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Kedves Olvasó!
Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap év-Aszázados története most újabb fejezetéhez 

érkezett.

A lapot sok-sok éven át szerkesztő Tatai László és 

párja, Keserű Zsuzsanna méltán kap majd helyet a 

szarvasi hírközlés krónikájában: munkásságuk alatt 

jelent meg először színesben az újság, évente gaz-

dagították a rovatok számát és sorolhatnánk tovább 

eredményeiket. Felelős kiadóként e helyen is köszönetet 

mondok nekik az olvasók nevében.

2021. január elsejétől a lap szerkesztését Szenes Iván 

látja el mindannyiunk által jól ismert édesapja, Szenes 

János közreműködésével. Az újság 500 példányban 

jelenik meg, az üzletekben és a közintézményekben 

elvitelre elhelyezett laphoz ezután ingyenesen jut-

hatnak hozzá az érdeklődők. A digitalizált hírközlés 

világában is tartozunk ezzel azoknak az olvasóknak, 

akik még mindig szeretik a kezükbe fogni az újságot, 

érezni a nyomdafesték illatát… ehhez az életérzéshez 

igazítja az új szerkesztő a lap küllemét és tartalmát is, 

megőrizve annak eredeti szellemiségét és megerősítve 

eredeti célját: szarvasi polgáraink számára a friss és 

hiteles helyi információk közvetítését.

Munkájukhoz, küldetésükhöz ezen a módon is sok 

sikert kívánok!

Szarvas, 2021. január 4.
dr. Melis János

címzetes főjegyző,
a lap felelős kiadója

Szarvasi baba a megye első 
újszülöttje

ettőezer-huszonegy január 1-jén 2 óra 10 perckor született KOrosházán Bakró Dominik János, Békés megye első újévi 

babája. A kisfiú 4090 grammal és 51 centiméterrel érkezett 

a dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Szülészeti Osztályán. A 

baba és édesanyja, Bakróné Kohut Mariann jól vannak. Nagy 

örömünkre Bakró Dominik János személyében Újév napján 

városunk legifjabb polgárát üdvözölhettük.

Egészségben,
Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet 
kívánunk Kedves 
Olvasóinknak!
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Boldog Névnapot!

Január 8.: Gyöngyvér,
Szeverinusz, Szörény

Január 9.: Marcell, Juliánusz
Január 10.: Melánia, Vilmos, Vilma

Január 11.: Ágota  
Január 12.: Ernő, Erneszta, Tatjána

Január 13.: Veronika, Csongor
Január 14.: Bódog, Félix

Helyi iparűzési adó

Tájékoztató a kisvállalkozások 
előlegcsökkentési 

lehetőségéről

Akoronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó 
esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállal-kozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
(KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá 
minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint 
(bővebben a hivatkozott Kormányrendelet tartalmazza), 

a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék,

ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 
önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, 
mint 1 százalék (Szarvason az önkormányzati rendeletben 
megállapított adómérték 2 százalék).

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállal-
kozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban 
esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az 
önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel beval-
landó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 
időpontokban megfizetni, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig 
a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság 
számára nyilatkozatot tesz a hivatkozott Kormányrendelet 
szerinti tartalommal. A tevékenységét 2021. január 1-jét 
követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó 
mikro-, kis- és középvállalkozásnak az előírásokat a 2021. 
évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

Fent említett nyilatkozat kizárólag az állami adó- és 
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és 
vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon 
nyújtható be!

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus 
úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az 
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye 
szerinti önkormányzati adóhatóság számára. A meg nem 
fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vál-
lalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét 
hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704

E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG
Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063

E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Január 8-án

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

Január 9-én
Szirony Gyógyszertár

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

Január 10-én
Szirony Gyógyszertár

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

Január 11-től 14-ig
Szirony Gyógyszertár

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

172 kisgyermeket támogatott az 
önkormányzat karácsony előtt

helyi önkormányzat rendelete értelmében lehetőség van Aarra, hogy azok a gyerekek, akik rendszeres gyermek-

védelmi kedvezményt kapnak év közben, azok év végén, 

ha továbbra is fennáll jogosultságuk, egy egyszeri támogatásban 

részesüljenek amennyiben a költségvetés ezt lehetővé teszi.
A 2020-as szociális és gyermekvédelmi keret lehetővé tette, hogy 

172 kisgyermek egyszeri tízezer forintos támogatást kapjon még az 

ünnepek előtt.
A támogatás, melyet önkormányzatunk biztosított összesen 

1.720.000 forint értékű volt.
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
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Bajcsy-Zsilinszky Endre 
mellszobra

Ez év június 6-án lesz Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének 135. 
évfordulója. Így kézenfekvőnek tűnik, hogy Túri-Török Tibor 
szobrászművész tavaly elkészült alkotása – amely mellszobor 
formájában örökíti meg vértanú politikusunkat – ezen évforduló 
alkalmából kerüljön felavatásra.

* * *

Dal 2021

Január 30-án indul a Duna Televízióban a dalválasztó show 10. 
jubileumi évada. A képernyőn versengő 40 dal mezőnyében a 
dalszövegírók között társszerzőként – Szekér György mellett – Varga 
Viktor, a Cervinus Teátrum főrendezője is szerepel a Haza-térsz 
című dal versenyeztetése kapcsán.

* * *

A 2021-es közmunkaprogramról

A járási Start munkaprogramban 2021-ben Szarvas összesen 93 főt 
kíván foglalkoztatni. Ebből 51 fő a szociális programban, 29 fő a 
mezőgazdasági programban, 13 fő a helyi sajátosság programban 
vesz részt.

* * *

Szarvas idén is kerékpárosbarát 
település lett

Idén már 12. alkalommal hirdette meg az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium a Kerékpárosbarát Település és Kerék-
párosbarát Munkahely pályázatokat, amelyen Szarvas ezúttal is 
remekelt. Országosan 67 munkahely és 46 település pályázott a 
címre, és a nyertesek között megtalálható munkahely kategóriában 
a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Óvoda, valamint Szarvas lett a városok kategória győztese.

Doni tisztelgés

2021. január 12-én 9 óra 45-kor 
a 2. Magyar Hadsereg állásai ellen 
indult szovjetorosz támadás 78. 
évfordulója alkalmából kegyeleti 
koszorú és mécsesek elhelyez-
ésével némán tisztelgünk hal-
hatatlan doni hőseink áldozata 
előtt. Kérjük, hogy a kialakult 
helyzetre való tekin-tettel a nap 
folyamán minden szarvasi pol-
gártársunk külön-külön hajtson 
fejet az Ótemetőben álló Doni 
emlékműnél.

Szarvas Város
Önkormányzata

Szarvasi Történelmi
Emlékút Közalapítvány

Két nyertes pályázat
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi AKönyvtár szakmai támogatást kapott az Emberi Erő-
források Minisztériumától arra, hogy a kulturális javakat 

az állományvédelmi előírásoknak megfelelően tárolják és 
mutassák be. Ezekhez a speciális, szerves savakat, oldószereket 
és egyéb műtárgykárosodást nem okozó, biztonságos táro-
lószekrényekhez 776.000 forint, vissza nem térítendő támogatást 
adott a minisztérium.

A másik támogatás, mely szintén az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából érkezett, a Szárazmalom tetőszerkezetének 
felújítására és állományvédelmi fejlesztésére fordítható 1.050.000 
forint értékben, és szintén vissza nem térítendő.

A.

COVID-19 helyzet Szarvason
ecember 16. és 23. között a szarvasi háziorvosok tájé-Dkoztatása szerint egy hét alatt 31 alkalommal kértek 
mintavételt, melyből 16 minta lett bizonyítottan pozitív. 

Ezalatt a hét alatt kórházba nem utaltak senkit és elhalálozás sem 
történt. A védőnök új megbetegedésről nem szereztek információt. 
A gyermekorvosok tájékoztatása szerint összesen 2 alkalommal 
végeztek mintavételt, melyek eredménye még nem ismert. 
Összességében mindannyian csökkenő tendenciáról számoltak be.

Újra legszebb konyhakertek
árosunk ismét benevezett „A legszebb konyhakertek” Vországos vetélkedő sorozatba.

Idén már 7. alkalommal veszünk részt ebben a kertkultúrát 
népszerűsítő vetélkedésben, és azt is örömmel mondjuk el, hogy az 
országos fordulóba jutott szarvasi kertek minden alkalommal 
szépen szerepeltek. Reméljük így lesz ez ebben az évben is.

Hamarosan megjelenik a város honlapján és itt az újságban is a re-
gisztrációs lap, amelyen keresztül minden konyhakerttel ren-
delkező csatlakozhat a vetélkedéshez. Lehet kiskert, ládakert és 
nagy veteményeskert, egy a fontos, szívvel-lélekkel műveljük, s 
akkor biztosan egészséges és finom zöldségek és gyümölcsök 
kerülnek asztalainkra.

A.
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Az eredeti címer ábrázolás a Tessedik Sámuel 
Múzeumban található, mérete 60 x 50 cm. 
Kerületét aranysárga színű barokk keret övezi, 
belső felülete alul zöld, felül kék színű. A 
mezőben balra ugró gímszarvas szerepel, 
agancsai  között koronával.

Ez a balra ugró gímszarvas a Harruckern 
család nemesi koronájával már 1723-ban 
feltűnt alapmotívumként az első városi 
pecséten. Ugyanis 1723-ban nyerte el Szarvas a 
mezővárosi rangot és a vásártartási jogot. Az 
idők során elveszett eredeti pecsét köriratán ez 
volt olvasható: Sigillium Onpidi Szarvas 1723. 
Magyarul: Szarvas Városa Pecsétje 1723.

Mint az közismert, 1872-ben városi ran-
gunkat elvesztettük, azt ideiglenesen néhány 
hétre 1919-ben kaptuk vissza. Ezt a korabeli 
államigazgatásból eredő városi rangot örö-
kítette meg a Mittrovszky-kastély falán ma már 
nem látható vörösmárvány emléktábla.

1966-ban városi rangunkat visszakaptuk. 
1972-ben az újjátelepülés 250. évfordulóján 
megszületett az előző rendszerben használt 
városcímer, Sinka Mátyás Munkácsy-díjas 
grafikusművész alkotásaként. Ez esetben a 
barokk pajzs lecsupaszodott, egyszerűsödött. A 
balra ugró szarvas megmaradt. Az alsó zöld 
mező zöldje az agrárkultúrát, a középső ezüst 
szalag hullám a Köröst, még a kék alapon levő 
aranysárga napkorong a tudományt és haladást 
jelképezte. A lecsupaszított pajzzsal együtt 
elmondhatjuk, hogy Szarvas annyiból volt 
szerencsés, hogy sok más hazai várostól 
eltérően ezt a címert nem erőszakolták meg a 
heraldika törvényeit semmibe vevő ötágú 
vöröscsillaggal.

A magyar önkormányzatiság megszületé-
sekor – egyben Szarvas Város Önkormány-zata 
1990-es megalakulásával – dr. Demeter László 
akkori polgármester kérte fel városunk 

szülöttjét, Kékesi László világhírű bélyeg-
tervező grafikusművészt Szarvas ősi címerének 
rekonstruálására. Kékesi László jó szívvel 
fogadta a felkérést és visszaadva eredeti 
címerünk méltóságát, azt 1991-ben újjá alkotta. 
Az itt látható képeslapot jelen sorok írója – a 
Szarvas és Vidéke akkori főszerkesztője – 
nyomatta a Fazekas Nyomdában abból az 
alkalomból, hogy a dr. Demeter László 
polgármester vezette városi delegáció '91 

tavaszán az olaszországi Cogoletto városába 
utazott. A történethez tartozik, hogy Kékesi 
László munkásságát elismerve az akkori Képvi-
selő-testület '91 decemberében őt Pro Urbe - 
Szarvas Váro-sért díjjal tüntette ki.

Szarvas címere álló, csücskös talpú, erősen 
tagolt barokk tarosa pajzs: kék mezejének zöld 
udvarán arany gímszarvas szökell, balra, 
agancsai között balra megdőlt, rubinokkal és 
zafírokkal ékes háromágú liliomos nyitott 
aranykorona lebeg. A pajzsot stilizált növényi 
ornamentikájú aranyráma fogja körül.

Szenes János

ÚJJÁTELEPÜLÉSÜNK 300. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLÜNK
Linharttól Kékesiig

30 éve született újjá Szarvas címere
zarvas Város címerét 1850-ben Linhart Vilmos neves dekoratúr és Sdíszletfestő alkotta meg Pest-Budán. Abból az alkalomból készült, hogy az 
első felelős magyar minisztérium (Batthyány-kormány) 1848-ban Szarvast 

rendezett tanácsú városnak ismerte el.

A Sinka féle címer rajza egy 1979-es 
várostérkép címoldalán

Kékesi László alkotása 1991-ből



52021. január 8.

Állásfoglaláskérés
abák Mihály polgármester a napokban állás-Bfoglalást kért dr. Takács Árpád kormánymeg-
bízottól a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kol-

légium ingó- és ingatlan vagyonának tulajdonba adásával 
kapcsolatban.

A tulajdonba adás az Országos Szlovák Önkormányzat részére 
történik. A közérthetőség érdekében idézzük teljes terjedelmében 
az állásfoglaláskérő levelet:

„Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.) 
2020. július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján, a 25. § 
(6) bekezdése szerint a fenntartói jog átadásával együtt a 
köznevelési intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyont a feladatátvételt követően 
haladéktalanul, de legkésőbb a nevelési, illetve a tanév kezdetéig 
ingyenesen a fenntartó nemzetiségi önkormányzat tulajdonába kell 
adni azzal, hogy hogy a vagyonelemek tulajdonjoga visszaszáll az 
eredeti tulajdonosra akkor, ha a fenntartó jogutód nélkül 
megszűnik, vagy a köznevelési intézmény megszűnik. 

Az Njt. módosításáról szóló 2020. évi LXVIII. törvény alapján a 
tulajdon-átruházási szerződést 2021. január 1. napjáig meg kell 
kötni.

Önkormányzatunk a szarvasi belterületi 5014. hrsz-ú Szlovák 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium által használt ingó és ingatlan 
vagyon tulajdonba adása kapcsán érintett mint átadó fél, és a fenti 
törvények végrehajtására messzemenően törekszünk is. 

Ugyanakkor a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) 
bekezdése szerint „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi és megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is 
érinti.” 

Megítélésünk szerint a fenti intézmény által használt ingó- és 
ingatlan vagyon tulajdonjogának átruházása a tilalmazott ki-
vételek körébe tartozik és ilyen döntés meghozatalára a polgár-
mesternek csak testületi felhatalmazás mellett van lehetősége.

Tisztelettel kérjük Kormánymegbízott Úr szakmai segítségét e 
jogértelmezési dilemma feloldásához annak érdekében, hogy a 
törvényi utasításoknak megfelelően járhassunk el.

Szarvas, 2020. december 22.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel: Babák Mihály
Szarvas Város Polgármestere”

Két nyertes pályázat
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi AKönyvtár szakmai támogatást kapott az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától arra, hogy a kul-

turális javakat az állományvédelmi előírásoknak meg-
felelően tárolják és mutassák be.

Ezekhez a speciális, szerves savakat, oldószereket és egyéb 
műtárgykárosodást nem okozó, biztonságos tárolószek-rényekhez 
776.000 forint, vissza nem térítendő támogatást adott a mi-
nisztérium.

A másik támogatás, mely szintén az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumából érkezett, a Szárazmalom tetőszerkezetének felújítására 
és állományvédelmi fejlesztésére fordítható 1.050.000 forint 
értékben, és szintén vissza nem térítendő.

A.

Útügyekről
közelmúltban Babák Mihály polgármester több, a Avárosi úthálózatot és egyes állami közutak prob-
lémáit feltáró levelet intézett a témában érintett 

felelős vezetőkhöz.

Így levelet kapott Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója. Ebben a levélben 
ismételten kéri az igazgató intézkedését a Szarvas várost érintő 
úthálózat problémáinak megoldásában, felújításában.

A levél részletesen kitér az M44 kivitelezési hiányosságaira. 
Idézzük:

„Mint az Ön előtt is ismeretes, az M44 gyorsforgalmi út kivitelezése 
során sajnálatos módon elmaradt az orosházi úti le- és felhajtó 
kiépítése. Ez a műszaki tartalom csökkentés a városi közlekedést igen 
hátrányosan befolyásolja, hiszen az Orosháza felől érkezők csak a 
városon át közlekedve tudják megközelíteni a gyorsforgalmi utat. Az 
így előállt jelentős forgalomnövekedés nemcsak több balesetveszély-
forrást rejt magában, de az úthálózat állapotára is negatív hatással 
van, amely egy részének kezelője a Magyar Közút Nzrt.

Az M44 kivitelezését megelőzően a terület kisajátításra került, ez 
tehát nem jelenthet akadályt a felhajtó megépítésére, ezzel a 
közlekedés biztonságosabbá válhatna, a városi úthálózat pedig nem 
romlana rohamosan.”

A másik minket érintő fajsúlyos levelet dr. Mosóczi László, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős 
államtitkára kapta Babák Mihálytól. Ebben az alábbiak szerint 
tételes felsorolás olvasható az évek óta fennálló problémákról. A 
felsorolás önmagáért beszél:

„1.) A 4401 jelű, Szentesi út állapota kritikus, a közlekedés ezen az 
úton már kifejezetten nehézkes, sőt több szakaszon egye-nesen 
balesetveszélyes. Ezen az úton közelíthető meg a városból az M44 
gyorsforgalmi út illetve ugyanezen az úton lehet behajtani a 
városba. Az út az M44 gyorsforgalmi út építése során beszállítói 
útvonal volt, felújítása pedig az M44 gyorsforgalmi út forgalomba 
helyezésének egyik feltétele volt. Ez a felújítás azonban 2019. 
szeptembere óta, a mai napig nem készült még el. 

2.) A 44-es főút városi átkelési szakasza szintén beszállítói útvonal 
volt az M44 gyorsforgalmi út kivitelezésekor, és az építés sorára 
olyan mértékű károsodásokat szenvedett el, amelyek a belterületi 
szakaszon is nehézkessé, balesetveszélyessé tették a közlekedést. 
Sajnálatos módon ez a szakasz sem került felújításra, a teljes városi 
szakaszon jelentős mértékű nyom-vályúsodás, szegélykő hibák, 
hiányosságok, repedések, stb. találhatók. 

3.) A megnövekedett ipari és lakossági forgalom miatt már számos 
alkalommal kértük a Magyar Közút Nzrt-től a 443-as 
(Gyomaendrődi út) valamint a 4631 jelű (Mezőtúri út) 44-es 
főközlekedési úttal való kereszteződéséhez - ahol gyakoriak a 
balesetek - körforgalmi csomópont kiépítését. Sajnos, ezek a 
csomópontok a mai napig sem készültek el, bár a tervezésbe Szarvas 
Város Önkormányzata is részt vállalt anyagi erőforrás bizt-
osításával. 

4.) A 4404 jelű orosházi út állapota az M44 építése óta a korábbi 
állapotához képest is tovább romlott, ma már szinte csak egy 
nyomvonalon járható. Az orosházi kórház, amelynek vonzás-
körzetéhez Szarvas is tartozik, csak ezen az úton közelíthető meg, a 
betegszállítás ezért rendkívül balesetveszélyessé vált.

5.) A 443 jelű gyomaendrődi út állapota helyenként szinte 
járhatatlan, a biztonságos közúti közlekedés feltételei nem állnak 
fenn.

Az évek óta fennálló, az illetékes szervek felé többször és 
rendszeresen jelzett fenti gondjaink megoldása érdekében nagy 
tisztelettel kérem Államtitkár Úr segítségét, közbenjárását!

Megértő támogatását Szarvas Város lakosainak nevében előre is 
köszönöm.”
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Bagi László az Év Embere 
jelöltjei között

Nagy örömünkre újra van a Békés Megyei Hírlap Év Embere 
szavazásának szarvasi jelöltje Bagi László asztrofotós személyében. 
Bagi Lászlóra a https://www.beol.hu/az-ev-embere-2020/ web-
címen is leadhatják szavazataikat.

* * *

Megindult az engedélyezési 
eljárás

A Békés Megyei Kormányhivatal a közelmúltban értesítette az 
Önkormányzatot, miszerint megindult a Szarvasi Football Club ré-
széről az új lelátó és sportlétesítmény épületének engedélyeztetési 
eljárása.

Ennek következtében Babák Mihály polgármester és dr. Melis 
János címzetes főjegyző levelet írtak ifj. Bencze Sándor elnök és 
Bukovinszky Béla alelnökhöz az új létesítmény tulajdonjoga és a 
pontos műszaki tartalom tárgyában, mivel az 5329 helyrajzi számú 
telek önkormányzati tulajdon, ezért minél előbb szükséges a 
tulajdonosi hozzájárulás minél előbbi előkészítése.

* * *

Aktív Magyarország

Ez évre is meghirdették az Aktív Magyarország Programot. Így a 
hazai települések sorában Szarvasnak is van lehetősége az Országos 
Futópálya-építési Prorgam, az Országos Bringapark Program 
pályázatain belül válogatni. A pályázatok 50%-os támogatottsággal 
bírnak. A programon belül futópályák, bringa-parkok, vasalt utak, 
mászóteraszok, sziklamászó iskolák újul-hatnak meg illetve 
jöhetnek létre.

* * *

Közterület felügyelet

December folyamán Bracsok István, Blaskó Péter és Vajgely 
Zoltán közterület-felügyelők hatványozottan folytatták a bel- és 
külterületi közterületek ellenőrzését. Blaskó Péter például 
december közepén jelentette, hogy a Béke lakótelep előtt el-
szállított konténer helyén hulladéklerakás nem történt. A tanyákon 
Bracsok István naponta folytatott területbejárást. Vajgely Zoltán 
pedig a zártkertekben ténykedett. December elején végre meg-
történt a Martinovics utcai záportározó melletti romház elbontása. 
Ott azonban a tulajdonost utólagos szemét-elszállításra kellett 
felszólítani.

* * *

Indulhat a Roma Közösségi Ház 
újjáépítése

A Szarvasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy TOP-os pályázat 
keretében 60 millió 166 ezer 667 forint százszázalékos támogatást 
nyert az Arató utcai Roma Közösségi Ház újjáépítésére. Mivel a 
tervek kézhezvétele megtörtént, a műszaki ellenőr és közbeszerzési 
szakértő személyét kijelölték, a közbeszerzési eljárás várhatóan 
február 1-ig megtörténik. Mivel az ingatlan Szarvas Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata tulajdona, nem szükséges az üze-
meltetésre vonatkozó meg-állapodás megkötése.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Üdvözlet Keuruuból

Olli Haapen Szarvas régi barátja, Keuruu finn testvérvárosunk 
tanácsosa Karácsony és Újév alkalmából szívélyes üdvözletét küldte 
szarvasi barátainak és ismerőseinek. Azt is megírta, hogy városukban 
nem jelentkezett a koronavírus, s mintegy karácsonyi ajándékként 
utalt 188 oldalas legújabb könyvére.

* * *

Új beruházókat, gazdasági 
szereplőket szeretnénk

Babák Mihály polgármester 
és dr. Melis János címzetes 
főjegyző levélben kereste meg 
dr. Szilágyi Istvánt, a Szarvasi 
Vas-Fémipari Zrt. felszámo-
lóbiztosát. Levelükben megfo-
galmazzák, hogy Szarvas Város 
Önkormányzata szempont-
jából kiemelten fontos, hogy a 
Vasipari felszámolása eredmé-
nyesen záródjon. Azt is 
hangsúlyozzák, hogy a város 
központjában lévő és felszá-
molással érintett – jelenleg 
nem hasznosított – ipari ingatl-
anok újbóli haszno-sítása, új 
beruházók, gazdasági szerep-
lők Szarvasra vonzása kife-
jezett célja az Önkormány-
zatnak. Ennek elérése érde-
kében felajánlották a további 
együttműködés lehetőségét.

Tájékoztatás adózási 
könnyítésekről

 

Tisztelt Adózók!

r. Kovács Tamás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés DMegyei Adó és Vámigazgatóságának igazgatója hozzám 
eljuttatott kérését tolmácsolva tájékoztatom, hogy az 

alábbi weboldalon elérhető a NAV központi honlapján az 
adózási könnyítések a veszélyeztetett ágazatokban szakmai 
anyag.

Az anyag iránymutatásokat tartalmaz a veszélyeztetett ága-
zatok szereplői részére.

https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adoz
asi_konnyitesek/adozasi_konnyitesek20201126.html

Elkészült továbbá a KATA adózási formát választó 
vállalkozások részére is egy tájékoztatás, amely az alábbiak 
szerint érthető el:

https://nav.gov.hu/nav/ado/kata/Kata__Jovor e_csak_egy202
01201.html

A két tájékoztatást avégett kerül megküldésre, hogy 
vállalkozók a koronavírus okozta nehéz helyzetben is meg 
tudják őrizni likviditásukat úgy, hogy adófizetési kötele-
zettségeiknek is eleget tesznek.

Üdvözlettel:
Dr. Horváth Mihály



Új szolgálati autók a Békés 
megyei rendőrségen

Akilenc korszerű gépkocsit a megyei rendőr-
főkapitány adta át a munkatársainak 2020. de-
cember 29-én.

A rendőrség kormányzati támogatással 2017-ben egy 
hosszú távú amortizációs csereprogramot indított. Ennek 
keretében központi beszerzés útján három, illetve a Belső 
Biztonsági Alap egyik projektje során megvalósított 
beszerzésnek köszönhetően hat új rendőrségi szolgálati 
gépjármű érkezett a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságra. A 
rendőrség napi tevékenysége során alapvető fontosságú a 
gyors reagálás, a szolgálati feladatok biztonságos ellátása és a 
hatékony logisztikai tevékenység. Ennek egyik alappillére a 
gépjármű állomány szinten tartása és folyamatos fejlesztése. A 
Békés megyében 2020. december 29-én szolgálatba állított két 
kisbuszt, hat terepjáró gépkocsit és egy rendőri jelzéssel 
ellátott személyautót dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány adta át a munkatársainak. A nehéz 
terepen is használható terepjárók a határrendészeti, 
határőrizeti feladatok ellátását segítik majd. A jól felszerelt 
járművek támogatják a magas színvonalú munkavégzést és 
korszerű, biztonságos munkakörnyezetet jelentenek a 
szolgálati feladatokat ellátó rendőröknek. Minden járműhöz 
rendel-kezésre áll a téli és a nyári gumiabroncs készlet, 
valamint biztosított a teljes körű karbantartás, a megfelelő 
szerviz háttér.

72021. január 8.
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Szóváltás, dulakodás, vasrúd

Dévaványán, a Zrínyi Miklós utcában, 2021. január 1-jén 5 óra 45 
perc körül összeszólalkozott két férfi.

A magánéleti probléma miatt kialakult és dulakodásig, vere-
kedésig fajult konfliktusba két rokon is bekapcsolódott. Egy férfi ki 
akarta békíteni a veszekedőket, de őt az egyik verekedő egy 
vasrúddal megütötte. A rendőrök a négy férfi előállították a 
Gyomaendrődi Rendőrőrsre, ahol nyomozás indult. Ennek 
keretében tisztázzák majd a konfliktus körülményeit és azt, hogy 
kinek milyen szerepe volt abban.

* * *

Elismerés két közlekedési 
rendőrnek

Békés megyei rendőröket díjazott a Magyar Autóklub Békés-
csabán.

A Magyar Autóklub Dél-Alföldi Regionális Szervezete minden év-
ben elismerésben részesít két Békés megyében szolgálatot teljesítő 
közlekedési rendőrt. A balesetek megelőzése, kivizsgálása terén 
végzett kiemelkedő szakmai munkája alapján 2020-ban Gulyás 
Zsolt r. főtörzszászlóst (Mezőkovácsházi Rendőr-kapitányság) és 
Hunya Péter r. főtörzsőrmestert (Szarvasi Rendőrkapitányság) 
díjazták. Mindketten helyszínelők és baleset-vizsgálók.

Az elismerések átadása 2020. december 30-án Békéscsabán, a 
Szent István téren, a városháza előtt történt. A Magyar Autóklub 
„sárga angyalával” érkezett Szikszai István, az Autóklub Békés 

megyei címzetes elnöke és Hugyecz György, az Autóklub szerelője. 
Gratuláltak a két közlekedési rendőrnek, majd átadták nekik a 
Magyar Autóklub ajándékait.

* * *

Szomszédjától lopott

A megalapozott gyanú szerint volt szomszédját károsította meg az 
öcsödi nő.

Ismeretlen személy ment be egy öcsödi családi házba 2020. 
december 27-én 22 óra 45 perc és 23 óra közötti időben, majd a 
konyhaszekrényből nyugtatót tulajdonított el.  A jogsértő ezt 
követően abba a hálószobába is bement, ahol az ingatlan 
tulajdonosa aludt. Az elkövető a szobában kutatást végzett és a 
szekrényből mobiltelefonokat lopott el.  Az időközben felébredő 
szépkorú kérdőre vonta a helyiségben tartózkodó nőt, aki onnan 
sietve távozott.

A bejelentést követően, a helyszínre kiérkező rendőrök ada-
tgyűjtést folytattak, majd az öcsödi lakcímén elfogták és előállították 
a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra a bűncselekmény 
feltételezett elkövetőjét. A nyomozók lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 25 éves 
nőt, aki beismerő vallomást tett. A terhelt lakcímén végzett kutatás 
során a rendőrök megtalálták az egyik mobiltelefont és a 
gyógyszereket is.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság lopás vétség miatt folytat 
eljárást.

* * *

Két baleset környékünkön

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területéről 2020. 
december 21-én két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési 
balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre.

Szarvas külterületén, 18 óra 30 perc körül egy személygépkocsi 
letért az útról és fának ütközött. A mentők egy gyermeket súlyos, 
míg két felnőttet könnyű sérüléssel vittek kórházba.

Egy órával később Dévaványa külterületén szintén egy autós 
lesodródott az útról és árokba borult. A balesetben a jármű vezetője, 
akinél felmerült az ittasság gyanúja, nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett.

Fotó: police.hu
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JANUÁR

Az új év testületi, társulási, 
bizottsági ülésekkel, egyeztető 
fórumokkal, konferenciákkal, 
pályázatos megbeszélésekkel, 
szemlékkel, taggyűlésekkel és a 
költségvetés egyeztetésével vette 
kezdetét, de meghívók is várták a 
városvezetést már az első munka-
napon. Így a január - ahogyan a 
korábbi években - most is 
mozgalmasan indult.

A város sportolóinak, sport-
vezetőinek köszöntése volt az 
elsők között rendezvényeink 
sorában a 2020-as évben.  Az 
1998-ban Szirony Pál által meg-
álmodott hagyomány jegyében 
2020 januárjában is köszöntöttük 
városunk sportegyesületi vezetőit 
és örökifjú sportolóit. A sport-
vezetők hagyományos újévi kö-
szöntésének ünnepségére min-
den évben meghívunk olyan 
szarvasi sportolókat, sportveze-
tőket, akik pályafutásuk során 
aktív szerepet játszottak a város 
sportéletében, kiváló eredmé-
nyeket értek el, vagy több évtize-
des munkát végeztek/végeznek 
jelenleg is. Szarvas Város Önkor-
mányzata Ifjúsági és Sportbi-
zottsága döntése értelmében 2020-
ban hatan vehették át elismerésük 
jeléül a serleget: Al-mási László 
kézilabda játékos, edző, játék-
vezető, Bajomi Éva tanár, sport-
szervező, röplabdázó, dr. Fest 
Sarolta tanár, gyógytestnevelő 
tanár, dékán-helyettes, Hódsági 
Ferenc úszó, sportvezető, sport-
szergyártó, Száva Flórián kézi-
labdázó, kézilabda edző, valamint 
Szűcs Mihály kajakozó, sport-
vezető.

Január 10-én jégpályameg-
nyitó ünnepségen vettünk részt.

Január 11-én, szombat délután a 
hirtelen lecsapódó hideg köd 
ellenére szép számú szarvasi 
polgár rótta le kegyeletét az Óte-
metőben álló Doni Emlékmű-
nél. Az előző évekhez képest jóval 
több fiatal vett részt a megemlé-
kezésen. A városvezetés részéről 
ott volt Babák Mihály polgár-
mester, Závoda Ferenc képviselő, 
a Békés Megyei Közgyűlés tagja, 
részt vett a megemlékezésen dr. 
Molitorisz Pál helytörténész, Ta-
kács Miklós Budapesten élő lokál-
patrióta, a katonai hagyo-

mányőrzés lelkes egyénisége, 
Kepenyes György, az emlékművet 
állító néhai doni harcos, id. 
Kepenyes György fia, vitéz 
Kepenyes András, Csicselyné 
Korbely Zsuzsanna nyugalmazott 
történelemszakos tanárnő és 
sokan mások. 

Szenes János - ezúttal úgy is, 
mint a Trianon Emlékbizottság 
elnöke - kiemelte a Nemzeti 
Összetartozás Éve jelentőségét, 
melynek során minden törté-
nelmi évfordulónkon kegyelettel 
hajtunk fejet minden magyar 
katonánk emléke előtt, akik a 907-
es pozsonyi csatától kezdve 1956 
szabadságharcáig vérüket adták 
Magyarországért. Lázár Zsolt evan-
gélikus esperes doni hőseink lelki 
üdvéért imádkozott, majd koszo-
rúk és mécsesek kerültek az 
emlékmű talapzatára. A kegye-
letteljes megemlékezés a Szózat 
eléneklésével zárult. 

A Magyar Kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én. A 
2020-as gálát musicalek dalaival, 
és versekkel tették ünnepélyesé a 
Cervinus Teátrum művészei. Dósa 
Zsuzsa műsorvezetése mellett a 
fellépők Sze-merédi Bernadett, 
Nádházy Péter, Timkó János, 
Bardon Ivett, Boronyák Gergely, 
Ragány Misa és Nagy Róbert 
színművészek voltak. Közre-
működött a Cervinus Tánckar 
Balázs Henrietta, Baráth Enikő, 
Csasztvan András, Fabó Marcel, 
Magyari László, Móricz Bence, 
Nemcsényi Alíz, Szabó Máté. 
Műsoron musical-részletek, 
operarészlet, dal, vers, próza és 
tánc is szerepelt. A gála lát-
ványban, a műsor összeállí-
tásában, hangban, fényben, ren-
dezésben, előadásban emléke-
zetes marad a gálák történetében.

Bizottsági ülések, és az év első 
testületi ülése után Szarvas város 

65 legnagyobb helyi iparűzési 
adót fizető cégét is köszön-
töttük. Az M44-es építését övező 
gazdasági prosperitás következ-
tében az idén a szokásos 50 helyett 
65 céget hívott meg Szarvas Város 
Képviselő-testülete a hagyo-
mányos év eleji köszöntésre. Az 
évzáró-évnyitó fogadás a Fő téri 
Általános Iskola Dísztermében 
volt megtartva. 

A 2019. év adatait figyelembe 
véve ismét első volt a Gallicoop 
Pulykafeldolgozó Zrt. a város 

kasszájába legtöbbet fizetők 
rangsorában, a második a PIO-
NEER Hi-Bred (immáron Cor-
teva) és a dobogó harmadik fokára 
a Cool4U léphetett Szín Bence 
ügyvezető igazgató vezetésével.

Szarvas kerékpárosbarát te-
lepülés - A közlekedésért felelős 
tárca az elismerésekkel arra 
ösztönzi az önkormányzatokat és 
a munkahelyeket, hogy a meg-
felelő infrastruktúra kialakításával, 
szemléletformálással tegyék 
élhetővé, biztonságossá és von-
zóvá a környezetbarát ke-rék-
páros közlekedést a lakosok, 
munkavállalók és ügyfelek szá-
mára. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésére és a kerékpárosbarát 
címek átadására 2020. január 24-
én az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Könyvtár termében 
került sor. A címnyertes önkor-
mányzatoknak és vállalatoknak 
szóló elismeréseket Schanda 
Tamás miniszterhelyettes adta át. 
Szarvas Város Önkormányzatát az 
ünnepélyes eredményhirdetésen 
Dr. Melis János címzetes főjegyző 
és Krivik Viktor képviselte, akik is-
mételten átvehették város kate-
góriában a Kerékpárosbarát Te-
lepülés címet. 

Babák Mihály polgármester 
januárban Budapesten aláírta az új 
honvédelmi sportközpont 
létrehozására vonatkozó szer-
ződést. A kormányzati támo-
gatással megvalósuló projekt - az 
ország öt pontján - 876 millió 
forintból valósulhat meg. A sport-
központban a tervek szerint egy 
lőtér és több közösségi tér kap 
helyet. Szarvas Városa a terület 
biztosításával és a hozzá vezető 
közmű kiépítésével járul hozzá a 
projekthez. 

Diplomaátadó, Trianoni Emlék-
bizottság ülése, TÖOSZ ülés, 
adminisztrációs munka, megbe-
szélések, városszemlék és RO-HU 
pályázatos workshop - mind-
ezekkel zárult a január.

FEBRUÁR

1-jére már a Budapesti Kong-
resszusi Központban tartott Tu-
risztikai Szezonnyitó Gálára 
volt a város képviselete hivatalos.

Ez a hónap is bővelkedett tár-
sulási, bizottsági és testületi 

ülésekben, valamint azok előké-
születeiben, Mindemellett konfe-
renciák, közmeghallgatás, és 
számtalan  egyeztető tárgyalás 
tarkította az év második hónapját.

Sajnos a február már  a koro-
navírussal kapcsolatos intéz-
kedések kezdetét is jelentette, 
így a városházi munka is már a 
megelőzésről, védekezésről és a 
tájékoztatásról szólt, annak ér-
dekében, hogy valamennyi infor-
máció időben a polgárok rendel-
kezésére álljon. Ebben a helyi 
média is partner volt a kezdetek-
től.

A Mediaworks Hungary Zrt. 
közéleti napilapja, a Békés Me-
gyei Hírlap 43. alkalommal hir-
detett győztest az év sportolója 
és immár 13. alkalommal az év 
embere kategóriákban. Idén az 
ismert sportszakemberek, köz-
életi személyiségek, sport-
újságírók szavazatai alapján az év 
férfi sportolói kategóriában má-
sodikként végzett Kós Benedek 
kajakos (Szarvasi Kajak-Kenu 
VSZC). Az év edzője versenyben 
harmadikként végzett Nyerges 
Attila edző (Szarvasi Kajak-Kenu 
VSZC). A beol.hu közönség-
szavazás egyik győztese Podani 
Milán szarvasi akrobatikus mo-
toros lett. 

A Szarvas és Vidéke hetilap „az 
év legjobb sportolója" sza-
vazásán a 2019. évre vonatko-
zóan a hölgyeknél a sporttáncos 
Bencze Zorka és a férfiaknál pedig 
a kajakos Opavszky Márk kapta a 
legtöbb szavazatot az olvasóktól, 
így ők lettek az év legjobb 
sportolói.

Iskoláinkban és civil szerveze-
teinknél farsangi rendezvények 
kerültek megrendezésre, és a 
Szarvasi Evangélikusok VII.  Jó-
tékonysági Báljával elindult és 
ahogy a későbbiekben magunk is  
tapasztalhattuk, egy időre meg is 
állt (néhány kivétellel) a báli 
szezon, hiszen több egyesület és 
szervezet is visszamondta a báli és 
egyéb rendezvényeit.  

Bemutatkozó látogatáson járt 
a városházán Körösparti Ágnes, a 
Chován Kálmán Művészeti Alap-
iskola, köznyelven a „zeneiskola” 
új igazgatója, hiszen Brachna Irén 
korábbi igazgató nyugdíjba vo-
nult.

2020. évi visszatekintő
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MÁRCIUS

Figyelemmel kisérve a világon 
zajló eseményeket a március a 
koronavírussal kapcsolatos ve-
zetői intézkedésekkel, védőesz-
közök beszerzésével és kiosztá-
sával, vezetői megbeszélésekkel, 
tájékoztató felhívások-plakátok 
készítésével indult. 

Fertőtlenítés, helyi intézkedési 
tervek kidolgozása Szarvas vá-ros 
működésének átmeneti sza-
bályairól a koronavírus járvány 
miatt elrendelt egészségügyi ve-
szélyhelyzet gazdasági hatásainak 
figyelembevételével, az ott-
honaikban maradó idős emberek 
ellátásának megszervezése és a 
róluk való gondoskodás volt a 
legfontosabb feladat.

Rendkívüli testületi ülés, kon-
zultációk a háziorvosokkal és még 
számos intézkedés, tárgyalás volt a 
harmadik hónap minden napján. 
A testület tagjai telefonon fogadták 
a körzetükben élők panaszait, 
megoldásra váró gondjait.

Március 15-én, vasárnap a Szar-
vasi Televízió Szóbanforgó Önkor-
mányzati Magazinjában Szenes 
János főszerkesztő vezetésével élő 
adásban elkezdődtek a rendkí-
vüli tájékoztató műsorok a 
lakosság számára.

Iskoláink átálltak az rendkívüli 
működési rendre, az osztályter-
men kívüli oktatásra.

Batáti Köri bál és díjátadó - 
Szarvas Város Barátainak Köré-
nek az Arany Emlékplakettjét 
2020-ban dr. Melis János, Szarvas 
város címzetes főjegyzője és 
Erdélyi István, Szarvas város 
díszpolgára kaphatta meg, ami azt 
is jelenti, hogy a 2000-ben alapított 
Arany Emlékplakett megtisztelő 
díjat immáron öten birtokolják: 
Fekete János (a baráti kör egyik 
alapítója), majd 2007-ben Melis 
György, valamint Babák Mihály 
után Erdélyi István és dr. Melis 
János. Az Ezüst Emlékplakettet 
három kitüntetett: Szirony Pál 
sportvezető, dr. Dósa Zsuzsa, a 
Cervinus Teátrum színművésze és 
dr. Hanyecz Katalin, a Szarvasi 
Arborétum igazgatója vehette át. A 
Bronzot Mojsza Mihályné, Gyur-
csik Pálné gyógyszertári asz-
szisztens és Baginé Tóth Erika, a 
Városi Könyvtár vezetője vehette 
át. Két fiatal tehetség: Seregélyes 
Viktória és Nyerges Áron érdemelt 
ki emléklapot Szarvas Város Bará-

tainak Köre bizottságtól. 

A Baráti Kör háza táján változás 
is történt: Zsapkáné Csasztvan 
Zsuzsanna, az egyesület lekö-
szönő elnöke átadta a stafétát az új 
elnöknek, Bődi Jánosnak, az 
INTEGRÁL alapító elnökének. 

Március 8., azaz  Nőnap alkal-
mából felköszöntöttük a höl-
gyeket. Ünnepségeken vettünk 
részt a nyugdíjas és civil egye-
sületeink és a mozgáskorlá-
tozottak szervezeténél.  

Jó híreket is kaptunk március-
ban.

Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke a nemzeti 
ünnep, március 15. alkalmából 
magas állami kitüntetéseket 
adományozott. Dr. Czinkoczky 
Mihály agrármérnök, a Szent 
István Egyetem Agrár- és Gazda-
ságtudományi Karának nyugal-
mazott főiskolai docense a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetésben részesült. A 
Kárpát-medencei magyar és 
szlovák népművészeti hagyo-
mányok ápolása terén elért 
eredményei, valamint magas 
színvonalú intézményvezetői 
munkája elismeréseként Csaszt-
van András Mihály, a szarvasi 
Cervinus Teátrum Művészeti 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója pedig a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozata 
kitüntetést kapta.

15. alkalommal került arany-
érem Fábri János  szarvasi 
erőemelő nyakába, aki 75 éve-sen 
440 kg összteljesítménnyel ösz-
szetettben és abszolút kate-
góriában is győzedelmeskedett a 
franciaországi versenyen. Állandó 
támogatója Szebegyinszki János.

Március 15-re a Zenepavi-
lonnál emlékeztünk. Most nem 
volt emlékműsor, fúvószene, tö-
meges megemlékezés. Néma 
főhajtással, szűk körben tisztelgett 
elődeink előtt Babák Mihály 
polgármester, Molnár Etele alpol-
gármester és a képviselő-testület 
néhány tagja, majd a megjelen-tek 
elhelyezték koszorúikat.

Március 15-a alkalmából Ke-
penyes Pál Kossuth-díjat ka-
pott Áder János köztársasági 
elnöktől. A legmagasabb magyar 
állami tudományos kitüntetésben 
Kepenyes Pál ötvös- és szob-
rászművész Magyarország szá-
mára kivételesen értékes művészi 
pályafutása során az autentikus és 
a klasszikus szobrászi hagyományt 

a szürrealizmus sajátos látás-
módjával ötvöző, a tér és az idő 
szimbólumait életre keltő alko-
tásai, valamint egyedi ékszereket is 
magába foglaló szobrász- és 
ötvösművészi alkotómunkája elis-
meréseként részesült. 27 éve 
Szarvason az Ó-temetőben látható 
a doni hősökre emlékezve 

Kepenyes Pál egyik alkotása, 
melynek a címe: Amikor a lélek 
elhagyja a testet.

- Folytatjuk -

Összeállította:

Krivik Viktor

Felhívás szálláshely-
szolgáltatási tevékenységgel 

kapcsolatos adatszolgáltatásra
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatá-Asának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése 
alapján a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szál-
láshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az 
adott naptári évre (2020. évre) vonatkozóan a tárgyévet 
követő év január 31. napjáig a jegyzőnek adatot szol-
gáltatni.

 
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékelt adatlap 

kitöltésével kell teljesíteni 2021. január 31. napjáig.
A kitöltött adatlapok benyújtásának módja:
- Személyesen a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban (5540 Szarvas, 

Szabadság út 36.) vagy
- Postai úton Szarvas Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve (5540 

Szarvas, Szabadság út 36.) vagy
- Elektronikus úton a hatosag@szarvas.eu e-mail címre (a tárgyban 

az adatszolgáltatás megjelölésével).

Az adatlap letölthető Szarvas város honlapjáról:
www.szarvas.hu

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
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Mit tegyen otthon, ha koronavírusra utaló 
tünetei vannak?

Maradjon otthon, értesítse a családot, háziorvost! 
A családtagokkal is tartson kellő távolságot! Mosson rendszeresen kezet, a WC, 

fürdő és konyha kilincseket és egyéb használati eszközöket naponta többször 
fertőtlenítőszerrel törölje át! A levett ruházatot mielőbb mossa ki, az ágyneműt gyakran 
cserélje! 

Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! 
Fokozza a biztonságérzetet, ha megismeri és felírja Ön is azokat a telefonszámokat 

(pl. mentő, háziorvos, ügyelet), amelyeket hívhat, amennyiben szükséges. 
A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott módszerekkel is 

kezelheti (pl. gyógyteák, pihenés, stb.), hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. 
Javasolt a vitaminok szedése is: legfőképpen C-vitamin, 14 éves korig 500 mg/nap, 14 
éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, továbbá D-vitamin, gyerekeknek 2000 NE/nap, 
felnőtteknek 5000 NE/nap, de minimum 2000 NE/nap adagban. 

A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan kezelhető számos, közismert 
gyógyszerrel (pl. paracetamol vagy ibuprofen tartalmú gyógyszerek, vagy Algopyrin, a 
betegtájékoztató szerint alkalmazva). 

Igyon elegendő folyadékot! Amikor a vizelet színe világos, akkor megfelelő a 
folyadékbevitel. 

Amikor fekszik, váltogassa a testhelyzeteket, annak érdekében, hogy a levegő 
tüdejének minden részét jól átjárhassa! A hason fekvés kifejezetten jó hatású!

A leghatékonyabban pihenéssel és sok alvással tudja aktiválni szervezete gyógyító 
erejét. Szervezetének időre és pihenésre van szüksége, hogy fel tudja venni a harcot, 
és ki tudja dolgozni a megfelelő védekezési stratégiát a vírussal szemben. Ezért 
nagyon fontos, hogy a pihenés valódi pihenés legyen és ne otthoni munkavégzés! A 
fáradékonyság és álmosság jelzés a testétől, hogy beindultak a szervezet saját 
öngyógyító mechanizmusai. Engedje meg magának a pihenést és alvást, hogy a 
szervezete tehesse a dolgát. 

Ez az időszak most lehetőség arra, hogy olyan pihentető, kikapcsolódást segítő 
dolgokkal foglalkozzon, amikre máskor nincs ideje.

Mit tegyen tesztelés előtt?

Ha tünetei vannak, konzultáljon telefonon a háziorvosával, aki - amennyiben 
indokoltnak tartja -, értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a mintavétel 
érdekében. Számítsunk arra, hogy a mintavételt végző dolgozók fehér „szkafanderbe” 
öltözve érkeznek majd. Fontos, hogy a mintavétel előtt 2 órával ne egyen, csak vizet 
igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat! 

A teszt eredményéről a háziorvos értesíti Önt, illetve (ha rendelkezik ügyfélkapu 
regisztrációval), megnézheti a teszt eredményét az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térben, az https://www.eeszt.gov.hu/ oldalon

Mikor szükséges mentőt hívni?

Egyes tünetek jelzik, hogy önnek azonnali segítségre van szüksége. Hívja a 
mentőket a 112-es számon, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja: 

- súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pihegés, légszomj, kékes ajkak, 
sápadtság)

- súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy felhasi fájdalom
- hirtelen megjelenő, súlyos, vagy fokozódó erős fájdalom
- ájulás, eszméletvesztés
- hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fellépő látászavar, vagy 

beszédzavar
- súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, mozgászavar, bénulás
- környezet által észlelt, zavarodottság, zavartság
- vérköpés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan vérzés
- tartósan fennálló, egyre fokozódó hányás vagy hasmenés 

Milyen információkra van szüksége a mentőknek? 
- Az ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki a beteg?)
- Pontos cím: hol van a beteg?
- Milyen tünetek miatt hívja a mentőket?
- Fontos előzmények (pl.: igazolt koronavírus fertőzött)
- (Ha szükséges: hogyan jutnak be a mentők a házba vagy lakásba)

Ha kórházba kell mennie

Ha a mentők úgy ítélik meg, hogy az Ön számára biztonságosabb a kórházi ellátás, 
akkor a területileg illetékes kórház fertőző osztályára, járványkórházba, vagy más, 
COVID-ellátásra kijelölt intézménybe kerülhet. A kórházban minden szükséges 
vizsgálatot elvégeznek, és újra ellenőrzik, hogy Ön koronavírussal fertőzött-e vagy 
sem. Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal fertőzött, akkor olyan 
osztályon fogják kezelni, amelyik felkészült erre az ellátásra is. Ha nem fertőzött, és 
más betegsége van, akkor a betegségének megfelelő osztályra kerül. 

Mit vigyen a kórházba? 

Mit vigyen a kórházba?
Fontos, hogy vigyen magával folyadékot és nem romlandó élelmiszert, hogy ezek a 

felvételi vizsgálatok, a várakozás ideje alatt is kéznél legyenek. A kórházban a 
következőkre lesz szüksége: 

- személyes iratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya)
- értesítendő hozzátartozó elérhetősége (telefonszáma)
- rendszeresen szedett gyógyszerek listája és legalább néhány napra gyógyszer
- lázmérő
- ha cukorbeteg: vércukormérője és (ha használja) inzulin készítménye
- ha asztmás/COPD-s: inhalációs gyógyszerei, inhalátora
- hálóruha, pizsama
- papucs
- törölköző
- tisztálkodási szerek
- mobiltelefon és töltő
- ha van: szemüveg, járóbot
- szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök, pl. könyv, rejtvény

Mit tegyen, ha egy háztartásban él koronavírus 
fertőzésben szenvedő beteggel?

Ha Ön már átesett a koronavírus fertőzésen 
Mivel a fertőzést nagyon nehéz visszakapni, ebben az esetben nyugodtan 

érintkezhet beteg hozzátartozójával. Mivel Ön ekkor már nem tekinthető fertőzőnek, a 
hatósági felszabadító határozat után nyugodtan érintkezhet más személyekkel is, 
otthonát elhagyhatja, csak figyeljen arra, hogy amikor elmegy otthonról, előtte 
fertőtlenítse kezét, és ne azt a ruhát viselje, amiben koronavírusos hozzátartozójával 
érintkezett. 

Ha Ön koronavírus pozitív, de enyhék, vagy nincsenek tünetei 
Ebben az esetben ön fertőzött. Beteg hozzátartozójával nyugodtan érintkezhet. 

Mivel azonban Ön képes másokat megfertőzni, otthon kell maradnia (kötelező 
hatósági karantén), és lehetőleg kerülnie kell az érintkezést koronavírus negatív 
hozzátartozóival is, kivétel azokkal, akik már átestek a fertőzésen. Ez annyit jelent, 
hogy: 

- Lehetőleg kerülje velük a közvetlen érintkezést, próbáljon meg zárt ajtó mellett 
külön szobában tartózkodni! Bármilyen nehéz is, kerüljék a közvetlen testi kapcsolatot, 
összebújást! 

- Szellőztessenek sokat! 
- Használjanak külön törülközőt, tisztálkodószereket, az evőeszközöket használat 

után fertőtlenítsék 
- Mossanak kezet félóránként, a kilincseket, WC karimát, mosdót gyakran 

fertőtlenítsék 
- Mivel az maszkhasználat komolyan csökkenti a fertőzések kockázatát, otthon is 

ajánlott
- Bármennyire is jól érzi magát, maradjon otthon (ez kötelező is karantén esetén), 

mert megfertőzhet másokat, akik lehet, hogy sokkal súlyosabban megbetegednek, 
mint Ön! 

- Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! 
- Használja azokat a lehetőségeket, amelyek a fertőzés leküzdésében segítenek: 

vitaminok - legfőképpen C-vitamin, 14 éves korig 500 mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 
mg/nap adagban, és D vitamin, gyerekeknek 2000NE/nap, felnőtteknek 4000-5000 
NE/nap adagban. 

Amennyiben tünetei lennének vagy rosszabbodnának, keresse minél előbb 
háziorvosát! 

Információk COVID-19 tünetek esetén: mikor mit tehetünk?
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Ha Ön koronavírus negatív, de koronavírus-pozitív emberrel 
vagy koronavírus beteggel él egy háztartásban 

Ebben az esetben egy darabig nem tudható, hogy Ön tünetmentes fertőzött vagy 
koronavírus-mentes-e. Ilyenkor Ön magas kockázatú kontaktszemélynek számít, és 
mivel nem dönthető el, hogy meg tud-e másokat fertőzni, vagy sem, hatósági karantén 
javasolt, amelyet 10 nap után egy negatív PCR vizsgálattal lehet feloldani. Az Önnel 
nem egy háztartásban élők felé ügy kell viselkednie, mintha fertőzött lenne, vagyis: 

- Bármennyire is jól érzi magát, maradjon otthon (ez kötelező is karantén esetén), 
mert mivel lehet, hogy fertőzött, megfertőzhet másokat, akik lehet, hogy súlyosan 
megbetegednek! 

- Bevásárláshoz (bolt, patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! 
- Amennyiben tünetei jelentkeznének, keresse minél előbb háziorvosát!
Az Önnel egy háztartásban élő személyekkel kapcsolatban a következőképpen 

javasolt viselkednie: 
Az Önhöz hasonlóan koronavírus negatív, Önnel egy háztartásban élőkkel 

ugyanúgy érintkezhet, mint korábban (ők is magas kockázatú kontaktszemélynek 
számítanak), de ilyenkor is javasolt a gyakori kézmosás, szellőztetés, külön törülköző, 
tisztálkodószerek használata. 

A koronavírus pozitív, vagy koronavírus beteg hozzátartozókkal kapcsolatban 
azonban fontos bizonyos szabályok betartása, hiszen az is lehet, hogy Ön nem 
fertőzött, és így mindent meg kell tenni azért, hogy ez így is maradjon! 

Lehetőleg kerülje velük a közvetlen érintkezést, próbáljon meg zárt ajtó mellett külön 
szobában tartózkodni! Kerüljék a közvetlen kapcsolatot, összebújást, bármennyire is 
nehéz! 

Szellőztessenek sokat! 
Használjanak külön törülközőt, tisztálkodószereket, az evőeszközöket használat 

után fertőtlenítsék 
Mossanak kezet félóránként, a kilincseket, WC karimát, mosdót gyakran 

fertőtlenítsék 
Mivel a maszkhasználat komolyan csökkenti a fertőzések kockázatát otthon is 

ajánlott 
A fertőzés megelőzésében segíthetnek vitaminok — legfőképpen C-vitamin, 14 

éves korig 500 mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, és D vitamin, 
gyerekeknek 2000NE/nap, felnőtteknek 4000 NE/nap adagban. Ezek azonban nem 
helyettesítik a többi szabályt, azokat vitaminszedés mellett is be kell tartani!

Hol kaphat lelki segítséget?

A betegség időszaka sok kérdést vethet fel. Vannak, akikben felerősödnek ilyenkor 
az aggodalmak, szorongások. Sokat segíthet, ha megosztja az érzéseit, gondolatait a 
családtagjaival, barátaival. Ha további segítségre lenne szüksége, a következő 
helyeken kaphat ingyenes segítséget: 

Önkéntes pszichológus segítők: 
 Pszi pont — pro bono: https://pszi.hu  
 Meghallgatunk online: https://meghallgatunk.online  

Ha azonnali lelki segítségre van szüksége: 
- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége: 116-123 (bármilyen 

vezetékes vagy mobilszolgálatótól előtárcsázás nélkül, 0-24 órában ingyenesen 
hívható)

- Délután Telefonos Lelkisegély Szolgálat 40 év felettiek számára: 06 80 200 866 
(minden nap 18-21 óra között hívható).

- Kék Vonal gyermekek és 24 év alatti fiatalok számára: 116 111
- Kék Vonal szülők, hozzátartozók számára, akik egy gyermekkel kapcsolatban 

szeretnének tanácsot kérni: 116 000

Hasznos linkek

A koronavírus betegségről, a koronavírusos betegek otthoni ápolásáról, mentális 
egészségmegőrzésről, légzőtornáról, relaxációról: 

- Útmutató: a koronavírusos betegek otthoni ápolásával, lelki támogatásával, 
valamint a vírus okozta pszichés terhek leküzdésével kapcsolatban (Semmelweis 
Egyetem): https://semmelweis.hu/hirek/2020/03/31/utmutato-a-koronavirusos-
betegek-otthoni-apolasa  

- Légzőtorna gyakorlatok koronavírus betegek részére (Semmelweis Egyetem 
Pulmonológiai Klinika): 

Videó: https://semmelweis.hu/pulmonologia/ videók címszó alatt: légzőtorna 
gyakorlatok (ezek ajánlottak COVID betegeknek is) 

Leírás: https://semmelweis.hu/puImonologia/files/2020/05/L%C3%A9gz%C5  
%9ltornagyakorlatok-1.pdf 

Relaxációs hanganyagok (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet) 
https://semmelweis.hu/magtud/2020/05/27/letoltheto-relaxacios-hanganyagok/  

Mielőbbi gyógyulást kívánunk! 

Ez a betegtájékoztató a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika és a 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet közötti együttműködés keretei 
között készült. 

Kidolgozásában részt vettek: Prof. Dr. Müller Veronika, Prof. Dr. Tamási Lilla, Dr. 
Benczúr Lilla, Dr. Gőbel Orsolya, Dr. Jakubovits Edit és Dr. Pilling János 

Véleményezésben részt vettek: Prof. Dr. Szabó Attila (Klinikai Központ), Dr. Berényi 
Tamás (Sürgősségi Betegellátó Osztály), Prof. Dr. Kalabay László (Családorvosi 
Tanszék), Prof. Dr. Purebl György.

Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs

Tárgy: Hatósági házi karantén alatt betartandó szabályok 

Tisztelt Cím!
Két javaslattal fordulok a T. Operatív Törzs felé.
1. Annak ellenére, hogy a Kormány fokozatosan emelte a védelmi 

intézkedések szintjét, régóta fennálló folyamat a fertőzöttek 
számának emelkedése városunkban. Ennek okait kutatva az alábbi 
következtetést szűrtem le. 

A hatósági házi karanténban tartózkodó fertőzött személlyel egy 
háztartásban élő családtagok a jelenlegi szabályok szerint nem 
kötelezettek az otthon maradásra, így ők iskolába, munkahelyre 
járhatnak és egyéb célból is elhagyhatják lakhelyüket. Közülük 
azonban csak nagyon kevesen tudják, milyen védő-óvó 
szabályokat kell a beteg hozzátartozó mellett betartani, az ő ellátását 
hogyan lehet a legbiztonságosabban elvégezni. A vírusfertőzött 
személyek legtöbbször változatlanul aktívan részt vesznek a család 
életében (egy helyiségben közös, testközeli tévénézés vagy közös 
fürdőszoba használat, étkezések stb.), és a családban nem 
fordítanak gondot a ruházatuk külön történő mosására, az általuk 
használt edények elkülönített mosogatására sem. Vélelmezhető, 
hogy nekik senki nem adott tanácsot vagy utasítást a követendő 
helyes magatartásra, nem hívták fel figyelmüket arra, mit tilos tenni 
vagy mit célszerű elkerülni. A fentiek aztán előidézik az egészséges 
családtagok megfertőződését, akik az első (tünetmentes, ám már 
fertőzést közvetítő) időszakban tovább adják a fertőzést másoknak: 
például munkatársaknak, diáktársaknak, végül egy szélesebb 
körnek. 

Az Operatív Törzs tájékoztatóin dr. Müller Cecília tisztifőorvos 
asszonytól is számos előre mutató tanács hangzott már el, azonban 
jól láthatóan hiányzik egy olyan egységes írásos tájékoztató, amely 
összefoglalóan tartalmazza a követendő szabályokat és amelyet 
minden hatósági házi karanténba kerülő állampolgárnak át kellene 
adni, aki annak tartalmát megoszthatná együtt élő családtagjaival is.

2. A hatósági házi karanténba kerülő személyek a háziorvosi 
alapellátásban maradnak. A karantén alatt bekövetkezett állapot-
romlás esetén viszont nem tudják, hogy kihez forduljanak: a 
telefonon rendelő háziorvosukhoz, vagy pedig közvetlenül a 
mentőszolgálathoz. Erre irányuló írásbeli tájékoztatás kiadását is 
javasolom a karanténba kerülő személyek részére. 

Szarvas, 2020. november 23. 
Tisztelettel: 

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagyon köszönjük levelét, melyben egy fontos igényre hívta fel 
a figyelmünket, és egyben nagyon köszönjük javaslatait is, 
amelyeket nagyon hasznosnak, példaértékűnek találunk! Az Ön 
által is olvasott tájékoztatónkat ezek szerint egészítettük ki, és az 
új részt levelünkkel mellékelve el is küldjük Önnek.

Még egyszer köszönjük észrevételét és javaslatait.

Budapest, 2020.12.15.
Jó egészséget kívánva, tisztelettel üdvözli:

Prof. Dr. Szabó Attila elnök
Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Hivatalának Elnöke
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
Január 8-tól 14-igJanuár 8-tól 14-igJanuár 8-tól 14-ig

KOS (03.21. - 04.20.)
Jó híreket kaphatsz ezen a héten, 

akár barátoktól, a családodtól, iskolából 

vagy munkahelyedről. Egy utazás, egy 

esetleges költözés, új munka vagy saját 

vállalkozás lehetősége teljesen felvilla-

nyoz, de mindemellett ne feledkezz meg 

egyéb kötelezettségeidről. 

BIKA (04.21. - 05.20.)
Ez a hét lehet a pihenés hete is akár, 

de ha munkára, karriered építgetésére, 

tanulásra szánod, akkor sem kell 

túlhajszolnod magad. Olyan tevékeny-

ségekre is jut időd, melyeket hetek óta 

csak halogatsz, pedig mind időszerű 

lenne.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Ha van valami jó és újszerű elképzelé-

sed a jövőt illetően, ez a hét kiválóan 

alkalmas arra, hogy elkezd a megvaló-

sítását. Megvan hozzá a hibátlan ötlet, a 

jó lehetőségek, a tettrekészség. Hosszú-

távon alapozhatod meg jövődet, ha most 

jól és ügyesen cselekszel.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Ha úgy érzed, nem tudsz dönteni egy 

számodra jelentős kérdésben, lehet, 

hogy segítséget kellene kérned környe-

zetedtől, rokonaidtól, barátaidtól. Több 

szem többet lát alapon, lehet, hogy ők 

kívülállóként tudnak segítséget nyújtani 

döntésedhez, sőt az első lépéseket is 

megteheted támogatásukkal.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Ezen a héten túlságosan érzékenyen 

reagálsz mindenre új dologra és infor-

mációra. Úgy érezheted mindenki beléd 

akar kötni, és csak hibákat keresnek 

benned. Elég lenne egy vállrándítással 

lerendezni ezeket a helyzeteket, de most 

különösen fogékony vagy mindenre.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Ezen a héten számos új dologgal kell 

szembenézned. Olyan feladattal bízhat-

nak meg, melyhez először nem sok 

kedved van, de minél jobban megisme-

red a körülményeket és belemerülsz, 

annál több energiát fogsz beleölni, s a 

feladat elvégzésekor még komoly 

dicséretre is kilátás van.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Munkahelyeden vagy az iskolában 

mostantól kicsit felszabadulhatsz, sőt 

már most kezdhetsz készülni a tavaszi 

vagy akár a nyári vakációra, - bármeny-

nyire is messzinek tűnjön így a tél 

közepén. De a lazítás még semmikép-

pen sem jelenti azt, hogy kötelezettsé-

geidnek nem kell eleget tenned.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Egyik pillanatról a másikra új szerelem 

léphet az életedbe ezekben a napokban. 

Kicsit bonyolult személyiségnek tűnhet, 

de, ha megismered, talán megérted 

miért is olyan. Munkád, karriered terén 

nem számíthatsz komoly változásra, de 

ez a jelen helyzetben a legjobb dolog, 

ami történhet.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
A hét első két napjában valaki nagyon 

felbosszanthat, hangulatod pattanásig 

feszülhet, s a következő napokat is tönk-

reteszed rosszkedveddel, ami még kör-

nyezetedre is erős hatással lesz. Ráa-

dásul olyan dologba szólt bele ez az ille-

tő, ami egyáltalán nem tartozott volna rá.

BAK (12.22. - 01.20.)
Nagyon is időszerű lenne elvégezned 

azokat a feladataidat, melyeket hetek 

óta csak halogatsz. A legtöbbje lassan 

idejét is múlja, de ettől még megoldásra 

várnak! Már rég a körmödre égett a 

munka, de még mindig csak húzod, 

halogatod teendőid elvégzését. Nem 

lesz jó ez így!

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Ha mostanában töröd a fejed munka-

helyváltáson, akkor itt az ideje, hogy neki 

kezdj a keresésnek is. A lehetőségeket 

most tálcán kínálja az élet, szinte csak ki 

kell választanod a neked legjobban 

tetszőt. Fontold meg a döntésed, mert 

hosszútávra kell elkötelezned magad.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Végre eljött az ideje annak, hogy 

megszabadulj ettől a mélabús állapottól. 

Attól, hogy nem sikerül minden, amibe 

belekezdesz, még egyáltalán nem azt 

jelenti, rosszul mennének a dolgaid. 

Lehet, hogy a számodra fontos problé-

mákat meg kellene osztanod valakivel, 

hátha ő is adhatna jó tanácsot.

1620. január 8-án, a pozsonyi országgyűlés felajánlotta 

Bethlen Gábornak a királyi címet, ám ő csak a 

Magyarország fejedelme titulust fogadta el.

1896. január 8-án, Párizsban elhunyt Paul Verlaine (szül. 

Metz, 1844. március 30.) francia költő.

1996. január 8-án, Párizsban elhunyt François Mitterand 

(szül. Jarnac, 1916. október 26.) francia politikus, köz-

társasági elnök (hivatali idő: 1981. május 21.–1995. május 

17.).

1959. január 8-án Charles de Gaulle francia tábornok lett 

a Francia Köztársaság elnöke.

Kr. u. 68. június 9-én Nero római császár öngyilkosságot 

követett el. Ezzel véget ért a hírhedt császár ön-

kényuralma, amelynek áldozatául esett saját nevelője, 

Seneca is.

1971. január 9-én, Budapesten elhunyt Oroszlán Zoltán 

(szül. Budapest, 1891. március 16.) régész, mű-

vészettörténész, egyetemi tanár.

1429. január 10-én III. (Jó) Fülöp Burgundia hercege 

(1419–1467) megalapította az Aranygyapjas-rendet.

1971. január 10-én, Párizsban elhunyt Coco Chanel (szül. 

Saumur, 1883. augusztus 19.) francia divat-tervező, a 

Chanel divatház alapítója.

1946. január 10-én, Budapesten kivégezték Bárdossy 

Lászlót (szül. Szombathely, 1890. december 10.), 

Magyarország korábbi miniszterelnökét (hivatali idő: 

1941. április 3.–1942. március 7.).

1921. január 10-én, Komáromban megszületett Erdélyi 

Zsuzsanna († Budapest, 2015. február 13.) Kossuth-díjas 

magyar néprajztudós, folklorista, a Nemzet Mű-vésze, a 

Magyar Művészeti Akadémia tagja.

1800. január 11-én született Jedlik Ányos István magyar 

természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, egyetemi 

professzor, az elektrotechnika úttörője.

1919. január 11-én Romániához csatolták Erdélyt.

1968. január 11-én vetette le magát háza erkélyéről Seress 

Rezső zeneszerző, akit leginkább a Szomorú vasárnap c. 

dal komponálójaként ismerünk.

1970. január 11-én hunyt el Latabár Kálmán szín-művész, 

komikus.

1519. január 12-én elhunyt I. Miksa német-római császár 

(1508–1519), a felső-ausztriai Welsben.

1746. január 12-én, Zürichben megszületett Johann 

Heinrich Pestalozzi († Brugg, 1827. február 17.) svájci 

pedagógus, a neveléstörténet meghatározó alakjainak 

egyike.

1921. január 13-án, Németújváron megszületett Csákányi 

László († Budapest, 1992. november 3.) Já-szai Mari-díjas 

magyar színművész, énekes, érdemes művész és kiváló 

művész.

1945. január 13-án hunyt el Szabó Dezső magyar író, 

kritikus, publicista, főreáliskolai tanár. A két világháború 

közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője. (A 

temetése kapcsán érdekes előadás hangzott el ezen a 

konferencián.)

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók
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Megfejtéseiket 2021. január 15-ig várjuk e-mailben az Megfejtéseiket 2021. január 15-ig várjuk e-mailben az 
szvid@szarvasnet.hu címen.szvid@szarvasnet.hu címen.

Megfejtéseiket 2021. január 15-ig várjuk e-mailben az 
szvid@szarvasnet.hu címen.

Scsi leves 
szemesbabbal

Hozzávalók: 5 dkg szalonna, 1 
kis fej hagyma, 4 kávéska-
nálnyi paradicsom, 25 dkg sa-
vanyúkáposzta, 15 dkg áztatott 
szemes bab, 35 dkg sertés-
oldalas, 1/2 kg füstölt csont, só, 
törött bors, babérlevél, majo-
ránna, fokhagyma, 1 burgonya.

A szalonnát, a hagymát zsírban 
megpirítjuk. Sűrített paradicsomot, 
savanyúkáposztát, áztatott szemes 
babot, sertésoldalast, füstölt csontot 
adunk hozzá. Sóval, törött borssal, 
babérlevéllel, majoránnával, fok-
hagymával ízesítjük, vízzel felen-
gedjük.

Amikor a hús megfőtt, felda-
rabolva félretesszük. Ha a bab már 
majdnem puha, vágott burgonyát 
adunk hozzá.

Tálaláskor a feldarabolt hús egy 
részét visszatesszük a levesbe, 
tejföllel leöntjük, megszórjuk vá-
gott petrezselyemmel.

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Az anyuka hazaér a mun-
kából és a kisfia azzal fogadja, 
hogy megmosta a kutya fogát. 
Ezt meghallván kidobja a kisfia 
fogkeféjét és vesz neki egy 
másikat. Eltelik két hét és a 
gyerek megkérdezi:

- Anya, miért dobtad ki a fog-
kefémet?

- Mert megmostad vele a kutya 
fogát.

- De anya, én a te fogkeféddel 
mostam meg!

* * *

- Rendőr bácsi, tessék gyorsan 
jönni! A papa meg a zöldséges 
már fél órája verekszik!

- Fél órája? És miért csak most 
szólsz?

- Azért, mert eddig a papa volt 
fölényben!

* * *

- Hé kocsmáros, mennyibe 
kerül a sör?

- A pohár 220, a korsó 330.

- Aha, értem. És a sör?
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