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FIGYELEM!

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAMKöszönő levél Békéscsabáról

Tisztelt Polgármester Úr!

ékés megye polgárai nevében köszönetemet és elisme-Brésemet fejezem ki Önnek, valamint az önkormányzatnál 
foglalkoztatott valamennyi kollégájának a koronavírus 

járvány alatti eddigi helytállásukért.
Az elmúlt időszakban különösen fontos volt az állampolgárok 

hiteles tájékoztatása, mely a felelős döntéshozatal biztosítéka volt. A 
világjárvány elleni küzdelem középpontjában a védőoltások és 
azok szervezése korábban nem tapasztalt összefogást ered-
ményezett a megyében a védekezésben részt vevő szervek között. 
Az Ön által tanúsított együttműködés elengedhetetlenül szükséges 
volt ahhoz, hogy közösen felül tudtunk kerekedni a pandémia 
okozta kihívásokon.

Külön köszönöm, hogy a veszélyhelyzetben Önre ruházott 
rendkívüli önkormányzati döntési jogkört a település lakosságának 
érdekeit szem előtt tartva, rendeltetésének megfelelően, jogszerűen 
gyakorolta.

Mindazonáltal továbbra is számítok az Ön és kollégái együtt-
működő segítségére a járvány elleni védekezésben, az oltásra tör-
ténő regisztráció támogatásában, az oltások szervezésében.

További szakmai munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok, 
és kérem, hogy tolmácsolja a fenti köszönetemet a munkatársai 
részére.

Békéscsaba, 2021. június 18.
Nagyrabecsüléssel és tisztelettel:

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott

A Forgút Bt. a kivitelező

A békéscsabai illetőségű Forgút Bt. a kivitelezője annak a két 
barna idegenforgalmi táblának, amely az M44-es mentén jeleníti 
meg Szarvast, mint a Történelmi Magyarország közepét. A két tábla 
vállalkozási díja 1.384.300 forint.

* * *

Jön a Kéktúrázás napja

A Magyar Természetjáró Szövetség az idén október 9-én rendezi 
meg a Kéktúrázás napját. Mivel Szarvasi is a „kék nyomvonal” 
közelében fekszik, az eseményről előzetesen Tasy Márk szövetségi 
igazgató nevében Szőke Viktor szakági titkár tájékoztatta Babák 
Mihály polgármestert. A rendezvény országos kommunikációja 
nyár végén indul.

* * *

Okleveles köszönet

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata nevében Soha Attila 
polgármester oklevéllel köszönte meg a Závoda Ferenc fémjelezte 
szarvasi csapat részvételét a Tiszazugi Önkormányzatok Főző-
versenyén, amelyet június 26-án rendeztek. 
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Boldog Névnapot!

Július 9-én Lukrécia

Július 10-én Amália

Július 11-én Nóra, Lili

Július 12-én Izabella, Dalma

Július 13-án Jenő

Július 14-én Örs, Stella

Július 15-én Henrik, Roland

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Július 9-én
Pingvin Patika

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

Július 10-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Július 11-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Július 12-től 15-ig
Borostyán Gyógyszertár

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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Aranykönyv
„Egyetlen dolgom e földön a szeretet.”

„
- Victor Hugo -
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Háziorvosok és 
gyermekorvosok, valamint 

a védőnők heti jelentése
2021. június 30., szerda 10.00

szarvasi gyermekorvosok múlt szerda óta nem kértek Amintavételt, és nincs tudomásuk megbetegedésről. A 
védőnői szolgálatnak sincs tudomása fertőzött csecsemőről, 

gyermekről Szarvason.

A szarvasi felnőtt háziorvosok többségének tájékoztatása szerint 
az elmúlt egy hét alatt ~2 mintavételt kértek, melynek eredménye 
negatív lett. Kórházban covidos megbetegedés miatt jelenleg nincs 
szarvasi beteg. Halálesetről az elmúlt egy hétben nincs tudomásuk.

A napi feladatok ellátása mellett a védőoltások továbbra is 
folyamatosak a háziorvosoknál, elsősorban második oltásra 
érkeznek az emberek.

Összességében a mintavételi és az esetszámok továbbra is 
csökkenő tendenciát mutatnak.

A háziorvosok heti tájékoztatója nem, vagy nem minden esetben 
tartalmazza azon eseteket, amikor a beteg értesíti és hívja ki a 
mentőszolgálatot.

Vigyázzunk magunkra és másokra!

Szarvas, 2021. június 30.
Krivik Viktor

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Támogatás a „Kis esti zene a 
Zenepavilonban” sorozatnak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 7 millió 500 ezer forinttal 
támogatja Szarvas „Kis esti zene a Zenevapilonban” sorozatát.

* * *

Szünidei gyermekétkeztetés

Az önkormányzat a nyári szünidőben folyamatosan biztosítja a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, határozottan halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére a déli meleg főétkezést a Gyermekélelmezés 
Rákóczi úti ebédlőjében naponta 11.30 és 12.30 között. A július 1-től 
23-ig terjedő időszak 17 munkanapján 80 gyermek, míg július 26-tól 
30-ig – öt munkanapon – 90 gyermek részesül az ellátásban. Az 1810 
adag meleg étel értéke adagonként 517 forint, összességében 1 
millió 80 ezer 570 forint. Az ellátás a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére történik.

* * *

Lezárult

Flender Zsolt projektvezető arról tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy elfogadták a Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program záró 
projektjének fenntartási jelentését.

Már elérhető a NAV új, 
eVÁM webalkalmazása 

021. július 1-jén az Európai Unióban megszűnik az 2unión kívülről érkező, 22 euró értéket meg nem 
haladó áruk áfamentessége. Értéktől függetlenül 

áfát kell fizetni e termékekre, és vám-árunyilatkozatot kell 
benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A NAV 
ezért új, webes felületen teszi lehetővé a vám-áru-
nyilatkozatok online benyújtását.

Az új uniós szabályok szerint 2021. július 1-jétől az Európai Unión 
kívülről érkező, 22 euró értéket meg nem haladó árukra vám-
árunyilatkozatot kell benyújtani, és utánuk áfát is kell fizetni. 150 
eurós összeghatárig az áruk behozatala továbbra is vámmentes 
marad, az alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivizek, 
továbbá a dohány és a dohánytermékek kivételével.

A megrendelt küldemények legnagyobb része előreláthatólag 
nagy e-kereskedelmi platformokról fog érkezni, akik bejelent-
keztek az IOSS-rendszerbe (Import One Stop Shop). Ezzel 
jelentősen egyszerűsítik a vámadminisztrációt, hiszen az IOSS-
rendszerben működő kereskedők az áfát már a vásárlás pilla-
natában beszedik a vásárlótól, és automatikusan fizetik meg azt az 
adóhatóságnak.

Ha valaki olyan webshopból vásárol, ami nem tagja az IOSS-
rendszernek, akkor a postai szállítmányozóknak egy különleges 
szabályozás (SA – Special Arrangement) keretében lehetőségük van 
arra, hogy automatikusan elvégezzék a vámkezelést, és utána 
szállítsák ki a csomagot. A postai szolgáltató a vámkezelésért külön 
díjat is felszámíthat.

Ha a vásárló úgy dönt, hogy maga szeretné a vámkezelést intézni, 
erre is lehetősége lesz.

A magánszemély címzettek 2021. július 1-jétől a NAV új, eVÁM 
webes felületén keresztül is benyújthatnak vám-árunyilatkozatot. A 
vámkezelés ebben az esetben díjtalan. A vámkezelt termék áfája 
(legtöbb esetben 27 százalék) az eVÁM portálon bankkártyával 
vagy átutalással is megfizethető.

Az eVÁM webfelület olyan küldeménynél használható, amely 
behozatala nem tiltott, vagy engedélyköteles, értéke pedig nem 
lépheti túl a 150 eurót. A címzettnek érvényes ügyfélkapu-
regisztrációval kell rendelkeznie, és a csomag megérkezése előtt 
értesítenie kell a szállítócéget is – például a Magyar Postát vagy a 
gyorspostai szolgáltatót – arról, hogy a webes felületen saját maga 
szeretné a vámkezelést intézni. Az eVÁM portál lehetőséget biztosít 
arra is, hogy az ügyfél a vám-árunyilatkozatait tervezetként 
elmentse, és a beküldést egy későbbi időpontban végezze el.

2021. július 1-jétől tehát a magánszemély ügyfelek az eVÁM 
felületen is kitölthetik a vám-árunyilatkozatot, és – miután ezt az 
igényüket a postai szolgáltatónak, annak weboldalán jelezték – 
vámkezelési díj nélkül intézhetik az Európai Unión kívülről érkező, 
150 eurót meg nem haladó értékű áruk vámkezelését. 

További információk: 
https://www.nav.gov.hu/nav/internetes_vasarlas
https://evam.nav.gov.hu

NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága
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Június utolsó hetében 24. alka-
lommal rendeztük meg a nyári 
gyerektáborunkat a református 

templomban. Három csoportban 
foglalkoztunk a gyerekekkel: óvo-
dás, iskolás és ifis korcsoportban.

A 8 órai gyülekező után reggeli tornaként 
Pintér Béla zenéjére táncoltunk, utána ének 
tanulás következett, melyet Molnár János 
vezetésével a Refi Band segített. Három 
szép és szövegében is tartalmas éneket 
sikerült elsajátítani a gyerekeknek, me-
lyeket a vasárnapi táborzáró istentiszteleten 
a gyülekezetnek is elénekeltek. Hadd álljon 
itt az egyik ének szövege példaként:

Bárhogy is volt, hiszem győzni fogunk,
hisz nem a saját erőnkből harcolunk.
A sereg élén ott áll a Fővezér,
Aki volt, Aki van, Aki örökké él.
Az élet olyan, mint egy nagy csatatér,
a harcban dől el az, hogy ki mennyit ér.
Itt nem sokat számít a hírnév, a lájk,
csak a térdünkön állva megvívott csaták…

Ez a dal is remekül illeszkedett Nehémiás 
történetéhez, melyet a táborban dolgoztunk 
fel. Nehémiás társaival együtt Istentől kapott 
megbízást a lerombolt Jeruzsálem, és a 

kiszolgáltatott nép Istenben való bizal-
mának újjáépítésére. Egyszerre kellett a 
külső és a belső ellenséggel megküzdeniük. 
Úgy építették a város falait, hogy egyik 
kezükben a kopja, másik kezükben a 
vakolókanál volt. Megtanulhatjuk tőle, hogy 
Isten úgy is fel tud és fel akar használni min-
ket a saját és mások életének, hitének fel-
építésében, hogy közben a külső ellenség 
gúnyol, akadályoz, a belső kísértések pedig 
azt súgják nekünk, hogy úgysem fog 
sikerülni. Nehémiásnak sok rágalommal, 
merénylet kísérlettel szemben kellett meg-
védenie magát. 

A gyerekeknek és nekünk is meg kell 
tanulnunk megvédeni magunkat a rossz-
indulatú támadásokkal szemben úgy, hogy 
közben nem vesszük fel az ellenség 
fegyvereit, hanem az Isten fegyvereivel 
harcolunk. Ezek a „térdünkön állva meg-
vívott csaták”. Nehémiás is mielőtt harcba 
indult volna imádságban kérte Istentől, 
hogy adjon neki hitet, erőt, bölcsességet, és 
mindazt, ami a feladata elvégzéséhez 
szükséges. Az Efézusi levélben olvashatjuk, 
hogy miből áll az Isten fegyverzete, melyet 
magunkra kell ölteni, ha győzni akarunk. 
Ezek a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a 
Lélek kardja, amely az Isten beszéde. Az 
Isten beszéde pedig a Biblia. Mivel ez nem 

könnyen érthető olvasmány, ezért segítünk 
a gyerekeknek – és amennyiben igénylik a 
felnőtteknek is – a Szentírás értelme-
zésében, többek között az ilyen nyári 
táborok alkalmával is. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a jövő évi táborunkba a 
tanév befejezése után, és addig is gyüle-
kezeti alkalmainkon.

Pentaller Attiláné gyülekezeti tag

„Bárhogy is volt, hiszem győzni fogunk…”
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Közlemény
ájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS TNonprofit Zrt. 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 köszön-
jük!

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Tisztelt Szarvasi Lakosok!
elhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város Önkor-Fmányzata a 2020/2021-es tanév nyári szünetében ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetést biztosít 2021. június 16. napjától 

2021. augusztus 31. napjáig 54 (ötvennégy) munkanapon keresztül.
Ebéd átvételének helyszíne: Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit 
Kft. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.)

Ebéd átvételének időpontja: 11.30-12.30 óra között.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző sk.
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Összegzoo, avagy 
gondoltatok egy NTP-s 

tanulmányi út margójára

2021 júniusának elején a javuló járványügyi adatok 
lehetővé tették, hogy a tanéven átívelő tehetség-
segítő programunkat méltóképp és az előző évek 

hagyományainak megfelelően le tudjuk zárni. A mate-
matikai, a természettudományos és a digitális kompeten-
ciák erősítését szolgáló tehetségsegítő programjaink 
zárása rendszerint egy kétnapos, a tanév foglalkozásainak 
anyagát szintetizáló tanulmányi út az ország valamelyik 
tájára.

Két évvel ezelőtt a fővárost, a 
Dunakanyart és a Budai-hegye-
ket vettük célba, a tavalyi őszön 
– többszöri, COVID miatti 
halasztás után – pedig Pécsett 
és a Mecsekben zártuk az 
akkori pályázati évet. Az idén 
pedig Kelet-Magyarország, a-
zon belül is Debrecen és főképp Nyíregyháza voltak a két napos 
utazásunk célállomása.

A járványügyi intézkedések miatti korlátozások és zárva tartások 
kissé átszabták az eredeti terveinket, de így is tartalmas, 
természettudományos és kultúrtörténeti értékeket felvonultató, 
azokat váltogató két napot hagyhattunk magunk mögött június 7-én 
és 8-án. Az első nap délelőttjét Debrecenben kezdtük, ahol a 
Debreceni Református Nagytemplom minden zegét és zugát 
megmutatta rendkívül profi és elhivatott idegenvezető. A Nagy-
templom után a szomszédos Református Kollégium Múzeumában 
folytatódott a programunk, melynek befejeződése után elindultunk 
a tanulmányi út fő célja, a Nyíregyházi Állatkert, ismertebb nevén a 
Sóstó Zoo irányába. Aki már járt itt, tudja, hogy az állatkert 
megtekintése egész napos program, mi ezt kétszer félnapos 
időegységként terveztük meg és valósítottuk meg. A kontinensek 
szerint szerveződő állatvilágot önállóan, tanári instrukciók szerint 
járták be a tanulók. A csoportokra osztott diákközösség valamennyi 
egységének az első nap délutánján és a második nap délelőttjén is is 
egy megadott és egy szabadon választott földrész élővilágát kellett 
felderítenie, valamint voltak közösen megvalósított programelemek 
is (pl. fókashow). Az éjszakát egy közeli tölgyerdőben lévő, 
rendkívül barátságos szállodában töltöttük, majd másnap foly-
tatódott a délutáni program, a ZOO-beli kalandozás. Délután, 
hazafelé tartván, ismét visszatértünk Debrecenbe, ahol az Agóra 
Tudományos Élményközpontban egy előadás (Zenélő villámok) 
megtekintése után kipróbálhattuk az összes interaktív játékot.

A két napos tanulmányi út a pandémia miatt– a tavalyi évhez ha-
sonlóan – meglehetősen nehezen jött össze, de végül a vártnál 
sokkal több élményt és felfedezést tartogatott. A természettu-
dományos ismeretek befogadása mellett (ahogy a pályázati év fog-
lalkozásain is) nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítésre, 
közösségfejlesztésre is, hiszen valamennyi természettudós tudja, a 
felfedezés alapja a csapatmunka.                                           Benka

Szarvasi  siker a 
kertbarátoknál

Néhányan a szarvasi Tessedik Sámuel Kertbarát Kör 
tagjaiból 2021. július 3-án részt vettünk a Ki mit 
főz? nemzetközi rendezvényen Makón, ahol a 

különböző finomságokat rangos zsűri értékelte.

Ennek az eseménynek a makói Brúder János Kertbarát Kör volt a 
szervezője Sarró Mihály elnök vezetésével. Már többször volt 
szerencsénk ott lenni, magyarok, szlovákok, románok és szerbek 
társaságában, és mint mindig, most is jól éreztük magunkat. 
Elnökünknek, Mótyán Tibinek, az igazán szarvasi módra megfőzött, 
remek  birkapörköltje I. díjas lett.  Jókat falatoztunk belőle, 
köszönjük.

Medvegy Mihályné Ani
kertbarátköri tag
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Ipari mennyiségű házi 
finomságnak kelt lába

Lopás vétsége miatt emelt vádat és próbára bocsátás intézkedés 
alkalmazását indítványozta a Szarvasi Járási Ügyészség egy 51 éves 
kevermesi nővel szemben, aki egy gyomaendrődi szálláshely 
kamráját fosztotta ki.

A sértett egyéni vállalkozóként Gyomaendrődön üzemelteti 
vendégházát. Szállásként a lakóház főépületét adja ki, de az 
ingatlanhoz tartozó melléképülethez már nem kapnak kulcsot a 
szállóvendégek. A vádlott 2020. április 23-án egyedül jelentkezett 
be a vendégházba, és az ilyenkor szokásos regisztrációt követően 
elfoglalta a szállást. A nő a szálláshelyen tartózkodása során, 2020. 
április 30-a és 2020. május 04-e közötti időszakban az ingatlanon 
lévő melléképület kamrájába bement, majd onnan jogtalan 
eltulajdonítás céljából elvitt 40 kg súlyú, 136.000 Ft értékű házi 
szalámit, 10 kg súlyú, 25.000 Ft értékű házi kolbászt, 12 kg súlyú, 
14.400 Ft értékű házi fehér szalonnát, valamint 7 kg súlyú, 16.800 Ft 
értékű házi, füstölt, pácolt szalonnát, mindösszesen 192.200 Ft 
értékben. A vádlott az általa jogtalan eltulajdonítás céljából elvett 
élelmiszerek egy részét gyermekével a helyszínen közösen 
elfogyasztotta, míg az eltulajdonított húskészítmények másik 
részének sorsa ismeretlen maradt. A kár nem térült meg.

* * *

Dulakodás a kocsmában

Garázdaság vétsége miatt emelt vádat és próbára bocsátás 
intézkedés alkalmazását indítványozta a Szarvasi Járási Ügyészség 
egy 57 éves gyomaendrődi nővel szemben, aki egy italmérőben 
tanúsított erőszakos magatartást.

A családi okokból kifolyólag, hozzátartozója elvesztése miatt 
rossz idegállapotban lévő vádlott 2020. február 8-án 10 óra 20 perc 
körüli időben megjelent az egyik gyomaendrődi italmérőben, ahol 
ekkor többen tartózkodtak. Az enyhén ittas állapotban lévő vádlott 
nehezményezte, hogy néhány perccel korábban unokaöccsét nem 
szolgálták ki, ezért trágár kifejezéseket használva szidalmazta a 
pultosnőt, hangosan kiabált, majd bement a pult mögött található 
kiszolgáló részbe, és ott dulakodni kezdett a pultossal, akinek arcát 
és orrát többször megkarmolta. A vádlott kb. 20 percen keresztül 
tanúsított erőszakos viselkedésének a bántalmazott pultos 
telefonon tett bejelentése alapján helyszínre érkező rendőrök 
vetettek véget.

* * *

Garázdaság Szarvason

Garázdaság miatt intézkedtek a rendőrök 2021. július 4-én délelőtt 
Szarvason, a Hunyadi utcában.

Egy család több tagja megjelent egy ház előtt, és egy közösségi 
oldalon történt üzenetváltás miatt be akartak menni az ott lakó 
ismerősükhöz. Betörték a ház utcára néző ablakát, benyomták a zárt 
kaput, megrongálták az épület bejárati ajtaját és fenyegették, szi-
dalmazták a nőt. A garázdaság bűntett elkövetésével gyanúsítható 
három nőt és két férfit a rendőrök előállították, kihallgatták, közölük 
egy férfit őrizetbe vettek.

* * *

Megkárosított, hitegetett egy 
férfit, büntetőeljárás indult ellene

Interneten keresett ritka motoralkatrészeket egy Békés megyei 
férfi. Valaki felhívta és megígérte neki, hogy beszerzi amire 
szüksége van, de ez nem történt meg annak ellenére sem, hogy 
előre fizetett. A rendőrök a csalás gyanúsítottját azonosították és az 
ügyének vizsgálatát befejezték.

Motoralkatrészeket szeretett volna vásárolni 2019 novemberében 
az interneten egy Békés megyei férfi. Különböző fórumokba írta be, 
hogy mikre lenne szüksége. A bejegyzései alapján kapcsolatba 
került egy férfivel, aki megígérte neki, hogy a viszonylag ritkának 
számító alkatrészeket Olaszországból beszerzi.

Előre kért 77 ezer forintot, amit a nagyszénási férfi el is küldött, a 
megvásárolt dolgokat azonban nem kapta meg. Többször váltott 
üzenetet és videóhívásban is egyeztetett az eladóval, de utóbb 
kiderült, hogy az idegen csak hitegette őt, nem intézett semmit. Volt, 
hogy azt állította, már feladta a csomagot, de az erről szóló 
igazolásról nem tudott fotót küldeni. Máskor arra hivatkozott, hogy 
külföldön van, ezért nem tud intézkedni, de amint hazaér, feladja a 
csomagot.

Több hónap után azonban elismerte, hogy nem szerezte be az 
alkatrészeket, de a pénznek csak kevesebb, mint a felét küldte 
vissza. Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrei azonosították a 
csalással gyanúsítható 39 éves jáki férfit, aki kihallgatásán elismerte, 
hogy a pénzt megkapta, de nem teljesítette azt, amiben a 
nagyszénási férfivel megállapodtak.

A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges 
eljárási cselekményeket elvé-gezte és az ügy iratait 2021. július 2-án 
továbbította az ügyészségre. 

* * *

Ittas sofőr Kunszentmártonban

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2021. június 30-
án 19 óra 30 perc körül Kunszentmárton belterületén, amikor a 
rendőrök ellenőrizték.

A jármű vezetőjével szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív 
értéket mutatott, ezért további mintavétel céljából előállították a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra. A 30 éves férfi vezetői 
engedéllyel nem rendelkezett.

* * *

Ittas hajókázás

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 2021. 
június 27-én 9 óra 45 perc körül Csárdaszállás közelében, a Sebes-
Körös folyón.

Egy kishajó vezetőjénél jelzett pozitív értéket az alkoholszonda. A 
rendőrjárőrök a 41 éves férfit orvosi vizsgálatra, mintavételre vitték, 
majd elvették a jármű vezetéséhez szükséges engedélyét és 
büntetőfeljelentést tettek ellene. 
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KOMÉP munkálatok
Június 16-30. között

Június 16-án Medvegy Zoltán irányításával padkarendezés tör-
tént a Táncsics utcában. Járdajavításra került sor a Kórházdűlőn, a 
járdalapok vonatkozásában. Meleg aszfalttal kátyúztak a város 
belterületén. Folytatódott az elhasználódott KRESZ-táblák cseréje a 
Vasút utcán és a Rét utcában.

Huszárik Nóra irányításával játszóeszközök kihelyezésére került 
sor a Székely Mihály téren.

Parczen Benedek irányításával gépi fűkaszálás volt a Szabadság 
17-nél, a Vasút 40-nél, a TÜZÉP saroknál, a Dr. Melich János utcán és 
a Hársfa-ligetnél. Cserjét metszettek és gallyaltak a Vízi Színháznál a 
Petőfi utcán.

Debreczeni Erika irányításával egynyári és planténer kézi és gépi 
öntözés történt.

Június 17-én meleg aszfalttal kátyúztak a város belterületén. A 
Vasút utcán folytatódott az elhasznált KRESZ-táblák cseréje. Épületet 
bontottak a Virágos utcában.

A Székely Mihály téren és a Zöldpázsit játszótéren játszó-
eszközöket helyeztek ki.

Gépi fűkaszálás volt az Állomás téren, az Orosházi úton. 
Gallyaltak a Petőfi utcán, fát vágtak az Erzsébet-ligetben. Muskátli 
kandeláber öntözés történt. Virágágyást gyomláltak az OTP előtt. 
Gyomlálták a Deák Ferenc utca cserjéit. Egynyáriak pótlására került 
sor.

Június 18-án parkolót építettek tört betonból a Rózsa utcában. 
Gépi fűkaszálás volt az Erzsébet-ligetben. Kézi és gépi öntözés 
történt a város területén.

Június 21-én meleg aszfaltos kátyúzás volt a város belterületén. 
Gépi fűkaszálásra került sor a Kazinczy Ferenc után az Újtemetőben, 
a Jókai 107-nél, a Jókai lakótelepen. Egynyáriakat öntöztek kézi és 
gépi erővel a város területén.

Június 22-én murvakővel javítottak burkolatot a Széchenyi 
utcában. Gépi fűkaszálás történt a Jókai lakótelepen, a békés-
szentandrási városbelépőnél, a Halász parkolónál, a Ciprus ligetben 
és a Pepi sétányon. Sövényt vágtak a Kazinczy Ferenc utcán.

Egynyári felületeket öntöztek géppel a város területén. 
Egynyáriakat gyomláltak.

Június 23-án folytatódott a meleg aszfaltozás a város belterületén 
és a murvaköves burkolatjavítás a Széchenyi utcában. A Bajcsy 
lakótelep előtt javították a díszburkolatos járdát.

Gépi fűkaszálás volt a híd rézsűn, a ligeti és a MOHOSZ úton, a 
Bajcsy lakótelepen és a barna háznál. Egynyári felületeket öntöztek 
a város területén. Gyomlálták a Fő tér kiemelt ágyását.

Június 24-én meleg aszfalttal kátyúztak a város belterületén. Gépi 
fűkaszálás folyt a cigány temetőben, a Béke lakótelepen, a Hunyadi 
lakótelepen, a ligeti úton és a HAKI hídnál. Sövényvágás történt a 
vásártéri játszótéren.

Egynyári felületeket öntöztek gépi és kézi erővel a város területén.

Június 25-én folytatódott a meleg aszfaltos kátyúzás a város 
belterületén. Napelemes lámpát szereltek fel a Vízi Színházhoz.

Gépi fűkaszálás történt a fürdővel szembeni területen, az Ápolási 
Osztálynál, az Üdülősétányon a Fenyő saroknál, a Széchenyi 2-nél 
és a Bethlen lakótelepen.

Sövényt vágtak a Kazinczy utcán és a Béke utcán. Egynyári felü-
leteket öntöztek a város területén. A Bíróság előtti kiemelt ágyást 
gyomlálták.

Június 28-án a Benka 29-nél meghibásodott útpálya bontása és 
helyreállítása történt. Folytatódott a Bajcsy lakótelep előtti dísz-
burkolatos járda javítása. Meleg aszfalttal kátyúztak a város 
belterületén.

A Zöldpázsit téren és a Székely Mihály téren ütéscsillapító homok 
szállítása és terítése történt.

Gépi fűkaszálás volt a MÉN telepnél, az Orosházi úton. Sövényt 
vágtak a Szabadság úton, a Petőfi utcán és a Jókai lakótelepen.

Muskátli kandeláber és egynyári felületek gépi öntözése volt a 
város területén. Kőedények gyomlálása volt.

Június 29-én folytatódott a meleg aszfaltos kátyúzás a város 
belterületén.

A Zöldpázsit téren gyomlálták az ütéscsillapítót, sövényt vágtak és 
játszóeszközöket javítottak.

Gépi fűkaszálás folyt az Inkubátorháznál, a vásártéri mázsaháznál, 
az orosházi úton, a Petőfi utcán és a Zrínyi utcában. Favágás történt 
a Szabadság úton. Egynyári felületeket öntöztek a város területén. 
Városszerte öntözték a planténereket.

Június 30-án meleg aszfaltos útjavítás volt a Jókai 13. és a Jókai 6. 
előtt. Aszfaltozás a Turul Vendéglő előtt. Gépi fűkaszálás történt az 
Erkel téren, a Kacsatónál. Gallyalták a Kossuth utcai hársakat. 
Gyomlálták a Mittrovszky-kastély előtti cserjesort. Gépi és kézi erős 
öntözés történt a város területén. Gyomlálták a Takarék előtti 
ágyásokat. Gyomlálták a Lengyel-palota háromszögét és a Sza-
badság-Dózsa sarkot.

* * *

Az útkezelési munkákat Medvegy Zoltán, a kertészetet Parczen 
Benedek és Debreczeni Erika, a játszótéri munkákat Huszárik Nóra 
irányította.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Keller Gergő Európa legjobbjai 
között

A Poznanban rendezett junior és U23-as kajak-kenu Európa-
bajnokság K-4 500 méteres döntőjében Keller Gergő – Bátor György 
tanítványa – Kövesdi Patrik, Mizsér Márk és Hidvégi Hunor 
társaságában bronzérmes lett az orosz és a német egység mögött.

* * *

Polgármesteri köszönet

A Képviselő-testület legutóbbi – egyben a pandémia utáni első 
ülésén – Babák Mihály polgármester megköszönte dr. Melis János 
címzetes főjegyzőnek és kollégáinak – a hivatali apparátus 
egészének – folyamatos és eredményes munkáját a korlátozások 
alatti időben.

* * *

Nem épül önkiszolgáló 
autómosó a Csabai úton

A Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztálya elutasította egy nagykanizsai érdekeltségű cég aziránti 
kérelmét, hogy a Csabai út 9. szám alatti 3578/2 hrsz.-ú ingatlanon 
önkiszolgáló autómosót és porszívó állomást építhessen.

* * *

Eckert Roland a döntőben 
játszott

A közelmúltban rendezték Budapesten az amatőr teniszezők 4. 
Decathlon ATT Tour egyszettes mérkőzéseit. A 28 fős mezőnyben 
Eckert Roland, a Szarvasi TC OB II-es játékosa csak a döntőben talált 
legyőzőre a dunaújvárosi Szántó András személyében. Gratulálunk!
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„Let’s have fun together!/ Machen wir 
zusammen spaß!” – „Szórakozzunk együtt!”

Angol-német napközis 
tábor a Gyakorlóban

Idén a nyelvi tematikus tábor június 16-ától 24-éig 
tartott, közel 40 gyakorlós kisdiákot kalauzolhattunk 
a zöldségek, gyümölcsök, színek, számok, ételek 

világába kötetlen, játékos formában. Színezők, szóke-
resők, interaktív feladatok, valamint dalok segítségével 
sajátíthatták el kisdiákjaink észrevétlenül az idegen 
szavakat, majd a közös játékok során gyakorolhatták 
azokat.

Számháborúztunk a ligetben, „krokodilfogó”-t játszottunk, 
énekeltünk, minden nap tartogatott valami újat, premier vetítést a 
Turul Moziban, Luca megható kis története után mindenkinek jól e-
sett a fagyizás. A forróság beálltával a Körösben vagy az uszodában 
hűsítettük le magunkat.

Biciklitúránk a Körös-Maros Látógatóközpontba vezetett, ahol 
mindenki örömmel fedezte fel természet adta kincseinket az 
interaktív kiállításon, mely rengeteg érdekességet rejtett magában. 
Többek között láthattuk a különböző talajrétegződéseket, 
madárlábnyomatokat készíthettünk szárazpecséttel, felismerhettük 
a különböző állathangokat, társasjátékozhattunk. Számtalan él-
ménnyel gazdagodva folytattuk túránkat a tanösvényen az 
állatsimogatóig.

Másnap óriási izgalommal vettük birtokba a piacot, hogy minden 
csoport megvásárolhassa a bevásárlólistáikon németül és angolul 
szereplő gyümölcsöket és zöldségeket, az árusok még görög-
dinnyét, banánt is ajándékoztak a lelkes kis csapatnak. Ebéd után 
terítékre kerültek a saját készítésű zöldség- és gyümölcssaláták.

Az utolsó napon hatalmas buzgalommal indultak a gyakorlósok 
az udvari „kincskereső” játékra, ahol minden csoportnak 16, a saját 
listáján angolul és németül található dolgot kellett összegyűjtenie. A 
tábort a beach-en zártuk közös fürdőzéssel, jégkrémezéssel. És 
hogy a gyermekek milyen jól érezték magukat, beszéljenek 
helyettük a képek.

 A programszervezők

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Megtörtént a telekrendezés

Megnyugtató módon zárult a Gál Ferenc Egyetem és az 
Önkormányzat között a telekrendezés a Tessedik Múzeum 
ügyében. Erről a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Főosztálya tájékoztatta az Önkormányzatot.

* * *

Lótartási ellenőrzések

Aszódi Éva osztályvezető tájékoztatása szerint június 14-16. között 
15 ingatlanon történt hatósági ellenőrzés a lótartás vonatkozásában. 
A Bethlen Gábor utcában és a Damjanich utcában nem találtak lovat. 
Nem találtak lovat a Dózsa utca két ingatlanán sem. A Hunyadi 
utcában és a Kazinczy utcán szintén nem. A Köztársaság utcában 
egy ingatlanról a lótartásból származó trágyát elszállították. A 
Kristóffy György utcában a lótartás körülményei nem feleltek meg a 
jogszabályban rögzített feltételeknek, a tulajdonost kötelezték a 
lótartás megszüntetésére. Nem találtak lovat a Móricz Zsigmond 
utcában, ahogy a Nap utcai két ingatlan ellenőrzésekor sem. 
Ugyanígy zárult a Somogyi utcai egy ingatlan és a Vasút utcai két 
ingatlan ellenőrzése.

* * *

Elszámolás elfogadása

A Magyar Államkincstár elfogadta a Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására kapott 2019-es támogatást 29 millió 957 ezer 281 forint 
összegben.

* * *

Lezárták az ellenőrzést

A Nemzeti Földügyi Központ június 23-án lezárta az Önkor-
mányzat által vagyonkezelt földterületek ellenőrzését. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a földterületek vonatkozásában mindent 
rendben találtak.
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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:

Megemlékezés
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de 
szívünkben élsz és örökre ott maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk

Lestyan Goda Anita
halálának 8. évfordulóján.

Szerettei

Lakossági panaszkezelés
Szarvas Város Címzetes Főjegyzője

Csanádi László képviselő úr részére

Tisztelt Csanádi László Képviselő Úr!

zarvas Város Polgármesteréhez írt, a Szilvafa és a Virágos utcai Sútfelújítással kapcsolatos levelében megfogalmazott kérdéseit 
megvizsgáltuk.

Mint az Ön előtt is ismeretes, a felújítást az Arborétum utca 
felújítása miatt tervezzük, így az egész környék úthálózata felújításra 
kerülhetne, ez a lakók komfortérzetét is nagyban elősegítheti. A 
város egyéb útfelújításához hasonlóan ezért itt is a lakosság 
hozzájárulását kérjük, vagyis a bruttó kivitelezési költség 25%-ának 
befizetését.

Mint már előzőleg többször is tájékoztattuk Képviselő Urat, 
önkormányzatunknak jelenleg nincs módja kivitelezési összeg teljes 
megfinanszírozására, ezért a részletfizetés lehetőségét nem tudjuk 
biztosítani.

A levelében említett vízvezeték kiváltása szintén jelentős 
beruházás, melynek megvalósítására csak abban az esetben van le-
hetőség, ha az pályázati forrásból megoldható. A jelenlegi 
útfelújítást sem a vízvezeték kiváltása, sem az elektromos hálózat 
fejlesztése nem befolyásolja.

A lakossági útépítés vagy felújítás egységes, az útépítési 
rendeletünkben meghatározott szabályrendszer szerint valósulhat 
meg, így az érintett ingatlanok számát helyrajzi szám alapján kell 
értelmezni. Ezt tartalmazza tehát a rendelet, melyet képviselő-
testületünk alkotott meg. Ettől eltérni abban az esetben lehet, ha a 
lakóközösség más módon osztja fel tagjai között a 25%-os önrészt és 
vállalják a teljes rész befizetését egy összegben.

Kérem, szíveskedjen fentiek szerint az érintett lakosokat 
tájékoztatni, és kérem azt is, hogy a kitöltött szándéknyilatkozatokat 
szíveskedjen részünkre visszajuttatni.

Előre is köszönöm intézkedéseit, közreműködését!

Szarvas, 2021. június 22.
Tisztelettel:

Dr. Melis János
címzetes főjegyző
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (III.21. – IV.20.)
Olyan események, dolgok és problémák 
miatt aggódsz, amelyekért nem érde-
melnek ennyi odafigyelést. A hétköznapi 
gondok fokozott erővel nehezednek rád, 
és a mindennapjaidat lehangoltabbá, 
feszültebbé teszik, - talán a nyár vé-
gének közeledése kezd frusztrálni? 
Légy lazább, és könnyebben tudnád 
kezelni az elkerülhetetlen napi bosszú-
ságokat.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Problémás napokat élsz meg, és azt 
veheted észre, hogy környezeted nem 
értékeli kellőképpen, ha megmutatod a 
jó tulajdonságaidat. Mintha minden apró 
jel arra mutatna, hogy csak akkor éred el 
céljaidat, ha a megszokottnál kissé 
erőszakosabb eszközökkel próbálsz 
érvényesülni. Ez marsikus hatás, és 
péntekre jelentősen javul a helyzet. 
Párkapcsolati téren most nem számít-
hatsz komoly változásokra.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Nagyon szeretnél jó hatással lenni kör-
nyezetedre, megtenni minden tőled tel-
hetőt barátaidért, családodért, és ott 
munkálkodik benned a vágy, hogy sok 
mindent ellenőrizz magad körül. Ez akár 
a szerelmi életedben is jelentkezhet, s 
ha eddig nem bukkant fel a gondolataid-
ban a féltékenység, akkor most ez is 
megtörténhet.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Ha változtatni szeretnél munkád, hivatá-
sod területén, akkor ez a hét tökéletesen 
alkalmas mindenféle új ötlet megva-
lósítására. Az akadályok azonban most 
sem kerülnek el, hisz lesznek olyan em-
berek a környezetedbe, akik nem sze-
retnék, hogy érvényesülj. Most mások 
merevségével és rugalmatlanságával is 
meg kell harcolnod. Szerelemben a 
pénteki nap hozhat jelentős fordulatot.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Személyes vonzerőd előnyökhöz juttat-
hat munkád, karriered vagy akár pénz-
ügyek terén, sőt azzal kecsegtet, hogy 
egzisztenciálisan is jobb helyzetbe ke-
rülhetsz. Mindez kisugárzásodnak kö-
szönhető, nyugodtan használd ki az a-
dódó lehetőségeket. Most olyan embe-
reket is megnyerhetsz magadnak, akik 
eddig figyelemre sem méltattak.

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Lenne mit csiszolnod kommunikációdon 
ezekben a napokban. Némileg kifino-
multabb módszerekkel komolyabb sike-
reket érhetnél el, mint amilyeneket most 
alkalmazol. Egészséged tekintetében 
fontos, hogy többet mozogj, mint az el-
múlt időszakban, hisz kissé el is lustultál. 
Menj friss levegőre, találkozz a barátaid-
dal, és ismerkedj, most minden esélyed 
megvan egy új szerelemre, vagy új ba-
ráti kötelékek kialakítására.

 MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Ez a hét hoz jót, kellemetlent egyaránt. 
Két ellentétes erő harcol benned, ami 
sok feszültséget okozhat, melyet kör-
nyezeted számára is közvetítesz. Sze-
retnél dinamikusan és gyorsan haladni 
kitűzött céljaid felé, ám mégis előfordul, 
hogy nincs bátorságod ahhoz, hogy 
kimond, amit gondolsz és érzel. Ez külö-
nösen érzelmi téren okozhat gondokat, 
ha van párkapcsolatod konfliktusokra 
kell számítanod.
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Tele vagy energiával a héten, izzani fog 
körülötted a levegő. Főleg szerelmi, 
párkapcsolati téren számíthatsz izgal-
mas, intenzív fordulatokra, különösen, 
ha még keresed az igazit. Munka 
területén a régóta halogatott dolgokat 
kellene végre lerendezned. Egészsé-
geddel nincs komolyabb probléma, bár a 
hétvége egy kellemetlen égi hatás miatt 
okozhat fejfájást, rosszullétet.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Gyakran elkalandoznak a gondolataid, s 
azon elmélkedsz, hol a helyed a világ-
ban, s mi jelent számodra igazi értéket. 
Úgy érzed környezeted szabályokat és 
korlátokat állít fel számodra, meg a-
karják mondani neked, hogy mit tegyél 
és mit ne. Ne hagyd, hogy irányítsák az 
életedet! Egészséged területén fontos 
szerep jut majd a gyomrod területének.

BAK (XII.22 – I.20.)
Plútó negatív hatására nehézkesen 
kommunikálsz ezekben a napokban. 
Beleesel abba a hibába, hogy nem e-
gészen azt közvetíted a többiek felé, 
amit szeretnél. Talán nehezedre is esik, 
hogy kimutasd feléjük az érzelmeidet, 
vagy ha mégis megteszed, akkor nem 
olyan választ kapsz, amit szeretnél. 
Ezért ne keresd a konfliktusokat, most 
csak te húzhatod a rövidebbet.
-

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Mars és Uránusz kettősének köszön-
hetően benned él a változtatás iránti 
igény, s ez felkavarja lelkivilágodat. Be-
lül feszült vagy, mert nem tudod, mit és 
hogyan kellene tenned ahhoz, hogy rég-
óta áhított céljaidat elérd. Így könnyen 
előfordulhat, hogy hiányzik az életedből 
a szenvedély és a tűz. Belül égsz, de 
energiádat nem tudod megfelelően ki-
használni.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Komoly erőfeszítéseket teszel munká-
dért és egzisztenciádért, amely lassan 
ugyan, de végre megszilárdul, az eddigi 
fáradozásod meghozza gyümölcsét. A 
rengeteg munka és gondok mellett na-
gyon kevés idő marad a családi életed-
re, amely – több okból is - rászorulna 
arra, hogy átgondold, s lépéseket tegyél 
a változtatás felé. Ha még nem találtad 
meg az igazit, péntek nagy fordulatot 
hozhat.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Július 9-től 15-igJúlius 9-től 15-igJúlius 9-től 15-ig

1552. július 9-én halt hősi halált Szondi György.

1711. július 9-én Nagy Péter cár vereséget szenvedett a Prut 

menti csatában.

1993. július 9-én azonosították a Romanovok földi 

maradványait.

1946. július 9-én, a skóciai Forfarban megszületett Ronald 

Belford Scott (ismertebb nevén Bon Scott, † London, 1980. 

február 19.) ausztrál rockénekes, az AC/DC együttes fron-

tembere.

1290. július 10-én hunyt el IV. (Kun) László király. Utódja az 

Árpád-ház utolsó uralkodója, III. András lett.

1509. július 10-én született Kálvin.

1813. július 10-én született Rózsa Sándor.

1871. július 10-én, Párizsban megszületett Marcel Proust († 

Párizs, 1922. november 18.) francia regényíró, esszéista és 

kritikus.

1946. július 10-én világrekordot döntött a magyar infláció.

1030. július 11-én II. Konrád német-római császár 

megtámatja Magyarországot.

1405. július 11-én a Kincses Flotta elindult első útjára.

1819. július 11-én született Reguly Antal néprajzkutató, 

utazó, a magyarországi finnugrisztika egyik legelső, és 

kiemelkedő képviselője.

1920. július 11-én született Yul Brynner orosz származású 

Oscar-díjas amerikai színész.

1995. július 11-én kezdődött a szrebrenicai mészárlás 

kezdete.

1846. július 12-én, Pesten megszületett Szekrényessy 

Kálmán († Budapest, 1923. december 28.) úszó, szerkesztő, 

író, repülőgép-konstruktőr, több sportág hazai megho-

nosítója, az MTK alapítója, a Balaton első átúszója.

1521. július 12-én I. Szulejmán török szultán hada elfoglalta 

Zimony várát.

1896. július 13-án, Bonnban elhunyt August Kekulé (szül. 

Friedrich August Kekule, Darmstadt, 1829. szeptember 7.) 

német elméleti vegyész, egyetemi tanár, a szerves kémia 

történetének nagy alakja, a benzolgyűrű szerkezetének 

elméleti kidolgozója.

1954. július 13-án hunyt el Frida Kahlo, mexikói művésznő.

1789. július 14-én, Párizsban elfoglalták a Bastille-t, kitört a 

francia forradalom.

1917. július 14-én Finnország kikiáltotta függetlenségét.

1989. július 14-én temették el a Mező Imre úti temetőben 

Kádár Jánost.

1099. július 15-én az első keresztes háborúban a keresztény 

seregek elfoglalták Jeruzsálemet.

1846. július 15-én nyitották meg Magyarország első 

közforgalmú gőzvontatású vasúti pályáját, a Pest–Vác-

vasútvonalat, a mai Budapest–Szob-vasútvonal elődjét.

1921. július 15-én, Ragályon megszületett Király István († 

Budapest, 1989. október 19.) magyar irodalomtörténész, 

országgyűlési képviselő (1971-től), a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja. 



14 2021. július 9.

A „Lila fecskék” a Gál Ferenc 
Egyetem Szarvasi Gyakorló 
Általános Iskola és Gyakorló-
óvoda óvodai intézményegysé-
gének évek óta működő nagy 
hagyományokkal rendelkező 
tehetséggondozó műhelye, 
ahol a gyermekek a rendsze-
resen szervezett foglalkozáso-
kon lehetőséget kapnak ön-
kifejező képességük fejleszté-
sére rajzolás, mintázás és kézi-
munka területeken. A tehetség-
gondozó programba, olyan lo-
kálpatrióta népi kismesterséget 
életben tartó szakemberek be-
vonását is fontosnak tartjuk, 
akik egy-egy technika bemu-
tatásával új élményt biztosí-
tanak a műhelyfoglalkozásokon 
részt vevő gyerekek számára. A 
legtehetségesebb tanulóinknak 
a szarvasi Chován Kálmán Alap-
fokú Művészeti Iskola képző – 
és iparművészeti tanszékén van 
lehetőség további tehetséggon-
dozásra. A térbeli-vizuális téren 
kiemelkedő képességű gyer-
mekek alkotásaival rendsze-
resen részt veszünk helyi, regi-
onális, megyei rajzpályáza-
tokon. A tematikájában, tech-
nikájában is eltérő munkákkal 
kiváló helyezéseket és különdí-
jakat tudhatunk magunkénak.

Ebben a nevelési évben a „Lila 
fecskék” vizuális-téri óvodai 
tehetségműhely foglalkozásain 
részt vevő gyerekek olyan 
élmény- és felfedezés központú 
komplex tehetséggondozó 
programban vettek részt, mely 
során a digitális kompetenciáik 
is fejlődtek. A digitális eszköz 
felhasználásával élményköz-
pontúbbá vált számukra a világ 
művészeti alkotásainak meg-
ismerése. Az így szerzett komp-
lex ismeretanyag felhasználá-
sával saját alkotásokat hoz-
hattak létre. A program az Nem-
zeti Tehetség Program keretén 
belül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával 
valósulhatott meg.

A program célkitűzései:
A kiemelkedő képességű, kre-

atív gyermekek felfedezése, 
személyiségük optimális fejlesz-
tése, a gyermekek érzelmeire é-
pítve, az alkotó képességeik ki-
bontakoztatása, megerősítése, 
térbeli-vizuális látásmódjuk fej-
lesztése.

Elfogadás, alkotás, megisme-
rés, önmagára találás, kreatív 
gondolkodásmód fejlesztése.

A program során közös mű-
alkotások elkészítésére is ösz-
tönöztük őket, mely során fej-
lődtek szociális kompetenciáik 
is: kapcsolatteremtés, feladat-
tudat, kommunikáció, feladat-
tartás.

Az alkotó tevékenységek a-
lapvető feltételeként fejlesztjük 
a gyermekek finommotorikáját, 
anyag- és technika ismeretét.

A felismert tehetségígéretek 
motiválása, látásmódjuk kiszé-
lesítése a világ népei kulturális 
örökségének megismertetése 
iránt.

A digitális eszközök segítsé-
gével pedig lehetőséget bizto-
sítunk számukra a különböző 
kontinensen élő népek művé-
szeti alkotásainak felfedezésére, 
így komplex többlet élményt 
adva, inspirálni őket saját mű-
alkotásuk létrehozásában, a már 
ismert eszközök és technikák 
felhasználásával, valamint új 
technikák megismertetésével.

A műhelyfoglalkozásokat kie-
melten projektmódszerrel való-
sítjuk meg. A projekt témák 
kibontakoztatása magával hoz-
za az ötletelés, a kutatás, a vé-
leménykérés, a kételkedés, a 
kísérletezés, a vizsgálódás a 
kipróbálás megannyi pillanatát. 
Az információgyűjtéshez a digi-
tális eszközök által nyújtott 
lehetőségeket használtuk ki 
(tablet, internet, projektor, lap-
top). Az összegyűjtött infor-
mációkat a tableten letöltött 
program segítségével közösen 
megszerkesztve, kedvükre né-
zegethették, inspirálódhattak, 
így gazdagítva tapasztalataikat, 
és digitális kompetenciáikat. A 
program színesebbé tétele, a 
társas együttlétek tartalmasabb 
megélésének céljaként alkalma-
zásra került a zenehallgatás, 
mint inspirálós (az adott kon-
tinensre jellemző zene megis-
merése), relaxációs (alkotó fo-
lyamat közben) módszer. A 
zenehallgatást összekapcsoltuk 
a gyermeki fantázia mobilizá-
lásával. A különböző tájak gye-
rek játékaival is megismerked-
tünk, így még közelebb érez-
hették magukhoz az adott kon-
tinensen élő gyerekek kultúrá-

ját. A játékok során fejlődött 
szociális kompetenciájuk és 
gazdagodott a világról alkotott 
képük.

A program felépítése:
A témák feldolgozását a 

képzeletbeli utazás megtervezé-
sével kezdtük el, megismerked-
tünk a papírmasé technika alap-
jaival és a csiriz természetes 
ragasztó elkészítésével. A közös 
munka során elkészítettük a pa-
pírmasé földgömbünket, ami-
nek a segítségével nyomon tud-
tuk követni, hogy a Föld melyik 
kontinensén kalandozunk.

Az utazásunkhoz járművet is 
készítettünk, léghajót. Tablet se-
gítségével a kutatás, ismeretbő-
vítés módszerét alkalmaztuk, 
melynek eredményeképpen 
megtudtuk, hogy a léghajó felta-
lálása magyar feltaláló szemé-
lyéhez fűződik (Schwarz Dá-
vid). Járművünket papír mozaik 
technikával díszítettünk. Az ins-
pirációt pedig Antoni Gaudi 
katalán építés díszítő technikája 
adta.

Utunk során felfedeztük É-
szak- és Dél – Amerika ősla-
kosainak kultúráját. Először az 
Indiánok egyik jelképével, a 
totem oszloppal ismerkedtek 
meg a gyerekek, majd fonalból 
el is készítették saját totem 
figurájukat.

A gyapjú másik felhasználási 
módjával is találkoztak. A ne-
mezelés technikájának bemu-
tatása után nemezlabdát készít-
hettek a gyerekek, a labda ké-
szítése közben ismereteket sze-
rezhettek Dél-Amerika egyik 
jellegzetes állatáról, az alpa-
káról.

A kalandozást Afrikában foly-
tattuk, a lemenő nap fényében 
az afrikai állatok sziluettjét cso-
dáltuk meg, és meg is festettük 
akvarell papírra. Az új technika 

és anyag bemutatása után a 
gyerekek nagy érdeklődéssel 
készítették el saját alkotásaikat.

Ausztráliában a bennszülöttek 
hagyományos díszítő techni-
káját tableten csodálhatták meg, 
majd saját elképzelés alapján 
díszítették ki Ausztrália őshonos 
állatait, és a bennszülöttek ha-
gyományos fegyverét, a bume-
rángot.

Utazásunkat Ázsiában fejez-
tük be, ahol a papírmerítés kü-
lönleges technikáját próbál-
hatták ki a gyerekek és válto-
zatos gyöngyékszereket készít-
hettek egy lokálpatrióta népi 
kismester segítségével, aki vál-
tozatos ötletekkel látta el a te-
hetségműhelybe járó gyere-
keket.

Az év végén egy kiállítás zárta 
a programot, ahol megcsodál-
hatták az érdeklődők a gyere-
kek által készített alkotásokat. A 
megtekintése során a következő 
generációk is inspirálódhattak, 
az elődeik műveiből. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a 
műhelymunka során megtanult 
technikákat az ide járó gyerekek 
a saját csoportközösségükbe 
visszatérve gyakran elmagya-
rázták, megmutatták az érdek-
lődő társaik számára.

“Csináljon bármit, ami nyito-
gatja szemét és eszét, szaporítja 
tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak 
játszik.

De mi már tudjuk mire megy a 
játék. Arra, hogy e világban 
otthonosan mozgó, eleven eszű 
és tevékeny ember váljék be-
lőle.” - Varga Domokos

Sulyan Eszter
szakvezető óvodapedagógus – 
Gál Ferenc Egyetem Szarvasi 
Gyakorló Általános Iskola és 

Gyakorlóóvoda)

„Lila fecskék a világ körül”

Adigitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, él-
mény- és felfedezés központú, komplex tehetség-
gondozó program megvalósítása.
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Közterületen tett 
intézkedések

június 13-tól 18-ig
Blaskó Péter közterületfelügyelő a Béke utcán ellenőrzött 

gondozatlan zöldterületet. A tulajdonos eleget tett a szóbeli 
figyelmeztetésnek. Ebrendészeti intézkedést tett hatósági ügyin-
tézővel közösen a Honvéd utcában. A Zrínyi utcai gondozatlan 
zöldterület tulajdonosa eleget tett a szóbeli figyelmeztetésnek. 
Szintén eleget tett a figyelmeztetésnek a Tükör utcában a 
szabálytalanul kihelyezett autógumik tulajdonosa. Ebrendészeti 
intézkedés történt a Zrínyi utcában. Szelektív hulladékgyűjtőket 
ellenőrzött a Benkán, a Jókai lakótelepen és a Jókai utcai lakó-
parkban. Rendellenességet nem talált. Rendben találta a Béke la-
kótelepi volt konténer helyét. Továbbra is probléma a Vasútállomás 
előtti gyűjtőben a háztartási hulladék illegális elhelyezése. Nem 
találkozott engedély nélküli árusítással a piac területén. Napi 
rendszerességgel ellenőrizte a Vida-tó környékét. Két alkalommal 
visszaellenőrzött gondozatlan zöldterületet a Dózsa utcán. Egy 
Áchim utcai gondozatlan zöldterület tulajdonosa eleget tett az 
írásbeli felszólításnak.

Janecskó János mezőőr utakat ellenőrzött a II. és III. 
külkerületben, különös problémát nem észlelt. Folyamatos és 
általános ellenőrzést végzett a II. és III. külkerületben. A II. 
külkerületben gondozatlan zöldterületet ellenőrzött vissza, a 
rendbetétel megtörténrt. A III. külkerületben a tulajdonos 
felszólításra rendbe tette a gondozatlan zöldterületet. Közterület-
felügyelővel közös visszaellenőrzéseket végzett a kül- és 
belterületen.

Vajgely Zoltán mezőőr folyamatos ellenőrzéseket tett Mótyó-zug, 
Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornyasor, Kenderföldek 
zártkertekben, tíz esetben tett felszólítást zöldterület gondozására. 
Húsz esetben az említett helyeken eredményes volt a vissza-
ellenrőzés. Kenderföldeken, Nyúlzugban és Szappanos-zugban öt 
esetben intézkedett utak rendbentartása miatt. Az említett 
zártkertekben napi általános ellenőrzést tartott. Nyolc alkalommal 
ellenőrzött Mótyóban és Nyúlzugban póráz nélküli kutyatartás 
kapcsán. Szóbeli felszólítást tett. Illegális szemétlerakást észlelt 
Mótyóban. Intézkedett a szemét elszállításáról a KOMÉP irányában.

Mini Mozdonyok Nagy 
Napja a Mini Magyarország 

Makettparkban
MINI MOZDONYOK NAGY NAPJÁN évről-évre Aegyre több különlegesség  várja a vonatok és a 
vasútmodellek rajongóit.

2021. július 11-én is (vasárnap) hazánk legnagyobb, több mint 

hatszáz méter hosszú szabadtéri modellvasút-hálózatán a 

látogatók egy gombnyomással indíthatják el makettparkunk 

saját mozdonyait, de idén ismét különleges európai 

vendégvonatok érkeznek hozzánk kizárólag erre a napra.

A vonatozás élményét hang hatások teszik teljessé. A 

modellek útja mini hidakon és alagutakon át, a hazai 

vasúttörténet hőskorát megidéző közel tucatnyi vasútállomás 

között vezet a Mini Mozdonyok Nagy Napján, a szarvasi Mini 

Magyarországban.

Igazi kalauzok érkeznek a Vasutasnapra, akik a jegyek 

kezelése mellett kis sípokkal kedveskednek majd a gyere-

keknek. A vasútmodellezés és a vonatok rajongóinak nagy 

napja lesz július 11-én a Mini Magyarország makettparkban.

Hívnak a mozdonyok, vár a Mini Magyarország makettpark!

További információ: Mini Magyarország makettpark

Cím: 5540 Szarvas, I. kk. 9.

Web: http://www.minimagyarorszag.hu/

email: info@minimagyarorszag.hu

http://www.facebook.com/MiniMagyarorszagSzarvas

A programok minden este 19 órakor kezdődnek.
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RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. július 15-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Július 2.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Most épp szundikál, jöjjenek vissza egy óra múlva!”. 

Nyertesünk: Tót Tímea. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Meggyleves
Hozzávalók: 60 dkg meggy, 

20 dkg cukor, 1 citrom, kevés 
szegfűszeg, kétcsipetnyi fa-
héj, csipetnyi só, 2,5 dl tejföl, 
1 dkg liszt, 1 dl vörösbor, 2,5 
dl tej, 1 tojássárgája.

A meggyet kevés vízben, cu-
korral, pici sóval és a fahéjjal 
megfőzzük. Ezalatt elkészítjük a 
habarást: a tejfölt a liszttel és a 
vörösborral összekeverjük, ezt 
hozzáadjuk a főtt meggyhez. Jól 
behűtve tálaljuk.

Egy skót farmer életbiztosítást 
köt és nem sok időre rá vízbe 
fullad. A temetésen egy szom-
széd lép oda az özvegyhez:

- Milyen szerencse, hogy a 
megboldogult ilyen előrelátó 
ember volt. Pedig se írni se 
olvasni nem tudott...

Mire az özvegy:

- És hála Istennek úszni sem...

* * *

- Apa - szól a skót gyerek az 
apjának - adj egy fontot, hogy 
megnézhessem az állatkertben 
az óriáskígyót!

- Fölösleges - mondja az apa. - 
Itt a nagyító, nézegesd vele a 
gilisztát!

* * *

Apuka nyakába veszi kislá-
nyát, de amikor a gyerek már jó 
ideje az apja haját húzogatja, az 
rászól:

- Kislányom, hagyd már abba, 
fáj, ha húzod a hajam.

Mire a gyerek duzzogva:

- Jó, akkor nem keresem to-
vább a rágógumimat.

* * *

- Nem lesz vékony ez a fal? - 
kérdi a leendő tulajdonos az 
építésvezetőtől.

- Nem uram, erre még tapéta is 
jön!


	01 oldal
	Page 1

	02 oldal
	Page 1

	03 oldal
	Page 1

	04 oldal
	Page 1

	05 oldal
	Page 1

	06 oldal
	Page 1

	07 oldal
	Page 1

	08 oldal
	Page 1

	09 oldal
	Page 1

	10 oldal
	Page 1

	11 oldal
	Page 1

	12 oldal
	Page 1

	13 oldal
	Page 1

	14 oldal
	Page 1

	15 oldal
	Page 1

	16 oldal
	Page 1

	14 oldal.PDF
	Page 1




