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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

Pozvánka

Deň mesta Sarvaš
23. júla 2021

Pozvánka na Slávnosť pri príležitosti 299. 
vyročia znovualoženia mesta a pri 

príležitosti 55. vyročia vyhlásenia za mesto

Program:

16.00 Zraz pri soche baróna Juraja Jána Harruckerna
 na Kossuthovom námestí
 Kladenie vencov
 Sprievod po Kossuthovej ulicki k Starému 
 evanjelickému kostolu
16.30 Bohoslužba vďakyvzdania v Starom
 evanjelickom kostole
16.45 Slávnostné príhovory
 Mihály Babák, primátor mesta Sarvaš
 Anna Franková, predsedníčka Slovenskej
 národnostnej samposprávy mesta Sarvaš
17.05 Odovzdávanie vyznamenaní a cien udelenych 
 Samosprávou mesta Sarvaš
18.30 Kladenie vencov pri Pamatnej žule osídlencov
18.45 Prípitok na počesť vyznamenanych na
 Kostolnom námestí
 Odovzdanie narodeninového darčeku pre
 občanov mesta

Mihály Babák primátor mesta Sarvaš
Anna Franková predsedníčka 

További információk:További információk:
---> www.cervinushaz.hu <------> www.cervinushaz.hu <---

További információk:
---> www.cervinushaz.hu <---
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Boldog Névnapot!

Július 23-án Lenke

Július 24-én Kinga, Kincső

Július 25-én Kristóf, Jakab

Július 26-án Anna, Anikó

Július 27-én Olga, Liliána

Július 28-án Szabolcs

Július 29-én Márta, Flóra

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Július 23-án

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

Július 24-én
Pingvin Patika

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

Július 25-én
Pingvin Patika

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

Július 26-tól 29-ig
Pingvin Patika

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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Szarvason másodízben

A Szilvanapok nyitónapján 
lesz a Polgármesterek 

Randevúja

2003. április 3. után az idén már másodízben ad 
otthont Szarvas a Városi Polgármesterek Rande-
vújának. Az egyik legnagyobb hagyománnyal bíró 

önkormányzati rendezvény – egyben 26. a Randevúk tör-
ténetében – ezúttal szeptember 10-én került megrende-
zésre a Tessedik Sámuel Múzeumban.

Igen veretes a névsor, ha sorra vesszük az eddigi helyszíneket. 
1995-ben Veszprém nyitotta a sort, aztán Szolnok, Vác, Kiskun-
félegyháza, Szekszárd, Szeged, Hévíz, Budapest, Szarvas, Gyön-
gyös, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pécs, Zalaegerszeg, Szom-
bathely, Debrecen, Szolnok, Tihany, Békéscsaba, Budapest, Pécs, 
Szerencs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Velence következett.

S hogy az idén Szarvas is dupláz, annak egyetlen nyomós oka van: 
tavaly a pandémia miatt nem adhattunk otthont a rangos ren-
dezvénynek.

A tervek szerint – ezt már Csasztvan Andrástól, a Szilvanapok 
főrendezőjétől tudjuk – a mostani Randevú mintegy ráhangolja az 
ország minden részéből ideérkező városvezetőket a délutáni 
nyitófelvonulásra, illetve egy kellemes ejtőzésre a Szilvanapok 
forgatagában.

A Randevú fővédnöke dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 
főszónoka pedig dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes 
államtitkár.

Természetesen a találkozó csúcspontját ezúttal is az „Év Pol-
gármestere” díj átadása jelenti, az „Év Alpolgármestere” illetve az „Év 
Jegyzője” díj társaságában. A díj pedig nem más, mint Szász Endre 
linómetszete. A szavazatokat kizárólag a rendezvény honlapján – 
www.szferaeuropa.hu – várják augusztus 1-től augusztus 22-én 
éfjélig. Egy emailcímről egy szavazat adható le.

Erről a város egészét megtisztelő társadalmi eseményről szerda 
délelőtt Babák Mihály polgármester és dr. Oltványi Tamás, a 
rendezvény ötletgazdája, a SZFÉRA ügyvezetője tartott sajtó-
tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban.

Babák Mihály hangsúlyozta, hogy örömmel tölti el, hogy Szarvas 
ismét vállalhatta a rendező szerepét. Kiemelte azt is, hogy az 
évenkénti találkozás mellett e jeles eseményen bőven nyílik 
lehetőség tapasztalat- és véleménycserére.

Dr. Oltványi Tamás jóleső érzésként nyugtázta, hogy az 1995-ben 
elültetett gondolat – egy éves kihagyással – most újra életre kel. 
Kiemelte, hogy külön hálás Szarvasnak és Babák Mihálynak, hogy 
akár csak tavaly, most az egy éves halasztás után is a rendezvény 
mellett áll. Egyben őszinte elismerését fejezte ki mindazon 
fejlődésért, amely városunkban az utóbbi évtizedekben végbement.

- Szenes János -
Fotó: facebook.com/mihaly.babak

Egy kis demográfia

Míg 2019-ben 122 fő újszülöttel gyarapodtunk, tavaly 123 baba 
született Szarvason. 2021 első félévében 77 újszülöttet köszönt-
hettünk. Ezzel szemben 2019-ben 264-en haltak meg városunkból. 
Ez a szám 2020-ban 288 főre nőtt. 2021 első félévében 167 szarvasi 
polgártársunkat veszítettük el. Az adatok a 2021. július 2-ig 
feldolgozottak szerinti állapotot tükrözik.

* * *

Mibe került eddig a 
szúnyogirtás?

A tízmilliós keretösszegből májusban légi biológiai gyérítésre a 
város 1.012.025 forintot költött. A június 11.-i földi és légi kémiai 
akció 2.806.700 forintba került. A június 17.-i légi kémiai gyérítésért 
– annak országos volta kapcsán – nem kellett fizetnünk. Az 
ugyanezen a napon történt földi kémiai akció 711.200 forintos 
költséggel járt. Június 26-án szintén ennyibe került a földi kémiai 
gyérítés. A június 27.-i légi kémiai gyérítés 2.095.500 forintba került. 
Továbbá volt még egy országos fedezetű földi kémiai akció is július 
7-én.

* * *

Újabb csomagosztás

Gara Ágnes igazgató tájékoztatása szerint a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége július 
15-én 17 db tartós élelmiszer cikkeket tartalmazó csomagot osztott 
Szarvason, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de 
intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves korú gyermekek 
családjai számára.

* * *

Invitálás Biatorbágyra

2020 őszén a járványügyi lezárások miatt nem tudták megtartani a 
„Magyarország legszebb konyhakertje” program díjkiosztó ren-
dezvényét. A napokban Szarvas Város Önkormányzata részéről 
meghívást kapott Babák Mihály polgármester és Fabó Szilvia a 
Magyar Örökség Díjas országos program országos díjra jelöltek 
ünnepségére Biatorbágyra, melyet július 20-án rendeztek a helyi 
Juhász Ferenc Művelődési Központban. A meghívást megkapta az 
országos díjra jelöltek sorában a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium is.

* * *

Támogatás szarvasi árváknak

A Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 400 ezer 
forintos támogatásban részesített egy, több gyermekét egyedül ne-
velő özvegy szarvasi édesapát. Erről a Szarvasi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője, Tóth Tamásné tájékoztatta Babák 
Mihály polgármestert.
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Túri Halas Napok

Főzőversenyt és horgászversenyt is rendeznek július 31-én 
Mezőtúron a „Túri Halas Napok 2021” keretében a Mezőtúri Városi 
Strandfürdő területén. A rendezvényt hagyományőrző fesztivál 
jelleggel tartják. A rendezvényre a mezőtúri házigazdák szeretettel 
várják az érdeklődő horgászni, főzni vagy éppen strandolni vágyó 
szarvasiakat.

* * *

A Turisztikai Kft. látja el a Kacsa-
tó projekt marketing feladatait

A Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. látja el a „Fenn-
tartható turizmusfejlesztés Szarvason – a Kacsa-tó és környezetének 
komplex fejlesztése” című projekt marketing feladatait a 2021. július 
5-től 2022. november 30-ig terjedő időszakban. Ezen időszak alatt 
1250 db golyóstoll készül a projekt logójával és 1000 db Pavilon 
nosztalgia képeslap szintén a projekt logójával ellátva. Továbbá a 
projekt területén 1 db A/1-es plakát kerül elhelyezésre. Ezzel 
párhuzamosan 6 alkalommal újságcikkek jelennek meg a régiós és 
országos írott és online médiumokban. Az Önkormányzattal kötött 
szerződés értelmében a Turisztikai Kft. ezért nettó 1 millió 733 ezer 
forint + 467 ezer 910 forint ÁFA, bruttó 2 millió 2 ezer 910 forint 
megbízási díjat kap.

* * *

A szúnyogirtás részleteiről

Szarvas Város Önkormányzata a Körös-völgyi Konzorcium tag-
településeként a Szemp-Air-RSZ COOP Kft.-vel kötött vállalkozási 
szerződést. A szúnyoggyérítés az alábbiakban valósul meg 2021-
ben.

Légi biológiai gyérítés (opcionális) 200 hektáron 1-2 alkalommal. 
Légi kémiai gyérítés ULV technológiával 1100 hektáron 1-7 
alkalommal. Földi kémiai gyérítés melegköd képzési techno-
lógiával 400 hektáron 1-7 alkalommal. Eddigiekben június 2-án 300 
hektárra kiterjedő biológiai szúnyoglárva irtás történt légi úton 
Szarvas város közigazgatási területén (Nagyfokon is). Június 11-én 
légi kémiai gyérítés történt 1100 hektáron és földi kémiai 400 
hektáron. Június 17-én földi kémiai gyérítés volt 400 hektáron. 
Június 23-án 400 hektáron melegköd képzésével történt 400 
hektáron földi kémiai gyérítés. Június 26-án szintén 400 hektáron 
földi kémiai gyérítés történt. Június 27-én 1100 hektáron került sor 
légi kémiai gyérítésre. Míg július 7-én földi kémiai gyérítés történt.

A szúnyogirtási feladatok ellátása folyamatosan történik az 
önkormányzat illetékességi területén. Olyan „extra” helyszíneken, 
mint a magántulajdonban lévő „Nagyfok” területe, a tulajdonosok 
nevében a Halásztelki Horgász Üdülő Egyesület kérelmezheti 
költségükre a Nagyfoki-holtág területén történő gyérítéseket.

* * *

Üléseztek

Július 21-én tartotta legutóbbi ülését a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa. Napirendjén egyebek közt a 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által működtetett 
szolgáltatások szakmai programjának elfogadása is szerepelt.

Babák Mihály 
polgármester ajánlása a 

Nemzeti Értéktárba

Ajánlás

„Magyar a múltadat féltve ápold a jelen küzdelmeiben, hogy a 
jövőd is megmaradjon”

 

zarvas Város az egyetlen olyan hely a világ magyar települései Sközött, amely büszkélkedhet a Történelmi Országközepet - 
egyben a Kárpát-medence mértani középpontját is jelentő - 

megörökítő szobor és emlékmű együttesével. 
Mindezt felelősségteljes szellemi, város- és nemzettörténeti 

testamentumként a hazafias nevelés örök érvényű feladataként 
Szarvas jogelőd Képviselő-testülete hagyta ránk 1920. november 
15-i ünnepélyes határozatában. 

A hely szellemiségét kidomborítva alkotta meg városunk 
közössége 2000-ben a Szarvasi Történelmi Emlékutat. Ez, mint a 
világ összmagyarságának nemzeti zarándokhelye, népünk 
múltjának egyedülálló, élő történelem könyveként köszön minden 
látogatóra. 

Magyar Golgotaként hírrel hirdeti itt a Kárpátok ölelésében: 
népünk a történelem viharait átvészelve több mint 1100 esztendeje 
végleges hazára lelt itt. Hirdeti: elpusztíthatatlan az a nép, amely 
tetterős jelene és alkotó jövője érdekében sohasem temeti el ősei 
emlékét. 

Az Emlékút robosztus, fa-jelekbe és -szobrokba foglalt stációi 
mentén érünk a Történelmi Országközéphez. A jelképes 
malomépület lépcsőjén megállva felkereng a lélek mélyén az örök 
kérdés: Mi a haza? Mondhatnánk egyszerűen: anyánk nyelve, apánk 
szava, kedvesünk szeme bársonya, gyermekeink nevetése. De 
eleink sírja is, mert a régi bölcsesség szerint egy országot ősei sírja 
teszi hazává. A Haza: három szó is; piros, fehér, zöld. Ennek az 
országnak és nemzetnek, győztes és vesztes csatáin, elbukott 
forradalmain, temetőin, fakeresztjein, jeltelen sírhantjain is 
átsugárzó lobogása. Eltéphetetlen, méltóságos, fenséges láng. Nem 
csupán a hazában élünk mi, mai magyarok, de az is él bennünk: Az 
általunk képzelt, körülrajongott, szívünkben élő, vagy éppen a 
messzi magasban csillagként szárnyaló haza. Hazánk a nyelvünk, s 
ezredéves állami létünk is. Ez az, amit nem lehet időbe, múltba 
befagyasztani. Ez a lét nem ismeri a halált, mert minden-napjainkat 
s az utánunk jövő emberöltő sorsát hordozza úgy, hogy 
felmagasztosult jeleiben múltját, jelenét, holnapjait is ennek a 
minden bajban és gyönyörűségében ezerszer áldott tájon, amit 
Magyarországnak hívnak. 

Erről szól a Történelmi Országközép, amely itt, a Történelmi 
Magyarország szívében épült, egyforma jelekkel, egyforma szóval, 
egy hazában élve. 

Fentiek szellemében ezt a semmi máshoz nem mérhető kiemelt 
Történelmi Emlékhelyünket jó szívvel ajánlom a Nemzeti Értéktár 
sorába. 

Szarvas, 2021. július 9.
Babák Mihály
polgármester



52021. július 23.

Megnyílt a X. Cervinus 
Művészeti Fesztivál

Július 14-én – imitt-amott hűsítőként ható apró 
esőcskéktől kísérten – a Szarvasi Vízi Színházban 
megnyílt a X. Cervinus Művészeti Fesztivál.

A Cervinus Teátrum hagyományai jegyében az idén az Éjszaka 
színei nevet viselő nyitógálát minden tekintetben a tartalmi 
gazdagság, az összművészeti színesség, pompás látványvilág és 
teltház jellemezte.

A nyitányt ezúttal is dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató moderálta 
és Babák Mihály polgármester, valamint Csasztvan András, a 
Cervinus Teátrum igazgatója köszöntötték. Az egyenként is d-
icséretes produkciókból messzemenőkig kiemelkedett Benedekffy 
Katalin-Nádházy Péter kettőse, Eva Javorska sodró lendületű 
énekszáma, Oláh Márkó szívbemarkolóan gyönyörű „Emlékeim” 
című díjnyertes cigánytánc koreográfiája, Nagy Róbert varázslatos 
Szécsi reinkarnációja és sorolhatnók.

Két dolog még óhatatlanul hozzátartozott a nyitógálához. Az 
egyik, hogy a színházba érkező nagyérdemű már a bejáratnál 
átvehette a Teátrumi vigasságok harmadik kötetét. A másik a 
Cervinus Nívódíj átadása a finálé előtt, amelyet az idén szűnni nem 
akaró tapsvihar közepette Balázs Henriett vehetett át.

Összességében egyetérthetünk a nyitógála elején elhang-
zottakkal.

Dr. Dósa Zsuzsa:
- Felemelő érzés megnyitni a fesztivált, hiszen színészeink a vírus 

miatt nagyon sokáig nem találkozhattak a közönséggel. Márpedig 
számunkra a színpad nézők nélkül „csak deszka”, amely ebben a 
percben világot jelentő deszkává változott.

- Az idén már a tizedik Cervinus Művészeti Fesztivált tarthatjuk 
meg, amire rendkívül büszkék vagyunk – mondotta Csasztvan 
András.

- Öröm számomra újra a teátrumi csapatot itt, a Vízi Színház 
„Király színpadán” látni, hiszen ők az övéink, akik fontosak a 
szarvasiak számára, a színház varázsa egy mindig megújuló dolog – 
fogalmazott Babák Mihály polgármester.

Nos, valóban mindig megújuló. S ennek a folyton változó 
színpadvarázsnak lehettünk tanúi ezen az estén is.

- Szenes János -

A programok minden este 19 órakor kezdődnek.

Közterületi intézkedések 
július 5-9. között

Blaskó Péter közterületfelügyelő azok gondozatlansága miatt 
július 12-től 15-ig fokozott ellenőrzés alá vont egy-egy Damjanich és 
Dr. Melich János utcai ingatlant. Napi rendszerességű ellenőrzéseket 
folytatott a Benka Gyula utcai, a Jókai lakótelepi és a Szentesi úti 
lakóparki szelektív hulladékgyűjtőknél. Az ott talált illegális sze-
metet a KOMÉP elszállította, az ügy átadva a Gyulai Járási Hivatal 
Környezetvédelmi Főosztályának. Rendben találta a Béke lakótelepi 
volt konténer helyét. Nem észlelt illegális hulladéklerakást a 
Vasútállomás közeli gyűjtőedényzetnél. Nem találkozott engedély 
nélküli árusítással a piacon. Napi területbejárást végzett a Vida-tó 
környékén. A Csokonai utcában és a Dózsa utcán július 12-től 15-ig 
rendszeres ellenőrzést végzett egy-egy ingatlan gondozatlansága 
miatt.

Fórizs Péter közterületfelügyelő parkolási rend betartását 
ellenőrizte a Kossuth téren. Két ízben szóbeli figyelmeztetést 
eszközölt. A Köztársaság, Móricz Zsigmond, Rákóczi, Bacsó utcai 
visszaellenőrzések eredménnyel jártak. Az addig gondozatlan 
ingatlanokat tulajdonosuk rendbe tette. Hasonló ügyben az Eötvös 
Lóránd utcában kénytelen volt közigazgatási eljárást kezde-
ményezni. Az Árpád közben eredménnyel jártak ellenőrzései, az 
érintettek a közterületről eltávolították a hulladékot. Kamerát 
helyeztek el az Árpád utcai szelektív hulladékgyűjtőnél, az oda 
illegális szemetet elhelyező személyének kiderítésére. Ugyanez 
történt a Lehel utcai szelektív sziget ellenőrzésekor. Napi 
rendszerességgel ellenőrizte a tiltólistán szereplő helyeket a 
horgászatra vonatkozóan. Nem talált rendellenességet. Egy ízben 
tett felszólítást a Vajda Péter utcán, közterületen szabálytalanul tárolt 
gépjármű ügyében.

Bracsok István mezőőr külterületi körzeteiből egy ízben talált 
gondozatlan zöldterületet a Tanya IV-ben. Szóbeli felszólítással élt. 
Illegális hulladékot észlelt a Tanya VII-ben. Intézkedett. Vadkamerát 
helyezett el az Árpád utcán.

Janecskó János mezőőr a Tanya III-ban tett írásbeli felszólítást 
gondozatlan zöldterület miatt. Tanya III-ban hasonló ügyben 
szóbeli felszólítást tett. Tanya II-ben kóbor eb kapcsán szóbeli 
felszólítással élt.

Vajgely Zoltán mezőőr kilenc esetben tett szóbeli felszólítást 
zártkerti gondozatlan területek miatt. Hat esetben vissza-
ellenőrzésein megállapította, hogy a tulajdonosok eleget tettek a 
felszólításoknak. Mótyóban és Nyúlzugban öt esetben tett szóbeli 
felszólítást póráz nélküli ebsétáltatás miatt. 23 esetben (sic!) tett 
felszólítást Nyúl-zugban elmaradt fűnyírás és közterületen maradt 
lom ügyében. Szénalopást jelentettek Nyúl-zugból. Feljelentés nem 
történt, mivel az ellopott szénabála meglett. A tulajdonosok 
megegyeztek.
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KÖZÉLETI LEVELEZŐ     *     KÖZÉLETI LEVELEZŐ

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője

Tárgy: Lakossági panaszkezelés

Csanádi László képviselő úr részére

Tisztelt Csanádi László 
Képviselő Úr! 

épviselői indítványként jelezte számunkra néhány utca Kfelújításának lehetőségét, melyek között szerepelt a Malom 
utca, a Fácán utca, valamint a Móra F. utca burkolat-

felújítása is. Mivel önkormányzatunk kiemelten kezeli a lakossági 
útépítési szándékokat, ezért fent említett Malom és Fácán utcákra 
vonatkozóan árajánlatkérést bonyolítunk le, hogy a lakosság 
pontosan tudja mennyi a kivitelezési költség és mennyi a lakossági 
25%-os hozzájárulás. Ez jelenleg folyamatban van. A Móra F. utca 
burkolatának felújítására már januárban megkértük az ajánlatot, 
viszont a kialakult helyzet miatt jelenleg még nem áll rendel-
kezésére a felújításhoz szükséges közel 15 millió forintos összeg. 
Amennyiben lesz erre a felújításra forrás, úgy természetesen el 
tudjuk indítani a kivitelezést. 

Kérem, nyilatkozataiban szíveskedjen fentiek szerint tájékoztatni 
az érintetteket, lakosokat. Előre is köszönöm intézkedéseit, 
közreműködését! 

Szarvas, 2021. július 7. 
Tisztelettel: 

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője

Tárgy: Lakossági panaszkezelés

Csanádi László képviselő úr részére

Tisztelt Csanádi László 
Képviselő Úr! 

zarvas Város Polgármesteréhez írt, a Pepi sétányra gép-Sjárművel való beközlekedéssel kapcsolatos levelében 
megfogalmazott kérdéseit megvizsgáltuk, melyről az alábbi 

tájékoztatást nyújtom. Mint az Ön előtt is ismeretes, már 2017-ben a 
Képviselő-testület döntött arról, hogy a sétány eredeti forgalmi 
rendjének megváltoztatását nem kívánja megvalósítani, továbbá a 
KRESZ valamint az Útügyi műszaki előírások sem engedik 
megváltoztatni. A 325/2017.(V.18.) számú Képviselő-testületi 
döntésről és a szabályokról akkor tájékoztattuk Szabó Róbert Ignác 
Urat. A KRESZ szabályai szerint az említett sétány besorolása 
„sétány és kerékpárút” melyen közlekedés csak és kizárólag 
gyalogosan valamint kerékpárral lehetséges. A szabályozás az 
elmúlt 3 évben, azaz a kiküldött levelünk óta nem változott. Mivel a 
kerékpárút a 4631 j. állami közútba csatlakozik, ezért 2017-ben 
megkértük a Magyar Közút NZrt. állásfoglalását is, melyet szintén 
megküldtünk Szabó Úr részére. A Magyar Közút NZrt. szakmai ál-
lásfoglalása a közúti közlekedésről szóló 1/1975.(I1.5.) KPM-BM 
együttes rendelet alapján a behajtást nem támogatja, azon csak a 
KRESZ által meghatározott közlekedés bonyolódhat, tehát csak a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés. Jelenleg ezen a részen egy 
kiemelt turisztikai kerékpárút épül az említett sétány folytatásaként, 
melyen várhatóan még nagyobb lesz a kerékpáros és gyalogos 
közlekedés, így ezen részen az út csatlakozást teljesen le kell zárni, 
hogy a kerékpárútra még véletlenül se tudjon semmilyen jármű be-
hajtani. A kerékpárút járművel való keresztezése - pl. kapubehajtó 
miatt - lehetséges, kiemelt elsőbbségadási kötelezettséggel, melyet 
jól láthatóan kell kitáblázni, ill. útburkolati jelekkel ellátni. Az 
érintett ingatlan megközelítése így kizárólag a kerékpárút keresz-
tezésével valósulhat meg, melyet engedélyeztetnie kell az ingatlan 
tulajdonosának. 

Mint már előzőleg többször is tájékoztattuk Képviselő Urat, 
önkormányzatunknak csak és kizárólag törvényes úton van módja 
eljárni, a jelenleg érvényben levő szabályozások szerint. Kérem, 
szíveskedjen fentiek szerint az érintett panaszost tájékoztatni. Előre 
is köszönöm intézkedéseit, közreműködését! 

Szarvas, 2021. július 7. 
Tisztelettel: 

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzata

Tárgy: Szarvasi Tessedik Múzeum telekrendezése

Gál Ferenc Egyetem
Dr. Kozma Gábor Rektor Úr részére 

Tisztelt Rektor Úr! 
021. július hó 1. napján kelt R-123-3/2021. ikt.sz. levelében 2foglaltakkal kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önt.  
A fenti telekrendezéssel összefüggésben (így a szolgalmi jog-

tulajdonjog kérdéskörében is) Önkormányzatunk következetesen 
azt az álláspontot képviseli, hogy elfogadjuk a Miniszterelnökség 
illetékes főosztályának, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal 
illetékes főosztályának szakmai véleményét és döntését, hiszen 
azok nyilvánvalóan a hatályos építésügyi és örökségvédelmi jog-
szabályok szerint fognak megszületni a múzeum telkének szabályos 
kialakítása érdekében. 

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy sem önkormányzatunk, sem 
pedig az annak szerveként működő Szarvasi Polgármesteri Hivatal 
nem kezdeményezte semmilyen tulajdonjog megszerzését a Gál Fe-
renc Egyetem területének rovására, mint ahogyan az egész telek-
alakítási eljárás kezdeményezője is a Miniszterelnökség Építésügyi 
és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársága volt a TKF-71/126/2 
(2021.) iktatatószámú levél alapján. Az egyetemi ingatlanok in-
gyenes egyházi tulajdonba adása sem Önkormányzatunk kezde-
ményezésére indult, arról kizárólag a telekrendezési eljárást meg-
indító, előzőekben említett levélből szereztünk tudomást. 

Szarvas, 2021. július 8. 
Tisztelettel: 

Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző

Dr. Pecsenye Erzsébet 
megvásárolta a jegyét

Tisztelt Polgármester Úr! Köszönettel vettem a „
meghívót, mely Szarvas város napja ünnepségre 
szól. A levélben megtisztelt azzal is, hogy 

tiszteletjegyet „kínált” az esti Twist Olivér előadásra. Tisztelettel 
megköszönöm azzal, hogy már szintén megvásároltam az erre 
az előadásra szóló jegyemet, s egyben kérném, hogy a 
képviselők részére juttatandó jegyeket arra rászorultaknak 
juttassa el  a későbbiek folyamán, mert úgy gondolom, hogy a 
tiszteletdíjából minden képviselő meg tudja vásárolni, aki 
színházba szeretne menni.

Tisztelettel: Pecsenye Erzsébet”
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Kunszentmártoni utcán 
kacsázott

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2021. július 19-én 
14 óra 30 perckor Kunszentmárton belterületén, amikor egy 
utcában több alkalommal lehajtott mindkét irányba az útpadkára, 
lehaladt a gyalogjárdára, majd egy ingatlan kapujának ütközött. A 
baleset következtében – az elsődleges orvosi vélemény alapján – a 
személygépkocsi vezetője 8 napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. A helyszínen megállapítást nyert, hogy a járművet ve-
zető 30 éves férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a vele 
szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott.

* * *

Baleset Dévaványán
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. július 

19-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Dévaványán, a Hunyadi utca és a 
Kossuth utca kereszteződésében 18 óra 45 perc körül egy sze-
mélygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget egy másik autósnak. 
A két jármű összeütközött, az elsőbbségadást elmulasztó nő könnyű 
sérülést szenvedett.

* * *

Útpadkára hajtott
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. július 

17-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Szarvas közelében 22 óra körül 
egy segédmotor-kerékpárral közlekedő férfi hajtott az útpadkára, 
majd leesett a járműről. A balesetben súlyosan megsérült a 
szeghalmi férfi.

* * *

Biciklissel ütközött
Egy helyi lakos közlekedett tehergépkocsival 2021. július 15-én 7 

óra 50 perc körül Mezőtúr belterületén, amikor egy útkeresz-
teződésben a kihelyezett jelzőtábla ellenére nem adott elsőbbséget 
a kijelölt kerékpárúton érkező biciklisnek és nekiütközött. A baleset 
következtében – az elsődleges orvosi vélemény alapján – a ke-
rékpárral közlekedő személy 8 napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett.

* * *

Ittasan, kombájnnal
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén egy helyen 

ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 2021. július 
16-án. 14 óra körül Gyomaendrődön, a Selyem úton állítottak meg 
egy kombájnnal közlekedő férfit. A járművezetőnél alkohol-
fogyasztást jelzett a szonda és a további légalkoholmérések is 
igazolták azt, hogy ittasan vezetett. A férfi jogosítványát elvették és 
büntetőfeljelentést tettek ellene.

* * *

Vizet szivattyúztak egy 
társasházból

Társasház pincéjében víz gyülemlett fel július 13-án délelőtt 

Gyomaendrődön, a Vásártéri lakótelepen. A helyi önkormányzati 
tűzoltók a vízhálózatot kiszakaszolták, majd a vizet szivattyú 
segítségével eltávolították. A rendszer kijavításáról az üzemeltető 
intézkedett. Az esettel kapcsolatban senki sem sérült meg.

* * *

Tarlótűz

Tarló égett július 14-én délelőtt Kondoros és Nagyszénás között, a 
4642-es út közelében. A húsz hektáron égő tarlót a szarvasi és a 
békéscsabai hivatásos tűzoltók, három vízsugár, erőgép, valamint 
kéziszerszámok segítségével, a Békés megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett eloltotta, majd a területet 
átvizsgálta.

* * *

Kocsibejárón álló autóból lopott

Lopás vétsége miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség és 
vádiratában közérdekű munka büntetést indítványozott egy 
büntetett előéletű, 20 éves szarvasi férfi ellen, aki a sértett nyitott 
gépkocsijából vitte el értéktárgyait és okiratait.

A férfi 2021. január 23-án 13 órakor egy szarvasi ingatlan 
kocsibejáróján parkoló személyautó ajtaját kinyitotta, majd abból 
510 forintot, egy 1.000 forintos pénztárcát és egy 3.000 forintos 
pendrive-ot lopott el. A pénztárcában benne volt a sértett több 
okirata is. A férfit még aznap igazoltatta a rendőrjárőr, és a ruházata 
átvizsgálása során megtalálta a készpénzt, valamint az adathor-
dozót, míg az okiratokat ismeretlen személy bedobta a sértett 
postaládájába, így az okozott kár nagyobb részben megtérült.

* * *

Zaklatta volt élettársát

Zaklatás bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat 
a Szarvasi Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kisza-
bására tett indítványt egy büntetlen előéletű, 44 éves kondorosi férfi 
ellen, aki volt élettársát bántalmazta és megfenyegette. A férfi 2019. 
február 5-én volt élettársához visszavitte a nála lévő közös 
gyermeküket. Miután távozott, telefonon beszélt a sértettel, a-
melynek során közöttük szóváltás alakult ki. Rövid időn belül a férfi 
visszatért a sértett házába, ahol szidalmazta, többször az arcába kö-
pött, majd az arcát tenyérrel kis erővel megütötte, a kezeit, a ru-
házatát magragadta, rángatta és az ajtónak lökte. A férfi a sértettet 
azzal is fenyegette, hogy ne lepődjön meg, ha valaki elkapja, és be 
fogja drogozni azért, hogy a bíróság tőle a gyermeket elvegye. A 
sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, 
könnyű sérüléseket szenvedett.

* * *

Elvették a jogsit

Egy helyi lakos közlekedett segédmotorkerékpárral 2021. július 
14-én 15 órakor Mezőtúr belterületén, amikor a rendőrök 
ellenőrizték. A jármű vezetőjével szemben alkalmazott alkohol-
teszter pozitív értéket mutatott, ezért további mintavétel céljából 
előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra. A 62 éves férfi vezetői 
engedélye elvételre került.
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Ein blick...

Széchenyi István híres, névte-
lenül megjelent röpiratának 
címe jutott eszembe (Egy pil-
lantás...), amikor a lehetetlenre 
vállalkoztam, visszapillantani 
egy rövid cikkben egy hónap 
színházi eseményeire.

Legszívesebben minden látott 
előadásról írnék néhány szót, 
de az is megtöltené az oldalakat, 
így hát marad az egyetlen meg-
oldás: néhány értékelő mondat 
a fesztiválról és a fesztivál-
darabokról.

Be kell vallanom: a hitet-
lenkedők közé tartoztam, ami-
kor bő tíz évvel ezelőtt a Vízi 
Színházról és a naponta tartan-
dó színházi előadásokról hal-
lottam. Aztán (szerencsémre) 
belecsöppentem, és egyik á-
mulatból a másikba estem. Ma is 
jobbára ámuldozom. És szí-
vesen írok róla.

Akiknek 
köszönhetjük 
az élményeket

Mindazoknak, akik belevág-
tak a színházasdiba: akik lét-
rehozták, megírták a pályázatot, 
meg is nyerték. Megszervezték 
és megépíttették a Vízi Színház 
– ma már a várostól elválaszt-
hatatlan és az ide látogatók által 
megcsodált – épület-komp-
lexumát. Mindazoknak, akik 
immár több mint egy évtizede 
élettel töltötték és töltik meg ma 
is, növelve a város hírnevét.

Neveket leírni kockázatos, hi-
szen lehetetlen lenne hiányta-
lanul felsorolni. Maradnak a 
testületek: Szarvas Város Pol-
gármestere és Képviselő-tes-
tülete, a Békéscsabai Jókai Szín-
ház mindenkori vezetése és 
színészei, a Cervinus Teátrum 
vezetése, dolgozói és színészei, 
és az előadások szervezői, mun-
kásai.

Három nevet azonban meg 
kell említeni. Fekete Péterét, aki 

egykor a Jókai Színház igazga-
tójaként felvállalta a Vízi Szín-
házat, és kitalálta a „minden este 
előadás” programját, és aki 
mára kulturális államtitkárként 
figyeli és alakítja is a műsorát. 
Seregi Zoltánét, aki a Jókai mai 
igazgatója, és színházával segíti 
a műsorszerkezet kialakítását, 
és dr. Szabó Károlynéét, aki a 
Jókai Színház művészeti titká-
raként megkeresi az ország 
számos színházát, felkéri őket 
az előadás-sorozatban való 
részételre, valamint megszer-
keszti a Vízi Színház műsorát.

Dióhéjban: 
ami eddig 

történt

Június 18-án – a műsortervnek 
megfelelően – a fent említettek 
(és sokan mások) részvételével 
- lezajlott a megnyitó, és a 
Körhinta című ikonikus film 
színpadi adaptációjával meg-
kezdődött a Vízi Színház műsor-
folyama. Maga a rendező, Vid-
nyánszky Attila, a Nemzeti Szín-
ház igazgatója vezette fel a való-
ban látványos és kitűnő elő-
adást.

Ezután naponta sorjáztak a 
változatos műsor darabjai, köz-
tük a fesztivál-előadások. Eb-
ben az évben 13 előadás került 
a zsűri pontozólistájára. Az évek 
óta összeszokott zsűri figyeli és 
értékeli a zsűrizendő elő-
adásokat. Az értékelés szem-
pontjai változatlanok: az elő-
adás; a rendezés; a koreográfia 
(ha táncos a darab); a látvány; a 
legjobb női, ill. férfi főszereplő; 
a legjobb női, ill. férfi mel-
lékszereplő. A társadalmi zsűri 
tagjai: Babák Mihály polgár-
mester, dr. Melis János címzetes 
főjegyző, Galambos Edit szín-
házbarát; Gombárné Bata Má-
ria, a Mozgáskorlátozottak Szar-
vasi Szövetségének elnöke, dr. 
Kutas Ferenc szerkesztő, Miha-
leczné Kovács Mária ny. jegyző, 
Paluskáné Udvarhelyi Judit ny. 
aljegyző.

Az első etap

A válogatás csak félig-meddig 
önkényes, az újságíró kezeit 
megköti a Fesztivál műsora.

Íme az eddig értékelt elő-
adások: a már említett Körhinta 
(Nemzeti Színház); Maga lesz a 
férjem (Karinthy, zenés víg-
játék); Kőműves Kelemen (Szol-
noki Szigligeti - rockballada); A 
nagymama (Egri Gárdonyi - 
vígjáték); Hétszínvirág (Soproni 
Petőfi – mesés táncjáték); Egy 
szoknya, egy nadrág (József 
Attila – zenés vígjáték); Sors 
bolondjai (Cervinus Teátrum, 
Szarvas – vígjáték).

Ez a felsorolás akár műfaji ke-
resztmetszete is lehetne a Vízi 
Színház idei évadjának.

* * *

Végül egy keresztmetszet a  
Cervinus előadásáról, példának, 
mit is láthat a közönség.

„Chuck és Gail (az egyik – bol-
dog – fiatal pár) az esküvőjére 
készül, ám a másik pár, Jay és 
Bonnie jövője nem ilyen egyér-
telmű. Kapcsolatuk konflik-
tusok és komikus szakítások 
közepette zajlik. Az időközben 
házasságra lépett Chuck és Gail 
együttléte sem zavartalan, így 
aztán addig megy a csatározás, 
amíg mind a négyen kényte-
lenek rájönni, hogy a szerelem 
azon a régi bölcsességen múlik: 
hogy „Soha ne feküdjetek le 
haraggal!”

Szereplők: Vanya Tímea, 
Szvrcsek Anita, Boronyák Ger-
gely, Timkó János. Rendező: 
Dósa Zsuzsa.

Talán megengedett egyetlen 
értékelő mondat: a közönség – 
láthatóan – jól szórakozott.

Kutas Ferenc

Zajlik az élet a Vízi Színpadon

Június 18. óta zajlik. Egy hetilap nemigen tudja követni a 
Vízi Színház eseményeit, pedig a beszámolók akár meg 
is tölthetnék a Szarvas és Vidéke lapjait. Így hát 

maradnak a színházlátogató futó benyomásai.

Szarvas Város Önkormányzata 
által saját forrásból 2020. évben 
megvalósuló járda felújítások, 

útépítési kivitelezések, 
felújítások

Szakasz neve, átadás dátuma, beruházás nettó összege:
1. Gyalogos átkelőhelyeknél közlekedésbiztonságot elősegítő 

piktogramok festése, 60 db, 2020. február, 120000 Ft.
2. Jókai utcai gyalogos átkelőhelyek létesítése 3 helyszínen, 

2020. február, 3018549 Ft.
3. Gyalogos átkelőhelyeknél LED lámpák telepítése, 18 db, 

2020. június, 1334815 Ft.
4. Vasút utcai járdaszakasz felújítása déli oldal, Deák F. u.-Piac 

bejáró között 388 m, 640 m2; déli oldal, Piac bejáró-Paletta között 
27 m, 56 m2, 2020. május, 9263540 Ft + 733905 Ft.

5. Mátyás király utcai útburkolat aszfaltfelújítása 155 m, 620 m2, 
2020. július, 4700000 Ft.

6. Kárász utcai burkolat felújítása lakossági hozzájárulással, 401 
m, 1203 m2, 2020. augusztus, 8834645 Ft.

7. Nap utcai aszfalt burkolat felújítása, 215 m, 920 m2, 2020. 
augusztus, 3974690 Ft.

8. Csaló-köz parkoló felújítása, aszfalt burkolat készítése, 
csapadékvíz elvezetés, szegélykő kiépítése, aszfalt burkolat 
készítése 900 m2, 2020. augusztus, 1670442 Ft + 3668630 Ft.

9. Piac parkoló közlekedési sávjának aszfaltozása, 106 m, 424 
m2, 2020. augusztus, 2476378 Ft.

10. Martos Flóra u. II. ütem, aszfaltburkolat felújítása, 78 m, 351 
m2, 2020. október, 3620000 Ft.

11. Tükör utca burkolat felújítása lakossági hozzájárulással, 181 
m, 543 m2, 2020. november, 4055118 Ft.

2020 nettó összesen: 47472712 Ft, bruttó összeg: 60290344 Ft.

Klimaj Attila útügyi referens
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ÚTÜGYI LEVELEK       *       ÚTÜGYI LEVELEK

Magyar Közút Zrt. Békés Megyei Igazgatóság

Tárgy: Szarvas várost érintő úthálózati problémák

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
Babák Mihály Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Szarvas városát érintő úthálózati problémákkal kapcsolatos Amegkeresésére az alábbi tájékoztatást adja Igazgatóságunk: 
A Magyar Falu Útfelújítási Program keretében megvalósuló 

4404. j. út 0+900 – 2+450 km szelvények közötti szakasz, illetve a 
4401. j. út 0+820 – 5+250 km, valamint 9+100 – 9+829 km 
szelvények közötti szakaszok munkaterület átadása megtörtént a 
kivitelező részére, a burkolat felújítások folyamatban vannak.

A mérnökségek által megvalósítandó Magyar Falu Program 
keretében a 4404. számú útpn 18+240 – 32+900 km szelvények 
között július 12-én kezdődik meg a kivitelezési munka.

Információink szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a 
„443. sz. főút burkolatmegerősítés párhuzamos kerékpárúttal 
Gyomaendrőd – Szarvas közötti szakasz” előkészítését 2021. év 
második felében megkezdi, amely az engedélyezési és kiviteli 
tervek, valamint a szükséges engedélyek megszerzését jelenti. Az 
előkészítési feladat részét képezi a 44. sz. főút és a 443. sz. főút 
körforgalmi csomópontjának megtervezése is.

A 44. sz. főút Szarvas átkelési szakaszának a teljes felújítását a 
főutakra vonatkozó javaslati listáinkon szerepeltetjük.

Természetesen a Társaságunk számára biztosított kereteken belül 
a jövőben is minden lehetőséget megragadva, a megfelelő javaslati 
listákon szerepeltetni, illetve az illetékes szervezetek felé jelezni 
kívánjuk a levelében leírt felújítási igényét.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. elsősorban az országos közutak 
üzemeltetője és fenntartója, így az évente biztosított költségvetési 
támogatási összeg csak az üzemeltetési, fenntartási feladatokra 
nyújt fedezetet. Nagyobb volumenű útfelújítási munkák elvég-
zésére csak a közlekedésért felelős Innovációs és Technológiai 
Minisztérium részéről történő elrendelés és forrásbiztosítás esetén 
van lehetőség.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. területileg illetékes mérnöksége a 
szükséges karbantartási, lokális burkolatjavítási feladatokat fo-
lyamatosan elvégzi, a biztonságos közlekedési feltételekhez 
szükséges körülményeket biztosítja.

Békéscsaba, 2021. július 8.
Üdvözlettel:

Cserkúti András megyei igazgató
Hunya Péter üzemeltetési és fenntartási osztályvezető

Szarvas Város Polgármestere

Tárgy: Szarvas várost érintő úthálózati problémák

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Békés Megyei Igazgatósága
Cserkúti András igazgató úr részére

Tisztelt Cserkúti András 
Igazgató Úr!

Szarvas város közúti problémáira adott részletes tájékoztatását 
nagy köszönettel vettem, bizakodva a gyors, szakszerű és 
hosszan tartó felújítás sikereiben.

A 4401 jelű, szentesi út felújítása során egy igen jelentős belterületi 
szakasz ugyan kimaradt, mint ahogyan a 44-es főút belterületi 
szakasza is, de tájékoztatásából kiderül, hogy a megvalósítást 
továbbra is szem előtt tartják, mely számomra bizakodásra ad okot.

A 44-es főút 443-as út csatlakozásánál a körforgalmi csomópont 
tervezése ugyan elindult, de számunkra a már megtervezett és 
ezidáig sajnos nem megvalósított 4631 jelű, mezőtúri útnál lévő 
körforgalmi csomópont is igen fontos beruházás lenne, mely a 
közlekedés biztonságát is nagyban növelné.

Köszönöm részletes tájékoztatását, köszönöm a város közlekedési 
érdekeinek képviseletét.

Szarvas, 2021. július 12.
Tisztelettel és köszönettel:

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere

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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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.



2021. július 23.12

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.

KOMÉP munkák
július 7-15. között

Július 7-én az útkezelési ágazatban a város belterületén folyt 
melegaszfalttal kátyúzás. A Rózsa utca Gárdonyi-Táncsics közötti 
szakaszán nemes padkakészítés történt tükörszedéssel és murva-
terítéssel. A Vásártéri játszótéren kerítést javítottak. A kertészeti 
ágazatban gép fűkaszálás történt a Csabai úton. Gallyaltak a Pepi 
sétányon. Tartályos kocsival öntöztek az Erkel téren, a Vasút utca-
Piac környékén és a Székely Mihály téren. Kézi öntözés folyt a 
Fürdővel szembeni parkban. Gyomláltak a Templomkertben, a 
Béke utcán és a református templomnál.

Július 8-án melegaszfalttal történt kátyúzás a buszpályaudvaron. 
Folytatódott a Rózsa utcai nemes padkakészítés tükörszedéssel és 
murvaterítéssel. Cserélték a megrongálódott, kopott KRESZ-
táblákat. Gépi fűkaszálás volt a Krakó önkormányzati ingatlanain és 
a Kodály utcán. Gallyaltak a Pepi sétányon. Kézi és gép öntözés volt 
a város területén.

Július 9-én a Pepi sétány térhatároló fakaróinak pótlása és festése 
történt. Gépi fűkaszálásra került sor a Petőfi és Táncsics utcákon. 
Sövényt vágtak a Kacsa-tónál. Öntöztek a Fő téren a Vízi Színháznál 
(cserjéket), valamint egynyári felületeket gépi erővel a város 
területén.

Július 12-én melegaszfaltos kátyúzás volt a Mangol-zugban. 
Folytatódott a Rózsa utca nemes padka tereprendezése. 
Díszburkolatos járda javításra került sor a Szabadság úton. 
Térhatároló faoszlopokat festettek a Pepi sétányon.

Július 13-án gépi fűkaszálás történt Ezüstszőlőben. Mulcsozták a 
Pepi sétányt. Gyomlálás folyt a Vajda Péter és a Deák Ferenc utcán. 
Egynyári felületeket öntöztek a város területén.

Július 14-én kátyúzás folyt melegaszfalttal Mangol-zugban. 
Középhalmon betonút élvágása történt. Gépi fűkaszálás volt a Szent 
László utcában és az Újtelep utcán. Mulcsozták a Pepi sétányt. 
Favágás volt a Kossuth utcán. Kiemelt és évelő ágyások gyomlálása 
történt. Gépi erővel öntözték a város egynyári felületeit.

Július 15-én melegaszfalttal kátyúztak Mangol-zugban. Betonút 
bontás és betonozás-helyreállítás volt Középhalmon a felrobbant 
betonúton. Gépi fűkaszálásra került sor az Újtelep utcán. 
Mulcsozták a Pepi sétányt. Fát vágtak az Erzsébet-ligetben. 
Gyomláltak a Letelepedési Emlékműnél, a Mittrovszky-kastélynál és 
a Deák Ferenc utcán. Egynyári felületeket öntöztek gépi erővel a 
város területén.

* * *

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

„Alkoss velem!”- kézműves 
tábor a Gyakorlóban

Az „Alkoss velem!” tábor kreatív, ügyes kezű részt-
vevői igen tevékeny és élménydús hetet tudhatnak 
maguk mögött.

Hétfőn egy családias 
hangulatú mozizás után 
vidám zenebona törte 
meg az udvar csendjét, 
amikor a negyven kis 
hangszerkészítő mester 
egyszerre szólaltatott 
meg nyolcvan színpom-
pás csörgőt és dobot.

Kedden sokat oko-
sodtak diákjaink a Tes-
sedik Sámuel Múzeum 
foglalkozásán, ahol érté-
kes tudásra tettek szert 
gabonáról, aratásról, 

malmokról. Kipróbálhatták a liszt előállításának ősi technikáját, 
zárásképpen pedig szélforgókat készítettek, melyeknek működő-
képességéről az iskolába vezető úton mindenki örömére meg is 
győződhettünk.

Délután elbűvölő cseresznyekulcstartók készültek. A játékos kis 
díszek nyári megjelenést kölcsönöztek jónéhány hátizsáknak a hét 
hátralévő részében.

Szerdán az örök népszerűségnek örvendő batikolásé volt a 
főszerep. A divatos, csajos és menő ruhadarabokat minden tervező 
elégedetten bontogatta a festés után. A következő napokon fel is 
avatták és megfelelő kiegészítőkkel társítva büszkén viselték az új 
életre kelt pólókat. A hőségre való tekintettel, a táborozók nagy 
örömére, a fagyizás mellett egy vízibomba csatára is sor került a 
délután folyamán.

A hét fénypontja a Békésszentandráson tett szőnyeggyárlátogatás 
volt csütörtökön, ahol egyik ámulatból a másikba estünk. A kedves 
fogadtatás mellett a kipróbálásra is lehetőséget biztosítottak ven-
déglátóink. Az iskolába vezető úton kínálkozó alkalmat termé-
szetesen nem hagyhattuk ki, így elkészült a mostanában oly divatos 
szalmabálás fotó is. Délután csendes szövögetés vette kezdetét, 
karkötők és díszes takarók is készültek a papírlámák hátára.

Pénteken mókás papírbálnákat és gyönyörű levendulatündéreket 
alkottunk, akik az otthonokba kerülve, finom illatukkal még sokáig 
emlékeztetik a résztvevőket a héten megélt kedves pillanatokra.

Kovácsné Czékus Anikó
szakvezető tanító
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (III.21. – IV.20.)
Ezekben a napokban nincs sok kedved 
dolgozni, ami nem csoda. Még szeren-
cse, hogy nyár van, így a feladatok sem 
halmozódnak fel a hétvégére. Ám, légy 
óvatos, munkahelyeden olyan ember is 
figyelheti tevékenységedet, akivel nem 
igazán kedvelitek egymást, így kihasz-
nálhatja mélázásodat, nem odafigye-
lésedet.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Itt az ideje, hogy végre Te is rendezz egy 
bulit, összejövetelt. Az sem baj, ha 
házon kívülre szervezed, minden bará-
tod, szeretted nagyon fog örülni a meg-
hívásnak. Rád fér, hogy lazíts, kikap-
csolódj, jól érezd magad. A magányosok 
is nézzenek körül, beakadhat a hálóba 
egy másik egyedülálló személy…
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Jól alakulnak pénzügyeid, egzisztenciád 
is szilárd, vagy végre azzá válik. Várat-
lan munkaajánlatot is kaphatsz, melyre 
botorság lenne nemet mondani!  Gon-
dolj a jövődre, s arra, ha most bebizo-
nyítod, hogy értesz a szakmádhoz, más-
kor is felkínálják a pluszmunka lehető-
ségét. Érzelmeidet csütörtöktől a ro-
mantika uralja…
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Egy Rák most kész újabb szerelemre, 
még akkor is, ha esetleg állandó kapcso-
latban él. Bizony ezen a héten horogra 
akadhat egy kaland, mely lelkivilágodat 
is felbolygatja. Úgy tűnik, nem tudsz 
magadon uralkodni, légy óvatos, hisz ha 
kiderül, miben sántikálsz, pórul járhatsz 
otthon… A magányosok viszont lelki-
isme-retfurdalás nélkül adhatják át 
magukat az újdonság varázsának. Mun-
ka terén is fellendülés várható.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Egy régi barát, üzleti kapcsolat, vagy 
elfeledett szerelem tűnhet fel életedben 
újra ezen a héten. Nagy meglepetésként 
érhet az esemény, s fel is kavarja lelk-
ivilágodat. Eszedbe jutnak a régi szép 
napok, emlékek, a közös sikerek, s az 
érzések, melyek előtörnek belőled, még 
Téged is meglepnek. De vigyázz, ez az 
idill nem tart sokáig, ne járkálj a föld felett 
két lépéssel, nagyot eshetsz a feneked-
re…

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Mindig fontosak voltak baráti kapcso-
lataid, de ezen a héten bizonyítanod is 
kell azt, hogy valóban lehet rád szá-
mítani. Amikor túl vagytok a kialakult 
gond megoldásán, itt az ideje, hogy 
közösen elmenjetek szórakozni is. Re-
mekül érezheted magad, rég nem látott 
ismerősök is újra feltűnnek életedben. 
Ha magányos vagy, ezen a héten bekö-
szönhet a szerelem is. Erre különösen a 
pénteki és a szombati napok alkal-
masak. Családodban valaki a te segítsé-
gedet kérheti, nyújtsd oda a kezed.

 MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Ez a hét a nagy elgondolkozások, mélá-
zások ideje lesz. A nagy meleg miatt 
nincs sok kedved ellátni feladataidat, 
amit környezeted nem néz jó szemmel. 
Az élet nagy kérdésein gondolkodsz, mi 
hogyan működik, miért, s hogyan ala-
kulnak bizonyos dolgok. Folyamatos 
töprengésedet végül másoknak sikerül 
megszakítaniuk, egy hétvégére szóló 
buli meghívással. Ne mondj nemet 
semmire!
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Bár nem az a jellemző rád, hogy bármi 
áron vitába keveredj valakivel, de mégis 
az elmúlt hetekben annyi negatív dolog 
halmozódott fel benned, hogy ha nem 
adod végre ki magadból a frusztrációt, 
abból előbb-utóbb baj lesz, és esetleg 
olyan valakin csattanhat az ostor, aki 
meg sem érdemli. Inkább törj össze 
magányosan pár tányért, s utána 
mosolyogj egy nagyot!

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Néha abból adódnak a konfliktus-
helyzetek, hogy nem vagy hajlandó 
felvállalni azt, hogy beszélj a problé-
mákról. Nem cselekszel helyesen, visz-
szafojtod a bánatodat, dühödet, így nem 
csak Te nem tudod megoldani a gond-
jaidat, hanem a neked segíteni akarók-
nak sem hagyod, hogy legalább jó 
tanácsokkal lássanak el. Ne várd meg, 
míg kirobban belőled a feszültség.

BAK (XII.22 – I.20.)
Tele vagy energiával, jókedvvel, minden 
napra találsz munkád mellett egyéb, 
örömteli elfoglaltságot is. Terveid van-
nak a nyár hátralévő részére, s lassan Te 
is elmehetsz szabadságra, ha erre még 
nem volt módod. Bizony rád fér némi 
pihenés. De amíg még kötelezettségeid 
vannak munkád terén, addig figyelj oda, 
nehogy elfeledkezz valami elvégzendő 
feladat-ról! 
-

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Feszült vagy, s ez kihat magánéletedre, 
munkádra egyaránt. Indokolatlan vesze-
kedésekbe bonyolódsz, mindennapo-
sak a súrlódások körülötted. Időszerű 
lenne elgondolkodnod mi az oka ennek 
a tarthatatlan állapotnak, s lerendezned 
a feszültséget okozó problémát. Pén-
tekre szinte magától minden visszake-
rülhet az eredeti kerékvágásba.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Jó formában vagy a héten, aminek neki-
kezdesz sikerrel be is fejezed. Új ötletek 
fogannak meg benned, hosszú távú ter-
veid születhetnek. Ne feledd viszont, 
hogy egyszerre inkább csak egy dolog-
gal foglalkozz, így azt biztosan sikerrel 
zárhatod. Ha kapkodsz, hamar túlterhe-
led magad, s képtelen leszel megfelelni 
az elvárásoknak. Ne vállald túl magad, 
hisz neked sincs négy kezed. Mindent 
alaposan fontolj meg.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Július 23-tól 29-igJúlius 23-tól 29-igJúlius 23-tól 29-ig

1290. július 23-án volt az utolsó Árpád-házi uralkodó 
koronázása.

1863. július 23-án született Bródy Sándor.

1870. július 23-án született Cholnoky Jenő (1870–1950) 
magyar földrajztudós, író, egyetemi tanár, jelentős tudo-
mányos társaságok elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike.

1885. július 23-án történ Ulysses S. Grant tábornok halála.

1019. július 24-én elhunyt I. Szvjatopolk Vlagyimirovics 
(Átkozott Szvjatopolk) turovi fejedelem, kijevi nagyfejedelem.

1783. július 24-én született Simón Bolívar.

1827. július 24-én született Francisco Solano López paraguayi 
diktátor.

1905. július 24-én kötötték meg a kérészéletű björkői 
német–orosz szövetséget.

1923. július 24-én volt az I. világháború utolsó béke-
szerződése.

1959. július 24-én volt Hruscsov és Nixon „konyhai vitája”.

1261. július 25-én Konstantinápoly ismét görög kézre került.

1564. július 25-én volt I. Ferdinánd király halála.

1917. július 25-én halálra ítélték Mata Harit.

1943. július 25-én III. Viktor Emánuel leváltotta Mussolinit.

1083. július 26-án avatták Gellért vértanú püspököt szentté.

1678. július 26-án született I. József magyar király.

1721. július 26-án, Újegyházon megszületett Samuel von 
Bruckenthal († Nagyszeben, 1803. április 9.) Erdély 1774 és 
1787 közötti kormányzója.

1847. július 26-án Libéria kikiáltotta függetlenségét.

1908. július 26-án alapították az FBI-t.

1420. július 27-én, Prágában cseh királlyá koronázták 
Luxemburgi Zsigmondot (1368–1437).

1794. július 27-én volt a jakobinus diktatúra bukása.

1848. július 27-én született Eötvös Loránd.

1953. július 27-én a panmindzsoni fegyverszünettel véget ért a 
koreai háború.

1980. július 27-én volt az utolsó iráni sah halála.

1849. július 28-án a magyar nemzetgyűlés elfogadta a 
nemzetiségi törvényt.

1896. július 28-án jegyezték be Floridában Miami városát, 
mindössze 300 lakossal.

1821. július 28-án Peru kikiáltotta függetlenségét Spanyol-
országtól.

1870. július 28-án kelt királyi leiratában I. Ferenc József 
megbízta a magyar országgyűlést Fiume és kerületére 
vonatkozó közigazgatási teendők vitelével, a magyar 
minisztertanácsot a végrehajtó hatalom gyakorlásával 
(ideiglenes jelleggel, ám a kialakult fiumei provizórium 
egészen 1918-ig működött). Ennek értelmében Fiume városa 
és kerülete a magyar kormány hatásköre alá tartozott, a 
magyar törvényeket kiterjesztették e területekre, emellett a 
város élére kormányzót neveztek ki. (Fiume jogilag a Magyar 
Korona részét (corpus separatum) képezte már 1779 óta, ám 
helyzete vitás pont volt a horvát-magyar viszonylatokban, 
mivel 1848/49-es szabadságharc óta eltelt mintegy 20 év alatt 
horvát fennhatóság alatt állt a terület.)

1095. július 29-én hunyt el I. Szent László király. Nevéhez 
fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Hor-
vátország elfoglalása (1091) és az első magyar szentek avatása. 
Őt magát is szentté avatták 1192-ben.

1919. július 29-éről 30-ára virradó éjszakán az előrenyomuló 
román csapatok átlépték a Tisza vonalát.
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Epiktétosz mondta: „a termé-
szet nekünk csak egy nyelvet, 
de két fület adományozott, 
hogy kétszer annyit figyeljünk, 
mint amennyit beszélünk.” Az 
online megrendezett konferen-
cia mintegy kétszázötven fő 
regisztrált érdeklődőt szólított 
meg, amelybe a külhoni magyar 
pedagógus közösségek mellett 
a Békés megyei állami és 
önkormányzati fenntartású in-
tézményei, illetve az egyház-
megye köznevelési és szakkép-
ző intézményei kapcsolódtak 
be a plenáris előadások mellett 
a virtuális műhelymunkákba.

Bíró Gyula, a Gál Ferenc E-
gyetem képzésfejlesztési igaz-
gatója, c.e.docens, a Gyakorló-
intézmény vezetője, a program 
szakmai vezetőjeként elmondta, 
hogy a második alkalommal 
megrendezésre került szakmai 
program a korszerű pedagógiai 
módszertani eljárásokat helyez-
te fókuszba, illetve azokat a 
neveléstudomány és az alkal-
mazott pedagógia szempont-
jából lényeges kérdéseket sora-
koztatta, amely segíti a közne-
velési rendszer folyamatainak 
megértését, rendszerformáló 
megélését.  A plenáris elő-
adások sorát Dr. Kozma Gábor, 
az egyházmegye pedagógiai 
intézetének főigazgatója, az 
egyetem diakónus rektora, 
tanszékvezető, főiskolai tanár 
nyitotta meg. Köszöntőjében 
hangsúlyozta a magyar-magyar 
kapcsolatok épülését, és meg-
erősítette azt a szakmai és em-
beri elkötelezettséget, amely a 
pedagógus hivatás gyakorlását 
jellemzi határokon innen és 
határokon túl, a magyar peda-
gógus közösségekben. Ple-
sovszkiné Újfaluczki Judit, a 
Szegedi Tankerületi Központ 
igazgatója, Klebersberg Kunó 
egykori vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, művelődés-
politikus üzeneteivel jelölte ki a 
konferencia sarokpontjait, adott 
szellemi tőkét, és megerősítő 

lelkiséget a mindennapok pe-
dagógiai kihívásaihoz.

A plenáris előadások alkal-
mával a konferencia résztvevői 
képet kaphattak arról, hogy me-
lyek a köznevelés irányvonalai, 
milyen az az iskolakép, ami a 
szülő és az intézmény partner-
ségén nyugszik, milyen a pe-
dagógusképzés jövője, milyen 
lehetőségei vannak a tehetség-
gondozásnak, a differenciálás-
nak a köznevelés rendszerében, 
a pedagógia gyakorlatában, 
illetve mi a család megváltozott 
funkciója, és ezek hogyan tük-
röződnek a humanisztikus fel-
fogások tükrében. Az előadók a 
fent sorolt témák kiváló szak-
emberei; így a konferencián 
köszönthettük előadóként az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
rektorát, Dr. Gloviczki Zoltán 
egyetemi docenst, a Magyar 
Rektor Konferencia Pedagógus-
képzési Bizottságának elnökét, 
az Oktatási Hivatal korábbi 
vezetőjét, korábbi közneve-
lésért felelős helyettes államtit-
kárt. Dr. habil. K. Nagy Emeseét 
az Eszterházy Károly Egyetem 
dékánját, egyetemi docenst, a 
Magyar Rektori Konferencia 
Pedagógusképzési Bizottság 
alelnökét, a Hejőkeresztúri IV. 
Béla Általános Iskola igaz-
gatójét, Dr. Chrappán Magdol-
nát, a Debreceni Egyetem fő-
iskolai docensét, Dr. Mező Fe-
renc pszichológust, az Esz-
terházy Károly Egyetem egye-
temi docensét, Simon Nórát, az 
OH Békéscsabai Oktatási Köz-
pont főosztályvezetőjét, és Dr. 
Lestyán Erzsébetet, a Gál Ferenc 
Egyetem adjunktusát, Tovább-
képzési Iroda vezetőjét.

A második napon tizenhat 
műhelyben folytatták a szakmai 
munkát a konferencia és mód-
szertani napok résztvevői, ahol 
az egyetem Gyakorlóintézmé-
nyében rögzített bemutató 
foglalkozásokat, tevékenység-
irányításokat, tanítási órákat 
tekinthettek meg az intézmény 

zárt Youtube csatornáján, majd 
ezt követően virtuális szobák-
ban óraelemzéseken, mód-
szertani workshopokon vehet-
tek részt a hazai és külhoni pe-
dagógus közösségek. A hori-
zontális tudásmegosztás jegyé-
ben olyan projektpedagógiai és 
tehetségműhely foglalkozáso-
kat, környezetpedagógiai, szo-
matopedagógiai, játékpedagó-
giai, gyermektánc és játék 
óvodai foglalkozásokat nézhet-
tek meg a résztvevők, amely 
segíti a módszertani tudásgaz-
dagodást, és multiplikációt. Az 
alsó tagozaton olvasás, nyelv-
tan, rajz, ének-zene, testne-
velés, matematika és technika 
órákat látogathattak a ven-
dégek, illetve a felső tagozatos 
módszertani műhelyekben ma-
gyar nyelv és irodalom, törté-
nelem, angol idegen nyelv és 
matematika órákat láthattak, 
majd elemezhettek a szakvezető 
óvodapedagógusok, óvodape-

dagógusok, tanítók, szakvezető 
tanítók, tanárok és vezető-
tanárok irányításával.

A konferencia a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján került meg-
rendezésre, különösen fontos 
helyszínről, és lélekhangokkal 
jelentkezve, amelyhez szavala-
tával hozzájárult Boronyák Ger-
gely, a Cervinus Teátrum szín-
művésze és a GFE Szarvasi Gya-
korlóintézményének gyermek-
kórusa és gyermekközössége, 
akik zenés filmmel ajándékoz-
ták meg a Kárpát-medencei 
magyarság konferencia részt-
vevőit, a szarvasi történelmi 
Magyarország mértani köze-
péről.

A konferencia igazolta, hogy 
változatlanul közös szenvedé-
lyünk a pedagógia és a gyer-
mek.

Egy nyelv, két fül… kétszer 
annyi, mint amennyi.

Sz. Zs.

II. Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia 
és Módszertani Napok 2021

2021 júniusában került megrendezésre a Szeged-
Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai In-
tézete, és a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló 

Általános Iskola és Gyakorlóóvoda együttműködésében a 
II. Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Mód-
szertani Napok.
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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.

Áruösszekészítő

Betanított kézbesítő

Betanított varrómunkás

Bolti eladó

Csomagoló-, palackozó- és 

címkézőgép kezelője

Dohányárudai eladó

Édesipari termékgyártó

Egyéb számviteli foglalkozású

Egyéb takarító és kisegítő

Egyéb, máshova nem 

sorolható egyszerű 

szolgáltatási és szállítási 

foglalkozású (közfogl)

Egyszerű mezőgazdasági 

foglalkozású

Építésvezető

Építményvakoló kőműves

Építőmérnök

Épületasztalos

Épületvillamossági szerelő, 

villanyszerelő

Fényező

Gépjárműszerelő

Homloktargonca-vezető

Húsfeldolgozó

Húsipari keverőgép-kezelő

Informatikus rendszergazda

Intézményi takarító és kisegítő

Karosszéria lakatos

Kézi csomagoló

Konyhai kisegítő

Köztisztasági, 

településtisztasági gép kezelője

Kutyatenyésztő

Lángossütő

Mezőgazdasági segédmunkás

Mosodás

Munkavédelmi és 

üzembiztonsági foglalkozású

Pincér

Pultos

Pulykagondozó

Szakács

Számviteli és pénzügyi vezető

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, 

juhtartó és -tenyésztő

Személyi asszisztens

Színesfémöntő

Szőnyegszövő

Textilgép-karbantartó
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Megfejtéseiket 2021. július 29-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Július 16.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Nem főzhetné azt a répafőzeléket karalábéból, 

bácsi?”. Nyertesünk: Uhljarné Kovács Andrea. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Sárgadinnye 
sonkával
(Prosciuto con 

melone)
Hozzávalók: 1 kis sárga-

dinnye, 20 dkg pármai sonka, 
olívaolaj, bors.

A sárgadinnyét szeletekre vág-
juk, levágjuk a héját, tányérra 
tesszük. Pár csepp olívaolajat 
öntünk rá, picit megborsozzuk, s 
a sonkát ráhelyezzük.

Mindenki kedvére alkothat 
szebbnél szebb tálakat ebből az 
igazi olasz előételből.

A sonkát tehetjük rózsaalakban 
a dinnyére, esetleg ráteker-
hetjük, és fogpiszkálóval rögzít-
hetjük. A dinnyeszeleteket is 
vághatjuk tömzsire, hosszúra, 
hangulatunktól és a vendégek 
számától függően.

A házaspár már két órája autó-
zik, amikor a feleség a fejéhez 
kap, és felsikolt:

- Úristen, forduljunk vissza! Be-
dugva hagytam a vasalót, le fog 
égni a ház!

- Á, dehogy fog leégni! - feleli a 
férj. - Én meg nyitva felejtettem a 
kádcsapot a fürdőszobában...

* * *

Egy férfi fürödni készül a ten-
gerben a Nílus torkolatánál. Le-
vetkőzik, de azért a biztonság 
kedvéért megkérdezi egy helyi 
bámészkodótól:

- Mondja, nincsenek itt cápák?
- Nincsenek - hangzik a válasz.
Emberünk már éppen beug-

rana, amikor a biztonság kedvé-
ért újra megkérdezi:

- Ugye, egész biztosan nincse-
nek itt cápák?

- Persze, hogy nincsenek, fél-
nek a krokodiloktól!

* * *

- Ugyebár a képen is láthat-
játok, a New York-i Szabadság-
szobor egyik kezében könyvet 
tart, a másikban fáklyát. Ki tudja 
megmondani, mit jelképez a fák-
lya? Tessék, Móricka!

- Azt, hogy sötétben nem lehet 
olvasni.
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