 
biztosítani olvasóiknak? Mivel 
tudták elérni, hogy Erika irá-
nyítása alatt növekedjen a 
könyvtárba járók tábora? A 
választ ezekre a kérdésekre ter-
mészetesen a könyvtárban talál-
juk meg, ahol személyesen is 
találkozhatunk az angyali tulaj-
donságokkal rendelkező könyv-
tárosokkal, akiknek közös jel-
lemzője a figyelem, a kedves-
ség, a szeretetet, a segíteni 

akarás. Ők azok, akik kitalálják, 
megszervezik, lebonyolítják 
azokat a programokat, ren-
dezvényeket, közösséget for-
máló klubdélutánokat, szolgál-
tatásokat, amelyekkel emléke-
zetessé tették az igényes kultú-
rára szomjazó szarvasiak min-
dennapjait.   Biztosan egyetér-
tenek velem azok, akik például 
az Olvasó klub tagjai voltak, 
vagy akik alig várták az újabb és 
újabb Író-olvasó találkozókat, 
és ha esetleg táncra akartak 
perdülni, akkor a könyvtárban 
szervezett Salsa táncestekre jár-
tak el.  De ugyanilyen izga-
tottan várta mindenki a Könyv-
tárak éjszakáját, vagy a Csilla-
gászati klub éjszakai „csillag-
lesét” a gáton. Nem feledkeztek 
el a verseket szerető embe-
rekről sem, akik április 11-én, 
József Attila előtt tisztelegve 
részesei és előadói akartak lenni 
a költészet napi Versmara-
tonnak. Az ügyes kezű kicsik és 
nagyok a kézműves foglalko-
zásokat várták, ahol mindig 
valamilyen csodálatos mester-
művet készítettek papírból, 
rongyból és egyéb egyszerű 
alapanyagokból. Könyvtár-
használati vetélkedők, Kazin-
czy szép magyar beszéd versen-
yek nélkül nem telhetett el 
egyetlen egy iskolai tanév sem, 
a nyári szünetek pedig Olvasó 
táborok nélkül, ahol izgalmas 
feladatok vártak a gyerekekre. 
A legkisebbek nevetésétől, gü-
gyögésétől volt hangos szerda 
délelőttönként a Törpi kuckó, 
ami a könyvtárban dolgozók 
arcára is boldog mosolyt csalt. 

Tudjuk, hogy Erika kis csa-
pata soha nem ismerte a lehe-
tetlent, mindent elkövettek 
azért, hogy hű olvasóikhoz 
eljussanak a könyvek. Szarvas 
különböző helyszínein Könyv-
pontokat alakítottak ki, me-
lyeknek szlogenje rövid, lé-
nyegre törő: „Ha hazaviszel, 
hozz egy újat!”. Hatalmas e-
gyüttérzésről, segíteni akarás-
ról, humánumról árulkodott a 
Mozgó könyvtár létrehozása, 
amikor a könyvtáros lányok 
kerékpárra pattantak, és sze-
mélyesen juttatták el a kivá-
lasztott könyveket azokhoz az 
idős vagy tartósan beteg, ágy-
hoz kötött, Szarvas belterületén 
élő olvasóikhoz, akik fizikai 
állapotuk miatt nem tudtak el-
jönni a könyvtárba, és egyál-
talán nem akartak lemondani az 

olvasás öröméről. „Házhoz a 
könyvet!”- kiáltotta bele az 
éterbe a könyvtárban dolgozó, 
mindenre elszánt kis csapat. 
Ugyanilyen humánumról árul-
kodik mindaz, amit a gyengén-
látó vagy látássérült olvasóikért 
tettek. Könyvállományukat 
Öregbetűs könyvekkel és Han-
goskönyvekkel gyarapították, 
pályázati úton pedig besze-
rezték azokat a számítógépeket, 
amelyek képernyőnagyító 
programmal, Braille billen-
tyűzettel és Braille-nyomtatóval 
rendelkeznek. De gondoltak 
azokra az olvasóikra is, akik 
szlovákul szerették volna a 
könyveket, folyóiratokat elol-
vasni, így meglévő állomá-
nyukat további szlovák nyelvű 
művekkel bővítették. 

Biztos sokan ismerik, és ki is 
próbálták már a Szarvas kincsei 
interaktív helytörténeti túrát, 
amihez mindössze egy lelkes 
baráti társaságra és egy okos 
telefonra van szükség. Ennek 
megvalósítása szintén Erikának 
és kreatív csapatának köszön-
hető. Igazán figyelemfelhívó 
sorok csalogatják a kíváncsi 
kirándulókat:„Ismerd meg nagy 
múltú városunk kulturális érté-
keit, nevezetességeit, történel-
mét! Hódítsuk meg együtt ezt a 
gyönyörű várost, fedezzük fel 
Szarvas Kincseit!”  És ha mind-
ez még nem elég Önöknek, az 
igazán igényes kultúrára szom-
jazó ismerős és ismeretlen ba-
rátaimnak, akkor feltétlenül 
nézzék és hallgassák is meg Sár-
köziné Marika „túravezetését” a 
Tessedik Sámuel Múzeumban 
található Védett Könyvek Gyűj-
teménye világában. Izgalmas 
időutazáson vehetnek részt e-
zeknek az értékes könyveknek 
a birodalmában. Önök is hallani 
fogják, hogy Marika minden 
mondata arról árulkodik, mi-
lyen közel állnak szívéhez ezek 
a meglett korú, különleges 
könyvek. 

Erikának és kis csapatának 
munkájából csak néhány dolgot 
említettem meg, jóval sokrétűbb 
mindaz, amit olvasóikért tesz-
nek, és amit legnagyobb örö-
münkre 2018-ban országosan is 
elismertek. Elnyerték a Minő-
sített Könyvtár címet.

És végül, két személyes em-
lékemet is meg szeretném 
osztani Önökkel, kedves könyv-
tárba járók, ami nemcsak en-
gem, hanem a családomat és a 

barátaimat is ezekhez az Angya-
lokhoz kötnek. Szeretett édes-
anyám is a könyvtár folyó-
iratainak és könyveinek lelkes 
olvasói közé tartozott, de rend-
szeres látogatója volt a könyvtár 
programjainak, előadásainak is. 
Édesanyám nemcsak a könyvek 
szeretetéért és a már oly sokat 
említett igényes kultúráért járt 
ide, hanem azért az Angyali 
csapatért is, akik mindig határ-
talan szeretettel, odafigyeléssel 
vették őt körbe, valahányszor 
belépett a könyvtár ajtaján. A 
másik személyes emlékem Eri-
káról és kollégáiról, akik mindig 
nyitottak voltak a mi ötleteinkre 
is, és mindig lehetőséget adtak, 
segítettek azok megvalósí-
tásában, legyen szó könyvbe-
mutatóról vagy helytörténeti tú-
ráról. Barátaimmal, Árvai Ani-
kóval, Molnár-Budai Barba-
rával, Molnár Jánossal és Fodor 
Györggyel, szerettük volna 
mindezt megköszönni egy Jóté-
konysági irodalmi esttel, amit a 
könyvtárért szerveztünk. Célun-
kat, a legnagyobb örömünkre, a 
könyvtárba járó, az itt dolgozó 
csodálatos embereket, Angya-
lokat szerető olvasók segítsé-
gével el is értük.

Drága Erika, én és barátnőm, 
Árvai Anikó nevében is kívá-
nom Neked, hogy pedagó-
gusként ugyanannyi örömben, 
szeretetben legyen részed, mint 
amennyit könyvtárvezetőként 
kaptál a hozzátok járó olvasók-
tól. A Te szavaiddal zárom 
soraimat, amit nem olyan rég 
mondtál nekem, és ami eddigi 
munkásságod mottója is volt: 
„Nincs is nagyobb öröm szá-
momra annál, mint amikor egy 
gyermek kezében könyvet lá-
tok.” 

Tomasovszkiné Dányi Csilla

Angyalok márpedig vannak!
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Olvasni jó!
A Városi Könyvtár júliusi 

könyvajánlója

árjuk Önt is új könyveinkkel, állandó szolgáltatásainkkal, Vrendezvényeinkkel, melyről tájékozódhat honlapunkon: 
www.szarvasikonyvtar.hu

Könyvajánló a VÁROSI  KÖNYVTÁR újonnan beszerzett 
könyveiből:

Ismeretterjesztő irodalom:
Akrilfestés – Festőiskola – Lépésről lépésre
Aradvári-Szabolcs M.: Menopauza – Változó kor – változó 
szükséglet – 57 recept és étrendi ajánlás
Atkin, J.: Kerámiakönyv kezdőknek és haladóknak
Forward, S.: Mérgező anyósok és apósok
Stull, K.: A hengerezés kézikönyve
Szederkényi O.: Irodalmi Popikonok – párosinterjúk

Szépirodalom:
Brown, C.: A Magnólia Fogadó
Davis, F.: A mestermű
Dick, P. K.: Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal?
Fisher, K.: Nem titok, amit ketten tudnak
Maas, S. J.: Crescent city – Föld és Vér háza 1.
Neuhaus, N.: Gonosz farkas

Gyermekirodalom:
Balázs Á.: A csavargó kisautó és más mesék – Mesék 
örökmozgóknak
Bardugo, L.: Shadow and Bone – Árnyék és csont
Comini, C. & Mosca, R.: Bűntény a Tyúkhúsleves utcában – Sherlock 
Dog, a magándetektív
Csukás I.: Mirr-Murr kalandjai IV. – Mirr-Murr nyomoz Budapesten
Csukás I.: Sün Balázs – gyerekversek
Kiss J. Á.: Kórház az osztályteremben – Abszolút töri sorozat

Elérhetőségek: Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár      
5540 Szarvas, Vajda P. u. 26. Pf. 108. - Tel.: 66/312-745

E-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com
Nyitva tartás: H – K – Cs – P: 8.30-18 h, Sze: 14-18 h, Szo: 9-14 h

Múzeumok Éjszakája

Mesés fényvarázsban 
úszott a Mini Magyarország

Szombat szürkülettől egészen éjfélig valóságos zarán-
doklatok indultak a városból és a könyék nyaraló-
telepeiről a Mini Magyarország makettparkba. A 

hatalmas érdeklődés nem volt véletlen, hiszen egy évvel 
ezelőtt a pandémia következtében elmaradt a makettpark 
egyik legnépszerűbb rendezvénye, a Múzeumok Éjszakája.

Ezúttal minden kedvezett: hamisítatlan júniusi éjszaka kitűnő 
időben, gyorsan és egységesen működő pénztárszolgálat, 
tökéletesen működő büféautomata a makettpark bejárata mögött, 
sőt mi több, egy popcornos is felütötte standját az arborétumi 
főbejárat közelében. És szúnyog, szúnyog minden mennyiségben, 
de ez itt megszokott, hiszen természetvédelmi terület lévén 
szigorúan tilos a légi vámpírhad gyérítése. Helyette maradtak a 
hagyományos szúnyogirtó sprayk, kenőcsök és a villámgyors kezek. 
Utóbbiak folyamatos ténykedése vélhetően több ezer hősi halott 
szúnyogot eredményezett az éjszakában.

Ami a makettpark csodáit illeti, a fák fényfestése ezúttal is 
lenyűgözte figuratív és nonfiguratív alkotásokkal a látogatókat. 
Villogtak is az okostelefonok szünet nélkül, hogy mindenki 
megörökítsen pár pillanatot ebből a varázslatból, ebből az évente 
egyszer visszatérő páratlan csodából. Emellett a hagyományok 
jegyében fényfüzérbe lampionok és mécsek fényébe öltöztek a 
makettpark várai, kastélyai és templomai. A kisvonatok pedig 
díszkivilágításban robogtak, zúgtak a síneken. Minden fényvarázst 
az interaktív elemek egymásba fonódó és egymással versengő 
zenéje ötvözte. Így például a kolozsvári Szent Mihály-templom 
harangszava belezúgott a munkácsi vármakett Rákóczi indulójába, 
ahogy a Cifra-palota gyerekdal is összeolvadt az Operaház 
makettjéből szárnyaló Háry betéttel. Már ismerősen felzengett a 
kassai Szent Erzsébet-székesegyház harangja, versengve a 
Krasznahorka büszke várával. Sorolhatnók tovább.

S a látogatók dicséretére legyen mondva, senki sem tolakodott, 
mindenki – kicsik és nagyok – boldog volt, hogy a Mini 
Magyarország makettpark megőrizve tradícióit, kötelező maszk-
viselet és oltottsági papírok nélkül állt közönsége rendelkezésére. S 
erre a szombati hatalmas sikerre mintegy rímelt, hogy a Múzeumok 
Éjszakája előestjén vette át Bukovinszky Béla, a Mini Magyarország 
makettpark szülőatyja és tulajdonosa a „szarvasi Oscart”, Szarvas 
Város Barátai Körének Szarvasért érdemérme arany fokozatát. A 
pesti slágerrel szólva. „Micsoda éjszaka volt!”.

- Szenes János -
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Erdő aljnövényzete lángolt 
Öcsödnél

Mintegy nyolcezer négyzetméternyi területen égett egy erdő 
aljnövényzete és nyárfapihe csütörtök délután Öcsöd határában, 
amely egy tanyát veszélyeztetett. A tüzet villanypásztor-szerelés 
közben kipattant szikra okozta. A kunszentmártoni és a szarvasi 
hivatásos tűzoltók három vízsugárral, puttonyfecskendővel és 
kéziszerszámokkal számolták fel a káreseményt.

* * *

Autó motortere égett Szentesen

Még a múlt keddi esti órákban történt az eset a Kurca-parti 
városban. Kigyulladt egy személyautó motortere Szentesen, a Petőfi 
utcában. A tűzesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik 
két vízsugárral eloltották a lángokat.

* * *

Tűz az üdülősoron

Egy faépület teraszának berendezési tárgyai égtek június 25-én 
reggel Békésszentandráson, a Keresztháti üdülő soron. A tűz nem 
terjedt át a főépületre, sem a melléképületre. A szarvasi hivatásos 
tűzoltók vízsugár segítségével a tüzet eloltották, majd a területet 
átvizsgálták. A tüzet feltételezhetően egy elektromos szúnyogirtó 
okozta. Az esettel kapcsolatban senki sem sérült meg.

* * *

Előállítás Kunszentmártonban

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra állították elő azt a férfit, 
aki közúti ellenőrzés során a vele szemben alkalmazott 
alkoholteszteren pozitív értéket produkált. A 22 éves férfi 2021. 
június 24-én 21 óra 50 perc körül személygépkocsival közlekedett 
Kunszentmárton belterületén, amikor a rendőrök ellenőrzés alá 
vonták. A jogsértő személy vezetői engedéllyel nem rendelkezett. A 
rendőrség járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt 
indított eljárást.

* * *

Elfogás Gyomaendrődön

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrjárőrei 2021. június 23-án 22 
óra 15 perc körül a lakásán elfogtak egy gyomaendrődi férfit. Ellene 
orgazdaság miatt a Gyulai Törvényszék Büntetés-végrehajtási Cso-
portja adott ki elfogatóparancsot. A 41 éves férfit a nyomozók 
őrizetbe vették.

* * *

Kávégépet tört fel, a járőrök 
elfogták

A szentesi rendőrök néhány órán belül elfogtak egy helybeli férfit, 
aki italautomatából vitt el pénzt a Kurca-parti városban. Lopás miatt 
kell felelnie.

A megalapozott gyanú szerint a 27 éves férfi 2021. június 19-én 
éjszaka ment be a belvárosban lévő autóbusz-állomás várótermébe. 
Mivel senki sem volt az épületben, úgy döntött, hogy feltöri az ott 
elhelyezett kávéautomatát. Felfeszítette a gép burkolatát, ezután a 
pénztároló rekeszből több ezer forintot vett ki és távozott. A 
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központjába 2021. június 22-én délelőtt, az automatát 
üzemeltető cég képviselője tett bejelentést az esetről.

A helyszínre érkező járőrök adatgyűjtésbe kezdtek, a közeli 
térfigyelő kamerák felvételei alapján néhány órán belül azono-
sították, elfogták és a rendőrkapitányságra előállították a felté-
telezett elkövetőt. Kihallgatásán a férfi elismerte a tettét, vele 
szemben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétség megala-
pozott gyanúja miatt indult eljárás.

* * *

Pillanatnyi figyelmetlenség 
vezetett tragédiához

Közlekedési balesetben meghalt egy 10 éves gyermek Békés 
megyében. A kisfiú egy autó hátsó ülésén utazott és leejtette a 
mobiltelefonját. A kocsi vezetője hátranyúlt, fel akarta venni a 
készüléket, de ekkor letért az útról és fának ütközött. A rendőrség az 
ügy vizsgálatát befejezte.

Békés megyében, Szarvas külterületén, 2020. december 21-én 18 
óra 30 perc körül letért az útról és fának ütközött egy 
személygépkocsi. Hárman ültek benne, egy 10 éves kisfiú utazott 
hátul, a jobb első ülésen ült az édesanyja, a kocsit pedig a nő 
élettársa vezette. A gyermek leejtette a mobiltelefonját, a férfi fel 
akarta venni azt. A jobb kezével hátranyúlt, de ekkor néhány 
másodpercig nem az utat nézte. A fiú édesanyja, amikor meglátta, 
hogy az út balra kanyarodik, szólt az élettársának, hogy vigyázzon. 
Ekkor a férfi visszanézett, de már elmentek jobbra és nem tudta 
visszakormányozni a kocsit az útra, nekiütköztek egy fának. A 
gyermek súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd 2021. 
január 30-án meghalt. Édesanyja és a férfi könnyű sérüléssel 
kerül tek kórházba.  A Szarvas i  Rendőrkapi tányság a 
személygépkocsi vezetőjét halálos közúti baleset gondatlan 
okozása vétség elkövetésével gyanúsítja. A nyomozás vizsgálati 
szakaszában a rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket 
elvégezte és az ügy iratait 2021. június 21-én továbbította az 
ügyészségre.

A történtek kapcsán a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet 
arra, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem. Egy 
szabálytalanság, hiba miatt pillanatok alatt súlyos baleset, tragédia 
történhet, amelyet utóbb nem lehet meg nem történtté tenni. Ezért 
kérik a járművezetőket és a gyalogosokat, hogy közlekedjenek 
figyelmesen, szabályosan, óvatosan! Vigyázzanak magukra, 
utasaikra és legyenek tekintettel közlekedő partnereikre is!

…. hogy mindenki hazaérjen!
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A nevelés és környezete –
Az energetika pedagógiai kultúrája

Új tanulmánykötettel 
jelentkezett

a Gál Ferenc Egyetem

AGál Ferenc Egyetem 2021-ben kutatási programot 
indított a környezettudatosság pedagógiájának 
gyakorlatáról. A kutatási programot a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatta. Ne-
velés és környezete – az energetika pedagógiai kultúrája 
címmel jelent meg a Gerhardus Kiadó gondozásában a 
kutatási programot összefoglaló és bemutató tanul-
mánykötet.

A Gál Ferenc Egyetem ESZK Társadalompedagógiai Tanszéke – 
Dr Kozma Gábor rektor, tanszékvezető főiskolai tanár  vezetésével, 
a GFE Marczell Mihály Speciális Pedagógiai Kutatócsoportjának 
koordinálásával és a GFE Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorlóóvoda, illetve a GFE Pedagógiai Kara együttműködésével 
átfogó kutatást keretében világította meg az ember és környezete, a 
természeti értékek és a fenntarthatóság témája mellett az energetikai 
fejlesztések lehetőségeit és annak pedagógiai gyakorlatba való 
megjelenítését. A kutatás célja a köznevelési pedagógiai gyakorlat 
és a családi nevelés számára, valamint a pedagógusképzés részére 
ajánlásokat megfogalmazni, jó gyakorlatokat bemutatni, eszközök 
fejlesztését megalapozni.

Az elmúlt időszak környezetpedagógiai törekvései egyértelműen 
a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlata irányába mutatnak. A 
Gál Ferenc Egyetem négy karával és köznevelési, szakképző 
intézményeivel aktív és elismert hazai részese mind a környezet-
pedagógiai gyakorlat alakításának, annak mintáit adva gyakorló-
intézményében, mind pedig a pedagógusképzésben való szüntelen 
fejlesztésének az Egyetem karain folyó pedagógiai programok, 
akciók összehangolásával, az adottságától és körülményeitől 
függetlenül minden gyermekre és fiatalra kiterjedő speciális 
pedagógia eszköztárába foglalásának. A Gál Ferenc Egyetem 
szarvasi Gyermekkert Oktató Módszertani Központjának, a Gál 
Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakor-
lóóvoda ad helyt, összefogva a háromtól tizennégy éves korosztály 
környezettudatosságra és a természeti környezet iránti érzékenység 
fejlődését támogató szakmai törekvéseket, mind a köznevelés, mind 
a pedagógusképzés és továbbképzés gyakorlatában. Az 
Agrárminisztérium Bázisintézményeként az egyetem gyakor-

Stafira Liza 3. a osztályos tanuló rajza

lóintézménye, Békés megye Zöld Óvodáinak szakmai koor-
dinációját is ellátja. Az Örökös Zöld Óvoda és Örökös Ökoiskola 
címmel bíró intézmény kiemelt feladatának tekinti a környezet-
pedagógiai szakmai-módszertani kutatások támogatását, a 
környezeti nevelés pedagógiai gyakorlatának hálózatosítását, mint 
horizontális tudásmegosztó centrum.

A Gál Ferenc Egyetem kiemelt feladatként tekint a terület 
szaktudományos támogatására, arra, hogy a pedagógusképzésben 
résztvevő hallgatók szemléletformálása hatékonyan megvaló-
sulhasson, majd tovább terjesztésre kerülhessen az egyetemi 
tanulmányokat követően is.

A Gál Ferenc Egyetem egyházi felsőoktatási intézményként 
küldetése fontos részének tekinti a teremtett világgal szembeni 
egyéni és közösségi felelősségtartalmainak, mai kihívásainak 
tudományos kutatását és a nevelésben alkalmazható gyakorlatok 
fejlesztését, különös tekintettel a modern társadalom energetikai 
kultúrájának, annak – a nélkülözhetetlen szolgáltatásokban is meg-
jelenő – eredményeit az egyén és a közösségek napi tevékenységek 
szintjére alkalmazni.

A nevelés és környezete – Az energetika pedagógiai kultúrája 
(szerk.: Bíró Gyula), Gerhardus Kiadó, Szeged, 2021. ISBN: 978-
615-5256-97-4/

A kötet itt elérhető:

https://gfe.hu/wp-content/uploads/2019/05/nneveles-es-
kornyezet-e.pdf

https://gyakorloovi-suli.hu/modszertan/

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának

Állásajánlatai
ovábbi információkért kérjük keresse a Békés Megyei TKormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát: 
Szarvas, Szabadság utca 25-27., telefon: (+36) 66/795-104, e-mail: 

szarvas.foglalkoztatas@bekes.gov.hu  Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Kedd: 8:00-12:00, Szerda: 8:00-12:00, Csütörtök: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00.

Állatjóléti asszisztens

Anyagmozgató

Árukiadó

Áruösszekészítő

Bolti eladó

Címkéztető

Csatornaműgép-kezelő

Édesipari termékgyártó

Egyéb építőmesteri 
foglalkozású

Éjszakai recepciós

Építésvezető

Építményszerkezet-szerelő

Építőmérnök

Épület-, építménybádogos

Épületasztalos

Éttermi felszolgáló

Fehér apróhús tisztító

Gépi csontozó

Gépkiszolgáló feladat

Gondnoksági segédmunkás

Intézményi takarító és kisegítő

Italszállító kisteherautó sofőr

Kézi csomagoló (2)

Kézi csontozó

Konyhai kisegítő (3)

Laboráns (minősítés nélkül)

Mérlegképes könyvelő

Mosodás

Pántoló

Pénzügyi ügyintéző

Pincér

Pultos (2)

Raktárkezelő

Raktáros, eladő

Rendszerszervező

Sajtkészítő

Szakács (4)

Számviteli és pénzügyi vezető

Személyi asszisztens

Színesfémöntő

Szociális gondozó, 
szakgondozó

Szoftverfejlesztő

Targoncavezető

Telefonmarketinges

Teleszkópos homlokrakodó 
kezelő

Villamossági szerelő
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Az első lépést 13-án, vasárnap 
tette meg az a negyvenöt diák és 
öt pedagógus, akik útra keltek a 
már hagyományossá vált siófoki 
táborba. Utazásunkat kétszer 
szakítottuk meg: először a Kí-
gyósi csárdánál, ahol meg-
mozgattuk az addigra elgém-
beredett tagjainkat, másodszor 
pedig Dunaföldváron. Megis-
mertük a Duna-part löszfalának 
történetét, felsétáltunk a várhoz, 
megnéztük a Szent Ilona-
templomot – ráférne egy kis 
tatarozás!-, majd folytattuk u-
tunkat Siófokra. Megérke-
zésünk után azonnal kimentünk 
a strandra: sajnos nem fürdeni, 
mert a viharos erejű szél elvitte 
volna a fürdőzőket az északi 
partra! Azonban örömmel lát-
tuk, hogy a tó megvan: a vize 
ugyanolyan vizes, mint tavaly, 
kissé zavaros az erős széltől, a 
hőmérséklete nem csábított a 
megmártózásra – de ott volt! 
Hatalmasan, háborgóan, gyö-
nyörűen – mert a mienk! A 
szálláshely elfoglalásának izgal-
mas percei után a gyerekek 
„eltűntek”, ment mindenki fel-
fedezni a szálló nagy udvara 
nyújtotta lehetőségeket. Volt 
belőlük bőségesen: a pályák 
(foci, röpi, kosár), a pingpong-
asztalok, billiárd, csocsó, stb. Az 
első és az utolsó éjszaka általá-
ban kritikusan szokott eltelni, 
mégis kipihenten vágtunk neki 

a hétfői programnak: evangé-
likus templom, Siófok bel-
városa, Kálmán Imre sétány. Az 
ebéd, majd a csendespihenő 
után irány a part, a bátrabbak 
már fürödtek, a többiek napoz-
tak, kártyáztak, beszélgettek. Az 
esték majdnem mindig egyfor-
mán, de kellemesen teltek, ki-ki 
a kedve szerint használhatta a 
meglévő lehetőségeket.

Kedden a szokottnál koráb-
ban keltünk útra. Az egész 
napos túra reggelén Tesco-
reggelit kapnak a gyerekek, 
amelynek mindig nagy sikere 
van. Majd irány a Kis-Balaton, 
pontosabban a Kányavári-szi-
get. Itt található a tizenhárom 
állomásos Búbos vöcsök-tan-
ösvény, melyet természetesen 
végig jártunk. Mivel a sziget a 
madarak (és a szúnyogok!) pa-
radicsoma, így, hogy ne csap-
junk nagy zajt, kisebb csapa-
tokban oldották meg a gyere-
kek az állomásokon található 
ismertetőtáblák segítségével az 
előre kiadott feladatlapot. A 
közel 1,5 km-es útvonal hossza 
néhány csoportnak majdnem a 
duplájára sikerült, mivel jól 
elrejtették az állomásokat, így 
keresgélni kellett. Hazafelé 
megálltunk Balatonszemesen, 
ahol a nagy magyar színész-
rendező, Bujtor István és fél-
testvére, Latinovits Zoltán sírja 
előtt egy perces csenddel adóz-

tunk emléküknek. Az esti Ma-
gyarország-Portugália meccsen 
szinte az egész tábor szurkolt, 
sajnos, mint tudjuk, mindhiába.

Szerdán a város főterén álló 
Víztoronyba mentünk fel, a 
kilátás most is olyan szép volt, 
mint eddig, annál is inkább, 
mivel a felső szint lassan kör-
befordul, így minden irányban 
gyönyörködhettünk a tájban. A 
hőmérséklet fokozatos emelke-
désével együtt a víz is egyre 
melegebbé vált, így az ebéd 
utáni csendespihenő után már 
szinte mindenki bement a víz-
be, egy kiadós fürdőzéssel 
„teljesítve” az aznapi progra-
mot. Este közös filmnézés volt. 
Ha Balaton, akkor egy Bujtor-
film: Az elvarázsolt dollár. A film 
a ’80-as évekbe vitt vissza 
bennünket, így a gyerekek egy 
sor olyan dolgot láthattak – 
autók, ruhák, hajviselet -, ami 
számukra már ismeretlen.

Csütörtökön délelőtt ismét 
buszra szálltunk, és irány Bala-
tonfűzfő! Persze, hogy a bob-
pálya! Három bátortalan kispaj-
tástól eltekintve mindenki él-
vezettel „vágtázott” végig a 
kanyargós pályákon, amint azt a 
csoportba küldött fényképek is 
alátámasztják. A szokásos 
délutáni fürdőzés már igazi ká-
nikulában telt el, kipirulva, 
kellemesen elfáradva érkeztek 
be a strandolók a szálláshelyre. 
A vacsora után meggyújtottuk a 
tábortüzet szalonnasütéshez. 
Jónéhányan éltek is a lehető-
séggel: sütöttek szalonnát, kol-
bászt, vagy mindkettőt, majd 

jóízűen elfogyasztották. Végül a 
tábortűz füstjét a Balatonban 
moshatta le magáról, aki Tibi 
bácsi és Misi bácsi vezetésével 
egy esti fürdőzésre vállalkozott.

Pénteken délelőtt a bepakolás 
után egy búcsúséta a városban, 
majd ebéd és egy viszontlátásra 
intéssel elköszöntünk a szállás-
tól, a várostól, a Balatontól.

Bízom abban, hogy mindenki 
jól érezte magát, hogy a ba-
rátságok elmélyültek, hogy új 
barátságok kötődtek, hogy 
megismerhettük egymást olyan 
oldalról is, amelyre iskolai kere-
tek között nincs lehetőség.

Szeretnék köszönetet mon-
dani az iskola vezetésének, 
hogy lehetővé tették a tábor 
megtartását, kollégáimnak, Szil-
vi néninek, Misi bácsinak, Ba-
lázs bácsinak és Tibi bácsinak, 
akik mindent megtettek, hogy a 
gyerekek kellemesen érezzék 
magukat, lássanak, tanuljanak, 
új élményekre tegyenek szert. 
Köszönöm Zoli bácsinak, aki 
biztonságosan elvitt bennünket 
a kényelmes busszal minden 
programunkra. Végül, de nem 
utolsó sorban köszönöm a szü-
lőknek, akik ránk bízták gyer-
mekeiket – volt, aki sokad-
szorra, volt, aki most először. 
Köszönet érte!

Bencsik Tiborné
táborvezető

Benka Gyula Evangélikus 
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola

145 770 lépés a Balaton partján

Ez bizony sok! Még több is lehetett volna! De végéhez 
ért a táborunk, így sajnos búcsút kellett inteni a ma-
gyar tengernek. No de kezdjük az elején!
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Országos döntő
az online térben

Ki hitte volna, hogy az idei tanévben sem 
találkozhatnak a legszebben beszélő diákok a 
Kazinczy-versenyen? A rendhagyó területi 

versenyen már sejthető volt, amit az Anyanyelvápolók 
Szövetsége alelnöke, Kerekes Barnabás megfogalmazott, a 
versenyt meg kell tartani, ha a szokásostól eltérő módon 
is. A Szép magyar beszéd verseny nem maradhat el!

Kisújszállás az idei tanévben is házigazdája volt a megméret-
tetésnek, kiváló szervezéssel, informatikai háttérrel támogatták a 
versenyzőket, akik a szokásos módon egy szabadon választott és 
egy kötelező szöveget mutattak be a zsűri tagjainak.

Győri Dorina Örkény István Újszülött fiamhoz írott értekezés 
anyanyelvünk egynémely sajátosságáról, valamint Nyíri Péter 
néhány gondolat Széphalomról című írásának felolvasásával mérte 
össze tudását a döntőbe jutottakkal.

Iskolánk végzős tanulója szép beszédével bronz minősítést 
szerzett az országos versenyen!

A Kazinczy-jelvényt a ballagási ünnepségen vehette át tehetséges 
diákunk, aki a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban folytatja ta-
nulmányait.

Felkészítő tanára, Hovorkáné Hegedűs Hajnalka az Anya-
nyelvápolók Szövetsége Emlékérmét és Elismerő Oklevelét kapta 
munkája elismeréseként.

Reméljük, Dorina a középiskolás évek alatt is folytatja a 
versenyzést!

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka
magyartanár

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Országos helyezés a Kutató 
Gyerekek Tudományos 

Konferenciáján

Több év kitartó munkája és kutatása most elérte a 
célját, Pozderka Nándor 7.a osztályos tanulónk 
pályamunkájával 2. helyezést ért el a Kutató Gyere-

kek Tudományos Konferenciáján.

Szívből gratulálunk Nándinak, hogy 
kitartásával és szorgalmával öregbítette 
iskolánk hírnevét!

Felkészítő tanára: Gazsóné Gugolya 
Beáta.

Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda 

és Alapfokú Művészeti Iskola

A programok minden este 19 órakor kezdődnek.
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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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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (III.21. – IV.20.)
Kiváló üzleti lehetőség kínálkozhat szá-
modra a napokban, semmiképpen se 
utasítsd vissza a lehetőséget. Olyan 
dolgot kínálnak számodra, mely hosszú-
távra megalapozhatja a jövődet. Csalá-
dod azonban félt egy esetleges veszte-
ségtől, megpróbálhatnak lebeszélni a 
befektetősről, észérvekkel azonban 
meggyőzheted őket!

BIKA (IV.21. – V.20.)
Amennyiben párkapcsolatban élsz, úgy 
némi feszültség okozhat gondot közte-
tek. Ráadásul olyan dolog miatt alakul ki 
a konfliktus, amely egy harmadik sze-
mélyre vonatkozik, csupán merőben el-
lentétes a véleményetek a helyzetről. 
Jobban teszitek, ha nem avatkoztok 
más dolgába, s így hamar lenyugszanak 
a kedélyek. Ha még keresed a másik fe-
led, akkor inkább a flörtök helyeződnek 
középpontba.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Légy toleráns ezen a héten, mert jó-
indulatodat könnyen kihasználhatják, s 
türelmedet próbára teszik. Ha mégis 
sikerül valakinek átlépnie az elég hatá-
rát, akkor abból komoly veszekedés ala-
kulhat ki. Így csak Te lehetsz az, aki tu-
datosan visszafogod magad, s még ak-
kor is lenyeled a sértéseket, amikor má-
sok már rég visszavágtak volna!
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
A most következő napok a feszültségek, 
kellemetlenségek, rosszkedv ideje le-
het. Indokolatlanul belekötsz másokba, 
s ezek után úgy érzed, ők a hibásak a 
kialakult helyzetért. Alapjában sem vagy 
túl szelíd ember, de most elvesztheted 
az önkontrollt. Csütörtökre rosszkedved 
a tetőfokára hághat. Itt az ideje, hogy 
sürgősen szabadságra menj, és kipi-
hend magad.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Néhány kellemetlen probléma nehe-
zítheti meg ennek a hétnek a napjait. Jól 
végzed el a munkád, de van valaki, aki 
kicsit irigy a tehetségedre, előmene-
teledre, ezért megpróbál némi gondot 
okozni neked. Nem tud sokat tenni elle-
ned, és a környezetedben dolgozó em-
berek továbbra is kedvelnek és kiállnak 
melletted.

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Ezen a héten gondolataid a pénz és 
anyagi ügyleteid körül forognak. Nem 
úgy alakultak dolgaid mostanában, mint 
ahogy arra számítottál, s ennek eredmé-
nyeképpen többet is költöttél, mint kellett 
volna. Ez a probléma most lép előtérbe, 
hisz amire igazán kellene, most nem jut. 
Ha teheted, ne kölcsönkéréssel vagy 
hitellel old meg a gondodat, keress más 
utat! Ahhoz, hogy kilábalj ebből a prob-
lémás helyzetből, alapos átgondolt-
ságra van szükség.

 MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Bármi áron szeretnéd elérni céljaidat, s 
ennek érdekében, akár a tisztességes-
ség útjáról is letérsz. Nincs ezzel prob-
léma, amennyiben másoknak nem oko-
zol ezzel gondot. Vigyázz, mert lépé-
seiddel támadási felületet nyújtasz 
ellenfeleidnek, s problémáid adódhat-
nak meggondolatlanságodból. Most 
nem célszerű belevágnod semmilyen 
kétes ügyletbe.
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Nem érzed jól magad ezen a héten, úgy 
gondolhatod, mintha valami betegség 
bujkálna benned. Pedig ez nem beteg-
ség, csupán általános rosszkedv, mely 
mostanra fizikai tüneteket is produkál 
állandó kedvetlenség, fejfájás, fáradé-
konyság formájában. Ideje, hogy kipi-
hend magad, melyre jó lehetőséget kínál 
a hétvége. Tölts sok időt családoddal, 
barátaiddal.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Hatalmas benned a tettvágy, meg aka-
rod mutatni az egész világnak, hogy al-
kalmas vagy mindenféle feladatra, me-
lyet rád akarnak bízni. Teljesen igazad 
van, de arra figyelj oda, hogy ne vállald 
túl magad, mert a végén a feladatok egy 
részét nem tudod kellőképpen elvégez-
ni, s problémáid adódhatnak.

BAK (XII.22 – I.20.)
Szenvedélyes ember vagy, de ezekben 
a napokban mégis úgy érzed, jobb, ha 
nem mutatod ki érzelmeidet. Márpedig 
vannak olyan családtagok, barátok a 
környezetedben, akiknek szükségük 
lenne arra, hogy néha érezzék, fontosak 
neked. Ne fogd vissza magad, időszerű 
lenne egy-két komolyabb beszélge-
tésbe belevágni. Ha problémáid vannak, 
ne dugd homokba a fejed, azzal nem 
tudsz semmit megoldani.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Valaki felbosszanthat a napokban, s ez 
még a hétvégédre is kihat. Nem volt 
igaza az illetőnek, Te, pedig a megle-
pettségtől szinte szóhoz sem jutottál. 
Azonban mivel nem reagáltál az ügyre 
azon nyomban, így azt már később se 
tedd meg, csak újabb konfliktus kere-
kedhet a dologból. Nehéz lesz, de 
próbáld meg elfelejteni az esetet! 
Péntekre már jelentősen javulhat lelki-
állapotod.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Váratlan anyagi segítség érkezhet éle-
tedbe, ami bizony épp jókor jön. Bánj 
óvatosan a pénzzel, ne költs elhamar-
kodottan és meggondolatlanul. Inkább 
tedd be a bankba, jól jöhet később. A 
hétvégére meghívást kapsz, ne utasítsd 
vissza, jó muri lehet belőle. Különösen a 
párkeresők figyeljenek lehetőségeikre. 
Olyan találkozásban lehet részed, mely 
egy életre megválaszolhatja a hogyan 
tovább kérdését.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Július 2-től 8-igJúlius 2-től 8-igJúlius 2-től 8-ig

1271. július 2-án V. István magyar és II. Ottokár cseh király 
követei megkötötték a pozsonyi békét.

1971. július 3-án, Párizsban elhunyt Jim Morrison (született 
James Douglas Morrison, Melbourne, Florida, 1943. de-
cember 8.) amerikai énekes, dalszövegíró és költő, a The 
Doors zenekar frontembere.

1934. július 4-én hunyt el Marie Curie lengyel származású, 
francia fizikus és kémikus, aki 1903-ban fizikai Nobel-díjat, 
majd 1911-ben kémiai Nobel-díjat is nyert.

1934. július 4-én vésték fel George Washington arcmását az 
amerikai Dél-Dakota államban található Rushmore-hegy 
emlékművébe. A hegy oldalába négy jelentős amerikai 
elnök arcmását vésték: az elsőjét, George Washingtonét, a 
harmadikét, Thomas Jeffersonét, a tizenhatodikét, Abraham 
Lincolnét és a huszonhatodikét, Theodore Rooseveltét.

1770. július 5-7. között zajlott a csezmei (törökül: Çeşme) 
tengeri csata (az 1768—1774-es orosz-török háború egyik 
jelentős összecsapása), melyben az orosz tengeri haderő 
legyőzte a török hadiflottát.

1996. július 5-én született a világ első testi sejtből klónozott 
emlőse, Dolly birka († 2003. február 14.).

1170. július 6-án írt levelében III. Sándor pápa (1159–1181) a 
saját kizárólagos jogkörébe vonta a szentté avatási 
eljárásokat, amely pápai jogköröket később 1243-ban IV. 
Ince (1243–1254) pápa törvényerőre emelt.

1320. július 6-án kötött házasságot I. Károly király 
(1308–1342) Piast Erzsébettel (1305–1380), aki meghatározó 
szerepet játszott az ország bel- és külpolitikájának későbbi 
alakulásában, kulturális életében. I. Károly (Róbert) ud-
varában Erzsébettel együtt számos lengyel nemes is érkezett. 
A házasság a két ország közötti kapcsolatokat erősítette.

1971. július 6-án, New Yorkban elhunyt Louis Armstrong 
(szül. New Orleans, Louisiana, 1901. augusztus 4.) amerikai 
dzsessztrombitás, énekes, zenekarvezető, a dzsessztörténet 
egyik legnagyobb és legismertebb alakja.

1220. július 7-én celebrálta Langton érsek Canterburyben 
Szent (Becket) Tamás maradványainak áthelyezését a 
Canterbury-i katedrális főoltárának hátsó részében kiala-
kított pompás ereklyetartóba. Messik Miklós szerint a 
mártírhalált halt szent exhumálásánál magyar egyházi 
méltóságok is jelen voltak.

1540. július 7-én született Szapolyai János Zsigmond erdélyi 
fejedelem, Szapolyai János fia.

1871. július 7-én, Pesten elhunyt Flór Ferenc (szül. 
Váradolaszi, 1809. október 10.) orvos, orvosi szakíró, hon-
véd alezredes, az 1848–49-es szabadságharcban a had-
ügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetője, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1621. július 8-án, Château-Thierry-ben megszületett Jean de 
La Fontaine († Párizs, 1695. április 13.) francia író és költő. 
Magyarországon elsősorban állatmeséi révén ismerik.

1704. július 8-án, Gyulafehérváron fejedelemmé kiáltották ki 
II. Rákóczi Ferencet.

1946. július 8-án, Keszthelyen elhunyt Lovassy Sándor (szül. 
Abony, 1855. október 28.) ornitológus, biológus, akinek 
Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik 
című műve Fekete István Tüskevárjában is feltűnik Tutajos 
olvasmányaként.
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Visszaáll a korábbi 
szabályozás az 

idegenforgalmi adóban
Magyar Közlöny 107. számában megjelent az egyes, a Aveszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról 
szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, amely alapján 2021. július 1. napjától 
visszaáll a korábbi szabályozás, azaz idegenforgalmi adóban adókö-
telezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Szarvas város közigazgatási 
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2009. (XII. 
18.) idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete alapján az adó 
mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

A bevallásban fel kell tüntetni a 18. év alatti (törvényi mentesség) és 70. 
évét betöltött vendégek (önkormányzati mentesség) által eltöltött ven-
dégéjszakák számát, de az idegenforgalmi adót beszedni tőlük nem kell.

A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha tárgy hónapban az eltöltött 
vendégéjszaka száma nulla.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a 
tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást 
benyújtani az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontjában 
foglaltaknak megfelelően. Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. 
alpontja szerint az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy 
beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására 
nyitva álló határnapig, vagyis a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig fizeti 
meg.

Az idegenforgalmi adót Szarvas Város Önkormányzata 10402142-
21423475-03090000 számú Idegenforgalmi adó számlája javára kell 
megfizetni.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Zsákos hulladék a „volt 
SZÁT-os kazánháznál”

„Tisztelt Polgármester Úr!

A I/774-32/2021. számú Szabadság út Agrár Rt. mögötti 
kazánháznál kihelyezett zsákos hulladékra vonatkozó bejelentőlap 
kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

2021. június 10. napján a kazánház előtt a 4 db kommunális 
gyűjtőedényzet mellé 6 db fekete zsák, papírdoboz, kitépett 
zöldhulladék volt kihelyezve. A zsákok tartalma pet-palackok, 
építési törmelék, ételtartó dobozok, a papírdobozokban az Agrár Rt. 
iratai. A DAREH-vel folytatott egyeztetés szerint az ott működő 
pénzintézetek és vállalkozások rendelkeznek hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződéssel, azonban szelektív gyűjtőedényzettel 
egyik sem. Valamennyi vállalkozással személyesen egyeztettem, és a 
mai napon az ügyfélszolgálaton a szelektív gyűjtőedényeket 
átveszik és mindenki a saját zsákos hulladékát a kazánháztól 
elviszi. Jelenleg minden zsák gazdára talált, tehát külső ráhordás 
nincsen. Amennyiben a jövőben mégse rendeződik a helyzet, akkor 
vadkamera kihelyezésére kerül sor. Az épület tövében lévő gyom 
eltávolításáról is gondoskodnak. A kazánház előtti gyom kiirtására 
8 napos teljesítési határidővel felszólítottam a tulajdonosokat, 
valamint az ÁFÉSZ-t is az Árpád tövében kinőtt gyomok kiirtására.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

Szarvas, 2021. június 11.
Tisztelettel:
Aszódi Éva

osztályvezető”
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A nyári szünidőben a helyi buszjárat keddi és pénteki napokon közlekedik!
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORHajótöröttekHajótöröttekHajótöröttek

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. július 8-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Június 25.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Mielőtt ütsz, ne az asszonyra gondolj, hanem az 

anyósodra!”. Nyertesünk: Barta Lászlóné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Gyümölcs-
saláta 

különleges 
alkalmakra
Hozzávalók: 1 sárgadinnye, 

3 kajszibarack, 2 kopaszba-
rack (nektarin), 8-8 szem 
málna és szeder, 5 dkg piros 
és fekete ribizli, 1-2 evőkanál 
méz, 1,5 dl vodka vagy rum / 
vagy 1,5 dl gyümölcslé, cit-
romfű.

A sárgadinnyét kettévágjuk, a 
belsejét kivájjuk. A gyümölcsö-
ket megtisztítjuk, a barackokat 
feldaraboljuk. Mindkét dinnye-
héjba teszünk a gyümölcsökből 
meg a sárgadinnye kikapart 
belsejéből is. Meglocsoljuk a 
savasságuktól függő mennyi-
ségű mézzel, és vodkával vagy 
rummal bolondítjuk. Ha gyer-
mekeknek kínáljuk, akkor alko-
hol helyett gyümölcslét öntsünk 
bele. Fél órára a hűtőszekrénybe 
tesszük, hogy lehűljön, majd cit-
romfűvel díszítjük, és lehet is 
fogyasztani.

- Apu... találtam egy elveszett 
labdát.

- Honnan tudod, hogy elve-
szett?

- Hát a gyerekek az udvaron 
még most is keresik...

* * *

A tanár megkérdezi a kislány 
anyjától:

- Mondja, honnan örökölte a 
kislánya azt a hatalmas tudás-
szomját?

- A tudást tőlem, a szomját az 
apjától!

* * *

- Az én vejem áldott jó ember! - 
dicsekszik az anyós a vendé-
geknek - Mindenhová elvisz...

A vő rezignáltan teszi hozzá:
- Ez igaz. De a mama minden-

honnan visszatalál.
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