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Így jár a komp

Tisztelt Lakosság!

ájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között Tközlekedő komp 2021. március 12. pénteki naptól kezdve 
az alábbi menetrenddel közlekedik: naponta 07:00-17:00 

óráig (12:00-12:30 között a szolgáltatás szünetel).

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

Módosult a támogatási szerződés

A napokban a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Osztály 
Operatív Programok Irányító Hatósága – mint támogató – 
képviseletében a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 
– mint közreműködő -, valamint Szarvas Város Önkormányzata – 
mint kedvezményezett – módosította a „Szarvas Lengyel Palota és 
Polgármesteri Hivatal energiai fejlesztése” TOP-os projekt 
támogatási szerződését. A módosítás megállapítja, hogy a projekt 
összköltsége 116 millió 980 ezer 375 forint.

* * *

Június 20-ra tűzték ki az 
Emlékhelyek Napját

A napokban érkezett tájékoztató a Nemzeti Örökség Intézetétől. A 
vírushelyzet következtében május második hétvégéjétől 2021. 
június 20-ra tűzték ki az Emlékhelyek Napját. 2020-ban – szintén 
módosított időpontban – 61 emlékhely, köztük a Történelmi 
Országközép képviselte magát 72 helyszínnel. A NÖRI az idén is 
egységes csomagban szerkeszti az adott helyszínek programjait. A 
módosítás következtében május 10-ig várja a résztvevő települések 
tervezeteit.

* * *

Huszonegy helyszínen

Még a nemzeti ünnep előtti napokban tájékoztatta Baginé Tóth 
Erika Babák Mihály polgármestert a Városi Könyvtár fejlesztésében 
megalkotott Városfoglaló játék új városismereti túrájáról, amely 21 
helyszínen jeleníti meg a '48-as forradalom és szabadságharc 
szarvasi helyszíneit, okostelefon és mobilinternet eléréssel. A 
játékosok a 21 helyszínen 21 kvízkérdést kapnak.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
Demográfiai adatok

A Központi Statisztikai Hivatal 2021. január elsejei állapotra 
vonatkozó adatok szerint 15 ezer 495 fő volt Szarvason az állandó 
lakosság száma. A bevándoroltak száma 21 fő, a letelepedetteké 4 
fő. Családi állapot szerint 6 ezer 899 volt a hajadon-nőtlenek száma, 
5 ezer 227 fő házas, 1438 özvegy, 1878 elvált, 54 fő családi állapota 
nem ismert.

A Szarvas és Vidéke korábbi 
számait megtalálja az alábbi 

internetes hivatkozáson:
http://www.szarvas.hu/kultura/helyi-media
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Boldog Névnapot!

Március 19-én József, Bánk

Március 20-án Klaudia

Március 21-én Benedek

Március 22-én Beáta, Izolda

Március 23-án Emőke

Március 24-én Gábor, Karina

Március 25-én Irén, Írisz

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Március 19-én

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

Március 20-án
Pingvin Patika

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

Március 21-én
Pingvin Patika

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

Március 22-től 25-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
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- Móra Ferenc -

„
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Az Önkormányzat biztosítja a 
hiányzó forrást

Dr. Melis János címzetes főjegyző a napokban arról tájékoztatta 
munkatársait, hogy 15 millió 841 ezer 520 forinttal kell kiegészíteni a 
Szarvasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösségi házának 
felújítására szerzett pályázati forrást. Ezt saját költségvetése terhére 
Szarvas Város Önkormányzata biztosítja.

* * *

Önkormányzati forrásbiztosítás 
a Szlovák Közösségi Háznál is

A Szarvasi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közösségi háza 
felújításánál is önkormányzati forrásbiztosítással kell kiegészíteni a 
projekt költségvetését. Összege: 4 millió 692 ezer 161 forint. Erről 
szintén dr. Melis János címzetes főjegyző tájékoztatta a projekt 
megvalósításában résztvevő munkatársait.

* * *

Születések, halálozások

Szarvason az év első hónapjában 18-an születtek, a 2020-as 8 
főhöz, illetve a 2019-es 12 főhöz képest. Februárban 12 újszülöttet 
köszönthettünk, a 2020-as 6, illetve a 2019-es 11 főhöz képest.

Januárban 34-en haltak meg, a tavalyi 30 és a tavaly előtti 25 
halotthoz képest. Februárban 24 szarvasi halt meg, 2020-ban ez az 
adat 30 fő, 2019-ben pedig 25 fő volt.

Örvendetes, hogy születések tekintetében emelkedés ta-
pasztalható. Ezzel együtt az első két hónapban a 30 újszülötthöz 
képest 58-an elhaláloztak.

* * *

Óvodai és bölcsődei ellátottak

Március 9-én a városi óvodában – Kossuth utca – 15 fő volt az 
ellátott gyermekek száma. A bölcsődében pedig 40 gyermeket láttak 
el.

* * *

Az új Roma Közösségi Házról

Az Arató utcai új Roma Közösségi Ház beruházás kapcsán Rostás 
Zsolt, Szarvas Város roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, 
valamint Jónás Jánosné, Szarvas Város roma Nemzetiségi 
Önkormányzatának képviselője, a Békés Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke kérelemmel fordultak Soltész Miklós 
államtitkárhoz, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kap-
csolatokért Felelős Államtitkárság vezetőjéhez. Levelükben leírták, 
hogy a beruházás várható összege 71 millió 840 ezer 385 forint. Az új 
közösségi ház 137,63 négyzetméter alapterületű lesz, a belső térben 
50 férőhelyes nagyobb teremmel; lesz vizesblokk, teakonyha és egy 
iroda. Kialakítanak egy 30,03 négyzetméter alapterületű fedett-
nyitott teret is, ahol egy kemencét is építenek.

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:

Barabás György emlékére

Anapokban újabb szomorú hír 
érkezett: meghalt Barabás György 
(1949-2021), a Polgárőr Érdem-

kereszt bronz fokozatával kitüntetett kiváló 
polgárőr, aki 1993-tól vállalta a köz 
szolgálatát a Polgárőrség kötelékében. 
Barátai és sporttársai tehetséges és ered-
ményes lövészként ismerték az MTTSZ 
Szabadidős és Lövészklubban. Már 1983-
tól felvállalta a Lövész Szakosztály veze-
tését, majd 2000-től egyszerre volt elnökhelyettese és minősített 
versenyzője a Lövészklubnak. Városszerte nagyon sokan 
ismerték-ismertük, mert 1969-től '75-ig a Vasipariban dolgozott 
szerszámkészítőként, majd '83-ig a hajdani Faipariban lett TMK 
vezető. Végül a SZÁT Gépjárműjavító Gyáregységében, majd a 
jogutód SZARVASGÉP üzemfenntartós vezetője lett, végül 2009-
es megszűnéséig a cég tűz- és munkavédelmi megbízottjaként 
dolgozott. Ez utóbbi terület közel állt hozzá, hiszen sokoldalú 
szerszámkészítői és gépésztechnikusi végzettsége mellett már 
1980-tól rendelkezett ilyen irányú ismeretekkel is. Sőt mi több, 
1990-től tagja lett a GTE Tűzvédelmi Szakosztályának.

Nagy kár, hogy a Lövészklub korábbi elnökéhez, néhai 
Huszárik Mihályhoz hasonlóan ő sem érheti meg a Honvédelmi 
Sportközpont avatását, amely új és állandó otthont ad Szarvas 
sportlövészeinek.

Gyermekei, Erika és György gyászában osztozva, rész-
vétünket kifejezve csak azt mondhatjuk: a lelkiismeretes 
polgárőr és nagyszerű sportlövész emlékét megőrizzük.

Nyugodj Békében Gyuri!

Barátaid és Bajtársaid
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Cervinus páholy

Veretes tévés színház a 
nemzeti ünnepen

Az immáron jó éve tartó veszélyhelyzet következ-
tében – az elröppent nyári vízi színházi szezon 
kivételével – már régen írtam kritikát Cervinus 

produkcióról. Igazi tévés jegyzetet meg valamikor a 
hajdani Pesti Hírlap fénykorában. Most, hogy a szabadtéri 
megemlékezések elmaradtak, kénytelen vagyok ezzel 
beérni. Pontosabban elégedett lehetek, mert március 15-
én a Cervinus Teátrum egy igen rangos-veretes tévés 
színházi produkciót tett képernyőre a Szarvasi Televízió 
és a Körös Televízió jóvoltából.

Hangsúlyozom, nem tévészínházi, hanem egy ügyesen ötvözött 
tévés-színházi szerkesztett műsort láttam. Varga Viktor rende-
zésében, Dósa Zsuzsa által megszerkesztve, kiegészülve Csasztvan 
András jól szerkesztett táncjeleneteivel. S itt hozzá kell tennem 
Árgyelán Kitti, Nemcsényi Aliz, Oláh Márkó, ifj. Csasztvan András, 
Szabó Róbet és Baracsi Gergő koreográfusi közreműködését. A 
mondhatnók irodalmi é szenei klasszikusokra felfűzött műsor Dósa 
Zsuzsa munkáját jelzi, úgy, ahogy azt már a korábbi években 
megszokhattuk. Ahogy szokták volt mondani, nem húzott lapot 
tizenkilencre, de ha a felvonultatott verseket és zenés-énekes 
részeket nézzük, kimondható, hogy maradt az értékelvű vonal-
vezetés mellett.

Varga Viktor rendezése akár a színpadi, akár a kültéri 
megoldásokban maradandó élményt ad a nézőnek. Kifejezetten 
tetszett néhány '48-as emlékhely jelzésszerű megjelenítése, hozzá-
teszem, egy még cizelláltabb forgatókönyvvel még többet lehetett 
volna kihozni a műsor egészéből. Hogy mire gondolok konkrétan? 
Mondjuk az Erzsébet hidunk miliője tökéletes lehetőség az 
emlékezetes, Petőfi Zoltán szarvasi diákkorában történt „szamizdat 
ünnep” megidézésére. Kár volt kihagyni a Templomkert '48-as 
obeliszkjét, hiszen ahhoz a tenyérnyi helyhez önmagában 
számtalan esemény kötődik. Nem beszélve Petőfi mellszobráról, 
mivel attól pár méterre éppen Petőfi Zoltánka lakott. Tetszett a 
Történelmi Országközép megjelenése, még egy szabadtéri 
verbunkot el tudtam volna képzelni a Ligetben, mert annak idején a 
Füzes tisztásán is folyt toborzás és kiképzés. Vagy akár egy 
Szabadság fát is megjeleníthettek volna, mivel annak felállítása 
óriási esemény volt Szarvas '48-as történetében. De ne legyek 
követelőző. Dicséretes, hogy a „mi klasszikusaink”, Szemerédi 
Bernadett, Boronyák Gergley és Timkó János mellett Nyári Dia és 
Szente Árpád Csaba tehetségét is megtapasztalhattam. Amúgy 
nálam katartikus magasságot ezúttal Szemerédi Bernadett hegedű-
játéka jelentett. Visszatérve a táncos részekhez, azok hangula-
tukban kiegészülve vagy a rendező, vagy az operatőrök arckiváló-
szépiás húzásával, teljesen korhű miliőt idéztek. Valach Vendel, 
Bohák Péter, Farkas Norbert igényes operatőri munkát végeztek. A 
minőségi hangról Ottlakán Renátó gondoskodott. A vágásban 
minden jel szerint Varga Viktor és Farkas Norbert jól össze-
dolgoztak.

S hogy senkit se hagyjak ki, a jelmez Balázs Henrietta érdeme, 
csapóként Molnár Ábel ténykedett. Kiss László és Budai Károly 
voltak a technikusok, asszisztensként pedig Pljesovszkiné Szeljak 
Mária segítette a produkció létrejöttét.

Mindent összegezve a járványhelyzet ellenére és amellett, a 
Cervinus Teátrum méltóképpen emlékezett meg március 15-ről. 
Fiúk, lányok, szép volt!

- Szenes János -

Seregi Zoltán Jászai Mari-
díjas!

Nemzeti ünnepünk alkalmából az Emberi Erő-
források Minisztériuma a Békéscsabai Jókai Szín-
ház direktora, Seregi Zoltán kiemelkedő és példa-

értékű munkásságát Jászai Mari-díjjal ismerte el.

A veszélyhelyzet miatt ünne-
pélyes átadóra sajnos még nem 
kerülhetett sor, ám ebből a jeles 
alkalomból szeretnénk pályáját 
feleleveníteni.

Kitüntetettünk már gyermek-
ként elköteleződött a színját-
szás mellett, 1980-ban a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola 
színházi rendező szakán diplo-
mázott. Pályáját a Szegedi Nem-
zeti Színházban kezdte meg, 
majd Budapesten, a Thália és 
az Arizona színházban dolgo-
zott. Vendégrendezőként be-
mutatkozott a Miskolci Nemzeti 
Színházban, a Pinceszínházban és a Budapesti Népszínházban. 
Szabadúszóként munkálkodott 1990-től 1998-ig, rendezett egyebek 
között a Pécsi Nemzeti Színházban és a Komáromi Várszínházban, a 
határokat átlépve a környező országok magyar nyelvű színjátszását 
erősítette Nagyváradon, Révko-máromban és Szabadkán. 

Ezerkilencszázkilencvennyolctól a Békéscsabai Jókai Színház 
rendezője. Igényes, érzelemgazdag előadásaival maradandó értéket 
teremt, a szórakoztatáson túl a lélekemelő, elgondolkodtató, 
erkölcsi üzenet továbbítását is felvállaló színház markáns 
képviselője. 2002-től a Színitanház igazgatóhelyettese, 2007-től 
oktatási igazgatója: szakmai vezetőként, pedagógusként fele-
lősségteljesen oktatja a mesterséget a feltörekvő színházi 
nemzedéknek.

Kettőezerhéttől a Békéscsabai Jókai Színház vezető rendezője, 
majd 2012-től – Fekete Péter direktor mellett – igazgató-
helyettesként irányítja a teátrumot. Kettőezertizenhat januárjától 
igazgató, tavaly ősszel immár a második alkalommal erősítette meg 
pozíciójában Békéscsaba Megyei Jogú Város. 

Művészi, vezetői és nevelői tevékenysége egyaránt meghatározó 
és példaértékű. Seregi Zoltán országos és nemzetközi szakmai 
fórumokon képviseli a Békéscsabai Jókai Színházat, a Színitanházat, 
így Békés megye kulturális értékeit. Munkássága évtizedek óta 
öregbíti Békéscsaba és Békés megye hírnevét.

Seregi Zoltán direktor úr Jászai Mari-díjához nagy szeretettel 
gratulál színházunk társulata!

Békéscsabai Jókai Színház

Seregi Zoltán
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Marad a járdaszakaszon való 

közlekedés

Mint az ismeretes, az Önkormányzat és a Szarvas Bistro Kft. a 
közelmúltban állapodott meg a Premier előtti, fedett vendég-
látóipari előkert létesítéséről. A Megállapodás 3. pontja kimondja: 
„A Kft. kizárólag a tulajdonát képező vendéglátóhely előtt az általa 
ismertetett látványterv szerint építheti meg a fedett vendéglátó-ipari 
előkertet azzal, hogy a vendéglátóhely homlokzata előtti 
járdaszakaszon való gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítani 
kell, az átjárást nem korlátozhatja, ezen területrészre az átjárást 
akadályozó bútorzat, vagy egyéb tárgy nem helyezhető el. A Kft. a 
beruházást a létesítéshez szükséges valamennyi engedély 
birtokában kezdheti meg, a teljes költségviselés mellett.”
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„Zöld Óvoda” és „Örökös 
Zöld Óvoda” cím pályázati 

eredmények
020-ban 14. alkalommal került meghirdetésre a 2Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pá-
lyázat, amelyen a meghirdetett kategóriákban ösz-

szesen 208 óvoda feladatellátási hely nyerte el a 
minősítést, ezzel is igazolva azt, hogy folyamatosan bővül 
az egész intézményes környezeti és fenntarthatóságra 
nevelés, a fenntarthatóság értékrendszerének érvé-
nyesítése, az elkötelezett óvodák száma.

Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a 
hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy 
az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő él-
ményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált 
környezeti nevelésben részesüljön. Idén 15 éves a Magyarországi 
Zöld Óvoda Hálózat, az újabb sikeres pályázókkal együtt 
országszerte már közel 1000 intézményben nyílik lehetőség a gyer-
mekek környezettudatos nevelésének és szemléletének meg-
alapozására. 2020-ban 60 óvoda először, 47 másodszor, 50 
harmadszor, 7 a Címmegtartó Zöld Óvoda és 44 az Örökös Zöld 
Óvoda címet kapta meg.

Nem kis büszkeségünkre Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 
Kossuth utcai óvodája immár harmadik alkalommal nyerte el a 
„Zöld Óvoda” címet, amelyet három évig birtokolhat. Az óvodában 
nagy súlyt fektetnek a környezeti nevelésre, s ezt az intézmény 
Pedagógiai Programjában is rögzítették.

Kasuba Jóska is elment

Amúlt héten vettük hírét Ka-
suba József (1939-2021) 
halálának. Meghatározó és 

jellegzetes egyénisége volt a szarvasi 
amatőr labdarúgásnak, sőt mi több, 
évekig a Budapesti Óra-Ékszer va-
lamint a Kondorosi TE mezében is 
rúgta a labdát. Természetesen 
elsődlegesen a Krakó - Szarvasi Előre 
- csapatához kötődött, de focizott a 
hajdani Szarvasi SC és az egykori 
Szarvasi MEDOSZ csapatában is.

1994-es nyugdíjba vonulásától – a 
Vasipariból – néhai Pusztai Józseffel, „Gobival” karöltve nagy 
elánnal vetette magát az első szarvasi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irányításába. Annak '94-es megalakulásától 
kezdve 2006-ig volt tagja és alelnöke. Ezzel mintegy 
párhuzamosan már '92-től elnöki, majd alelnöki posztot töltött 
be a Békés Megyei Cigány Lakosok Egyesületének Pénzügyi 
Bizottságában. A Lungo Drom Polgári Szövetségnek 1994-től 
volt tagja.

Közéleti és sporttevékenységét 2004-ben a Szarvasi Emlék-
plakett bronz fokozatával ismerték el, ehhez még 2007-ben egy a 
Szarvas Városban végzett sportmunkájának elismerése is járult.

Jóskához és Gobihoz sok személyes emlékem is fűz. Többször 
jártam velük Lungo Drom közgyűlésen Szolnokon, sőt mit több, 
Pesten is országos önkormányzati választásaik alkalmával. De 
rendszeresen elvittek a Békés Megyei Cigány Lakosok Egyesülete 
megyei kulturális és sportrendezvényeire. S ami legemlé-
kezetesebb meghívásuk: az a Feneketlen tónál rendezett Cigány 
Kulturális Fesztivál volt a '90-es évek derekán.

Hazai vizekre evezve felejthetetlenek a Cervinus Rádióban, 
majd a Körös Televízióban készített beszélgetéseink is.

Így Kasuba Jóska alakját, emlékét sokáig megőrizzük.
Nyugodjon Békében!

- Szenes János -

COVID-19 Szarvas
Március 3-10.

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahétben megnövekedett a covidos betegek száma 
városunkban is.

Szám szerint 109 mintavételt kértek, amelyek közül 62 már 
beigazolódott betegség, de több mintának az eredménye még nem 
érkezett meg.

Többen vannak már kórházban is, a háziorvosok tudomása 
szerint 9 fő, és sajnos az elmúlt héten 6 szarvasi személy is elhunyt a 
vírus által okozott betegségben vagy annak szövődményeiben.

A védőnőinknek egy fertőzött, de tünetekkel nem rendelkező 
kisgyermekről van tudomása.

Gyermekorvosaink 10 alkalommal kértek mintavételt, amelyek 
közül egyelőre nem lett pozitív, de több eredményre még várnak.

Szarvas, 2021. március 10.
Petneházi Andrea
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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.

Beszerző
Biztosítási értékesítési 

tanácsadó
Cukrász

Cukrászdai eladó
Dohányárudai eladó

Elektrosztatikus porfestő
Építőipari segédmunkás

Épületgépészeti csőhálózat- és 
berendezés-szerelő
Fémmegmunkáló, 

felületkezelő gép kezelője
Fényező

Festő és mázoló
Gipszkartonozó, stukkózó

Hegesztő, lángvágó
HR generalista
Húsfeldolgozó

Intézményi takarító és kisegítő 
(2)

Jogász, jogtanácsos

Karosszéria lakatos
Kőműves

Konyhai kisegítő (2)
Lakatos (3)
Lángossütő

Matróz belvízi hajón
Pincér (3)

Pulyka előnevelő
Szakács (3)

Tehenész műszakvezető
Tehergépkocsi-vezető, 

kamionsofőr
Termeltetési asszisztens

Törzstenyésztő
Traktorvezető

Udvaros
Vetőmagüzem vezető

Vetőmagüzemi laboráns
Villamos gépek és készülékek 

műszerésze, javítója

Új egyenlegközlő leveleket 
küldött az NKHV

Rákóczy Zsuzsanna, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási Díj Számlázási Irodájának 
főmunkatársa a napokban arról tájékoztatta Babák Mihály 
polgármestert, hogy az NHKV Zrt. megkezdte a korábban, a 
lakosság által jelzett számlázási hibák kijavítását, s minden az 
ügyben érintett felhasználó külön egyenlegközlő levelet kap az 
NHKV Zrt. részéről.
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Úgy láttuk, hogy a diákok 
nagyon belefáradtak már a 
digitális tanulás körülményeibe, 
a monitorok előtt eltöltött ren-
geteg időbe. Ezért azt terveztük, 
hogy kihívjuk a tanulókat a 
szabadba. Olyan feladatokat ad-

tunk számukra, amik a termé-
szettudományos tárgyakhoz 
kapcsolódtak, de minden-
képpen a szabad levegőn mo-
zogva kell azokat megoldaniuk.

A szigorító intézkedések be-
vezetése előtt, természetesen 
minden járványügyi szabá-
lyozást betartva tartalmas két 
hetet tudhatunk magunk mö-
gött.

A Reál Héten hagyományosan 
a „Nemrég voltam vajdás diák” 
sorozat keretében volt diák-
jainkat szoktuk vendégül látni, 
akik mesélnek egyetemi éveik-
ről, felnőtt életükről, pályá-
jukról. Idén kicsit másképp 
folytattuk ezt a hagyományt. Az 
egészségügyi felsőoktatásban 
tanuló volt diákjainkhoz for-

dultunk, hogy meséljenek ne-
künk arról, hogyan élték meg a 
koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésben végzett munkát, 
mit csináltak, mi volt a fela-
datuk. Azt szerettük volna, hogy 
tanulóink elsőkézből kaphas-

sanak beszámolókat azoktól, 
akik maguk is helyt álltak és 
tették a dolgukat. A kapott 
beszámolókból egy cikk jelent 
meg holnapunkon.

Matematika „feladat” volt a 
„pénzvadászat”. Sok helyen ta-
lálkozunk lakóhelyeinken o-
lyan táblákkal, amelyek Európai 
uniós pályázatok segítségével 
megvalósult beruházások ada-
tait mutatják. A feladat mind-
össze annyi volt, hogy a város-
ban járva a diákok fedezzék fel 
ezeket, minél többet gyűjtsenek 
be. Készítsenek szelf iket, 
melyek segítségével összegez-
hető a „pénzgyűjtés” ered-
ménye.

A kémia szakos kollégák nö-
vényi indikátorok készítésére 

szólították fel diákjaikat. A 
feladathoz természetesen rész-
letes útmutatót kaptak. Gyűjteni 
kellett kevés esővizet vagy 
hólét, aki nagyobb sétára vállal-
kozott, kiment a Körös partra 
vízmintát venni, majd kezdőd-
hetett a vízminták kémha-
tásának vizsgálata a saját készí-
tésű növényi indikátorokkal.

A biológia tantárgyhoz kap-
csolódik az állatok szeretete. 
Akik vállalkoztak rá, kutya-
iskolába mehettek kedven-
ceikkel. Meleg napsütésben 

vettek részt egy foglalkozáson, 
ahol szakemberek iránymuta-
tásával végezhettek különféle 
feladatokat kutyáikkal.  Ráadás-
ként még egy agility bemutatót 
is megtekinthettek, ahol póráz 
nélkül sokféle különböző fela-
datot végzett el kutya és gaz-
dája.

Környezetvédelmi feladat volt 

a tavasz közeledtével utcán, 
közterületen a környezet meg-
tisztítása.

Iskolánk diákja volt Mendöl 
Tibor, a hazai településföldrajz 
“atyja”. A földrajz tantárgyhoz 
kapcsolódóan városismereti 
feladatot is kaptak tanulóink. 
Arra kértük diákjainkat, hogy 

egy feladatlap segítségével jár-
janak végig egy kijelölt útvo-
nalat. Minden helyszínen szelfit 
kellett készíteni, és egy, a 
helyszínhez kapcsolódó kérdés-
re kellett válaszolni. A feladatlap 
kitöltéséhez szükség volt infor-
matikai ismeretekre is.

Az Arborétumban természet-
fotók készítése volt a feladat. A 
fizikusok szabadtéri kísérletek 
elvégzését kérték, amit akár a 
korcsolyapályán is elvégez-
hettek diákjaink. A testnevelők 
várták is a korcsolyázni vágyó-

kat, de kis csoportokban futás-
ra, vagy streetballra is lehetett 
jelentkezni.

Sok-sok diákot sikerült meg-
mozgatnunk. A tanulóink tevé-
kenységét osztályonként össze-
geztük. Minden „kihíváshoz” 
pontozás tartozott, így lehetővé 
vált a győztes osztály kihir-
detésére is.

Most, hogy bevezetésre kerül-
tek a szigorító intézkedések, 
úgy érzem, hogy az idei reál két 
hét alkalom volt arra, hogy test 
és lélek egy kicsit feltölte-
kezzen.

Kituljak Eszter, a reál 
munkaközösség vezetője

REÁL kétHÉT – REÁLIS Kihívásokkal a Vajda 
Péter Evangélikus Gimnáziumban

AVajdában hagyományosan február közepén kerül 
megrendezésre a Reál-hét. A szokásos progra-
mokat az idén át kellett gondolnunk, hiszen a 

rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat igényel.



72021. március 19.

RIASZTÁS * RIASZTÁSRIASZTÁS * RIASZTÁSRIASZTÁS * RIASZTÁS
BALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEK

Kigyulladt egy melléképület 
Gyomaendrődön

Teljes terjedelmében égett egy körülbelül húsz négyzetméteres 
melléképület Gyomaendrődön március 9-én, a Kürt utcában. Az 
esethez a szarvasi hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók ér-
keztek ki, akik két vízsugárral eloltották a tüzet.

* * *

Kigyulladt a nádas

Nádas égett március 11-én délután Szarvas és Gyomaendrőd 
között. Az esethez riasztott szarvasi hivatásos tűzoltók a tüzet 
vízsugárral eloltották, majd a területet átvizsgálták. Az eset során 
senki sem sérült meg, anyagi kár nem keletkezett, a tűz keletkezési 
oka ismeretlen.

* * *

Körforgalomnál ütköztek

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival Kunszentmárton 
irányából Szolnok felé, a 442. számú úton, 2021. március 14-én 19 
óra 45 perckor. A sofőr haladása során egy körforgalomhoz ért, ahol 
áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, és ott össze-
ütközött a körforgalomból kihajtó, Szolnok felől Kunszentmárton 
irányába közlekedő személygépjárművel. A baleset következtében 
– az elsődleges orvosi vélemény szerint – a kunszentmártoni sofőr 
súlyos, életveszélyes, míg a körforgalomból kifelé közlekedő 
járművezető könnyű sérülést szenvedett.

* * *

Baleset Öcsödön

Egy kunszentmártoni lakos személygépkocsival közlekedett 
Öcsöd beterületén, 2021. március 12-én, a délutáni órákban. A sofőr 
haladása során, egy kereszteződéshez érve, nem biztosított elsőbb-
séget a neki jobbról érkező gépkocsi vezetőjének és összeütköztek. 
A baleset következtében a védett úton haladó jármű vezetője – az 
elsődleges orvosi vélemény szerint –könnyű sérülést szenvedett.

* * *

Elfogás Gyomaendrődön

Gyomaendrődön, 2021. március 11-én elfogtak és előállítottak a 
rendőrök egy 28 éves férfit, mert a Szarvasi Járásbíróság személyi 
szabadság megsértése bűntett miatt folyamatban lévő eljárásban 
elfogatóparancsot adott ki ellene.

Építkezés helyett átverés

Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és 2 rendbeli hamis magánokirat fel-

használásának vétsége miatt emelt vádat az Oros-

házi Járási Ügyészség egy más ügyből ki-folyólag jogerős 

fegyházbüntetését töltő 45 éves szentesi férfival szemben, 

aki egy nagyszénási panzió tulajdonosát károsította meg.

A férfi 2018 áprilisában egy nagyszénási vendégházban szállt 

meg, amelynek során a szálláshely tulajdonosától tudomást 

szerzett arról, hogy az 50 M Ft állami támogatást nyert el egy új 

vendégház felépítésére. A férfi ekkor azt állította, hogy egy 

generálkivitelező építőipari cég alkalmazottja, és elkérte a 

tulajdonosnőtől a kiviteli terveket, hogy azokat megmutassa a 

kft. vezetőjének, mivel azt a tervezettnél olcsóbban is meg lehet 

valósítani. Így is tett, felvette a kapcsolatot egy ismerősével, aki 

egy építőipari cég tulajdonosa volt, és a sértettől átvett tervek 

alapján elkészíttette vele a vendégház felépítésének teljes 

költségvetését, árajánlatát. Mivel az árajánlat kedvezőbb volt, a 

sértett elfogadta ezt, a férfi viszont azt állította az árajánlatot 

készítő vállalkozónak, hogy a megrendelő sokallotta az 

árajánlatot és más céget bíz meg a kivitelezéssel.

Közben egy valótlan tartalmú generálkivitelezői szerződést 

íratott alá a vendégház tulajdonosával, amelyben ismerőse cége 

elvállalta a vendégház kivitelezési munkálatait. Ezen felül 

átadott a sértett részére egy Megbízás elnevezésű okiratot, a-

mely szerint az építőipari cég meghatalmazta a terheltet, hogy a 

kft. alkalmazottjaként a cég nevében teljesítést átvegyen. Ezen 

iratok alapján a férfi a kivitelezési munkákra előlegként két 

részletben összesen 1,6 M Ft-ot kért és vett át a sértettől. 

Megállapodásuk szerint a kivitelezés 2018. augusztus 1-jén 

kezdődött volna, de erre az időpontra a férfi elérhetetlenné vált.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíró-

ság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre 

ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, kötelezze őt a sértett 

kárának megtérítésre, valamint az eljárás során felmerült bűn-

ügyi költség megfizetésére.
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Kérdések és 
válaszok COVID-19

2021. március 10. 

z elmúlt napokban sok kér-Adés érkezett hozzám az új 
rendelkezésekkel kapcsolat-

ban, ezért készítettem egy összefog-
lalót a leggyakoribb kérdésekből és 
a rájuk adott jó válaszokból. 

1. Mit lehet árulni a piacon?
- Mindent, amire a kereskedőnek enge-

délye van.
- Fogyasztani helyben semmit nem lehet, 

még üdítőt sem. Kizárólag elvitelre lehet 
vásárolni.

2. Hol kell a maszkot hordani?
- Mindenhol.
- Közterületre kilépni csak maszkban 

lehet.
- Belépni boltba, rendelőbe, piacra stb. 

csak maszkban lehet.
- Célszerű otthon, elindulás előtt felvenni 

és hazaérkezéskor levenni.
- Autóban is célszerű viselni, mert ha 

kilépünk belőle, nem felejtjük el felvenni.
- Gyalogosan és kerékpáron is hordani 

kell.
- Szabadtéri egyéni sportolás közben nem, 

de előtte és utána kötelező hordani.
- Aki nem tartja be a szabályt, azt komoly 

bírsággal büntetik.
3. Hol lehet sportolni? (Futni, sétálni, 

kerékpározni?)
- Épületekben - sportcsarnok, edzőte-

remben sehol.
- Szabad levegőn, például liget, parkok, 

kerékpárút, gátak a másfél méteres távol-
ságot betartva egyénileg lehet sportolni.

- Sportolás közben nem, de előtte az 
odavezető és a hazavezető úton hordani 
kell a maszkot.

4. Lehet-e edzeni a sportcsarno-
kokban?

- Csak írásos engedéllyel, kivételes 
esetben.

5. Óvoda
- Csak egészséges gyermek mehet‚ 

„ügyelet” van.
- Az étkezés biztosított.
- Szülők nem léphetnek e az épületbe 

csak telefonos vagy elektronikus kapcsolat-
tartás lehetséges az óvónőkkel.

6. Bölcsőde
- Csak egészséges gyermeket lehet vinni.
- Az étkezés biztosított.
- Szülők nem léphetnek be az épületbe.
- Csak telefonos vagy elektronikus 

kapcsolattartás lehetséges a gondozókkal, 
vezetővel.

7. Védőoltás
- Mindenki, aki regisztrált, kap értesítést 

arról, mikor és kapja meg az oltást.
- Érdeklődni efelől nem tilos, de zavarja a 

rendelést és az oltómunkát.
- Célszerű kitöltött nyilatkozattal és pon-

tosan megjelenni.
8. Házi karantén szabályai közül 

kiemelendő:
- Ha a láz emelkedik, erős köhögés, 

légszomj lép fel, akkor fel kell hívni a 
háziorvost, vagy az orvosi ügyeletet és kérni 
kell a „Favipiravir” tablettát.

- Ha a tünetek ennek hatására sem 
enyhülnek, az ügyeletet és a mentőket kell 
hívni. 

- Ha valaki otthonában tölti a gyógyulási 
idejét, lehetőleg minden családtag maradjon 
otthon.

- Egyedül élő vírusfertőzött jelezze a 
szomszédjának a betegségét és ha szük-
séges, kérjenek figyelő segítségnyújtást.

9. Gyermekétkeztetés
- Csak elvitelre, előre csomagolva előzetes 

egyeztetés után lehet ebédet rendelni, 
elvinni.

10. Vendéglátás
- Helyben semmit sem lehet fogyasztani 

kizárólag elvitelre.
- Házhoz szállítással lehet ételt rendelni.
11. Hivatalok, hivatalos ügyek inté-

zése:
- Telefonon,
- levélben,
- e-mailben,

- telefonszámok megtalálhatók a helyi 
újságokban.

12. Adóügyek intézése:
- a fentiek szerint.
13. Okmányok
- Ha lejárt, érvényben maradnak.
14. Hitelek:
- Törvényesen halasztási lehetőség van.
- Aki tudja fizetni, az nyilatkozhat erről a 

bankjánál.
15. Panaszok leadása:
- Telefonon,
- írásban,
- email-ben.
16. Könyvtár, színház, mozi, műve-

lődési ház, klubok:
- bezárva.
17. Családsegítő és Biztos kezdet gye-

rekház:
- Csak a legszükségesebb esetben lehet 

igénybe venni.
18. Állami adókedvezmények, hitelek, 

támogatások, bértámogatások:
- A hatályos kormányrendelet szerint, ami 

a Magyar Közlönyben jelenik meg.
19. Önkormányzati céges bérlemé-

nyek bérleti díja:
- Az érintettek értesítést kapnak.
20. az Önkormányzat költségvetési 

rendeletével kapcsolatos „közmeghall-
gatás”:

- Véleményeket, javaslatokat elektro-
nikusan várunk.

21. Ki várhat értesítést, „behívást” a 
Covid elleni védőoltásra?

- Miután az oltakozás önkéntes, csak az 
kap értesítést, aki elektronikusan, vagy 
levélben regisztrált. 

- Tehát akinek szándékában áll a vé-
dőoltást megkapni, mielőbb regisztráljon.

- Nem késett még el!
- Fontos, hogy minél többen be legyünk 

oltva!
- Javasoljuk, hogy mindenki regisztráljon!
- Bízzunk az orvosainkban, ők majd 

eldöntik, hogy javasolják e vagy sem, és azt 
is, hogy melyiket.

Babák Mihály
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KOMÉP munkák március 9-10-én

Útkezelésben elmozdult kresztáblák igazítása történt a város 

belterületén. A játszóterek közül a Vásártérin lombgereblyézés, 

takarítás, játszóeszközök felmérése, ütéscsillapító talaj rotálása 

történt. A Kossuth térin a homokozó rotálása és a játszótér 

mulcsozása folyt. A kertészeti munkákban a Fő téren metszették a 

leylandi ciprust, a Szlovák előtti platánokat szintén. Mulcsterítés 

történt az Erzsébet-ligetben. Gallyaltak a Dózsa György utcán. 

Metszették a nyári virágzású cserjéket a város területén. Gyomlálták 

a Vízi Színház cserje- és rézsüállományát.

* * *

Összesen 34 parkoló létesül

Mint az ismeretes, a közelmúltban az Önkormányzat részéről 
Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző, a 
Cool4U Kft. részéről Szín Bence ügyvezető megállapodást kötött a 
cég irodaház és kávézó beruházásaihoz elengedhetetlen új 
parkolók építéséről. Az építési engedély a parkolók számát 34 
darabban szabja meg. Ebből négy kerül a cég tulajdonában lévő 
ingatlanra. További 10 parkoló az Önkormányzat tulajdonát képező 
766/1 hrsz. ingatlan, végül további 20 parkoló a szintén 
önkormányzati tulajdonú 762. hrsz. ingatlanon épül. Ez utóbbiak a 
Virágos utca északi oldalán épülnek ki. Tervező a Körös Szigma Bt. 
A megállapodásban szerepel, hogy a közterületen épített gépjármű-
várakozóhelyeket a közforgalom elől elzárni, annak használatát 
korlátozni, illetve a cég által parkolási díjat szedni tilos.
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Hozzájáruló Nyilatkozat
z alábbiakban bemutatott nyilatkozatot kell ma-Agával vinnie az oltópontokon védőoltás felvételére 
érkezőknek. Előzetes – és PONTOS – kitöltésével 

nagyban gyorsulhat az orvosok munkája.

Dr. Melis János levele az 
utakról és járdákról
közelmúltban Csanádi László panaszlevelet in-Atézett Babák Mihály polgármesterhez. A képviselő 
által felvetett kérdéskörökre dr. Melis János 

címzetes főjegyző válaszolt az alábbiak szerint:

„Tisztelt Csanádi László Képviselő Úr!

Szarvas Város polgármesterének írott, a belterületi utak 
állapotával és felújításával kapcsolatos panaszleveleire az alábbi 
tájékoztatást adom.

A képviselőknek kiadott felhívásban foglaltak értelmében a 
képviselőink által beküldött javaslatokat prioritási sorrend mentén 
összegezzük, a megvalósításokról pedig a pénzügyi fedezet vagy 
pályázati lehetőség alapján a Képviselő-testület fog dönteni.

A Móricz Zsigmond utcában előzőleg már indult útépítési 
kezdeményezés, sajnos az érintett ingatlantulajdonosok nem 
vállalták a rendeletben meghatározott költségek viselését, így az 
nem valósulhatott meg. Amennyiben az érintettek most vállalják az 
önerő befizetését, úgy kérem, mihamarabb jelezze felénk, ebben az 
esetben a költségek aktualizálását elvégezzük.

A Zöldpázsit utca felújítása szintén abban az esetben valósulhat 
meg, ha a lakók vállalják a 25%-os lakossági önrész befizetését. A 
költségek meghatározásához árajánlatkérésre van szükség, erre 
döntés a lakossági szándék ismeretében hozható.

A szabadstrand előtti járda lezárására az Ön által bejelentett 
veszélyhelyzet miatt került sor, az esetleges sérülések megelőzése 
érdekében. A járda jelenlegi állapota az Ön írásban tett bejelentése 
szerint nehezen járható és balesetveszélyes. A felújítás pénzügyi 
fedezete nem áll rendelkezésre és amint azt Ön is tudja, ezen a 
területen reményeink szerint egy átfogó pályázati beruházás 
valósul majd meg, amely tartalmazza a járdafelújítást is.

Jelenleg belterületi útfelújítások csakis a lakosság összefogásával 
valósíthatók meg, a rendeletben meghatározott önerő befizetése 
mellett. Amennyiben már ilyen lakossági összefogás, úgy a befizetést 
mihamarabb el kell kezdeni a prioritási sorrend kialakítása 
érdekében.

Szarvas, 2021. március 10.
Tisztelettel:

Dr. Melis János
címzetes főjegyző”

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

TOP pályázatos többlettámogatási 
igények

A helyi termékek piacára még 2020-ban elégítették ki a 23 millió 
460 ezer 99 forintos igényt. Továbbá elfogadtak még 5 millió 227 
ezer 672 forintnyi igényt.

A Tessedik Sámuel Múzeum projektje kapcsán még 3 éve 
keletkezett 80 millió 217 ezer 791 forint igénye a városnak. Meg-
kaptuk 2019-ben. A napokban pedig további 36 millió 124 ezer 61 
forintos igényünket fogadták el.

A háziorvosi rendelők projektjénél az igényelt 9 millió 167 ezer 
174 forintból megkaptunk tavaly 7 millió 409 ezer 459 forintot. 
Várunk 30 millió 804 ezer 744 forintra.

A Családsegítőnél kielégítették 44 millió 900 ezer forintos igé-
nyünket. Várunk még 106 millió 796 ezer 509 forint többlet-
támogatásra.

Napelemes projekt esetében (Sportpálya, Vízi Színház, Fürdő, 
Konyha) megkaptuk az igényelt 22 millió 592 ezer 106 forintot. A 
Polgármesteri Hivatal – Lengyel-palota energetikai korszerű-
sítésénél szintén megkaptuk az igényelt 17 millió 194 ezer 683 
forintot.

A termálfejlesztés II. üteménél – önkormányzati épületek ener-
getikai fejlesztése – beérkezett 10 millió 608 ezer 89 forint 
többlettámogatás.

Összes többlettámogatási igényünk: 394 millió 503 ezer 284 forint. 
Utalva: 157 millió 745 ezer 961 forint. Várunk 236 millió 757 ezer 323 
forint átutalására.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Külsős bizottsági tagok internet 
előfizetése

Gáspár Tamás informatikus a KalászNettel kötött internet 
előfizetési szerződés kapcsán – 2021. március 1-től 2022. március 1-
ig, mely a külsős bizottsági tagokra vonatkozik – kimutatta, hogy a 9 
külsős tag esetében ez összesen havi 33 ezer 40 forintot jelent, 
amelyből az 50%-os kedvezmény következtében 16 ezer 320 forint 
fizetendő.

Szarvasi véradás

Március 26., 09.00-12.00 Szarvas, Gallicoop 
(5540 Szarvas, Ipartelep utca 531/1.)
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Változás a dalverseny 
felhívásában

„SZARVASÉRT” Alapítvány a rendkívüli járványhelyzetre Aés az iskolák bezárására való tekintettel a Dalverseny 
szervezésében változtatásokról döntött.

A nevezési lapok benyújtásától ezt követően eltekintünk, a 
beküldésre kerülő videofelvételeket egyben nevezésnek is 
tekintjük. A felvételek benyújtásának határidejét április 17-ig 
meghosszabbítjuk. Ezt követően további hosszabbításra már 
nincs lehetőségünk. Eddig az időpontig beérkező felvételeket 
fogja a zsűri elbírálni.

Kérjük a szülők segítségét is ebben a helyzetben.
További hasznos felkészülést kívánunk, és mi is kérjük a 

járványügyi szabályok betartását.

Szarvas, 2021. március 5.
Üdvözlettel:

Závogyán Judit elnök

„SZARVASÉRT” Alapítvány a húsvéti ünnepek előtt Aadománygyűjtő kampányt indít Szarvason élő, 
problémás élethelyzetű családok megsegítésére, annak 

érdekében, hogy az ünnepeket szeb-bé és boldogabbá tegyük 
számukra. Az adományokból ajándékcsomagokat készítünk, 
amelyeket 2021. március 25.és április 1. között juttatunk el a 
rászoruló, gyermekes családok részére. 

Az adományok elsősorban tartós élelmiszerek, tisztálkodó 
szerek, édességek, esetleg kisebb gyermekjátékok lehetnek. 
(Ruházati termékeket most nem kérünk!) 

Az adományokat a Szarvas, Damjanich u. 64. sz. alatti Civil 
Házban várjuk hétköznap dél-előtt 8-13 óráig, az ettől eltérő 
időpontnál telefonos egyeztetés szükséges. 

Adományok felajánlását e-mailben is megtehetik az ado-
mányozók, amelyekért munka-társaink időpont egyeztetés után 
a helyszínre mennek. 

E-mail címek: 

- szarvasert@szarvasnet.hu 

- szarvasertalapitvany@gmail.com 

Telefonszámaink:

- 06-70-285-4399,

- 06-20-978-5637,

- 06-20-327-9698 

A rászoruló családok kivá-lasztásában a Polgármesteri Hi-vatal 
Szociális Osztályával és a Családsegítő Szolgálattal egyeztetünk, 
de várjuk a társ civil szervezetek javaslatait is.

Adományaikat köszönettel vár-ja a „SZARVASÉRT” Alapítvány 
elnöke és a kuratórium tagjai.

Szarvas, 2021. március 2.

„SZARVASÉRT” Alapítvány

VII. Fegyverneki Verbunk 
Verseny

VII. Fegyverneki Verbunk Versenyen négy tán-Acosunk is megmérettette magát, a verseny online 
térben került megrendezésre.

A III. korcsoportban megosztott 3. helyezést ért el Strassburger 
Csaba és Gácsi Gergő. Továbbá Kovács Bálint és Csernus Nándor is 
sikeresen felkészültek a versenyre.

A versenyen az eddigiekhez képest sokkal több táncos 
jelentkezett hisz az online forma miatt nem kellett utazni a verseny 
helyszínére, továbbá a táncosok is ebben a pandémiás helyzetben 
szerettek volna már táncolni/versenyezni. 

A táncosok a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, 
továbbá a Tessedik Táncegyüttes utánpótlását képzik. 

Felkészítők: Szabó Róbert, Oláh Márkó.
Innen is nagy szeretettel gratulálunk a fiúk eredményeihez.
Gácsi Gergő Székely verbunkot táncolt, Strassburger Csabat, 

pedig Maglódi cifruválást mutatott be.

Gácsi Gergő Strassburger Csaba
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Éltető remények

Podani Mihály a Szarvasi 
Televízióban

Anapokban volt vendége a Szarvasi Televízió „Szó-
banforgó” önkormányzati magazinjának Podani 
Mihály, a Milu's Motor Acrobatics SE elnöke.

A mindenes edző menedzser és nem utolsósorban sportszülő 
egyebek közt elmondta, hogy többoldalú ténykedése – Miluval, 
mint fiával és versenyzőjével – bensőséges kapcsolattartásuk révén 
egyedülálló a hazai motorsportban. Hangsúlyozta, hogy több 
sportág művelőihez hasonlóan Milánnal ők is reménykednek, 
bíznak a járvány utáni lendületes újrakezdésben. Jó menedzserként 
továbbra is keresi Milán számára a szponzorokat, támogatási 
lehetőségeket. A napjainkra már a nemzetközi porondra is kilépett 
többszörös magyar bajnok és bajnoki helyezett Podani Milán eddigi 
versenyzői pályáját tökéletesen tükrözi a képes leporelló – készült a 
Fazekas Nyomda támogatásával -, amely összefoglaló kis tükrét adja 
eredményeinek.

- PR -

Podani Milán (MILU)
23 éves szarvasi motorversenyző

Extrém sportjában többszörös juniur bajnok

A Magyar Motorsport Szövetség versenysorozatának Divízió 1 
Stund Riding sportolója. NEMZETI MOTORVERSENYZŐI 
LICENC igazolással a Milu's Motor Acrobatics SE versenyzője.

Junior kategória
2013 Magyar Bajnokság 3. hely
2014 Magyar Bajnokság 1. hely,
 Mezőberény kupa 1. hely
2015 Magyar Bajnokság 1 hely,
 Pécs kupa 1 hely,
 Szarvas Város Kiváló Sportolója Díj
2016 Szarvas Város Ifjú Tehetsége Díj

Divízió-1 kategória
2017 Magyar Bajnokság 5. hely,
 Európa Bajnokság 10. hely,
 „Szarvasért Emléklap”,
 Jótékonysági felajánlás Koraszülött Mentőautó
2018 Magyar Bajnokság 3. hely,
 Európa Bajnokság 6. hely,
 Szarvas Város Legjobb Férfi Sportolója 2. hely
2019 Magyar Bajnokság 2. hely,
 Európa Bajnokság 3. hely,
 Mezőberény Streetfighter Nap különdíj,
 Mezőtúr Városi Kórház (adomány),
 M1 Sport műsor vendége
2020 BEOL szavazás – Békés megye év sportolója,
 Szarvas Város Legjobb Sportolója 2. hely,
 ATV Jakupcsek Plusz vendége
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Pályázati hirdetmény
4 db megüresedő szociális bérlakás 

bérbevételére és cseréjére

I. Az ingatlan alapadatai (cím, alapterület, szobák száma, 
komfortfokozata, fűtési mód, bérleti díj)

1. Dr. Melich. J. u. 2/2. B. fsz. 1., 55 m2, 2 szoba, komfortos, gáz, 
13.200,-Ft/hó

2. Kodály Z. u. 4., 65 m2, 2 szoba, komfortos, gáz, 15.600,-Ft/hó
3. Szentesi lkp. 1. D. I. 4., 72 m2, 1,5 szoba, összkomfortos, kp. 

gáz, 13.440,-Ft/hó
4. Vágóhíd u. 1/1. B. fsz. 1., 66 m2, 3 szoba, komfortos, gáz, 

15.840,-Ft/hó
A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év
II. Pályázni jogosultak köre:
Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek.
Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, 

akinek a családjában – vele együtt költöző családtagokat számítva - 
az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, 
egyedülálló esetén háromszorosát.

A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele 
együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a.) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, 
üdülővel, beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb 
ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel 
csökkentett értéke meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét.

b.) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a 
nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyon-
tárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és 
a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket.

c.) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és 
azzal kapcsolatban hátraléka van.

III. A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági 
Osztályán (Béke u. 1. I. em. 104-es iroda) beszerezhető 
formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó 
jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23. 
napjának 10.00 órája.

A lezárt borítékra a „Pályázat a meghirdetett 4 db szociális 
bérlakás bérbevételére” feliratot kell feltüntetni, csere esetén 
„Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás cseréjére” feliratot 
kell feltüntetni és Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénz-
ügyi és Gazdasági Osztályához kell benyújtani.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Szabadon látogatható 
tanösvények a Körös-Maros 

Nemzeti Park területén
itathatatlanul beköszöntött a tavasz a Körös-Maros VNemzeti Park tájaira. Az elmúlt hetek időjárása, 
illetve az ismert egészségügyi helyzet miatt 

azonban sajnos a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
üzemeltetésében álló tanösvények közül jelenleg nem 
mindegyik látogatható.

A természetbe vágyó vendégeink szabadon látogathatják a 
Kígyósi tanösvényt (Kígyósi-puszta, Szabadkígyós), a Bökényi 
tanösvényt (Maros-ártér, Magyarcsanád-Bökény), valamint a 
Hármas-Körösön levonult árhullám után napról-napra jobb 
állapotba kerülő Ha-lásztelki tanösvényt (Körös-ártér, Szarvas).

Jelenleg nem látogatható a Réhelyi tanösvény (Dévaványai-Ecsegi 
puszták, Dévaványa), a Sző-réti tanösvény (Bihari Madárvárta, 
Biharugra), a Jégmadár Vízi tanösvény (Körösvölgyi Állatpark, 
Szarvas) és a Mágor-pusztai tanösvény (Vésztő-Mágor Történelmi 
Emlékhely, Vésztő).

Megértésüket köszönjük.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

Szorosabbra szeretnéd fűzni a 
munkakapcsolataidat, kedvesen 
viselkedsz a munkatársakkal. 
Feladatokat is átvállalsz, megvan 
az energikusságod, hogy többet 
dolgozz, mint munkatársaid. Azt 
tapasztalod, hogy növekszik a 
népszerűséged, a munkahelyi 
légkör is javulhat! 

BIKA (04.21. - 05.20.)
A héten nem jellemző  rád a 

munkakedv, de akkor is be kell 
menned a munkahelyedre. Ha le-
hetőséged van rá, akkor inkább 
egyedül dolgozol. Tehernek érez-
heted a munkatársaidat, nem 
vagy beszédes hangulatban! Ez 
rányomhatja a bélyegét az egész 
napodra, és a többiek sem tudják, 
hogy mi a bajod.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Sok odafigyelést vársz el a 

munkatársaidtól, - akkor tudsz 
hatékonyan dolgozni, ha barátsá-
gosnak érzed a légkört. Pozitív 
jelzéseket Te is adhatsz munkatár-
saidnak, így könnyebb lesz kiala-
kítani a jó hangulatot! Ne a töb-
biektől várd el, hogy jó kedvet 
teremtsenek!

RÁK (06.22. - 07.22.)
Lassabban haladsz a munka-

helyi teendőiddel, szükségessé 
válhat, hogy meggondoltabban 
oszd be az idődet. Érdemes job-
ban figyelned a munkádra, hiszen 
a gondolataid gyakran elkalan-
dozhatnak. Ha főnököd veszi 
észre a hibákat, annak nem lesz jó 
vége! A magánéletedben szenve-
délyesebbé válsz.

OROSZLÁN (07.23.-
08.22.)

Kreatívan dolgozol, de ezt nem 
díjazzák a feletteseid. Jutalmat 
biztosan nem fogsz kapni az 
ötletességedért, de legalább a 
saját munkádat meggyorsíthatod. 
Arra is lesz energiád, hogy átstruk-
turáld az időbeosztásodat, köny-
nyebbé teheted a napi felada-
tokat. A magánéletedben vissza-
húzódó hangulatban lehetsz.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Több pihenésre van szükséged, 

az elmúlt időszakban kizsák-
mányoltad az erőforrásaidat. Fá-
radtnak érezheted magad, így 
nem tudsz maradéktalanul oda-
figyelni a teendőidre. Talán jó ötlet 
lenne, ha néhány napot pihennél, 
így újult erővel térhetnél vissza a 
munkádhoz. Párkapcsolatodban 
lehet néhány vita, akár a pénz 
miatt is.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Jól érzed magad a munkahe-

lyeden, de többet törődsz a friss 
hírekkel, mint a feladataiddal. 
Lazábban veszed a teendőket, de 
szerencsére ezt senki nem veszi 
észre. Ügyelj arra, hogy azért a 
munkákból is elkészüljön vala-
mennyi, a munkaidő végére. Az új 
információk, pedig még hasz-
nodra lehetnek!

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Úgy tűnhet, hogy rosszkedvű 

vagy, egész nap morcosan hall-
gatsz. Valójában nincs benned 
harag, inkább csak elfáradtál. 
Nincs energiád arra, hogy komo-
lyan koncentrálj, csak azzal foglal-
kozol, ami a leglényegesebb. 
Magánéletedben nem hanyagol-
hatod el kedvesedet!

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Alkalmad lehet az előrelépésre, 

ügyesen mutatod meg a felké-
szültségedet! Megnyerő stílusod 
segíteni fog az előrejutásban, de 
érdemes diplomatikusan fogal-
maznod! Ha felettesed megdicsér, 
akkor lelkessé válsz, képes vagy 
éjt, nappallá téve dolgozni. A 
magánéletedben sok kellemes 
kapcsolatod alakulgat.

BAK (12.22. - 01.20.)
Szórakozottá válsz, ami máskor 

nem jellemző rád. Mindig Te vagy, 
aki két lábbal állsz a földön. Most 
szétszórt lehetsz, nem tudod, 
hogy hová tetted a fontos tárgyai-
dat, sőt találkozókat, fontos idő-
pontokat felejtesz el. Ez nem 
használ a munkádnak, lényeges 
lenne, hogy összeszedetten dol-
gozz.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Népszerű vagy a munkahe-

lyeden, elbűvölően kedvesesen 
viselkedsz. Jó hangulatot terem-
tesz, könnyebben megbirkózol az 
unalmas feladatokkal. A munka-
helyi életed felpezsdülhet, több 
változás várható. Elképzelhető, 
hogy új munkatársakat kapsz, 
akiket rokonszenvesnek találsz. A 
magánéletedben több őszinte 
beszélgetés is várható!

HALAK (02.20. - 03.20.)
Több feszültséggel kell számol-

nod, s ez nagyon lelombozhat. 
Nem sikerül egymásra hangolód-
notok kedveseddel sem, nem is 
vágysz arra, hogy nagy beszél-
getések legyenek közöttetek. 
Könnyen jönnek a félreértések, 
melyeken csak az segít, ha vilá-
gosan kommunikáltok egymás-
sal.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Március 12-től 18-igMárcius 12-től 18-igMárcius 12-től 18-ig

1279. március 19-én Kubiláj kán uralma alatt egyesült Kína.
1832. március 19-én született Vámbéry Ármin Kelet-kutató, 

a 19. század egyik leghíresebb magyar tudósa, aki dervisnek 
öltözve utazta be Közép-Ázsiát.

1900. március 19-én született Frédéric Joliot-Curie Nobel-
díjas kémikus és világhírű atomfizikus.

1944. március 19-én a Margaréta-terv értelmében a német 
haderő megszállta Magyarországot. Kállay Miklós minisz-
terelnök beadta lemondását. Adolf Hitler pedig Edmund 
Veesenmayert nevezte ki Magyarország teljhatalmú biro-
dalmi biztosává.

1619. március 20-án meghalt II. Mátyás magyar király 
Bécsben.

1770. március 20-án született Friedrich Hölderlin német író, 
költő.

1852. március 20-án könyvpiacra került a Tamás bátya 
kunyhója.

1919. március 20-án Fernand Vix francia alezredes átadta a 
magyar kormánynak a Párizsban ülésező békekonferencia 
döntését, az ún. Vix-jegyzéket.

1804. március 21-én bevezették az első polgári törvény-
könyvet Franciaországban.

1919. március 21-én , Budapesten kikiáltották a 
magyarországi Tanácsköztársaságot.

1980. március 21-én Carter amerikai elnök bejelenti a 
moszkvai olimpia bojkottját.

1849. március 22-én Radetzky osztrák tábornok győzelmet 
aratott Novaránál.

1915. március 22-én Przemysl erődje orosz kézre került.
1917. március 22-én a magyar származású Pácz Aladár 

feltaláló szabadalmaztatta a wolfram szálat, mely fényt 
hozott a világba.

1951. március 22-én Salzburgban meghalt az „angol beteg”, 
Almásy László.

1848. március 23-án V. Ferdinánd Jellasicsot nevezte ki 
horvát bánnak.

1910. március 23-án született Kuroszava Akira japán film-
producer, forgatókönyvíró.

1919. március 23-án hívta életre az olasz Benito Mussolini a 
fasiszta mozgalom szolgálatában tevékenykedő Fascio di 
Combattimento nevű szervezetet.

1369. március 23-án hunyt el I. (Kegyetlen) Péter Kasztília és 
León királya (1350–1369). Péter az Ivrea-ház fő ágának 
utolsó uralkodója volt.

1896. március 24-én Popov sikeres rádiókísérletet végzett 
Péterváron.

1922. március 24-én halt meg gróf Széchenyi Ödön, a 
magyar tűzoltóság atyja.

1945. március 24-én hunyt el Magyary Zoltán egyetemi 
tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő, a közigazgatás tu-
dományának nemzetközi hírű művelője.

1442. március 25-én Hunyadi János legyőzte a törököket 
Szebennél.

1584. március 25-én Sir Walter Raleigh engedélyt kapott 
Virginia gyarmatosítására.

1821. március 25-én kirobbant a görög szabadságharc, 
melynek eredményeként Görögország elszakadt az Oszmán 
Birodalomtól.

1921. március 25-én, a németországi Wiesbadenben 
megszületett Simone Signoret († Autheuil-Authouillet, 1985. 
szeptember 30.) Oscar-díjas francia színésznő.

1957. március 25-én írták alá a római szerződést.
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Labdarúgás

Legendás eredmény az 
orosházi villanyfényben

második forduló mérkőzéseit játszották a közel-Amúltban, amelynek keretében csapatunk Oros-
házára látogatott. A találkozót villanyfény mellett, 

műfüvön rendezték meg.

5. perc: Polonszki fejéről Miszlai elé került a labda, aki pár lépés 
után a tizenhatos vonaláról kilőtte a jobb alsó sarkot. 1-0.

6. perc: Furár fejelt középre, az érkező Zima pedig kilenc méterről 
a jobb alsó sarokba lőtt. 1-1.

9. perc: Styecz jobbról adott be, ahol Sindel érkezett, majd három 
méterről a kapust megelőzve a hálóba gurított. 1-2.

17. perc: Kiri Bence indította a leshatáron, Sindelt, aki lendületes 
labdavezetés után, kissé balról a kapu bal alsó sarkába helyezett. 1-
3.

21. perc: Kasuba bal oldali centerezését a középen magányosan 
érkező Péli az ötösről lőve váltotta gólra. 2-3.

56. perc: Sindel csente el Szabó Norberttól a labdát, majd 
középről, 18 méterről a kapu közepébe lőtt, mesterhármast 
szerezve ezzel. 2-4.

72. perc: Sindel robogott le az alapvonalig a bal szélen, majd 
középre gurított ahol az érkező Furár három méterről talált a hálóba. 
2-5.

85. perc: Ezúttal Varga István ment le az alapvonalig, ahonnan 
visszagurított Styeczhez, aki az ötösről lőhetett, de egy védőn erejét 
vesztette a labda, de utána lépett, és közelről a kapu közepébe lőtt. 
2-6.

86. perc: Miszlai adott középre balról, a labda Kocsis elé került, aki 
20 méterről irgalmatlanul nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba, 
úgy hogy a labda a lécről lepattanva a gólvonal mögé érkezett. 3-6.

Még volt olyan leskelődő aki el sem foglalta a drótkerítésen kívüli 
helyét, a hatodik percben máris egy egyet mutatott volna az 
eredményjelző tábla, ha be lett volna kapcsolva, ugyanis 
villámgyors gólváltással jelezték a csapatok, hogy remek mér-
kőzésre van kilátás a folytatásban. Alig telt el további tíz perc, már 
két találattal vezettünk úgy, hogy háromszor lőttünk az idáig 
kapura, ez azért az elmúlt heti kínlódáshoz képest minőségi 
fejlődést mutatott. A hazaiak viszont nem akartak asszisztálni a 
gálához, rögvest újra szorossá tették Péli góljával a meccset, ami a 
félidő további részében is igazán élvezetes maradt, annak ellenére, 
hogy további találatok már nem születtek, helyzetek viszont itt is, ott 
is szép számmal akadtak. A második játékrész elején esett harmadik 
Sindel gól nagyon kellett ahhoz, hogy megfelelő távolságra tartsuk 
ellenfelünket, mert egy esetleges egyenlítő találat lendületet 
adhatott volna az Orosházának. A folytatásban is rengeteg dolguk 
akadt a hálóőröknek, mindkét csapatot inkább a fronthajtás 
jellemezte, nem sokat vesződtek a védekezéssel, bár azért tegyük 
hozzá, hogy az utolsó félórára ezen a téren is határozottan 
előreléptünk. A hajrába fordulva szereztünk még két gólt, amire 
eggyel válaszolni tudott az ULE, igaz az ritkán láthatóan nagyra 
sikerült, így egy igen jó iramú, látványos meccsen alakult ki a 
klasszikusnak mondható hat hármas győzelmünk, ami a látottak 
alapján egyértelműen megérdemelt. Jövő szombaton a Dévaványa 
csapatával mérkőzünk, hazai pályán.

Orosházi MTK-ULE 1913 – Szarvasi FC ‘1905’ 3-6 (2-3).
Orosháza, Utánpótlás Sportközpont – zárt kapuk mögött. 

Játékvezető: Zahorán János (Tóth I., Nyeste L.).
Orosháza: Marunák L. – Varga P. (Kovács D.), Kasuba D., 

Harangozó K., Szabó Á. (Tóth L.), Péli T., Fehér B. (Kocsis K.), 

Miszlai L., Vincze A., Szabó N., Selmeczy K. Vezetőedző: Buza 
Barnabás.

Szarvas: Kasik V. – Kiri M., Bány B., Kiri B. (Bakró G.), Deli L., 
Polonszki P., Zima D., Bozsó L. (Mojzsis M.), Sindel R. (Varga 
I.), Styecz M. (Lénárt F.), Furár R. (Klimaj Z.). Vezetőedző: ifj. 
Somogyi János.

Gólszerzők: Miszlai L. 5', Péli T. 21', Kocsis K. 86' illetve Zima 
D. 6', Sindel R. 9', 17', 56', Furár R. 72', Styecz M. 85'.

Edzői értékelések:
Buza Barnabás, Kvasznovszky József:
– A helyzetekkel jobban sáfárkodó vendégcsapat győzött.
ifj. Somogyi János:
– Jó iramú mérkőzésen, kilencven percen keresztül remekül 

támadtunk, és a második negyvenöt percben már jól is 
védekeztünk, így a győzelmünk megérdemelt.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Szarvas Város Polgármestere

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft.
Pákozdi János ügyvezető részére
Karsai Béla településigazgató részére

valamint

Szarvasi Polgármesteri Hivatal - Szervezési Osztály
Aszódi Éva osztályvezető részére

Helyben

Tisztelt Munkatársak!

2021. március 5-én kelt III. 1. sz. intézkedésemmel a városi 
sportlétesítmények 2021. március 8-tól 2021. március 22-ig 
tartó teljes bezárását rendeltem el.

A Kormány a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 
szóló 104/2021. (III. 5.) rendelete 7. § (6) bekezdése alapján 
elrendelem, hogy azon sportolók és egyesületeik, akik a 
megfelelő dokumentumokkal (pl. csoportos játékengedély) 
igazolni tudják az üzemeltető felé igazolt sportolói stáuszukat, 
edzések és zártkapus mérkőzések céljából a hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint igénybe vehetik a léte-
sítményeket.

A vizesblokkok használata - a wc kivételével - továbbra is 
tilos.

Kérem, hogy a további rendelkezésig a fentiek szerint 
járjanak el.

Szarvas, 2021. március 9.
Babák Mihály polgármester

A.
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Sokszor jókat nevettünk egyik 
fiú osztálytársunkon, aki sosem 
készült, mégis hatalmas színészi 
tehetségét megcsillogtatva adta 
meg a módját a felelési előkészü-
leteknek. Ő volt az osztályunk 
színfoltja: nagyszerűen tudott 
zongorázni, és bizony szélhá-
mossága nem ismert határokat. Ha 
valamelyik órán felszólították 
felelni, feszült és izgatott csend 
támadt a teremben: feszült, mert 
tudtuk, ő megint nem tanult és 
hamarosan új áldozat után néznek, 
mégis izgatott, hiszen végre ma is 
kabaré műsor lesz!

Milyen jó is visszaemlékezni 
ezekre az időkre, történésekre! 
Mennyi nehézséget, fáradtságot és 
csínytevést éltünk át EGYÜTT, mi, 
az osztály.

Ez az, amiből kimaradnak töb-
bek között a digitális oktatás ideje 
alatt a gimnáziumi diákok: nincs 
tanterem, nincs közösség, nincs 
kapcsolat….csak egy rideg gép.

Középiskolás tanárként – talán 
mindannyiunk nevében – el-
mondhatom: az elmúlt időszak 
nagy mentális-pszichés kihívások 
elé állított tanárokat és diákokat 
egyaránt. Egyik pillanatról a 
másikra egy új, „modern” oktatási 
módszer előtt találtuk magunkat, 
régen magunk mögött hagyva a 
táblánál krétával a kezünkben 
magyarázunk a tanulóknak ver-
ziót. Hirtelen minden munkát 
számítógép mellett ülve végzünk 
el, miközben fogalmunk sincs a 
tanulóink lelki állapotáról, csak 
nézzük hol a monitort, hol az órát, 
vajon feltettem? Kijavítottam? 
Elküldtem a kódot? Már megint 
nem küldött be feladatot! Miért 
nincs net? Ezt meg hogy nem értik? 
Már megint alszanak a gép e-
lőtt…..- záporoznak a gondolatok 
– és senki sem válaszol.

Belefásultak. Nincsenek osztály-
termi órák, ahol az osztály szín-
foltja felelésre készülődve han-
golná fel a többieket, és nincs 
kedvenc időtöltésük a szünet, 
amikor meg lehet szállni az iskola 
egyetlen kis büféjét, kiszemelve a 
legnagyobb és leglaktatóbb 
szendvicset, amit csak úgy ér-
demes megenni, ha mindenki 
esdeklőn könyörög egy harapá-
sért belőle.

Mit lehet ilyen helyzetben tenni?

Felvesszük a versenyt az új 
módszerekkel dacolva az idővel, 
tovább fejlesztünk, buzdítunk, 
figyelmeztetünk, motiválunk... ha 
még figyel ránk valaki.

Figyel rám valaki?
Rajztanárként teljesen át kellett 

formálnom a tanmenetemet, sőt az 
életvitelemet. Nincs iskola, ahova 
be kell reggelente rohanni, miután 
a reggeli kávémat gyorsan 
leerőltetem a torkomon, de enni 
már csak a tanáriban tudok pár 
szem kekszet és már kezdünk, 
jönnek be a terembe a nyüzsgő 
diákok. Most egyszerűen megáll 
az ember a számítógép előtt a 
kávéját kényelmesen szürcsöl-
getve és mondja magában: 
ÚJRATERVEZÉS – ez most divatos 
kifejezés lett a műholdas tájo-
lóknak köszönhetően.

Miként lehet felkelteni, meg-
őrizni, motiválni az érdeklődést a 
rajz órák iránt? Technikailag kicsit 
ki vagyok segítve, hiszen a legtöbb 
háztartás elég jól felszerelt, szóró-
lapokban nálam sincs hiány…olló, 
ragasztó, ecset meg kéne, hogy 
legyen másoknál is. Alsóbb 
évfolyamokon több órán át fog-
lalkoztunk népművészetünk 
formakincseivel, rajzoltattam régi 
magyar parasztházakat, meg-
ismerkedtünk a tulipános ládák 
történetével, felsőbb évfolya-
mokon pedig népi bútorokat 
modernizáltunk, remélve, kedvet 
kapnak későbbiekben ilyen jel-
legű berendezési tárgyak terve-
zésére, kivitelezésére. Végző-
sökkel szerkesztettem Nap, világ 
és rozetta szimbólumokat – ezzel 
emlékeztetve őket a szépséges, 
faragott, festett székely kapuk, 
valamint a régi hímzések motí-
vumvilágára. Illusztráció formá-
jában készültek alkotások a ma-
gyarok ősi mondavilága alapján 
kiválasztott két történetből: Turul 
monda és a Csodaszarvas legen-
dája alapján. Ősi jelképként Életfák 
készítése sem maradhatott ki. 
Természetesen technikailag nem 
kötöttem meg a kivitelezés módját, 
csupán a színek használatát 
szoktam tőlük elvárni, mivel a 
színek nem csak a rajzlapokat, de 
még az életünket is meg tudják 
szépíteni.

Egységesen, minden évfo-
lyamon tanultunk vonalrajzokkal, 

faktúraképzéssel kialakítani 
csendéleteket, növény és állat-
formákat. Mi állhat közel a tanulók 
szívéhez? Még év elején kérdeztem 
végig az osztályokat, kinek van 
otthon valamilyen házi állatkája? A 
válasz mennyisége még engem is 
meglepett, szinte mindenki feltette 
a kezét. Kicsit bátortalanul fogtak 
hozzá a különböző állatok megraj-
zolásához, de végül örömmel 
ismerték fel, nem is olyan nehéz ez 
a feladat. Fontosnak tartom fel-
mérni, mi érdekli a gyerekeket, 
hiszen magával a témával is tudjuk 
őket motiválni egy-egy rajz 
elkészítésére.

Kihasználva a helyzetet (mivel a 
tanár is csak ember), miszerint 
otthon mindig van ragasztó és olló, 
ami rajzórákon majdhogynem 
lehetetlennek tűnő vállalkozás 
szokott lenni, montázs technikát 
alkalmazva  különböző fela-
datokkal álltam elő. Mindig hang-
súlyozom a gyerekeknek, hogy 
minőségi munkát várok el és egész 
lap felületre dolgozunk, valamint a 
háttér is a kép része – ennek 
köszönhetően valóban szebbnél – 
szebb alkotásokat kapok tőlük, 
amiket az iskolánk honlapján 
rendszeresen be is mutatunk. 
Egyik ilyen különleges feladat volt: 
elvont gondolatokat kellett 
megjeleníteni emberi portrékon. 
Mi jár a fejében? –  ezt adtam az 
alkotások címének.

Másik kedvenc és hálás feladat-
típus a reklámgrafika. A külön-
böző betűk kiszerkesztése, meg-
formálása, összekapcsolása a köz-
lendő képi információval nem 
csupán rajzkészséget igénylő 
feladat. Megfogalmazni az otthon 
és szeret szavakat, vagy éppen az 
iniciálékat olyan formában, ami 
idegen nyelvű emberek számára is 
azonnali felismerhetőséget tesz-
nek lehetővé – nem könnyű. 
Felsőbb évfolyamokon plakát-
készítésnél használhatták fel ezzel 
kapcsolatosan korábban meg-
szerzett tudásukat. Utóbbi feladat 
elkészítését számítógépes grafikai, 
vagy éppen számítógépes mon-
tázsként kapták meg, végül is ez 
most tényleg mindig kézre eső 
eszköz mindenkinek.

A színek szerepét nem is tudjuk 
igazából felbecsülni, hiszen színek 
nélkül halott lenne a világ. Külön-
böző hatásuk van az emberi 
szervezetre: felélénkítenek, vagy 
ellazítanak, segítenek a tájékozó-
dásban, esetleg javítják a koncent-
ráló képességünket. Hangulati 
hatásuk révén az emberek köz-

érzetét is erősen befolyásolják a 
vegetatív idegrendszeren keresz-
tül. A világos színek barátságos, 
kellemes hangulatot teremtenek, 
ellentétben a sötét, komor színek 
kedvetlenné és depresszívvé is 
tehetik az embert. A színekről 
tanult ismeretek segítenek értel-
mezni a reklámfilmek, reklám-
grafikák által bemutatott világot, 
egyértelművé teszi a közölt 
vizuális információ tartalmát. Fog-
lalkoztunk különböző rajzi fela-
datok kapcsán a színek hőfokával, 
telítettségével, kontrasztjaival, 
színharmóniákkal, amiket nem 
csupán a képzőművészet, de a 
fotózás területén is nagymér-
tékben hasznosíthatnak.

Ki ne tudna manapság fotózni?
Mindenkinek van már okos 

telefonja, amit mindenféle szuper 
technológiás és nagy felbontású 
fényképező funkcióval ellátva 
árulnak. A diákok folyton fotóz-
nak, gyakran azt is, amit nem kéne. 
Elénk táruló látványt azonnal 
magunkévá tehetjük általa, majd 
módosíthatjuk különböző effek-
tekkel, formázhatjuk kedvünk 
szerint. Az egyik legnépszerűbb 
technológiává nőtte ki magát, 
ezzel helyet követelve magának az 
oktatásban. Haladni kell a korral, 
sokkal jobban motiválhatók a 
diákok a rajzi alkotó folyamatokra, 
ha fotóikon keresztül kérjük 
számon a tanultakat. Véleményem 
szerint minél változatosabb fela-
datokkal szolgálunk nekik, annál 
eredményesebb és igényesebb 
munkákat kapunk vissza. Kérjük 
meg őket, tegyenek fel akár 
korábban készített természet-
fotókat és aztán döbbenten üljünk 
a válogatott gyönyörűségek előtt. 
Mert ők is képesek meglátni a 
világban a szépet! – számomra ez a 
lényeg.

Murányi Viktória szaktanár

Meglátni a szépet

Mikor én gimnáziumi diák voltam, nagy, széles 
osztálytermekbe jártunk, a táblára krétával írtuk 
fel a számunkra teljesen felfoghatatlan fela-

datokat, amiket a tanárral együtt oldottunk meg órákon.
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Megfejtéseiket 2021. március 25-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Március 12.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Anyádat elütötték, de sajnos semmi baja.” 

Nyertesünk: Ruzsányi Anna. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Lekváros 
bukta

Hozzávalók: 2 dkg élesztő, 3 
dl tej, 5 dkg cukor, csipet só, 
40 dkg liszt, 3 tojássárgája, 5 
dkg vaj. A töltelékhez: 25 dkg 
sűrű gyümölcslekvár (barack, 
szilva, meggy stb.).

A tejet langyosra melegítjük, 
rászórjuk a cukrot, a tetején 
elmorzsoljuk az élesztőt. Lan-
gyos helyen, letakarva 15 perc 
alatt megkelesztjük.

Hozzáadjuk az olvasztott vajat, 
lisztet, csipet sót és a tojás-
sárgáját. Sima tésztává gyúrjuk, 
és letakarva, meleg helyen 2 órát 
kelesztjük. Lisztezett deszkán 
kisujjnyi vastagságúra nyújtjuk és 
8x6 centiméteres téglalapokat 
vágunk belőle. Mindegyikre rási-
mítunk egy-egy evőkanál lekvárt 
és először a végeiket hajtjuk rá, 
nehogy a töltelék kifolyjon, majd 
összegöngyöljük.

Sütőpapírral bélelt tepsibe fek-
tetjük és letakarva további 30 
percet pihentetjük. Végül meg-
kenjük a tetejüket a maradék to-
jássárgájával és előmelegített sü-
tőben 180 C°-on világosbarnára 
sütjük.

Mórickát dorgálja az apukája:

- Kisfiam, pont úgy eszel, mint 
a malacok! Igen, pont olyan vagy 
mint egy malac! Tudod egyál-
talán mi az a malac?

- Igen, papa! A malac egy nagy 
disznónak a gyereke!

* * *

A vándor már két napja nagyon 
éhes, amikor végre meglát egy 
régi kis viskót. Bekopog, és kérdi 
az öregasszonyt, aki ajtót nyit 
neki:

- Öreganyám! Szegény vándor 
vagyok, nagyon éhes, nincs egy 
kis étel a számomra?

- Fiam, tegnapi leves jó lesz?

- Persze öreganyám! Nagyon 
köszönöm!

- Akkor gyere vissza holnap!
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