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Karantén után...

Fesztivál! Fesztivál!! 
Fesztivál!!!

ihar utáni csend – érzékelteti a népi bölcsesség a Vtartós félelmet követő lelkiállapotot. Remélhetőleg 
mára már elült a vírusvihar, de a június 15-i sajtó-

tájékoztatót nem a csönd jellemezte, hanem a felszabadult 
öröm.

Az ok röviden megfogalmazható: Lesz az idén is Fesztivál! 

Teátrumi Fesztivál és Cervinus Fesztivál is. Erről szóltak a város 

vezetői: Babák Mihály polgármester, dr. Melis János címzetes 

főjegyző; Csasztvan András, a Cervinus Teátrum igazgatója; dr. 

Dósa Zsuzsa, a Teátrum művészeti igazgatója, Varga Viktor 

főrendező – csupa-csupa mosolygó arc.

A hallgatóság körében a Fesztivál szereplői, a Teátrum színészei, 

táncosai, munkatársai ültek,

akik majd a vállukon hordják a Fesztivál terheit, és hozzák az 

örömeit: köztük  Magyari László, Nádházy Péter, és néhány, eddig 

kevésbé ismert arc is. Babák Mihály  bevezetőjében kijelentette, 

hogy a Cervinus sikercsapat, ezt a sikert folytatni kell. Csasztvan 

András a vírus miatti nehézségeket, az elmaradt programokat 

emlegette. Viszont elmondták, hogy folynak és folytak a próbák; 

július 14 – 27 között zajlanak majd a Cervinus Fesztivál előadásai.

Dr. Melis János ismertette az eltelt időszak pozitív fejleményeit Az 

is biztató, hogy ennek a társulatnak jelentős szerepe van abban, 

hogy a szarvasiak komfortosan érzik magukat a színházban.  

Ezt követően ki-ki beszámolt, mivel töltötte a karantén csendes 

hónapjait.

Csasztvan András elmondta azt is, hogy Varga Viktor és társai 

keményen dolgoztak készülvén a jobb időkre. Ők azok, akik a 

színház arculatát megtervezik. A karantén idejének legnagyobb 

örömét Fekete Péter államtitkár várva várt üzenete jelentette: Az idén 

is lesz színház!

Dr. Dósa Zsuzsa a Fesztivál programján dolgozott. Erről elmondta, 

hogy néhány program ingyenes lesz, majd a korábbi sikerszériák 

darabjait is felelevenítik. Ez nem csupán puszta ismétlést jelent, 

hanem közönségigényt teljesít a színház, és vonzerőt az újabb 

nézők számára. Ilyen többek közt a Hotel Menthol, de lesznek új 

előadások is.

A tájékoztató zárásaként a rendezők megköszönték a megjelen-

teknek az érdeklődést.

Mire ezeket a sorokat olvassák, már javában zajlanak az 

előadások. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk.

Kutas Ferenc

A Szarvas és Vidéke Hetilap A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható aés kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.kultura/helyi-media oldalról.

A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.

FIGYELEM!

Meghívó

Szarvas Város Napja
2021. július 23.

Meghívó Szarvas város újratelepítésének 
299. évfordulójára és a Várossá 
Nyilvánítás 55. évfordulójára

Program:

16.00 Gyülekező báró Harruckern János György

 szobránál a Kossuth téren

 Koszorúzás

 Felvonulás a Kossuth utcán keresztül az Ótemplomhoz

16.30 Hálaadó istentisztelet az Evangélikus Ótemplomban

16.45 Ünnepi beszéd

 Babák Mihály, Szarvas város polgármestere

 Frankó Anna, Szarvas Város Szlovák

 Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

17.05 Szarvas Város Önkormányzata által

 adományozott kitüntetések és díjak átadása

18.30 Koszorúzás a Letelepedési Emlékkőnél

18.45 Pohárköszöntő a kitüntetettek tiszteletére

 a Templom téren

 Születésnapi ajándék átadása a város számára

Babák Mihály polgármester
Frankó Anna elnök



2 2021. július 16.

Boldog Névnapot!

Július 16-án Valter

Július 17-én Endre, Elek

Július 18-án Frigyes

Július 19-én Emília

Július 20-án Illés

Július 21-én Dániel, Daniella

Július 22-én Magdolna

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Július 16-án

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

Július 17-én
Szirony Patika

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

Július 18-án
Szirony Patika

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

Július 19-től 22-ig
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 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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„
- Lev Tolsztoj -
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Megkezdődött

Július 14-én szerdán Az éjszaka színei produkcióval megkez-
dődött a jubileumi X. Cervinus Művészeti Fesztivál a Szarvasi Vízi 
Színházban.

* * *

Szarvason járt Ján Pilip

Június 30-án Szarvasra látogatott Ján Pilip, a Határon Túli 
Szlovákok Hivatalának elnöke. A jeles vendég egyebek között 
megtekintette a szlovák közösségi házat, a Szlovák Általános 
Iskolát, felkereste a Szlovák Tájházat és megkoszorúzta az Újjá-
telepítési Emlékművet. Találkozott a városvezetéssel és a szlovák 
önkormányzati vezetőkkel.

* * *

Huszonhatodjára Szarvason 
randevúznak a városi 

polgármesterek

Szarvas immáron másodízben, ezúttal a Szarvasi Szilvanapok 
nyitónapján ad otthont a Városi Polgármesterek Randevújának. A 
rangos társadalmi esemény sajtótájékoztatóját szerdán tartotta a 
Lengyel-palotában Babák Mihály polgármester és dr. Oltványi 
Tamás, a rendezvény ötletgazda kivitelezője, a SZFÉRA ügy-
vezetője. A témáról részletesen jövő heti számunkban olvashatnak.

* * *

Elkészült az ellenőrzési jelentés

Pauló-Gábor Szilvia belső ellenőrzési vezető elkészítette 
jelentését Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 
rendelet II. módosításának ellenőrzéséről. Mint azt megállapította, a 
2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletmódosítás meg-
alapozott, reális, átfogó, a döntéshez szükséges ismereteket 
tartalmazza.

* * *

Támogatás a Béke utcai 
útfelújításhoz

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati állam-
titkára jegyzi azt a támogatói okiratot, mely szerint a belügyi tárca 20 
millió 441 ezer 960 forint önkormányzati önerő mellett 37 millió 963 
ezer 640 forinttal támogatja a Béke utca –Szabadság-Ady közötti 
szakaszának felújítását.

* * *

Megnyílt a Hóbel-tárlat

Július 9-én Szuhaj György vizuálpedagógiai közmunkás tartotta 
meg a Ruzicskay Alkotóházban „holó” – Hóbel László Titkok által 
létező című kiállítását, amely augusztus 31-ig látogatható.

A Gál Ferenc Egyetem 
álláspontja a telekrendezésről

Tárgy: Szarvas, 2044 hrsz.-ú telken lévő műemlék védettségű 
Tessedik Múzeum telekrendezése

Szentpétery Dóra Ágota osztályvezető asszony
Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes 
Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztálya 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 
Békés Megyei Kormányhivatal a mellékelt BE/10/904-A4/2021 ügyiratszámú levélben tájékoztatta a Gál Ferenc 
Egyetemet a Miniszterelnökség és a Kormányhivatal között 

egyeztetett telekrendezési javaslat egyes elemeiről.
Kérem Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, engedje meg, hogy tájé-

koztassam a Gál Ferenc Egyetem alábbiakban összefoglalt állás-
pontjáról a telekrendezés dolgában. A GFE szarvasi Pedagógiai Ka-
ra, korábban a SZIE Pedagógiai Intézete, korábban Tessedik Sámuel 
Főiskola, korábban Brunszvik Teréz Tanítóképző Főiskola számára 
mindig is természetes volt az a helyzet, hogy a Tessedik Sámuel által 
alapított iskola céljaira megépített, jelenleg múzeumként használt 
épület kiemelkedő része a Bolza-kastély és kastélykert, az Evan-
gélikus Ótemplom, valamint a Pedagógiai Kar épületei, ingatlanjai 
által képzett, történelmi jelentőségű területnek. Ezt azért kell ki-
emelnünk, mert a városnak ezen az említett, történelmi, kulturális és 
egyházi (immár a GFE jelenlétével katolikus tartalmat is hordozó) 
területén a kezdeti időkre visszamenően jó konszenzus alakult ki az 
egyes ingatlanegységek olyan használatára, amiben a tulaj-
donosok/vagyonkezelők saját feladatuk ellátása során messze-
menően vették figyelembe a többiek szempontjait, sőt érdekeik 
érvényesítését példás módon segítették.

Most egy olyan telekalakítási javaslatról egyeztetünk, ami a Mú-
zeum és az Egyetem közötti viszonyt kívánja átalakítani a szarvasi 
Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére az önkormányzati 
tulajdonú múzeumtelek vonatkozásában. 

A BMKH hivatkozott levelében a bemutatott telekrendezési 
javaslat szerint az Önkormányzat szerezne tulajdont további 4, 4,98 
valamint 6 méteres sávban (elkerítés nélkül) a jelenleg a GFE által 
használt területen és azokhoz az Önkormányzat biztosítana szol-
galmi jogot az Egyetem számára. A GFE egyetért azzal, hogy a 
szolgalmi jog jelenthet megoldást a Múzeum északi, keleti és déli 
oldalai mentén, de olyan formában, ami megtartja a jelenlegi 
tulajdonosi viszonyokat, tehát a GFE biztosít szolgalmi jogot az Ön-
kormányzat/Múzeum számára. A GFE szívesen kezdeményezi en-
nek a szolgalmi jognak a rögzítését az Önkormányzat/Múzeum ja-
vára, mert mindig is, a jelenlegi gyakorlat is megfelel ennek, aminek 
során a GFE mindenben együttműködött a Múzeummal az épület 
körbejárhatósága, oldalsó, hátsó bejutások érdekében. A GFE a 
jelenlegi rendezettség szerint vette át a szarvasi Pedagógiai Intézetet 
a SZIE-től, annak tudatában, hogy a jelenlegi állapot mindenki szá-
mára biztosítja a célok szerinti üzemeltetést. A GFE számára értel-
mezhetetlen, hogy az oktatási főépület gépjárműves megközelítése, 
ami egyúttal a gyalogos és járműves megközelítése a Gyakorlóin-
tézménynek, a Hallgatói Centrumnak és a Tornateremnek, továbbá 
a Kollégium megközelítése szolgalmi jogként legyen biztosított, 
ráadásul a belső terület olyan udvar, ami kültéri oktatási, sport, ren-
dezvény funkciókat egyedüliként képes biztosítani óvodásaink, is-
kolásaink, hallgatóink és a hozzánk érkezők számára. Mindezért a 
GFE javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonú múzeumtelek 
használhatóságának jogi rendezése érdekében a GFE által az 
Önkormányzatnak/Múzeumnak adott használati jog kerüljön be-
jegyzésre. Bízom abban, hogy ez a legegyszerűbb és minden érin-
tett számára ésszerű megoldást biztosít, ami lehetővé teszi a GFE 
számára az ingatlan ingyenes tulajdonba adása és azzal együtt a ja-
vasolt szolgalmi jog bejegyzését. 

Szeged, 2021. július 1. 
Üdvözlettel: 

Dr. Kozma Gábor rektor



4 2021. július 16.

z Öntözésfejlesztési kormányprogram keretében Amegvalósuló - A „Szarvasi holtág rugalmas víz-
pótlási lehetőségének kiépítése I. ütem” című - 

projekt célja a működőképes, fenntartható vízvissza-
tartási és vízszétosztási rendszer fenntartása, a vízpótlási 
és vízelvezetési infrastruktúra ki- és átalakítása.

 
A beruházás I. ütemében valósul meg a Szarvas-Békés-

szentandrási-holtág 7 km hosszon való iszaptalanítása, így javítva 
annak vízminőségét, valamint növelve a holtág belvíz- és öntözővíz 
tárolási kapacitását. A munkálatok során a kitermelt vizes iszap 
töltéssel körbezárt zagykazettákban kerül elhelyezésre, ahonnan az 
iszapvíztelenítéséből származó szűrt csurgalékvíz a holtág 
rendszerbe kerül visszavezetésre. A zagykazetták kivitelezése 
elkészült, így ezt követően az idei évben is folytatódik a 
mederkotrási munkák kivitelezése.

2021. II. félévre tervezett feladatok:

Szarvas-Békésszentandrási holtág hidromechanizációs 
kotrása 5.375 fm hosszon

A jelenlegi ütemre tervezett mederkotrási munkák 2021. július 1-
én kezdődnek és várhatóan 2021. november végére fognak 
lezárulni. A Kivitelező a munkákat úszó kotróval végzi, a kitermelt 
iszap zárt csővezetéken keresztül kerül a kialakított zagytározókba. 
A munkák hétfőtől-szombatig folyamatos műszakban zajlanak.

Július hónapban tervezett munkavégzés:
- Július 1-től – július 31-ig a Maczó-zug kotrása (az Anna-ligeti 

átvágástól kezdődően), valamint,
- július 15 – július 31-ig a Bikazug kotrása (Motyó-zug irányába).

A kivitelezés tervezett ütemezését, valamint a kotrással érintett 
mederszakaszokat a mellékelt helyszínrajz ábrázolja.

A mederkotrási munkálatok alatt felmerülő esetleges kellemetlen-
ségek miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Folytatódnak a Szarvas- Békésszentandrási holtágat 
érintő mederkotrási munkák

KOMÉP munkák
július 1-7. között

Július 1-jén útkezelésben a Benka utca 10/1-nél járdaburkolat 
bontás, zsaluzás történt. Valamint az útkereszteződésekbe belógó 
gallyak metszése. A kertészeti ágazatban gépi fűkaszálás folyt a 
Krúdy utcában és a Csabai úton. Vegyszeres növényvédelmet kapott 
a Mittrovszky-kastély előtti bukszus. Egynyári felületeket öntöztek 
gépi erővel a város területén. Gyomlálták a Bajcsy lakótelep kiemelt 
ágyását, a Fő tér térköveit. Virágpótlásra került sor a Vajda Péter 
utcán.

Július 2-án játszóeszközöket festettek a Székely Mihály téren és a 
Zöldpázsit téren. Gépi fűkaszálás volt a MOHOSZ úton, a Csabai 
úton és a Krakóban. Egynyári felületeket öntöztek kézi és gépi 
erővel a város területén.

Július 6-án az ezüstszőlői játszótér játszóeszközeinek kiszedése, 
ütéscsillapító gyomlálása, sövényvágás, kaszálás és homokozó 
felásása történt. A kertészetben gépi fűkaszálás folyt a Szabadság 
úton. Gallyaltak a Pepi sétányon. Gépi öntözés történt a Vízi Színház 
rézsűjén, városszerte a planténereknél és a cserjéknél. Gyomlálták a 
Fő tér térkő dilatációit, virágágyásokat és a kőedényeket.

Július 7-én folytatódott a játszóeszközök festése. Gépi fűkaszálás 
volt a Vízi Színháznál, a Petőfi utcán, a Letelepedési Emlékműnél, a 
Szabadság úton, a Vasút utcán. Egynyári felületeket öntöztek gépi és 
kézi erővel a város területén.

Az útkezelési munkákat Medvegy Zoltán, a játszótérieket 
Huszárik Nóra, a kertészetet Parczen Benedek és Debreczeni Erika 
irányították.
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Közterületi intézkedések
június 28. – július 2. között

Blaskó Péter közterületfelügyelő írásbeli felszólítást tett a 

Damjanich utcában gondozatlan zöldterület miatt. Szintén így 

intézkedett a dr. Melich János utcában. Napi rendszerességgel 

ellenőrizte a Benka utcai, Jókai lakótelepi és Szentesi úti lakóparki 

szelektív gyűjtőket, valamint a Béke lakótelepi volt konténer helyét. 

Ezúttal nem történt hulladéklerakás a Vasútállomás előtti 

gyűjtőedényzetnél. Nem történt engedély nélküli árusítás a Piac 

területén. Ismeretlen elkövető egy darab fehér zsákos hulladékkal 

szennyezte a Vida-tó partját. A szemetet a KOMÉP elszállította. 

Gondozatlan zöldterületek miatt tett felszólítást a Csokonai és a Liszt 

Ferenc utcákban. A Liszt Ferenc utcából tulajdonosa elvitte 

rendszám nélkül tárolt gépjárművét. Szóbeli figyelmeztetésre a 

Táncsics Mihály utcából egy műhelykocsi került elszállításra.

Fórizs Péter közterületfelügyelő gondozatlan zöldterületek miatt 

tett intézkedéseket a Nap utcában, az Arany János utcában, a 

Markovitz utcában, a Tessedik utcában, a Vasút utcán, a Vajda Péter 

utcán, a Deák Ferenc utcán és a Somogyi Béla utcában. 

Lomtalanításkor el nem szállított hulladék miatt tett felszólítást a 

Március 15. utcában. Parkolási rend betartását ellenőrizte a Kossuth 

téren. Az Árpád közben intézkedett illegális szemétlerakás 

megakadályozására. A közterületen szabálytalanul tárolt gépjár-

művet szállíttatta el a Szabadság úton.

Bracsok István mezőőr köztisztasági ellenőrzést tartott a Tanya 

IV., Tanya V., Tanya III., Tanya VI., Tanya VII. külkerületekben. 

Emellett önkormányzati tulajdonú közutat és termőföldeket 

ellenőrzött a Tanya III., Tanya IV., Tanya V., Tanya VII. külkerülete-

kben. Szervezett kutya befogásban vett részt közösen az állat-

védőkkel. Kóbor eb miatt intézkedett Ószőlőkben. Gondozatlan 

zöldterület miatt tett felszólítást Tanya IV. kerületben. Őzet észlelt az 

ipari úton, értesítette a Táncsics Vadásztársaságot.

Janecskó János mezőőr kóbor eb miatt tett felszólítást a III. 

külkerületben. Állatorvosi kérésre kutyabefogásban vett részt a 

belterületen. Gondozatlan zöldfelület miatt tett felszólítást a III. 

külkerületben. Utakat ellenőrzött a II. és III. külkerületben. 

Folyamatos általános ellenőrzést végzett a II. és III. külkerületben.

Vajgely Zoltán mezőőr 11 esetben tett folyamatos ellenőrzést és 

felszólítást Mótyó, Szappanos, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornyasor, 

Kenderföldek területén közterületi fűnyírás kapcsán. Ugyanezen 

területeken tíz esetben a tulajdonosok eleget tettek korábbi 

felszólításainak. Rendben találta Maczó-zug útjait. Rendben találta 

napi ellenőrzései során a fenti zártkerti részeket. Póráz nélküli 

kutyasétáltatás miatt három esetben tett felszólítást Mótyóban és 

Nyúlzugban. Illegális szemét kapcsán intézkedett a KOMÉP 

irányában Nyúlzug területén.
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Szarvasi Mozi

Kultik Mozihálózat – 
„Gyerünk a moziba be!”

Mozizást népszerűsítő kampány
2021.07.15-07.21. között az ország 21 mozijában

Hosszú kényszerű szünet után, újra a régi módon 
élvezhetjük a legújabb filmeket!

Közel másfél évig tartott a moziipar történetének legsötétebb 
időszaka, hiszen ilyen hosszú ideig, ilyen szigorú korlátozásokkal 
még a világháború alatt sem kellett a mozirajongóknak 
nélkülözniük a filmszínházakat, mint a koronavírus alatt. Az elmúlt 
időszak azért is sok nehézséget tartogatott a mozik számára, mert 
leálltak a forgatások, folyamatosan csúsztak a premierek, a 
vetítőtermekben pedig maximum az üres székeknek peregtek a 
filmek.

Májusban azonban, ha korlátozások közepette is, de végre 
kinyithattak a mozik, és lassanként elindultak a várva várt filmek 
bemutatói is.

Július 3-a pedig valószínűleg piros betűvel kerül be a mozik 
naptárába. Hiszen ekkor értük el hazánkban az 5,5 millió beoltottat, 
ami a megjelent kormányrendelet értelmében azt jelentette, hogy 
már védettségi igazolvány nélkül is lehet a vetítéseken részt venni. 

Utóbbi intézkedés újra berobbantotta a mozik világát. Már az első 
héten megsokszorozódott a nézők száma, a második hétvégére 
pedig újabb ugrás következett. Az első két hétben pedig a 
filmtörténet nagyon várt produkciói kerültek bemutatásra, így ezek 
az eredmények nem is annyira meglepőek.

Az elkövetkező mozis héten, 07.15. és 07.21. között 
meghirdetett kampányhoz az ország 21 mozija csatlakozott, 
mellyel célunk, hogy felhívjuk a mozirajongók figyelmét arra, 
hogy rajtuk múlik a MOZI jövője. Jöjjenek moziba, váltsanak 
jegyet és járuljanak hozzá, hogy a MOZI továbbra is fennmaradjon!

Gyerünk a moziba be, mert most tényleg mindenki bepótolhatja 
azt, amire az elmúlt másfél évben várt. Nemcsak korlátozások 
nélkül lehet mozizni, hanem olyan hazai és nemzetközi 
filmek sora kerül bemutatásra, melyek közül biztosan 
mindenki megtalálja a számára legizgalmasabbat. 

Irány a moziba be és élvezd újra a mozi varázslatos élményét a 
jobbanál jobb filmeket. Július 8-án már megérkezett a Marvel mozis 
univerzumának negyedik fázisa, a Fekete özvegy, de folyamatosan 
érkeznek a nagyon várt filmek, mint a Space Jam - új kezdet, Az NBA 
szupersztárja, LeBron James és Bolondos dallamok 2D sztárjai egy 
csapatban játszanak. Érkezik a Dzsungeltúra, egy izgalmas 
kalandfilm, melyben Dwayne Johnson a folyami hajóskapitányt, 
Frank Wolffot alakítja, Emily Blunt pedig Dr. Lily Houghton 
szerepében látható. Nemsokára bemutatásra kerül a Kígyószem: 
G.I. Joe – A kezdetek is, mely a G.I. Joe univerzum egyik 
legrejtélyesebb és legkedveltebb karakterének eredettörténete. 
Nem kell már sokat várniuk a családoknak sem a 2013-as év 
sikerfilmjének a folytatására a Croodék – egy új korra sem. De a 
következő hetekben kerül a mozik vásznára az Idő, a Jeges pokol, 
és a Becsúszó szerelem is. 

Várunk minden mozirajongót szeretettel!

Mesterségek tábora

Nagy örömünkre szolgál, hogy idén megrendez-
hettük a szakmák népszerűsítését szolgáló tá-
borunkat. A 6.-7.-8. osztályos fiatalok (12 fő) 

lelkesen vetették bele magukat a különféle tevékeny-
ségekbe. 

Amíg a fodrász tanműhelyben a lányok szépültek, addig a fiúk 
játékos fizikai kísérletekben vettek részt. Másnap a konyhaművészet 
rejtelmeivel ismerkedtek a gyerekek, később az asztalos-
műhelyben fúrtak, faragtak, festettek. Persze a programból nem 
maradhatott ki az informatika sem: a Maker Space Labor robotjai, 
3D-s nyomtatói, számítógép vezérelt varrógépei. A sport és a 
kézműves feladatok is részei voltak a változatos programnak.

A vélemények:
„Nagyon jól éreztem magam, mert ez a tábor segít eldönteni, hogy 

minek tanuljak tovább.” – Anna
„Nekem legjobban az info tetszett.” – Zalán
„Nagyon köszönjük, a világ legjobb hete volt.” – Rita
Jövőre is várunk Benneteket!

Ozsváth Zsuzsanna
GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Korbely életmű tárlat

Július 10-én a Tessedik Múzeumban megnyílt Korbely István 
fotóművész „Szelíd napsütésben” című életrajzi tárlata. Mint az 
ismeretes, városunk immár nemzetközi hírű, nagyformátumú 
művésze évek óta a Havas Ügynökség által juttatja el képeit Nyugat-
Európába illetve Budapest és Miskolc művészetpártoló 
nagyközönségéhez.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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Az őr lopott egy telephelyről

Leszerelte a nyitóberendezést egy kapuról az éjjeliőr egy 
telephelyen, Kardoson. A rendőrség büntetőeljárást indított ellene 
és az ügyének vizsgálatát befejezte.

Lopás vétség elkövetésével gyanúsít a rendőrség egy köröstarcsai 
férfit, mert a munkahelyén egy kapuról leszerelte a nyitó-
berendezést. A férfi éjjeliőr volt egy kardosi telephelyen, és 2021. 
március 6-áról 7-ére virradó éjjel a teljes elektromos berendezést 
lebontotta a kapuról. A motort, a fogaslécet és a kapu mozgására 
figyelmeztető sárga villogót is lecsavarozta, majd a kocsijába tette és 
hazavitte. Amikor a rendőrségtől kihallgatásra kapott idézést, 
bement a céghez és elismerte, hogy ő lopta el a nyitóberendezést, 
amit vissza akart adni. A cég képviselője azonban közölte vele, hogy 
már újat szereltettek fel, így a férfi kifizette a kárt, amit a lopással 
okozott. A Szarvasi Rendőrkapitányság a büntetőeljárás vizsgálati 
szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az 
ügy iratait 2021. július 9-én továbbította az ügyészségre.

* * *

Nyitott autóból vitte el a táskát

Ismeretlen tettes vitt magával egy autós táskát a benne lévő 
okmányokkal és bankkártyával 2021. július 10-én 15 óra 30 perc 
körül egy nyitott állapotban lévő autóból, amely egy mezőtúri 
bevásárlóközpont előtt parkolt.

A rendőrök adatgyűjtést követően azonosították, majd lakhelyéről 
a Mezőtúri Rendőrkapitányságra előállították a feltételezett 
elkövetőt. A helyi lakos férfi gyanúsítotti kihallgatása során a 
cselekmény elkövetését beismerte. Az eltulajdonított értékeket a 
nyomozók a helyszínen lefoglalták.

* * *

Két közlekedési baleset, két 
könnyű sérült

Elsőbbségadás elmulasztása vezetett ütközéshez Szarvason és 
Gyomaendrődön. Békés megyében 2021. július 7-én két személyi 
sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a 
rendőrségre.

Szarvason, a Dr. Melich János utca és a Jókai Mór utca keresz-
teződésében 8 óra előtt 10 perccel egy balra kanyarodó 
személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget egy neki szemből 
érkező, egyenesen haladó kerékpárosnak. Összeütköztek és a 
kerékpáros nő könnyebben megsérült.

Gyomaendrődön, a Selyem utca és a Kovács Imre utca 
kereszteződésében 18 óra körül kerékpáros személygépkocsival 
ütközött. A baleset azért történt, mert a kerékpáros, aki a gyanú 
szerint ittasan közlekedett, nem adott elsőbbséget az autósnak. A 
kerékpáros férfi könnyű sérülést szenvedett.

Szarvasi Általános Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati 
Iroda – Szabadság út 21.

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt

DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt

Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege

Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC

Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok

Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok

Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája

Ezüstszőlő – Coop ABC

Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja

TourInform Iroda - Kossuth tér-Árpád köz

Lapunkat ingyenesen az alábbi 
helyeken veheti magához:
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BOROSNÉ JANECSKÓ MÁRIA
temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes 

fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért.

A Gyászoló Család

Megemlékezés
„Úgy mentél el, ahogy éltél,

csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”

Fájó szívvel emlékezünk

Sinka János
halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja

Gyászhír
Ezúttal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk

PRIBELSZKI GYÖRGY
a SZIRÉN sokak által ismert nyugalmazott sofőre 82 éves 
korában elhunyt. Utolsó útjára július 5-én kísértük az 
Ótemetőben.

Soha el nem múló szeretetünkkel emlékét szívünkben 
őrizzük.

Még elő testvérei: Erzsi, Jani, Kati

Természetes – tudományos

A2020-2021. tanév indulása egy újabb benkás tehet-
séggondozó program megvalósításának kezdetét is 
jelentette egyben.

Az elmúlt tanévekben rendsze-
resen és sikeresen pályáztunk az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által 
a matematikai, a természettudo-
mányos és a digitális kompeten-
ciák erősítését szolgáló nyílt pá-
lyázatokon. A 2020. évi forduló pályázati kiírásának követelményeit 
is sikerrel teljesítettük, így a mögöttünk lévő év októberében 
megkezdődhetett az NTP-MTTD-20-0087 pályázati azonosítószámú 
„Benkás természettudósok” nevű pályázati programunk végre-
hajtása.

A pályázat ki- és megírásakor már megtapasztalhatta a világ (és mi 
is) a koronavírus járványt és annak mindenféle következményét 
(lezárások, online térbe költöző társadalom, stb.), így a 
tehetséggondozó program éves programterve két síkon készült el és 
később (kényszerből) így is valósult meg. Egyrészt futottak 
programok, foglalkozások az úgynevezett „normál” megvalósulás 
szintjén, ami alatt a jelenléti oktatást és annak keretei értendők. Így 
többek közt a tanulóink felfedezték a világ nevezetes épületeit az 
általuk összerakott 3D-s puzzle segítségével, ismerkedtek a 
kőzetekkel, készítettek kristályokat, programoztak robotokat, 
megfigyelték a mozgás törvényeit. Másrészt  (főképp az újabb 
tantermen kívüli digitális oktatás időszakában), a foglalkozások a 
digitális térbe költöztek és ott valósultak meg, melyeken a gyerekek 
online szabadulószoba, tankocka, virtuális séta segítségével 
bővíthették ismereteiket, fejleszthették digitális kompetenciájukat.

A pályázat végéhez közeledve, visszatekintve azt mondható el, 
hogy mindkét megvalósulási forma esetében sikerrel és 
eredményesen teljesültek az éves munkaterv egyes elemei. Bár a 
foglalkozásokon történő személyes jelenlét az online térben csak 
korlátozottan pótolható, de a pandémia által ránk kényszerített 
körülmények így, ebben a formában áthidalhatóak voltak. A 
hétköznapi élet megmutatta, hogy a „természettudós” egyik 
legfontosabb tulajdonsága az, hogy nem ismer lehetetlent, 
amennyiben problémába ütközik új és új kérdések feltételével új és 
új válaszok keresésével előbb vagy utóbb megoldást talál minden 
akadályra.

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
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A Szarvasi Szirén Plusz 
Nyugdíjas Klubosok 
féléves ünnepséget 

tartottak a Bartha Portán

Nagy izgalommal és várakozással tekintettünk az 
általunk első közös ebédfőzésre. A helyszín kivá-
lasztása a furugyi Bartha Portára esett. 

Az igényesen kialakított helyszínen jókedvűen fogtunk hozzá az 
ebédhez szükséges előkészületekhez. Klubtársunkat, Filyó 
Andrást választottuk főszakácsnak, aki gondosan ügyelt-figyelt a 
bográcsban rotyogó, illatozó gulyáslevesre. Amíg a leves főtt, a 
csapat egyik része jó kedvűen beszélgetett, kártyázott. Néhányan 
felfedező útra indultak, meglátogatták a régi furugyi ismerősöket, 
rokonokat. Míg az ott maradtakkal közösen emlékeztünk Bartha 
Árpádra, a Porta alapítójára. Tiszteletére koszorút helyeztünk el 
sírjára. 

A születésnaposok köszöntése előtt Sztricskó Jánosné mesélt a 
furugyi életről, családokról, közösségekről. Nosztalgiázott a gyerek 
és fiatalkori emlékeken. Jó volt hallgatni az akkoriban összetartó 
családokkal, szomszédokkal kapcsolatos történeteket.

Ebéd előtt, versekkel köszöntöttük a kerek évszámos 
születésnaposokat, majd a „lányokat” cserepes virággal, a „fiúkat” 
névre szóló felirattal ellátott üveg borral ajándékoztuk meg. 

A köszöntéseket követően asztalokra került a tálban gőzölgő 
gulyásleves. Gyorsan ürültek a leveses tálak, hiszen nagyon-nagyon 
finomra sikerült. Több társunktól is elhangzott a dicsérő mondat: 
megtartjuk a szakácsot! KÖSZÖNJÜK BANDI!

A finom leves után következett a finomabbnál finomabb házi 
sütemények sora. 

Ebéd után még hosszasan beszélgettünk, tervezgettük a jövőbeli 
programokat, lehetőségeket.

Véleményeket fogalmaztunk meg, süti recepteket cseréltünk.
A melegtől elfáradva, késő délután indultunk haza. Útközben a 

szokásos jó kedvtől volt hangos az út, ahol elhaladtunk.
Élményekkel és jó kedvvel zárult az első közös ebédfőzés, 

valamint az első félév!

Területhasznosítási 
javaslat

az Üdülő sétány nyárfasorának hosszú távú 
kezelésével kapcsolatban 

A korábbi helyszíni bejárás alapján az alábbi javaslatot tesszük: 
A résztvevők 2021.04.15-én, helyszíni bejárást tartottak az Üdülő 

sétányon, az Önkormányzati Üdülőtől a Remus Vendégházig hú-
zódó nyárfasornál, annak érdekében, hogy a nyárfasorral kap-
csolatos kérdésekben közös megoldás születhessen. A helyszíni 
bejárás során a résztvevők megszemlélték a fasor fáit, a helyszínrajz 
alapján, megtekintették a Kacsa-tó és környezetének fejlesztési 
elképzeléseit, valamint tájékoztatást kaptak arról, hogy a tó 
környezetében az önkormányzat újabb ingatlan tulajdonosa lett. Az 
Önkormányzati Üdülő és a szabadstrand közötti telek, és az azon 
lévő építmények tulajdonjogát szerezte meg az önkormányzat. A 
bejárás során a részt vevők az alábbi állásfoglalást hozták: 

Az elbontandó Önkormányzati Üdülő, az új vízparti ingatlan és a 
szabadstrand egybenyitásával a meglévő nyárfasor elválasztja a 
Kacsa-tónál fejlesztendő területet a vízparti területtől. Ezért a fasor 
egy részének kivágása indokolt lehet, nemcsak annak elöregedése, 
romló egészségi állapota, hanem a terület hasznosítási célja miatt is. 
A fasor átalakítandó részét a fenti ábrán piros vonal jelzi. A meglévő 
fasorban egy nyárfa egészségügyi okok miatt már most is eltá-
volítandó. Így összesen 14 db nyárfa cseréjét tartjuk indokoltnak, a 
meglévő 267 méter hosszú nyárfasor 95 méteres szakaszának ligetes 
területté alakítását javasoljuk. 

A kivágott fák helyére laza, árnyékot adó facsoportok ültetését 
javasoljuk, annak érdekében, hogy a Kacsa-tó családbarát cent-
rummá történő fejlesztése projekt keretében megvalósuló fejlesztés, 
a szabadstrand és a megvásárolt ingatlan látképileg egy egységet 
alkosson. A ligetes területet a Kacsa-tó körül jelenleg is megtalálható 
fafajokból célszerű kialakítani. A fasornak a szabadstrandtól a 
Remus Vendégházig tartó részén megtartanánk a nyárfasort. A faki-
vágást mindenképpen a vegetációs időszakon és a turisztikai 
szezonon kívül érdemes elvégezni, a faültetésre pedig a Kacsa-tó 
projekt építőmunkáinak a befejezését követően kerülhet sor. 

A megmaradó nyárfák jelenleg nem mutatják a csúcsszáradás 
jeleit, így azok jelen pillanatban nem jelentenek a szokványosnál 
nagyobb kockázatot. A megtartandó fasor kezelésének elsődleges 
szempontja a balesetveszély elhárítása, ezért kiemelt fontossággal 
bír a meglévő fák folyamatos felülvizsgálata, a csúcsszáradt egyedek 
eltávolítása, azok pótlása. Ezt a feladatot a KOMÉP NKft. jelenleg is 
ellátja. 

Szarvas, 2021. június 14. 

A javaslattal egyetértek: Molnár Etele, Csanádi László, Mihály 
Mariann, Karsai Béla, Klimaj Attila, Parczen Benedek, Dr. 

Pecsenye Erzsébet, Tóth Sándor, Dr. Váradi Lászlóné

Kiszáradó, tőkekorhadt nyárfa
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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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LEVELEK A FÜRDŐFEJLESZTÉSRŐL

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. 

Szarvas Város Önkormányzata
Babák Mihály polgármester úr részére 

Tárgy: Állásfoglalás a Beruházási Ügynökség érintettségéről a 
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése kapcsán 

Tisztelt Polgármester Úr! 

öszönettel vettük 2021. június 08. napján a Szent Klára KGyógyfürdő fejlesztése tárgyában érkezett megkeresésüket 
a Beruházási Ügynökség érintettségére vonatkozólag. 

Szarvas Város Önkormányzata 2020. december 01. napján 
125.000.000,- Ft vissza nem térintendő támogatásban részesült a 
„Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése” beruházás (továbbiakban 
„Beruházás") előkészítésére a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által. 

2021. június 11. napján kapott kiegészítő tájékoztatásuk alapján a 
Beruházás a Szarvas Város Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló, 
Szarvas belterület 2090, 2109, 2110, 2111 helyrajzi számú ingat-
lanból telekalakítási eljárás során létrejövő ingatlanon (továb-
biakban „Ingatlan”) fog megvalósulni. 

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. 
évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban „ÁMB törvény”) 1. § 3. pontja 
szerint központi költségvetési támogatás felhasználásával 
megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás a helyi 
önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jog-
viszony útján biztosított központi költségvetési forrás felhasz-
nálásával megvalósuló, helyi önkormányzati vagyont keletkeztető 
magasépítési beruházás. 

Tájékoztatásuk alapján a Beruházás kivitelezésének becsült 
értéke a 700 millió forintot meghaladja. Az állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban „ÁMB rendelet”) 2. § (4) bekezdése alapján a központi 
költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkor-
mányzati / magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési 
becsült értéke - figyelemmel a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésére is - 
meghaladja a nettó 700 millió forintot, a beruházás tervellenőre, 
beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint 
járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Be-
ruházási Ügynökség. 

A Kormány az ÁMB törvény 12. § (1) a) pontjában meghatározott 
felhatalmazásával élve az ÁMB rendelet 1. §-ban Beruházási 
Ügynökségként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztés, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki. 

A fentiek szerint, a Beruházás megvalósításában Beruházási 

Ügynökség hatásköre megállapítható. 
A fentiek alapján munkatársaink haladéktalanul felveszik 

Önökkel a kapcsolatot a Beruházás megvalósításához szükséges 
egyeztetések, valamint megállapodások megkötése érdekében. 

Budapest, 2021. június 
Tisztelettel: 

Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató

Szarvas Város Önkormányzata

Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. 
dr. Medvigy Mihály Vezérigazgató Úr részére

Tárgy: A Beruházási Ügynökség érintettsége a Szarvasi Fürdő 
fejlesztése kapcsán 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése tárgyában Afolytatott levelezésünk során 2021. június 25-én kelt 
levelükkel kapcsolatban az alábbiakat tartjuk szükségesnek 

megerősíteni. 
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által 2020. 

december 1-én kibocsátott Támogatói Okirat (amely szerint annak 
kedvez-ményezettje Szarvas Város Önkormányzata, a projekt címe 
a Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése, a projekt azonosítója: ET-
2020-02-61, iktatószáma: KFE00425-9/2020) szerint önkor-
mányzatunk „nem állami támogatás” jogcímen 125.000.000 ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból a projekt 
előkészítését kell elvégezni, amely a megvalósíthatósági tanulmány 
készítését, egyéb szükséges tanulmányok és szakvélemények bes-
zerzését, a műszaki tervek elkészítését valamint a közbeszerzési 
szakértő és a közbeszerzési eljárás díjait foglalja magában (Támo-
gatói Okirat „költségterv” elnevezésű melléklete). E Támogató 
Okiratban megjelölt 125 millió forint előkészítési költségen túl 
további, a beruházás kivitelezésének költségeire vonatkozó 
konkrét információ nem áll még rendelkezésünkre. 

A Támogatói Okirat 7.4. pontja szerint az engedélyes és kiviteli 
tervek valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének, 
továbbá a tervezésre, a kivitelező kiválasztására és egyéb szol-
gáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatásának cél-
dátuma 2021. november 1. napja.

A 299/2018. (XII.11.) Korm.r. szabályainak ismeretében 
előzetesen megállapítottuk, hogy a beruházás tervellenőre, a beru-
házás lebonyolítója és építési műszaki ellenőre, valamint az ezek-
hez, mint megvalósítási feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési 
szolgáltatója a Beruházási Ügynökség, amit fenti levelükben Önök 
is megerősítettek. 

A Támogatói Okirat szerint önkormányzatunkat, mint támoga-
tottat terhelő kötelezettségek valamint a megjelölt kormányrendelet 
szerint egyes feladatok vonatkozásában kizárólagos joggal 
rendelkező Beruházási Ügynökség hatáskörét illetően átfedéseket 
vélünk felfedezni. Ezért részünkről is elengedhetetlennek tartjuk a 
szükséges egyeztetések mielőbbi lefolytatását és megállapodások 
megkötését annak érdekében, hogy Önkormányzatunk támo-
gatottként hiánytalanul és elszámolható módon teljesíthessen, u-
gyanakkor a 299/2018. (XII.11.) Korm.r. előírásai is maradéktalanul 
érvényesüljenek. 

A Támogatói Okiratot másolatban mellékeljük. 
Tájékoztatjuk Vezérigazgató Urat arról is, hogy e levél egy 

példányát a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő NZrt. mint támogató 
részére is megküldjük. 

Szarvas, 2021. június 28. 
Tisztelettel: 

Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző
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KOS (III.21. – IV.20.)
Néha rossz oldalról közelíted meg az ér-
zelmi alapokon nyugvó kapcsolataidat! 
Egyáltalán nem lenne szükség arra, 
hogy manipuláld azokat az embereket, 
akik szeretnek téged. Különösen igaz ez 
az esetleges párkapcsolatodra. Ha pá-
rod odavan érted nincs szükség minden-
féle trükkökre ahhoz, hogy érzelmeit ki-
nyilváníttasd vele, megteszi ezt anélkül 
is.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Régóta dédelgetett álmod megvaló-
sításának jött el az ideje. Szinte biztos, 
hogy egyedül nem tudod kivitelezni ter-
vedet, keress hozzá megfelelő segítő-
társat. Ha jól körbenézel, nem kell mesz-
szire menni, hogy megtaláld a megfelelő 
üzletfelet egy barát vagy családtag sze-
mélyében. Ketten sokkal több sikert ér-
hettek el!
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Sose feledd, ha történik valami rossz az 
életedben, azt a sors mindig kompen-
zálja valami jóval. Ez így történik most is. 
A hét eleje még számos kellemet-
lenséggel telik, összezördülések is elő-
fordulhatnak családban, munkahelyen 
egyaránt. De a hétvégére megváltozik a 
helyzet, lenyugodnak a kedélyek, s min-
den jóra fordul! Végig gondolhatod az 
elmúlt napok történéseit, levonhatod a 
konzekvenciát.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Ezen a héten bizony találkozhatsz vala-
kivel, s ha eddig magányos voltál, akkor 
ez most gyorsan megváltozhat! Elvakít-
hat a szerelem, s mint máskor is már 
előfordult veled, most sem látod a fától 
az erdőt! Az első napok fellángolása 
hamar elmúlhat, s, ha nem akarsz na-
gyot csalódni, próbálj meg kicsit vissza-
fogottabb lenni ebben a kapcsolatban! A 
párban élők mindennapjait kisebb kon-
fliktusok nehezíthetik meg.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Nem először érzed úgy, hogy munkahe-
lyeden kihasználnak, sokkal többet dol-
gozol, mint amennyit kellene. Úgy érzed, 
lassan itt éled az életed, ahelyett, hogy 
időben hazamennél, s szabad perceidet 
családod körében töltenéd el. Kitartás, 
hamarosan jön a szabadság, vagy 
vakáció lehetősége! ... és ezzel együtt a 
magányosoknak a szerelem is!

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Ezen a héten bizony elemedben leszel! 
Amihez hozzáfogsz az jól alakul, kör-
nyezeted is meglepődik ezen a hozzá-
álláson. Persze ez nem véletlen, hisz 
terveid vannak, s most teszed meg az el-
ső lépéseket, hogy céljaidat elérd. Jó ú-
ton jársz, csupán arra figyelj, ne ess ki a 
lendületből, amit ma megtehetsz, ne ha-
laszd holnapra! A hétvégét viszont szi-
gorúan szánd a kikapcsolódásnak, rád 
fér a pihenés!

 MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
A nyár és a meleg lelassított, s egyre ne-
hézkesebben végzed mindennapi köte-
lezettségeidet. Ki vagy fáradva testileg 
és szellemileg egyaránt. Nem ez a 
jellemző rád, de most szinte semmihez 
sincs kedved, nem akarsz alkalmaz-
kodni senkihez, a változásokat is nehe-
zen viseled. De a hétvégére elmúlik ez a 
kellemetlen állapot, s egy nagy buliban 
jól szórakozhatsz!
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Alapjában dinamikus, szorgalmas em-
ber vagy, ezen a héten is ilyennek lát a 
környezeted. Habár nyár van, rád most 
nem a nyaralás, hanem jó sok munka 
vár. Ám, Te most ezzel is megelégszel, 
hisz tudod, hamarosan rád is rád köszön 
a szabadság, s végre kellőképpen kipi-
henheted magad, de addig is lásd el 
maximálisan a kötelezettségeidet! Sem-
milyen feladatot ne halogass.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Már az elmúlt hetekben is sok pozitív 
hatás ért, ezen a héten is hasonló dol-
gokra számíthatsz. Lehetőséged nyílik 
arra, hogy megerősítsd pozíciódat mun-
kahelyeden, anyagilag megerősödj, 
vagy párkapcsolatodat szilárdítsd meg. 
Ha eddig magányos voltál elképzelhető, 
hogy hamarosan megérkezik a várva 
várt szerelem. A már párkapcsolatban 
élőkre is nyugodt, romantikával teli na-
pok várnak.

BAK (XII.22 – I.20.)
Ezen a héten valami egész érdekes 
dologgal állhat elő egy barátod, isme-
rősöd, vagy munkatársad. Jól érzed, 
ebből bizony neked is származhat hasz-
nod! Ám ne feledd, a sikerért, s a le-
aratható babérokért most is meg kell 
dolgoznod, az eredmények nem jönnek 
kemény, odaadó munka nélkül! Érde-
mes a tervek megvalósításába időt, e-
nergiát fektetni.
-

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Légy önmagad, ne akarj megfelelni má-
soknak. Lehet, hogy néhány napra, rö-
videbb-hosszabb időre másnak tudod 
magad mutatni, mint amilyen vagy, de Te 
is tudod, hogy ennek valójában nincs 
semmi értelme. Aki kedvel Téged, az 
úgy szeret, amilyen vagy, a jó és a rossz 
tulajdonságaiddal együtt. A lelked mé-
lyén is tisztában kellene lenned ezzel. Az 
légy, aki vagy!
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Ezen a héten úgy érzed, mindenki Té-
ged talál meg a problémáival. Ám, ez 
csak azért történik így, mert alapjában 
megértő és segítőkész ember vagy, akit 
számos alkalommal adott már jó taná-
csokat közeli és távoli barátainak, mun-
katársainak egyaránt. Légy megértőbb, 
hisz nem kihasználni szeretnének, csu-
pán segítséget kérnek! Ha még keresed 
az igazit péntektől Vénusz segít!

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Július 16-tól 22-igJúlius 16-tól 22-igJúlius 16-tól 22-ig

1820. július 16-án indult első menetrendszerinti útjára az első 
magyar dunai gőzhajó, a Bernhard Antal pécsi hajóépítő által 
1817-ben készített Carolina.

1920. július 16-án elhunyt Benczúr Gyula (1844–1920) magyar 
festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli 
tagja.

1946. július 16-án jött létre a Népi Kollégiumok Országos 
Szövetsége (NÉKOSZ), amelyet 1949. július 10-én oszlatták fel, 
illetve olvasztották bele az állami diákotthoni rendszerbe.

1370. július 17. előtt (pontos dátum nem ismert) született 
Anjou Katalin magyar, horvát, szlavón, dalmát és lengyel 
királyi hercegnő, I. Lajos magyar és lengyel király, valamint 
Kotromanić Erzsébet bosnyák hercegnő (csecsemőkort túlélő) 
legidősebb leánya. Katalin a Magyar Királyság lehetséges 
(prezumptív) trónörököse volt, Valois Lajos francia királyi 
herceg jegyese, I. Mária magyar és I. Hedvig lengyel királynő 
nővére. A sors végül úgy hozta, hogy Katalin mindössze 7 évig 
élt, 1378. május 8. után elhunyt.

1440. július 17-én koronázták magyar királlyá a később a 
várnai csatában eleső I. Ulászlót.

1920. július 17-én született Kárpáti Rudolf hatszoros olimpiai 
bajnok kardvívó, versenybíró, sportvezető, katonatiszt.

1921. július 17-én, Budapesten megszületett Szenes Hanna 
magyar származású brit ejtőernyős, izraeli nemzeti hős.

1945. július 17-én, Harry S. Truman amerikai elnöknek, 
Winston Churchill brit miniszterelnöknek és Joszif Sztálinnak, 
a Szovjetunió vezetőjének a potsdami találkozón lefolytatott 
tárgyalásainak eredményeként kirajzolódott a második világ-
háború utáni Európa képe, ugyanakkor megjelentek azok az 
ellentétek is, amik a hidegháborúhoz vezettek.

1721. július 18-án, Nogent-sur-Marne-ban elhunyt Jean-Antoi-
ne Watteau (szül. Valenciennes, 1684. október 10.) francia 
festő, a francia rokokó-festészet egyik jelentős képviselője.

1870. július 19-én III. Napóleon (1852–1870) hadüzenetet 
küldött Poroszország számára, ezzel kezdetét vette a fran-
cia–porosz háború, amely 1870–1871 között zajlott le a Porosz 
Királyság által vezetett német szövetségesek és a Francia 
Császárság között. A háború porosz győzelemmel ért véget, és 
hivatalosan a frankfurti béke zárta le 1871. május 10-én, mely-
ben Franciaország lemondott a Német Birodalom javára El-
zászról és Lotaringiáról, emellett 5 milliárd aranyfrank hadisarc 
fizetésére kötelezte magát.

1920. július 19-én Horthy Miklós kormányzó gróf Teleki Pál 
földrajztudóst nevezte ki Magyarország miniszterelnökévé.

1921. július 19-én, New Yorkban megszületett Rosalyn 
Sussman Yalow († New York, 2011. május 30.) amerikai fizi-
kus, aki a radioaktív immunológiai kimutatás módszerének ki-
fejlesztéséért 1977-ben orvostudományi Nobel-díjban része-
sült.

1846. július 19-én, Bostonban megszületett Edward Charles 
Pickering († Cambridge, Massachusetts 1919. február 3.) 
amerikai csillagász, William Henry Pickering bátyja, Hermann 
Carl Vogel mellett a kettős csillagok színképelemzésének 
másik úttörője.

1221. július 20-án rakta le III. Ferdinánd kasztíliai király a ma 
egyik legismertebb spanyolországi templom, a burgosi Szűz 
Mária-katedrális alapkövét.

1821. július 20-án avatták fel az Óbudai zsinagógát.
1895. július 20-án született Moholy-Nagy László, magyar 

fotográfus, konstruktivista festő, ipari formatervező, a Bau-
haus iskola kiemelkedő tanára, a kísérleti filmek egyik magyar 
úttörője.a

1970. július 21-én tízéves munkálatokat követően elkészült az 
Asszuáni-gát, a világ egyik legjelentősebb víztározója, mely 
öntözővízzel és energiával látja el Egyiptomot.
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Eladó Békésszentandrás-
on a Fő utcán – 1836 m2 
területen – a Körös holt-
ágtól 300 méterre 90 m2-
es két szoba hallos családi 
ház.
Érdeklődni: 30/336-3589

Szarvason, a 
Damjanich utcában 
földszintes családi 

ház melléképülettel, 
nagy telken eladó. 
Irányár: 31,5 MFt. 

Érdeklődni a 
30/4629797

számon lehet.

A programok minden este 19 órakor kezdődnek.Sajtóközlemény

„Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat épületének
korszerűsítése és Közösségi tér 
kialakítása, szolgáltatásainak bővítése”

2021 / 07 / 08

A projekt keretein belül Szarvas Város Önkormányzatának 
tulajdonában, Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzatának használatában álló, 5540 Szarvas, Eötvös 
Lóránd utca 44/1. szám alatti ingatlan korszerűsítésére, 
felújítására került sor. 2 db új közösségi tér jött létre, és 163 
m2 felújított ingatlanrészt kaptunk meg magas színvonalú 
használatra, köztük egyik legfontosabb fejlesztésként egy 
57,3 m2 területű rendezvénytermet. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg 44,88 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

Beruházásunk révén energiát és költséget takaríthatunk meg, de 
a környezetünk megóvásával a károsanyag kibocsátásunk szintjét 
is közel a felére tudjuk csökkenteni. Mindemellett környe-
zettudatos magatartásunkkal szeretnénk a mai kor elvárásának 
megfelelő rendezvényhelyszínt és kulturális közösségi teret 
létrehozni. A hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, valamint a 
fűtéskorszerűsítéssel szintén hosszú távon tudunk költség-
megtakarítást elérni, továbbá jelentős mértékben tudjuk csök-
kenteni a károsanyag kibocsájtásunkat, ezáltal pedig az ökológiai 
lábnyomunk is csökken.

A beruházás során megvalósult tevékenységek:
– tervdokumentáció készítése,
– rehabilitációs szakmérnöki vélemény, energetikai tanúsítvány,
– korszerűsítési, felújítási munkálatok: nyílászárók javítása, 

felújítása, belső felújítási munkálatok, energetikai korszerűsítés, 
mosdó és kiszolgáló helyiség javítása, külső javítási munkálatok, 
közösségi tér létrehozása, akadálymentesítés.

– kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása,
– műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment.
A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.07.08.
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00134.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg 44.879.770 Ft vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás segítségével.

További információ kérhető:
Szarvas Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Frankó Anna, elnök
Elérhetőség: +36203157392, szlovakonk.szarvas@gmail.com 



152021. július 16.

3. sz. Sajtóközlemény

Záróbeszámoló
a Top-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00344 sz. 

projekt befejezéséről

TOP CLLD helyi felhívás keretében a „SZAR-AVASÉRT” Alapítvány a városi, nemzetiségi, iden-
titásformáló programok keretében a „Szarvasi 

fiatalok a város kulturális örökségéért” címmel négy 
programot valósított meg a 4-24 éves korosztályba tartozó 
fiatalok részvételével 2020. 03. 02.-2021. 06. 30-ig. A 
projekt költségvetése 3.000.000 Ft volt.

A projekt megjelent felhívásai arra hívták fel a fiatalokat, hogy 
identitásuk érdekében a városban honos három nyelv (szlovák, 
roma, magyar) szemszögéből közelítsék meg kulturális értékeiket.

A meghirdetett programok az alábbiak voltak:

1. „A MI VÁROSUNK” rajzverseny

2. „A MESE ÖRÖK” mesemondó vetélkedő

3. „SZERETEM A VERSET” versmondó verseny

4. „A MI DALUNK” dalverseny

Ezekre a versenyekre beküldött alkotásokat 15 tagú zsűri bírálta 
el minden alkalommal (5 szlovák, 5 roma és 5 magyarul beszélő és 
értő zsűritagunk volt)

Különlegességet adott ezeknek a programoknak az a sajnálatos 
tény, hogy valamennyit a hosszantartó járványhelyzetben kellett 
megrendezni.

Emiatt az Irányító Hatóság engedélyével a versenyeken szereplő 
fiatalok videófelvételeken küldték be előadásaikat, így tudtuk 
mellőzni a személyes részvételt.

Ez alól kivétel volt első programunk „A MI VÁROSUNK” c. 
rajzverseny (I. mérföldkő). Ezt 2020 tavaszán még úgy tudtuk 
megvalósítani, hogy az iskolabezárások miatt az otthon készülő 
rajzok összegyűjtve, az aktuális járványügyi szabályok betartásával 
jutottak el az Alapítványhoz. A zsűritagok külön vagy legfeljebb 3 
fős csoportokban külön-külön tekintették meg a rajzokat.

Összesen 180 fiatal 187 db alkotását bírálták el, és a pontozólapok 
összesítése után dőlt el az öt korcsoport I-III. helyezése, illetve a 
különdíjak sorsa, 16 helyezett volt és 10 különdíjat osztottunk ki. A 
beküldött rajzokból kiállítást rendeztünk, amely szeptember 1-től 
november 30-ig volt megtekinthető a Damjanich u. 64. sz. alatti 
Civil Házban. Ekkor az iskolákban még folyt a tanítás és több 
óvodás-iskolás csoport tekintette meg a kiállításunkat.

Később a legjobb alkotásokból 2021. évre szóló falinaptárt is 
készített az Alapítvány saját forrásból.

Második programunkat a „MESE ÖRÖK” c. mesemondó 
vetélkedő 2020 októberében (II. mérföldkő) zajlott le. Erre 
összesen 88 gyermek küldött be felvételt egyénileg és csoportban 
is. A korcsoportok helyezettjei értékes ajándékutalványokat 
nyertek és 8 különdíjat osztottunk ki a zsűri döntése alapján. A 
legjobbaknak ajándékcsomagot (egészséges élelmiszercsomagot) 
is adományozott az Alapítvány.

Harmadik programunk a „SZERETEM A VERSET” c. versmondó 
verseny volt (III. mérföldkő), ami 2020 novemberében zajlott le.

Erre a versenyre 92 gyermek küldött be felvételt, amelyeket az 
előzőekhez hasonlóan a 15 tagú zsűri bírált el.

A korcsoportok helyezettjei ekkor is ajándékutalványokat 
nyertek és 12 különdíjat, valamint élelmiszercsomagot osztottunk 
ki.

Negyedik programunk „A MI DALUNK” dalverseny áthúzódott a 
2021-es évre, s nagyon reménykedtünk benne, hogy ezt már 
személyes részvétellel tudjuk megrendezni. Sajnos nem így történt, 
a járványügyi szabályok még szigorúbbak voltak, mint korábban. 
Így ismét videófelvételek beküldésére kértük fel a résztvevőket. 
Erre a versenyre 108 gyermek küldött be felvételt egyénileg, duó-
trió-énekkarként. Szintén ajándékutalvánnyal díjaztuk a 

helyezetteket, 9 különdíjat és szintén élelmiszercsomagokat 
osztottunk ki.

Ahogy benyújtott pályázatunkban szerepelt előzetes elhatáro-
zásunk az volt, hogy azok a fiatalok, akik nemcsak egy progra-
munkban, hanem négy, három vagy két programon is szerepeltek 
külön elismerésben részesülnek.

Négy programon 4 fő, három programon 13 fő és két programon 
16 fő vett részt.

Erre az eseményre már lehetővé vált a személyes részvétel. 
Ünnepi körülmények között a Civil Házban (szabad téren) adtuk át 
ezeknek a fiataloknak a díjakat 2021. június 11-én.

A rendezvényen fellépett Dósa Zsuzsanna színművésznő, az 
ünnepelteket szülők, nevelők, barátok kísérték el, akik 
vendéglátásáról a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 
gondoskodott.

A négy programon valamennyi fiatal örömmel vett részt, és még 
nagyobb volt a díjazottak öröme. Hogy számukra emlékezetesebbé 
tegyük ezeket az eseményeket a díjazottak teljesítményét egy 
oklevéllel köszöntük meg, és ezenkívül minden résztvevő 
emléklapot kapott az eseményről.

A projekt végrehajtásáról 5 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, 
amelynek során a kapott előleggel elszámoltunk, kifizetési 
kérelmünket eddig 1.839.611 Ft-ban teljesítette az Irányító Hatóság. 

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.

Adminisztrációs ügyintéző

Alkalmazásprogramozó (2)

Állat-egészségügyi asszisztens

Áruösszekészítő

Bolti eladó

Csatornaműgép-kezelő

Csomagoló-, palackozó- és 
címkézőgép kezelője

Dohányárudai eladó

Egyéb építőmesteri 
foglalkozású

Egyéb takarító és kisegítő

Egyszerű ipari foglalkozású

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású

Építésvezető

Építményszerkezet-szerelő

Építményvakoló kőműves

Építőipari segédmunkás

Építőmérnök

Épület-, építménybádogos

Épületasztalos

Épületvillamossági szerelő, 
villanyszerelő

Földmunkagép és hasonló 
könnyű- és nehézgép kezelője

Húsfeldolgozó (3)

Húsipari keverőgép-kezelő

Informatikus rendszergazda

Intézményi takarító és kisegítő

Karosszéria lakatos

Kézi csomagoló (3)

Konyhai kisegítő (3)

Kőműves

Köztisztasági, 
településtisztasági gép kezelője

Kutyatenyésztő

Lángossütő

Mérlegképes könyvelő

Mezőgazdasági segédmunkás

Mosodás

Pénzügyi ügyintéző

Pincér

Pultos (3)

Pulykagondozó

Rakodómunkás (2)

Raktári árukezelő

Szakács (3)

Személyi asszisztens

Színesfémöntő

Telefonmarketinges

Textilgép-karbantartó

Villamossági szerelő

Vízgazdálkodási gép kezelője
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORZöldségbeszédZöldségbeszédZöldségbeszéd

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. július 22-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Július 9.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Te szerencsétlen leány, hiszen még stafirungod sincs!”. 

Nyertesünk: Simkovics Erzsébet. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Dinnyés-
sajtos 

nyársak
Hozzávalók: 20 dkg kecske-

sajt, 1-1 kávéskanál színes és 
fekete bors vegyesen, 1 zöld 
húsú sárgadinnye, 1 sárga hú-
sú sárgadinnye, só, 2 evő-
kanál apróra vágott korian-
derlevél.

A sajtot a törött borsok felével 
meg csipetnyi sóval összeke-
verjük, kézzel 12 golyót formá-
lunk a masszából, és 20 percre 
hűtőbe tesszük keményedni. A 
dinyéket kettévágjuk, dinnye-
vájóval 24 golyót vájunk ki 
belőlük (ugyanakkorákat, mint a 
sajtgolyók). 12 kis nyársat 10 
percre hideg vízbe áztatunk, 
majd lecsöpögtetjük, a dinne- és 
a sajtgolyókat váltakozva felhúz-
zuk. Hármasával tányérokra 
rakjuk, a maradék borskeve-
rékkel és korianderlevéllel meg-
szórjuk.

A kisiskolások ellátogatnak a 
rendőrségre, hogy megismer-
kedjenek a rendőrök munká-
jával. A folyosón a falon lóg egy 
körözött bűnöző fotója. Móricka 
odafordul az egyik rendőrhöz:

- Tessék mondani, ki az a bácsi 
ott?

- Az egy körözött bűnöző, akit 
szeretnénk elkapni. - feleli a 
rendőr.

- Hát akkor miért nem fogták el 
akkor, amikor lefényképezték?

* * *

- Jean, volt az ügetőn?
- Igen uram!
- Feltette azt az ezrest a 8-as 

lóra?
- Igen uram!
- És mi történt?
- A zsoké levette a lóról és meg-

köszönte!
* * *

- Az én anyósom olyan, mint 
egy jó pohár sör!

- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és amikor 

elém kerül, habzik a szája.
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