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Tóth Kálmán:

Előre!
A gárdának a jelszavát
Egész világ hangoztatja:
"A francia gárda meghal,
Hanem magát meg nem adja."
Nekünk is volt egy jelszavunk,
Lázba jött a honvéd tőle:
Nem volt abban a halálról,
Nem volt abban megadásról,
Egy szó volt csak, hogy: Előre!

Ezzel himzé a honleány,
E szóval a honfi-zászlót,
Ezzel ment el az a gyermek,
A kit anyja másnap gyászolt.
De ha maradt még egy fia,
S kivánta a haza tőle:
Az egyiket nem siratta,
A másikat odaadta,
S ment a gyermek, ment - Előre!

Csodálatos ifju sereg,
Mely, nem tudni: hogyan támadt,
Napok szülték s mégis mintha
Szülte volna három század.
Ott rohannak... pusztító tűz...
A fele már ki van dölve...
Most elnyeli a füstfelleg...
Meghaltak tán? - nem! ott mennek!
Ott hallatszik, hogy: Előre!

Mint viharkor a tengernek
Összezúdul minden habja:
Mind ott voltak... egymás mellett
A fiú és édes apja.
Apa elhullt - és a fiú
Ráborult a vérző főre:
"Csak egy szót még, édes apám!..."
A haldokló fölnézett rá
És azt mondta, hogy: Előre!

Oh drága kincs, melyet annyi
Sírhalom-föld be nem fedett...
Szó, a mely - bár némán - kiált...
Mit elvenni nem lehetett,
Ott van a zúgó erdőkbe -
Beírva az arcredőkbe
Csontok közé, mik széthulltak...
Mert azok is megmozdulnak,
Ha még egyszer lesz: Előre!

Folyamatosan frissülő adatok

Babák Mihály polgármester – a Miniszterelnökség és a Belügy-
minisztérium megkeresése alapján – március 2-án tájékoztatta dr. 
Takács Árpád kormánymegbízottat, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal vezetőjét az önkormányzati intézményeknél és gaz-
dasági társaságoknál a védőoltás felvétele iránti hajlandóságról. A 
március elsejei összetett adatsorból kiderül, hogy az adott dátumig a 
310 fő munkavállalóból 29-en részesültek védőoltásban, az oltottság 
aránya 9,35% volt.

Az önkormányzattal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, 
munkája során a lakossággal közvetlen kapcsolatba kerülő 255 
főből 150 fő volt hajlandó oltási hozzájáruló nyilatkozatot tenni. Az 
adatok folyamatosan frissülnek.
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A Horwath HTL-ről
int azt múlt heti számunkban jeleztük, a Hor-Mwath HTL Global Network potenciális part-
nerként bekapcsolódhat a szarvasi fürdő-

fejlesztési stratégia kidolgozásába.

A rendkívül gazdag múltra visszatekintő Horwath HTL alapítása 
1915-ben történt New Yorkban. A cég úttörője az idegenforgalmi 
iparágnak, egyedülálló mélységben képviseli a világ 36 országában 
– a Crowe Globan tagjaként – a szálloda és turizmus szektort.

Az említett 36 országbeli jelenlét 47 irodát, helyi tudással 
rendelkező szakértői segítséget jelent, kiterjedt nemzetközi 
hálózattal biztosítottan. A világ minden pontjáról rendelkeznek 
legjobb megoldásokkal. Ezért vezető szálloda és turizmus szakértők 
szerte a világon a Horwath HTL-re támaszkodnak, ha iparági 
szakértői segítségre van szükség. A Horwath HTL Hungary fiatalos 
és lendületes szakértői csapatát Gomola Marius ügyvezető, Bálint 
Gergely igazgató, Radvánszki Attila igazgató és Bene László 
tanácsadó alkotják. A cég 1989 óta végez nemzetközi szállodaipari 
és turisztikai tanácsadást Közép-Kelet-Európában és a FÁK 
országaiban.

Több mint 700 projekt áll a Horwath HTL Hungary mögött. 
Gazdag ügyfélkörükbe tartoznak ingatlanfejlesztők, egyéni 
befektetők, tőke- és befektetési alapok, bankok és pénzügyi 
intézmények, szállodavállalatok és -tulajdonosok, turisztikai 
szervezetek, önkormányzatok, fürdők. Partnereik a hazai 
szállodaipar és banki szektor elitjéből kerülnek ki.

Végül a teljesség igénye nélkül néhány válogatott referencia 
projekt az üdülőszállodák, wellness- és egészségturizmus 
témaköréből: Etyek tematikus élményfürdő és kapcsolódó szálloda 
koncepciója, Ramada Resort Aquaworld Budapest stratégiai 
javaslattétel, Hévízen tervezett felsőkategóriás nemzetközi 
wellness- és gyógyszálloda koncepció, Hajdúnánási Gyógyfürdő 
fejlesztési koncepciója, Rogner Hotel & Spa Lotus Thermal 
átvilágítása, projekt felülvizsgálat a sárvári Spirit Hotel Thermal 
fejlesztése kapcsán, piacelemzés Sopron belvárosában tervezett 
hotel és élményfürdő komplexum esetében, megvalósíthatósági 
tanulmány a Rácz Thermal Spa & Hotel fejlesztésére, a Balaton 
partján épülő BalaLand Familypark tematikus élményfürdő, 
Miskolctapolca Barlangfürdő, a Zala megyében tervezett gelsei 
termálfürdő, Sárvári Park Inn by Radisson Hotel. További 
települések: Balatonfűzfő, Szántód, Harkány, Debrecen közeli, 
Zalakaros, Visegrád, Tokaj, Tihany, Balatonfüred, Tarcal, Bük, 
Balatonalmádi, Alsópáhok, Balatonlelle, Sopron fürdő- és 
szállodafejlesztési stratégiái és sorolhatnók.

- Szenes -

COVID-19 Szarvas
Február 24. – március 3.

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahétben jelentősen megnövekedett a COVID-19 gyanús 
esetek száma és ezzel együtt a bizonyítottan pozitív esetek 

száma.
Összesen 72 alkalommal kértek mintavételt, amiből 32 már 

bizonyítottan pozitív és soknak még nincs eredménye.
Sajnos a kórházban lévő betegek száma is nőtt, ismereteik szerint 

10 szarvasi szorul pillanatnyilag intézményi ápolásra, ketten pedig 
elhunytak az elmúlt egy hétben emiatt a kór miatt.

A gyerekek körében 9 mintavétel történt, amiből nem lett pozitív 
egyetlenegy sem.

Háziorvosaink arra kérnek mindenkit, hogy ha nem regisztráltak 
eddig, tegyék meg, oltakozzanak, mert csak így lehet megállítani a 
terjedést.

A héten újabb oltóanyag mennyiség érkezik városunkba, így 
növekszik az oltottak száma is.

Szarvas, 2021. március 3.
Petneházi Andrea

Ma én is megkaptam...
a Covid 19 vírus elleni Sinopharm védő-
oltásomat háziorvosomtól, Dr. Verasztó Il-
dikótól. 

Köszönöm!
Önöket is arra kérem, regisztráljanak az 

oltásra, csak így tudjuk megvédeni magunkat 
és egymást is ettől a sokszor nagyon súlyos 
lefolyású fertőzéstől!

Forrás: facebook.com/mihaly.babak

Adóhatósági tájékoztatás
mikro-, kis- és középvállalkozások 

részére

már megküldött Adószámla kivonaton szereplő Ahelyi iparűzési adó összegének a felét kell fizetnie 
2021. március 16-ig azoknak a vállalkozásoknak, 

akik a NAV felé már nyilatkoztak, hogy mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek.

Szarvas Város Önkormányzata
Adóhatóság

Köszönő levél az I. 
világháborús 

katonatemetőről
Honvédelmi Minisztérium

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Babák Mihály
Szarvas Város Önkormányzata
polgármester

Tárgy: Támogatás zárása

Tisztelt Babák Mihály!

agyarország Kormánya 2016. évben elhatározta, hogy Mminden Magyarországon található I. világháborús 
hősi halott sírját, pályázati eljárás keretén belül 

megújítja. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum szakmai koordinációja mellett, az Ön által képviselt 
szervezet is hozzájárult, hogy Magyarország területén található 
23.970 hadisír, 148 emlékmű, 7 emlékpark, 6 művészeti alkotás 
és 15 kripta, valamint mauzóleum méltóképpen őrizze tovább 
hőseink emlékét a jövő nemzedékei számára.

Szeretném ezúton is megköszönni Önnek és kedves 
kollégáinak a fáradságos munkájukat. A pályázatuk a kötelező 
fenntartási időszakot követően ugyan jogilag lezárult, azonban a 
pályázat által létrehozott értéket, a hazáért életüket áldozó 
hősök emlékezetét, társadalmi kötelezettségünk méltó módon 
megőrizni. Széchenyi István szavaival élve: „Ha tudni akarod, 
hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a 
temetőit.” Kérem becsüljék meg, és fordítsanak a jövőben is 
legalább olyan gondos figyelmet a fenntartásra, mint amelyet a 
pályázat alatt bizonyítottak.

Budapest, 2021. 02. hó 15. napján
Tisztelettel:

Dr. Kovács Vilmos ezredes
parancsnok
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Meghalt Tiszavári Sándor

A napokban szomorú hírt kaptunk Tiszavári Sándor haláláról. A 
szarvasi pedagógus társadalom jeles alakja nem sokkal szeretett fe-
lesége után, hetvennyolcadik évében hunyt el. Rendkívül gazdag 
pályáját nyugdíjba vonulását követő éveiben, 2006-tól a napjainkra 
már megszűnt Tessedik Sámuel Szakiskola igazgatójaként zárta le.

* * *

Újabb élelmiszercsomagok 
érkeztek

A Gara Ágnes igazgatótól érkezett tájékoztatás szerint a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 20 db tartós élelmiszer cikkeket 
tartalmazó csomagot osztott Szarvason, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult, de intézményi ellátásban nem 
részesülő 0-3 éves korú gyermekek családjai részére.

* * *

Épületenergetikai pályázat 
elszámolása

Keller-Marosi Viktória gazdasági vezető arról tájékoztatta Babák 
Mihály polgármestert, hogy megtörtént a „Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. alatti 
épületének energetikai fejlesztése” című TOP-os pályázat el-
számolása. A KOMÉP a pályázati fejlesztések során 36 millió 84 ezer 
700 forint központi támogatásban részesült.

* * *

Létrejött a fürdőfejlesztési 
munkacsoport

Mihály Mariann, a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 
ügyvezetője vezetésével megalakult a fürdőfejlesztési munka-
csoport. Tagjai dr. Pecsenye Erzsébet tanácsnok, az Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke és Csanádi László, a Gazdasági Bizottság elnöke.

* * *

Múzeumi tanulmány a szarvasi 
várról

Rendkívül értékes szakmai anyag készült el a Tessedik Sámuel 
Múzeum kutatói részéről a szarvasi vár építésére és történetére vo-
natkozóan. Az utóbbi évek kutatói összegzéséhez kapcsolódóan 
készült el a múlt év során megnyitott interaktív kiállítás vármakettje. 
A szarvasi vár történetéről várhatóan az év során részletes tanul-
mány jelenik meg az egyik rangos régészeti portálon.

* * *

Demográfiai változások

2019-ben városunkban 122 volt az újszülöttek száma. 2020-ban ez 
a száma 112-re csökkent. A halálozások száma 264-ről 288-ra nőtt. 
Míg az esztendő tizenegy hónapjában nem voltak kiugró 
különbségek a tavaly előtti és tavalyi adatok között, 2020 
decemberében 56-an haláloztak el a 2019 decemberében elhunyt 
23 főhöz képest.

Thomas Mann – Zalán 
Tibor: Mario és a varázsló

n szereti, ha egy színházi előadás kicsit ismeretlen 

Öterepre invitálja? Szereti azt a színházi előadást, 
ahol egy kis térben együtt kell rezonálnia a szí-

nésszel? Erősebb a kíváncsisága, mint a félelme?

Akkor Chipolla birodalmának ajtaja kitárul ön előtt, lépjen 
közelebb!

Ezt az előadást NEM ajánljuk: - 18 éven aluliaknak, - a klasszikus 
színházi előadások kedvelőinek, - azoknak, akik ki nem állhatják, 
ha káromkodást is hallanak egy előadásban.

A Mario és a varázsló stúdiószínházi előadás volt a Jókai Színház 
„Intimtér” termében, a műfaj minden varázsával és korlátaival 
együtt.

Mivel élőben nem sokan követhették, ezért most utólag 
videófelvételről megtekinthetik Gulyás Attila egyik jutalomjátékát.

Az előadás érdekessége, hogy Gulyás Attilának valóban el kellett 
sajátítania a bűvésztrükköket, amiket a színpadon látnak tőle.

Előre kell bocsátanunk azonban: Zalán Tibor szövegkönyve csak 
érintőlegesen találkozik Thomas Mann eredeti művével. Az előadás 
is korunkban játszódik, egy apró vidéki stúdiószínházban, ahová a 
csodára, de legalábbis szemfényvesztő trükkökre kíváncsi kö-
zönség tér be…

…és vigyázzanak, innentől már semmi sem az, aminek elsőre 
látszik!

Az előadást február 26-tól tekinthetik meg a Jókai Stream-ház 
kínálatában.

Jegyéért kattintson ide: https://bit.ly/3brJ2FE

Sajtóközlemény

Több üzlettípus nyitva tartását 
kezdeményezi a NAK és a 

MAGOSZ a tavaszi munkák 
elvégzése érdekében

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) illetve a Magyar AGazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) – 
különösen a tavaszi mezőgazdasági munkákra és az 

ellátásbiztonságra tekintettel – a tavaszi munkacsúcs időszakában 
kezdeményezi a Kormányzatnál, hogy a ma bejelentett járványügyi 
intézkedés alól mentesüljenek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 
zavartalan működéséhez szükséges üzletek. A földeken a tavaszi 
munkák elvégzése ugyanis nem tűr halasztást, mivel ez az éves 
élelmiszertermelésünk alapja.

A Kormány a mai napon bejelentette a járványügyi intézkedések 
szigorítását, köztük a nem létfontosságú üzletek két hétre (március 8-
tól március 22-ig) történő bezárását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) illetve a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége támogatja a járvány 
további terjedésének megakadályozása érdekében tett kormányzati 
lépéseket. Ugyanakkor az esedékes, halaszthatatlan tavaszi 
mezőgazdasági munkák zavartalan elvégzése, illetve a lakosság hazai 
élelmiszerrel való biztonságos ellátása érdekében több üzlettípus 
nyitva tartását is kezdeményezik a Kormányzatnál.

A NAK és a MAGOSZ indítványozza, hogy a gazdaboltok, a 
vetőmagot, műtrágyát, növényvédő szert forgalmazó kis- és 
nagykereskedelmi egységek, a mezőgazdasági gépet, alkatrészt és 
berendezést árusító, valamint ezek javítását végző üzletek, a vetőmag-
felügyeletet, -vizsgálatot, -tanúsítást, -fémzárolás folytató egységek, a 
takarmányt, állateledelt forgalmazó üzletek, az állatgyógyszertárak, az 
állategészségügyi ellátást folytató laboratóriumok, illetve a termelői 
piacok a kéthetes lezárás alatt is működhessenek. A NAK és a 
MAGOSZ ugyancsak kezdeményezi a dísznövényt árusító üzletek, 
virágboltok nyitva tartását is, hogy a nőnapra termesztett növényeket 
értékesíteni tudják a dísznövénykertészek.
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Elment a „Taxis”

Anapokban vesztettük el Melis 
Jánost, a város köztiszt-eletben 
álló jól ismert taxisát. Jelleg-

zetes, minden időben szolgálatkész 
egyénisége mondhatnók több mint 
négy évtizeden keresztül városképi 
jelentőséggel állt a szarvasi emberek és 
az ideérkező vendégek szolgálatában.

Végtelenül korrekt, megbízható és 
empatikus partnere volt mindenkori 
utasainak. Annak idején ő volt az első 
„maszek taxisa” a városnak, így 
stílusában is új színt hozott a szolgáltatásba. Segítőkészsége 
nem csak utasai, de kollégái irányában is közismert volt. 
Szolgálatai során nem egyszer megtörtént, hogy egy-egy 
csatlakozást lekésett utasért éjnek éjén is felkelt, s útnak indult 
közeli vagy távolabbi városokba. Igaz, jó ideje megvált a 
volántól, azért törzsutasként mindig oda-képzeltük.

Hiányozni fog. De azt gondolom újjáéledő színházi estéken, 
báli hajnalokban onnan fentről az égi volán mellől örökre 
velünk marad.

Emléke legyen áldott!
- Szenes János -

In Memoriam
Tiszavári Sándor (1943 – 2021)

Szomorú szívvel búcsúznak volt 
kollégái, volt tanítványai a kiváló 
pedagógustól, nevelőtől, mun-

katárstól. Tanár Urat nagyon sokan 
ismerték és tisztelték a városban, 
számtalan általános iskolás, közép-
iskolás diák és  főiskolai hallgató 
került ki a kezei alól.

Tiszavári Sándor 1966–ban mate-
matika–kémia–műszaki ismeretek és 
gyakorlatok általános iskolai tanár, 
1986–ban pedagógiai előadó végzett-
séget szerzett.

Pályakezdő pedagógusként a szarvasi 2. Számú Általános 
Iskolában tanított 1966–1974 között, majd 1974 – től 1998 – ig a 
szarvasi Óvónőképző Főiskola adjunktusa volt.

Munkája mellett 1967–1983 között a „Székely” előd intéz-
ményében, a 615. számú Szakmunkásképzőben óraadó ta-
nárként is dolgozott.

1998–tól 2004–ig, nyugdíjba vonulásáig a Székely Mihály 
Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon Vasút utcai 
tanműhelyének intézményegység–vezetője volt.

Sokoldalú pedagógusként, kiemelkedő nevelőként tanítványai 
tisztelték, akiknek sorsát figyelemmel kísérte, szívügyének 
tekintette  későbbi boldogulásukat is. Szerette kihívásokkal teli 
munkáját a nevelés folyamatában. Műszaki ismeretek és gya-
korlatok szakos tanárként  arra törekedett, hogy tanítványai 
szakmával a kezükben boldoguljanak az életben.

Kiváló gyakorlati érzékkel vezette az iskola Vasút utcai 
tanműhelyét. Fontosnak tartotta szakmai gyakorlatok meg-
szervezésekor a diákok  munkatapasztalat szerzését különösen 
az asztalos, szobafestő és kőműves szakmáknál, óraadó 
időszakában a „fémes” szakmáknál.

Pedagógusként és vezetőként is következetes volt, komoly-
ságával, tiszta emberséggel és szeretettel, de tiszteletet 
parancsoló szigorral igyekezett  embert faragni a szakmát tanuló 
diákokból.

Nyugdíjas évei kezdetén sem szakadt el teljesen a pedagógiai 
munkától. A TSF Pedagógiai Karán óraadó, majd a Tessedik 
Sámuel Szakiskola igazgatója volt néhány évig.

Szeretett visszajárni a szakképző iskola rendezvényeire, kol-
légákkal beszélgetni, „matekosként – gyakorlatközeliként” 
érdekesebb dolgokra emlékezni.

Gondolkodására jellemző volt:
Nyugdíjba vonulásakor elmondta nekem, hogy a tanteremben 

melyik padsorban és hányadik padban ültem 38 évvel azelőtt. 
Ugyanis pályakezdő pedagógusként a 2. Számú Általános Iskola 
felső tagozatán matematikára tanított. Tiszteltem, mint volt ta-
náromat, Ő tisztelt mint vezetőjét.

Mély megrendüléssel búcsúzom volt tanítványaként, pedagó-
gustársaként, vezetőtársaként.

Emlékét megőrizzük.
Kohut Andrásné

címzetes igazgató

Stratégiai súlyú polgármesteri 
levél a szarvasi agrár 

felsőoktatás megújulásáról

Babák Mihály polgármester március 3-án a szarvasi 
agrár felsőoktatás megújulására vonatkozó stra-
tégiai jelentőségű levelet intézett egyidőben dr. 

Nagy István agrárminiszter kuratóriumi taghoz, dr. Bedő 
Zoltán akadémikus kuratóriumi taghoz, dr. Horn Péter 
akadémikus kuratóriumi taghoz, dr. Lázár János kor-
mánybiztos kuratóriumi taghoz és nem utolsósorban dr. 
Csányi Sándor kuratóriumi elnökhöz. Alábbiakban ez 
utóbbi levelet idézzük.

Tisztelt Elnök Úr!

Örömmel és várakozással fogadjuk a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem megalakulását. Az egyetem sikeres jövőjében 
őszintén hiszünk, mert abban mi, szarvasiak is érdekeltek vagyunk.

A szarvasi agrár-felsőoktatás több évszázados múltra tekint vissza, 
amelyből mára két eredményes kutatóintézet és egy – sajnos, erősen 
leépült – agrárkar maradt, valamint egy mellőzött, ám minden 
erejével a fennmaradásért küzdő Arborétumról is beszámolhatunk.

Számunkra nem kétséges, hogy racionális új alapokon, a korábbi 
eredmények felhasználása mellett, hatalmas átalakító munkával a 
magyar agrártudománynak olyan XXI. századi központja jön létre, 
amely országunk jövőjének is fontos meghatározója lesz az általunk 
ismert és tisztelt Rektor Úr vezetése alatt.

Ebben az óriási szervező-átalakító munkában mi is keressük 
városunk közösségének lehetőségeit és feladatait. Ez úton is 
felajánljuk Elnök Úrnak minden támogatásunkat, együttműködési 
készségünket. Bízunk abban, hogy elképzeléseink találkoznak a 
gyarapodás, a versenyképesség növekedése és a fejlődés területén.

A kuratórium valamennyi tagjának, Önnek pedig kiemelten is 
sikereket és jó egészséget kívánunk munkájához.

Szarvas, 2021. március 3.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Babák Mihály polgármester

A.
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„Lám csak jó az ember, aki képes 
adni! / Ki szűkös világban ember tud 
maradni! / Aki nem vagyont gyűjt, 
nem halmoz kincseket, / Ki a kevésből 
is képes adni Neked!”
Aranyosi Ervin: Húsvéti gondolatok

Húsvéti 
adomány-

gyűjtés
nehéz helyzetű 

családok részére

„SZARVASÉRT” Alapít-Avány a húsvéti ünnepek 
előtt adománygyűjtő 

kampányt indít Szarvason élő, 
problémás élethelyzetű családok 
megsegítésére, annak érde-
kében, hogy az ünnepeket szeb-
bé és boldogabbá tegyük szá-
mukra. Az adományokból aján-
dékcsomagokat készítünk, ame-
lyeket 2021. március 25.és április 
1. között juttatunk el a rászoruló, 
gyermekes családok részére. 

Az adományok elsősorban tar-
tós élelmiszerek, tisztálkodó 
szerek, édességek, esetleg ki-
sebb 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 egyez-
tetünk, 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
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Beomlott a tetőszerkezet

Lakatlan épület tetőszerkezete dőlt össze február 3-án, szerdán 
délután Gyomaendrődön, a Körgát utcában. Az esethez riasztott 
helyi önkormányzati tűzoltók, a veszélyes épületrészeket 
eltávolították, majd a maradványokat stabilizálták. A romos családi 
ház már korábban figyelmeztető szalaggal körbe lett kerítve, így az 
omláskor senki nem tartózkodott a területen, személyi sérülés nem 
történt.

* * *

Ittas sofőr Hunyán

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 2021. 
március 4-én 18 óra körül Hunyán, a Petőfi Sándor utcában. Egy 
személygépkocsi vezetőjénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A 
62 éves férfit a rendőrök előállították, majd miután a Gyomaendrődi 
Rendőrőrsön végzett további légalkoholmérések eredménye is 
pozitív lett nála, elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést 
tettek ellene.

* * *

Megzavarták

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság lopás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy helyi 
lakos ellen. A 21 éves férfi 2021. március 3-án 13 óra körül bejutott 
egy kunszentmártoni ingatlan udvarára, majd bement az épület elő-
terébe és ott kutatást végzett. A hívatlan vendéget a ház lakója 
cselekménye közben megzavarta, és a férfi elmenekült a hely-
színről. A rendőrök rövid időn belül azonosították a jogsértőt, akit 
előállítottak a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, és gyanú-
sítottként kihallgattak.

* * *

Kerékpáros baleset

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. 
március 2-án egy balesetről érkezett bejelentés. Dévaványán, a 
Széchenyi utcában 2021. március 2-án 10 óra 15 perc körül egy 
kerékpárral közlekedő nő nekiütközött egy álló tehergépkocsinak. 
A mentők a nőt súlyos sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát és 
körülményeit a Szarvasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

* * *

Kigyulladt egy melléképület 
Békésszentandráson

Február 1-jén, hétfőn egy száz négyzetméteres melléképület 
középső része kapott lángra Békésszentandráson, az Ady Endre 
utcában. A tűz a szomszédos helyiségekre is átterjedt. A szarvasi hi-
vatásos tűzoltóknak végül sikerült megfékezniük a lángokat.

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

Évértékelő értekezlet a 
Békés Megyei Rendőr-

főkapitányságon
    

Napirenden a Békés megyei rendőrség 2020. évi 
tevékenysége, a megye közbiztonsági és bűnügyi 
helyzete.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. március 9-én tartotta 
a 2020. évi tevékenységét értékelő értekezletét, amelynek elöljárója 
dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány volt. 
Békés megye rendőrfőkapitánya, dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok 
részletesen ismertette a közbiztonsági és bűnügyi helyzetet szem-
léltető adatokat, illetve bemutatta a rendőrségnek a közbiztonság 
fenntartása, erősítése érdekében tett intézkedéseit.

Elhangzott, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 
tekintetében történt némi emelkedés, de ez két ügy felderítéséből 
adódik. Az egyik egy csalás, a másik egy közokirat-hamisítás miatt 
indított eljárás, amelyek együttesen mintegy 600 bűncselekményből 
álltak. Szándékos emberölés nem jelenik meg a regisztrált bűn-
cselekmények, befejezett eljárások 2020. évi statisztikájában. A 2020-
ban történt emberölések ügyében az eljárások még folyamatban 
vannak, a gyanúsítottakat elfogták a rendőrök. Ugyanez igaz a 
rablásokra is, amelyeknek a száma 2019-hez képest tavaly ala-
csonyabb volt. A felderítési és nyomozás-eredményességi mutató 
összességében tovább javult, de az egyébként csökkenő számban 
előforduló lopások és lakásbetörések tekintetében ezt a 
rendőrkapitányságok tovább igyekeznek fokozni, javítani. Az 
elfogások és a bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt elfogott 
személyek száma is emelkedett 2020-ban az előző évihez képest. A 
személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek tekintetében is 
kedvező tendencia figyelhető meg, 2020-ban 119-el kevesebb, 428 
ilyen közlekedési szerencsétlenség történt. Jóval kevesebben 
veszítették életüket és sérültek meg Békés megye útjain, de a 
balesetet okozók között az ittas járművezetők aránya magasnak 
mondható. A rendőrség ellenőrzésekkel és baleset-megelőzési 
programokkal igyekszik elősegíteni a közlekedésbiztonsági helyzet 
további javulását. A határátkelőhelyeken a világjárvány miatt 
csökkent a forgalom, az illegális migrációhoz köthető jogsértések 
száma azonban jelentősen emelkedett.

Az értekezlet elöljárója, dr. Balogh János r. altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány elismerően szólt a Békés megyei rendőrök 
munkájáról és kiemelte, hogy a megye rendőrei évek óta ki-
egyensúlyozottan jól teljesítenek. A Békés Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vezetője célként és feladatként fogalmazta meg a 
szabálysértési eljárások és büntetőeljárások időszerűségének ja-
vítását, és az eljárások során a munkavégzés minőségének további 
fokozását.
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A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 51/A. §-ára, a 16. § tekintetében az 
Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése 
szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, a 
18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. 
évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedések második üteméről szóló 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a 
továbbiakban: R.) reggel 5 óra és este 8 óra 
között (a továbbiakban: kijárási tilalmon kívüli 
idő) az e rendeletben meghatározott elté-
résekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a közfinanszírozott egészségügyi szolgál-

tatóra,
b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 2. § 18. pontja szerinti nagykeres-
kedelmi tevékenységre.

2. Az ideiglenes védelmi intézkedések 
általános szabályai

2. §

(1) Közterületen, illetve nyilvános helyen 
mindenki köteles más emberrel a szociális 
érintkezést – a közös háztartásban élők kivét-
elével – a lehető legszűkebb személyi körre 
korlátozni, és a másik embertől lehetőség 
szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) A települések belterületén, az utcán és a 
közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – 
mindenki köteles orvosi maszkot, munka-
védelmi maszkot, illetve textil vagy más 
anyagból készült maszkot (a továbbiakban e-
gyütt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az 
orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez
a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, 

valamint
b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyaté-

kossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral 
élő személy.

3. §

(1) A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni 
szabadidős sporttevékenység külterületen, 
valamint a települések belterületén – lehetőség 
szerint a zöldterületeken – egyedül vagy 
ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folyt-
atható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter 
távolságot kell tartani.

(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység 
során nem kell a maszkot viselni.

(3) A külterületen, illetve a települések 

belterületén található parkok, arborétumok és 
erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet 
hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendel-
kezések szerint látogathatóak.

3. Az üzletek nyitva tartásával 
kapcsolatos ideiglenes védelmi 

intézkedések

4. §

(1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – 
az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben 
tartózkodni.

(2) A kijárási tilalmon kívüli időben az R.-ben 
meghatározott időben és feltételekkel megen-
gedett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmi-
szerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb 
(így különösen illatszert, drogériai terméket, 
háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai 
papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezett-
ség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 
tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen 
anyagokat, valamint eszközöket árusító üzlet-
ben (így különösen a járművet, a gépet, az 
alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket 
árusító üzletben), ide nem értve a főtevé-
kenységként szórakoztató és háztartási elektro-
nikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üz-
letben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a 
műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f ) a kertészeti árudában, a faiskolában,
g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott 

található, a (3) bekezdés alapján kötelezően 
bezárt üzletek kivételével,

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, 
az optikai és látszerészeti eszközöket forgal-
mazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,
j) a nemzeti dohányboltban és
k) az újságosnál.
(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet 

köteles zárva tartani.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ideiglenes 

védelmi intézkedés betartásáról az üzlet 
üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondos-
kodni.

(5) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – 
az e rendelet hatálybalépésekor hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, az R. 
szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez 
szükséges időtartamig megengedett. A vendég-
látó üzlet e rendelet alkalmazásában nem 
minősül üzletnek.

4. A virágüzletek nemzetközi nőnapi 
nyitva tartásáról

5. §

(1) A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. 
március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító 
üzlet (a továbbiakban: virágüzlet) az R.-ben 
meghatározott időben és feltételekkel nyitva 
tarthat.

(2) A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt 
megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

5. A szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ideiglenes védelmi intézkedések

6. §

(1) A személyes megjelenést igénylő 
szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy 
helyszín köteles zárva tartani, kivéve

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdés-
ének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szol-
gáltatások),

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve 

a szemüvegkészítést,
4. a szociális szolgáltatás,
5. a postai, a csomagküldő és a házhoz-

szállítási szolgáltatás,
6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgaz-

dasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztar-
tásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti 
szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-
javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,
10. az állategészségügyi szolgáltatás,
11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-

vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
13. a közétkeztetési szolgáltatás,
14. az állattenyésztési szolgáltatás,
15. az ügyvédi szolgáltatás,
16. a biztonsági szolgáltatás,
17. az épületüzemeltetési és irodai szol-

gáltatás,
18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési 

szolgáltatás és
19. a mosási és tisztítási szolgáltatás
céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.
(2) Az ott foglalkoztatottak kivételével a 

személyes megjelenést igénylő szolgáltatás 
céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – 
az (1) bekezdés szerinti kivétellel – tilos tar-
tózkodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ideiglenes 
védelmi intézkedés betartásáról a személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szol-
gáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illet-
ve vezetője köteles gondoskodni.

7. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdésében megha-
tározott helyszínek mellett tilos a játékka-
szinónak, illetve a kártyateremnek a látogatása 
és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak 
kivételével – a tartózkodás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes vé-
delmi intézkedés betartásáról a játékkaszinó, 
valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve 
vezetője köteles gondoskodni.

(3) A szálláshelyen tartózkodásra az R. 
szabályait kell alkalmazni.

(4) A szálláshelyen az R. 10. § (3) és (4) 
bekezdése szerint jogszerűen tartózkodó ven-

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a 
védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról
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dég a szálláshelyen található
(1) bekezdés szerinti helyszíneket nem 

látogathatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi 

intézkedés betartásáról a szálláshely üzemel-
tetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

(6) A jégpályák, az uszodák, az edző- és 
fitnesztermek és a sportlétesítmények az e 
rendelet hatálybalépésekor hatályos jogsza-
bályi rendelkezések szerint, az R. szabályaiban 
meghatározottaknak megfelelően – a sportról 
szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók 
számára edzésen vagy sportrendezvényen való 
részvétel céljából – látogathatóak.

6. Jogkövetkezmények

8. §

Az e rendeletben meghatározott ideiglenes 
védelmi intézkedések betartását a rendőrség az 
R. 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a 
Magyar Honvédség közreműködésével 
ellenőrzi.

9. §

(1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a 
rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § (3) 
és (4) bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, 
valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti köte-
lezettség megszegéséről szerez tudomást, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő 
bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a 
helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év 
időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti 
jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
jogkövetkezmény azonos napon több egymást 
követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövet-
kezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető 
vagy a vezető a szükséges intézkedéseket 
megtette a jogellenes helyzet felszámolása 
érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, 
és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a tá-
vozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a 
rendőrséget értesítette.

(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) be-
kezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszá-
molása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem tette meg, vagy azokat csak részben tette 
meg, a rendőrség az (1) bekezdésben megha-
tározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az 
üzemeltető által tett, a jogszerű állapot hely-
reállítására irányuló intézkedéseket figyelembe 
veszi.

(6) A kiszabott bírság megfizetése a ren-
dőrség hivatalos honlapján közzétett számla-
számra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat 
véglegessé válását követő 15 napon belül kell 
megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs 
helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör 
gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes ren-
dőrkapitányság,

b) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől 
eltérően szabálysértést követ el, aki a 2. § (2) 
bekezdése, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) be-
kezdése, a 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (1) 
és (4) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi 
intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően 
az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a 
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés 
esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § 
(2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól 
százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt 
elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes 
védelmi intézkedések

11. §

(1) A köznevelési intézmények – az óvoda és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 
intézmény kivételével – és a szakképző 
intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási 
intézmény) tantermen kívüli, digitális munka-
rendben működnek.

(2) Az óvodákban rendkívüli szünet van 
érvényben.

(3) A kollégiumok – a középfokú oktatási 
intézmények tekintetében az e rendelet hatály-
balépésekor hatályos jogszabályi rendelke-
zések szerint – az oktatási intézmény igazgatója 
döntése szerint működnek.

(4) A köznevelési és szakképzési intézmé-
nyek működése kapcsán a kormányzati intéz-
kedések végrehajtásáról a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló törvény értel-
mében a köznevelésért, illetve a szakképzésért 
felelős miniszter határozatban rendelkezik.

(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja 
szerinti kontaktórás formában szervezett 
oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) 
bekezdése szerinti jogszabály alapján szer-
vezett oktatás és képzés felnőttképző által 
történő megszervezését is – a képzésben részt 
vevő személyek és az oktató közötti személyes 
találkozást nem igénylő kapcsolatban alkal-
mazott digitális eszköz segítségével megva-
lósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus 
távoktatás, illetve távoktatás formájában kell 
megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha 
azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási 
szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági 
szerződés vagy képzési program egyébként 
nem teszi lehetővé.

(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervez-
hető. Az e rendelet hatálybalépésekor már 
megkezdett és folyamatban lévő, illetve újon-
nan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

(7) A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról 
szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint 
szervezhető meg.

8. A közigazgatás működésére 
vonatkozó ideiglenes védelmi 

intézkedések

12. §

(1) A közigazgatásban foglalkoztatott szemé-
lyek a munkájukat a munkavégzés rendes 
helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási 
helyükön, saját eszközeikkel végzik.

(2) Munkahelyen történő munkavégzés ren-
delhető el azok számára, akiknek esetében ez 
feltétlenül szükséges, így különösen a korona-
vírus-világjárvány elleni védekezésben részt 
vevők, valamint azok számára, akiknek az 
elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve 
tartózkodási helyükön történő munkavégzést 
nem teszi lehetővé.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói 
intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott 
személlyel rövid úton, az írásba foglalás mel-
lőzésével közlendő.

9. A gazdaság működésére vonatkozó 
szabályok

13. §

A Kormány felkéri a gazdaság szereplőit, 
hogy törekedjenek a gazdaság működtetése 
során az otthoni munkavégzés jogintéz-
ményének alkalmazására.

10. Záró rendelkezések

14. §
E rendelet
a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét 

és 9. alcímét 2021. március 22. napjáig,
b) 7. alcímét 2021. április 7. napjáig lehet 

alkalmazni.
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép 
hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.
(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a 
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát 
veszti.

17. §

Hatályát veszti a 4. alcím.

18. §

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról 
szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § 
(2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: „(2) Ez a rendelet 2021. 
március 22-én hatályát veszti.”

19. §

Az R. 28. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: „28. § E rendelet 
rendelkezéseit 2021. március 22-ig lehet 
alkalmazni.”

20. §

Hatályát veszti az R.
a) 17. § (1) bekezdésében az „ , az óvodák és 

az általános iskolák a 8. osztályig” szövegrész,
b) 17. § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Online konferenciát szervezett a Gál 
Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara

Élvezzük a célhoz vezető utat…
elenkorunkban már nem az a kérdés – Aimee Mullins Jután szabadon –, hogy szembenézünk-e a meg-
próbáltatásokkal, hanem az, hogy ezt hogyan tesszük.

Amikor olyan technológiai kihívások érnek bennünket, amelyek 
után „csak szaladunk”, könnyen elfeledkezünk arról, hogy a peda-
gógusok tudása, szakmai és módszertani ismerete, a sikeres tudás-
átadás és készségfejlesztés kulcsa nem mindig kizárólag a technikai 
eszközökben keresendő. A modern digitális eszközök fontosak, de 
még fontosabb, hogy hozzáértő és kreatív pedagógusok megfelelő 
helyet találjanak számukra a tanítási-tanulási folyamatában, a 
nevelés-oktatás rendszerében.

2021. március 3-án az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, a Gál Fe-
renc Egyetemmel közösen Digitális oktatás-digitális nevelés – 
pedagógusok a digitális gyermekvilágban címmel szervezett online 
konferenciát. A téma iránti fokozott érdeklődést mutatja a közel 
háromszáz résztvevő, és az a szakmai tudományos érdeklődés, amit 
a konferencia programja kiváltott.

Dr. Kozma Gábor, a Gál Ferenc Egyetem rektora, a rendezvényt 
megnyitó köszöntőjében megfogalmazta, hogy mind a köznevelés, 
mind a felsőoktatás új kihívásokkal nézett szembe az elmúlt idő-
szakban, amit megfelelően tudott a jövő oktatásának kellékeként, 
modernizációs kihívásként értelmezni. Kiemelte, hogy nem csupán 
oktatási kérdésként kell a digitális pedagógia kérdését vizsgálnunk, 
hanem a nevelés megközelítése szempontjából is értelmezendő. 
Örömének adott hangot, hogy a konferencia nagy számú érdek-
lődőt vonzott, határon innen és határon túlról egyaránt. A külhoni 
nevelői közösségeket külön is üdvözölte a hazai óvó- és 
tanítóképző intézmények „családi rendezvényén”. Ezt a családias-
ságot erősítette, hogy a konferenciát megtisztelő Apor Vilmos 

Katolikus Főiskola és az Eszterházy Károly Egyetem rektorai is 
köszöntötték a konferencia résztvevőit, az élő bejelentkezésnek 
köszönhetően, Dr. Kozma Gábor rektor úr közvetlen felkérésére.

Dr. Lipcsei Imre, az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének elnöke 
és Dr. Podráczky Judit alelnök megnyitó gondolataiban örömének 
adott hangot, hogy a képző egyetemek, főiskolák szakmai műhelyei 
foglalkoznak az új kihívások kutatói megközelítésével, továbbá a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő képzéstől az óvó- és tanító-
képzésen át vannak új szakmai tudományos megközelítések, a-
melyek segíthetik a köznevelés gyakorlatát. Hangsúlyozták, hogy az 
ÓTE és a GFE korábban is együttműködött, mégis a mostani online 
konferencia valódi nyitás, hogy tudományos, közérthető a 
pedagógusképzés szempontjából izgalmas előadásokon keresztül 
cseréljenek tapasztalatot a képzőműhelyek.

Dr. Katona Krisztina dékán, a szarvasi pedagógusképző campus 
nevében üdvözölte a konferencia résztvevőit, megfogalmazva a 
kihívások mellett azokat a „jó gyakorlat” válaszokat, amelyek az 
elmúlt időszakot jellemezték, akár a GFE köznevelési és 
felsőoktatási rendszerében. A konferencia zárásaként örömmel 
nyugtázta, hogy új szakmai együttműködési lehetőségek bon-
takoztak ki, amelyek segíthetik a pedagógusképzés XXI. századi ki-
hívásai szerinti megújulását, értékeinek megőrzésével, megújí-
tásával.

A konferencián elhangzott előadások érintették a köznevelés és 
felsőoktatást egyaránt érintő digitális oktatást, digitális pedagógiai 
módszertant felölelő kérdéseit, azokat az irányokat, amelyek a 
témában közelebb hozhatják az egyetemi hallgatók és a gyakorló 
pedagógusokhoz a felmerülő oktatási és nevelési kérdéseket.  
Lengyelné Dr. Molnár Tünde intézetigazgató, dékánhelyettes, Dr. 
Racskó Réka tanszékvezető és Dr. Szűts Zoltán tanszékvezető, az 
Eszterházy Károly Egyetem oktatói, a köznevelés digitális átállása a 
pedagógusok szemszögéből címmel tartottak előadást, bemutatva 
éppen folyó kutatásukat és eddigi eredményeiket. Dr. Tóth Etelka 
tanszékvezető, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 
Kar dékánhelyettese a kisgyermeknevelés digitális lehetőségeit 
mutatta be előadásában. Kissné Dr. Zsámboki Réka intézetigazgató, 
dékánhelyettes, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Karának óvodai gyakorlati képzésének digitalizációs lehetőségeibe 
engedett. Dr. Lénárt András, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 
tanszékvezetője, a digitális oktatás és digitális nevelés az iskolában 
címmel tartotta meg problémaérzékeny előadását. Bíró Gyula, a Gál 
Ferenc Egyetem képzésfejlesztési igazgatója, az egyetem gyakor-
lóintézményének intézményvezetője és Éder Márta a Vodafone 
Magyarország Alapítvány digitális pedagógiai szakértője közös 
előadásban mutatta be az egyetem, az egyetem gyakorlóintézménye 
és a Vodafone Magyarország stratégiai együttműködését, azokat a 
digitális pedagógiai innovációkat, amelyek a pedagógusképzés, és a 
köznevelés megújulását szolgálják.

A konferencia előadásai érzékeltették azokat a generációs 
feszültségeket, szakmai pedagógiai dilemmákat, amelyek megala-
pozhatják a releváns és értékvezérelt válaszok adását, és alapjai 
lehetnek egy innováció-központú pedagógusképzés jövőképének, 
felvázolva ezzel ugyanakkor egy újfajta kihívásokra nyitott felső-
oktatást és köznevelést.

A célra való koncentrálás és összpontosítás – ami jelenti a digitális 
oktatás és nevelés jelenkorát – mellett nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy ez egy kihívásokkal és élvezettel, élményekkel megélt 
közös tanulási út az oktatás és nevelés ügyének egész rendszerét te-
kintve.

K. Sz.
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Pályázati felhívás

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot 
hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 
5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön 

történő  értékesítésére.

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye: Szarvas Város Önkor-
mányzata, 5540-Szarvas, Szabadság út 36. Tel.: 06/66/311-122/120 

Pályázat célja: Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési 
telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre: A pályázóknak házastársaknak, vagy 
regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja leg-
alább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakó-
ingatlan és építési telek tulajdonnal.

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok alapadatai:

1.   

Hrsz.: szarvasi belterületi 5450. 
2     Területe: 538 m

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosít-
ható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

2.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5451. 
2     Területe: 538 m

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, 
valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

3.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5493. 
2     Területe: 596 m

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, 
valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

A fenti ingatlanok építésügyi besorolása: A Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján „Lke 
5.0.3.0.4.3.” jelű építési övezetbe került besorolásra. Kertvárosias 
alacsony beépítésű lakóövezet

Beépíthetőség:  Max. beépíthetőség 30%, Min. zöldterületi 
fedettség 55%, Max. építménymagasság: max. 4,5 -5,5 m.

Az ingatlanok minimum vételára (kikiáltási ára): 1000, - 
Ft/m2 + ÁFA,  azaz ezer Ft/m2 + ÁFA.

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum 
vételárának 5 %-át, bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszám-
laszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. 
Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 60 napon 
belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes 
pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül 
visszajár.

A vételár megfizetésére a pályázat kiíró igény esetén maximum 10 
év időtartamra részletfizetési kedvezményt biztosít, a vételár havi 
egyenlő részletekben történő törlesztésével. Részletfizetési igény 
esetén szerződéskötéskor legalább a vételár 20 %-át köteles 
megfizetni a vevő.

Beépítési kötelezettség: 

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adás-
vételi szerződés megkötését követő négy éven belül a pályázat 
tárgyát képező ingatlanon lakóházat épít, ennek tényét használatba 
vételi engedély bemutatásával igazolja. A lakóház megvalósításának 
biztosítékaként a pályázatot kiíró kiköti a négy évre szóló 
visszavásárlási jogát, az értékesítési, részletfizetés esetén a 
visszavásárláskori időpontig teljesített áron. 

Elidegenítési tilalom:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a meg-

vásárolt ingatlant harmadik személy részére a beépítési kötelezett-
ség lejártáig, vagy részletfizetés esetén a lejárat végéig (amennyiben 
az több mint 4 év) nem idegeníti el. 

Az elidegenítési tilalom és a visszavásárlási jog kikötése az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell 
a következőket:

- a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye 
és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma; 
adószáma, házassági anyakönyvi kivonat másolat, vagy a regisztrált 
élettársi kapcsolatról igazolás másolata,

- a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a 
kikiáltási árnál

- a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit (egy-
összegben, vagy részletfizetés) Részletfizetés esetén meg kell jelölni 
a vállalt futamidőt és az első vételárrészlet nagyságát. (min. a vételár 
20 %-a)

- a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig 
fenntartja

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
00A pályázatokat legkésőbb 2021. március 31. napja 10.  óráig 

zárt borítékban, „Pályázat építési telek megvásárlására” jelige 
valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 
1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1. 104-es iroda) kell 
benyújtani. 

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó 
személyére vonatkozóan.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát 
követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén 
történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-
testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi 
vizsgálatra kerül sor. 

A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár 
nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.

Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizs-
gálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a 
számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az ön-
kormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a 
pályáztatást eredménytelennek minősítse.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

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
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Viharsarki 
Futónagykövetek, mint 

jótékony futók

Az ország 110 településén összesen 172 BSI (Bu-
dapest Sportiroda) Futónagykövet dolgozik azért, 
hogy lakóhelyén, vagy környezetében futó kö-

zösséget építsen, versenyeket szervezzen.

 A szervezeti forma célja hogy minden megyében, minden 
megyeszékhelyen és minden 10 ezernél nagyobb településen 
legyenek BSI Futónagykövetek, hiszen futók mindenütt vannak!

Szarvason, és a környező négy településen hét futónagykövet 
tevékenykedik a célok megvalósításán már évek óta, de most 
gondoltak egy nagyot, és egy csapatként jelentkeztek az 
Élménykülönítményhez. 

Az Élménykülönítmény a Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági 
sportközössége, akik már évek óta adományokat gyűjtenek a 

súlyosan beteg gyerekek gyógyulására. 
A befolyt összegekből a nyári táborok programjainak kellék- és 

eszközigényét tudja fedezni az Alapítvány. Ami nem kis dolog, 
hiszen a Bátor Táborozók a halászattól kezdve a falmászáson át a 
lovaglásig rengeteg programot kipróbálhatnak, hogy ezen keresztül 
gyűjtsenek hitet és önbizalmat a gyógyulásukhoz.

A VIHARSARKI FUTÓNAGYKÖVETEK csapattagjainak végső 
célja, hogy októberben a Budapest Maratonon teljesítsék az általuk 
választott távot, és addig összegyűjtsenek sok-sok futott kilómétert, 
és 300.000 Ft adományt beteg gyerekeknek. 

A csapat tagjai: 
Szarvason: Rohonyné Urbancsok Zsuzsa, Pljesovszki Roland
Csabacsűdön: Antal Béla
Gyomaendrődön: Mravik Ilona, Bereczki-Csaba Mónika
Mezőtúron: Baukó Péter
Túrkevén: Debreczeni Andrea
A kezdeményezésünk pozitív fogadtatása minden várako-

zásunkat felülmúlta. 
Az adományok már érkeznek. Minden támogatást hálásan 

köszönünk! 

https://elmenykulonitmeny.hu/csapatok/viharsarki-
futonagykovetek

Egy hozzászólás: 
„Kedves Zsuzsanna, Andrea, Roland, Béla, és Péter! Azt hiszem 

ilyenfajta összefogás - egy nagyszerű cél érdekében, egy csapatot 
alkotva adományt gyűjteni egy BSI-s eseményen, BSI Futó-
nagykövetekként - még nem volt a 10 év alatt. A magam részéről 
nagyra értékelem, amit tesztek! (Lakatos István  BSI)”

Küldetésünk

Bátor Táborban 2001 óta életeket változtatunk. ASorsfordító élményeket nyújtunk a súlyosan vagy 
krónikusan beteg gyerekeknek és családjainknak, 

illetve azoknak a családoknak, akik elvesztették gyerme-
küket. Nevetést viszünk a kórházi ágyak mellé, és online 
programjainkon keresztül az otthon falai közé, hogy erőt 
és bátorságot adjunk a játékon és a közös élményeken 
keresztül a nehéz helyzetekben.

Hisszük, hogy a felhők felett mindig süt a nap.

https://www.batortabor.org/hu/rolunk/kuldetesunk

A Szarvasi Televízió februári 
műsorainak összegzése

Sinkovics Réka ügyvezető a napokban elkészítette a Szarvasi 
Televízió önkormányzati műsorainak februári összegzését. Ebből 
egyebek közt kiderül, hogy a Szóbanforgó önkormányzati 
magazinból 7 perc híján 14 óra időtartam került adásba. A műsorok 
témái között a polgármesteri és alpolgármesteri tájékoztatókon túl 
napirendre került a Mini Magyarország Makettpark, kertbarát 
aktualitások, a Tranoscius története, a 2021-re tervezett 
futóversenyek, a Benka Gyula Általános Iskola félévzárása, a Fő téri 
Általános Iskola tervei, a szarvasi rizs nemesítése, a Cervinus 
Teátrum aktualitásai, a Gallicoop fejlesztési stratégiája.

A saját készítésű műsorok időtartama februárban 5 óra 26 perc 
volt. Témák: 2020-as visszatekintő, múzeumi virtuális tárlatvezetés, 
Farsang a Szlovákban, Kossuth utcai óvoda élete, Róna projekt 
zárása a Szlovákban, Szalagtűzés a Vajdában, versenyhajó átadás, 
projektzáró a Körös Aquánál.

Archív anyagokból pedig az alábbiak kerültek adásba: dr. Seress 
István könyvbemutatója, beszélgetés Regős Imrével, beszélgetés 
Gutyan Györggyel – Mese rólam, beszélgetés Gombkötő Jánossal az 
Aranyszarvas Kemping történetéről, beszélgetés Pálhegyi Pállal a 
házasságról, Jutka néni patikája.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

A napokban minden a kedved sze-
rint alakulhat, hiszen életed fontosabb 
területei rendeződni látszanak. Na-
gyon jól teljesíthetsz a munkád során, 
s ez kivívja az elismerést mindenkitől, 
s komolyabban vehetnek, nagyobb 
horderejű feladatokkal bízhatnak 
meg. Magánéletedben jó alkalmak 
nyílnak arra, hogy megtaláld a hozzád 
illő párt, s akár egy komoly kapcsolat 
is kialakulhat belőle.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Nagy sikerrel oldod meg a rád bízott 

feladatokat, és szívesen is végzed 
munkád a következő néhány napban. 
A kihívásokat is nagy kedvvel foga-
dod, hiszen minden erőpróba egy 
újabb tégla az önbecsülésed várában. 
Kiegyensúlyozott hangulatod a kap-
csolatodban is megmutatkozhat, hi-
szen messze elkerülnek titeket most a 
viták, veszekedések.

IKREK (05.21. - 06.21.)
A munkahelyi légkör nem éppen 

nyugodt mostanában, s ez téged 
megviselhet érzelmileg. Mindent 
magadra vehetsz, még a jóindulatú 
kritikát sem tudod objektíven kezelni, 
s gyakran inkább elmenekülsz a 
konfliktushelyzetből. Ne hátrálj ki 
ilyenkor, hanem próbáld meg más 
szemszögből nézni a szituációt,

RÁK (06.22. - 07.22.)
Ha nem vagy elégedett a munka-

helyeden nyújtott teljesítményeddel, 
változtass a dolgokon, és gondold át, 
miként lehetnél hatékonyabb. Lehet, 
hogy csak egy kicsit határozottabb 
fellépésre lenne szükséged, és máris 
komolyabban vennének. Párkapcso-
latodban is érdemes lenne határozott 
oldalad megmutatnod

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Szenvedélyes hangulat tölthet el a 

napok során, s ez életed minden 
területére kiterjedhet. Soha nem látott 
tűzzel végzed a munkádat, ami na-
gyon hitelessé tesz ügyfeleid köré-
ben, és növelheti teljesítményed. 
Munkatársaid sem tudnak ellenállni 
neked, és mindenki a környezetedben 
szeretne dolgozni.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
A napokban áradnak érzelmeid és 

egy kicsit túl sok is lehet belőlük. 
Beviszed magaddal a munkahelyedre 
őket, s minden a hangulatodtól 
függhet. Nincs ez másképp a kap-
csolatodban sem, hiszen partnered 
alig tud kiigazodni rajtad mostanában.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Sikeres lehetsz munkád terén, és 

ez meghatározhatja anyagi helyzeted 
javulását is. A biztos egzisztenciális 
helyzet kiegyensúlyozottá tehet, ez-
által kapcsolatodban is a jobbik ol-
dalad tudod mutatni kedvesed felé. 
Kevesebb lehet veszekedéseitek szá-
ma, s egészen rá tudsz hangolódni a 
partneredre.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Minden szabad perced be lehet 

táblázva a napok során, hiszen a 
megfelelő anyagi háttered megterem-
téséhez előfordulhat, hogy többet 
dolgozz az átlagosnál. Talán éppen ez 
hozza meg neked a szerelem lehe-
tőségét, hiszen amennyiben másik 
munkahelyen is elkezdenél dolgozni, 
új emberekkel is megismerkedhetnél.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Az új lehetőségekről szólnak a 

következő napok. Remek állás lehető-
séggel találhat meg az élet, mely 
sokkal nagyobb anyagi hátteret ígér-
het neked havonta, mint a régi ál-
lásod. A magánéletedben is egyre 
gyakrabban gondoskodhat az élet 
spontán bulikról, melyek egyikén 
megismerkedhetsz egy olyan ember-
rel, aki a gyengéd lehet minden téren.

BAK (12.22. - 01.20.)
A napokban munkád állhat az első 

helyen életedben, hiszen kitűztél 
magadnak egy célt, és nagyon el 
akarod érni. Nem szeretnél nélkülözni 
a jövőben, és ha családon gondol-
kozol, ahhoz is szeretnéd megterem-
teni a hátteret. Nem az a típus vagy, 
aki csak "várja a sült galambot", ezért 
is dolgozol keményebben az átlagnál.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Kellemes napok elé nézel, hiszen 

rendeződhet életed. Növekedhet fize-
tésed, ami egyfajta nyugalommal 
tölthet el, és végre megvehetsz ezt-
azt, amit már régóta kinéztél magad-
nak. Kapcsolatodban kialakulhat 
időszakosan egy hullámvölgy, hiszen 
nem elégíti ki igényeidet, nem is 
beszélve arról, hogy rengeteg külső 
inger érhet mostanában, melyek az 
egyedüllét mellett szólnak.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Morcos hangulatban lehetsz a na-

pokban, s nem is igen tűrsz meg 
senkit magad körül. Még kedvesed 
sem képez kivételt, s ha egy mód van 
rá, nem is kívánsz találkozni vele, in-
kább az otthonod békéjére vágysz, és 
arra, hogy egy kicsit egyedül lehess.

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

1519. március 12-én Hernán Cortés, spanyol hódító elérte a 

Grijalva folyó torkolatát, majd Ponta de Palmaresben (a mai 

Mexikóban) partra szállt. Másnap, Cortés stratégiát dolgozott 

ki Potonchán város megtámadására. Március 14-én, a 

Centla-i csatában legyőzte a helyi bennszülötteket. E 

győzelme után Cortés megalapította az első spanyol 

települést a mai Mexikó területén: Santa María de la Victoria 

városát.

1946. március 12-én, Budapesten háborús bűnösként 

kivégezték Szálasi Ferenc (szül. Kassa, 1897. január 6.) 

hungarista politikust, Magyarország 1944. október 16. és 

1945. március 28. közötti nemzetvezetőjét.

1968. március 12-én nyerte el Mauritius függetlenségét. A 

turistaparadicsomként ismert állam az Indiai-óceánban, 

Madagaszkártól 800 kilométerre keletre található, a Brit 

Birodalomtól függetlenedett.

1516. március 13-án Magyarországon meghalt II. Ulászló 

magyar és cseh király. Ugyancsak aznap kiáltották ki I. 

Károlyt Spanyolország királyának.

1899. március 13-án született Kodolányi János, Kossuth-

díjas magyar író, újságíró.

1975. március 13-án hunyt el Ivo Andrić boszniai 

származású Nobel-díjas író, költő, közéleti személyiség.

1571. március 14-én, Gyulafehérvárott elhunyt Szapolyai 

János Zsigmond (szül. Buda, 1540. július 7.) erdélyi 

fejedelem és magyar király.

1910. március 14-én született László Gyula történész, régész, 

egyetemi tanár.

1921. március 14-én, Kunszentmiklóson megszületett, 25 

évvel ezelőtt, 1996. március 24-én, Budapesten pedig 

elhunyt Vargha Balázs író, irodalomtörténész, forgató-

könyvíró, könyvtáros, pedagógus.

1939. március 14-én Jozef Tiso vezetésével kikiáltották a 

német védnökség alatt álló, Csehszlovákiától független 

Szlovák Köztársaságot.

1965. március 15-én hunyt el Kniezsa István Kossuth-díjas 

nyelvész, nyelvtörténész, szlavista, az MTA tagja.

1989. március 15-én került sor a rendszerváltás egyik 

szimbolikus napjára, melyen a diktatórikus elnyomás ellen 

tömeges tüntetést szerveztek Budapesten. Százezres tömeg 

gyűlt össze, amely lefoglalta a Magyar Televízió székházát. 

Felolvasták a 1848-as és 1956-os hagyományokra 

visszanyúló tizenkét pontot.

1996. március 15-én, Budapesten elhunyt Somos András († 

Mezőberény, 1911. szeptember 18.) kertészmérnök, a 

fóliasátras zöldségtermesztés magyarországi meghonosítója, 

a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1916. március 16-án látta meg a napvilágot Zolnay László 

régész.

1321. március 18-án, Trencsénben elhunyt Csák Máté (szül. 

1260 körül) tartományúr, a Csák nemzetség vezetője.

1871. március 18-án kiáltották ki a Párizsi Kommünt.

1944. március 18-án – miközben dúlt a második világháború 

– kitört a Vezúv nevű vulkán, mely elpusztította a hegy lej-

tőjén fekvő Massa di Somma és San Sebastiano al Vesuvio 

településeket. Ekkor vette kezdetét a vulkán napjainkig 

jegyzett utolsó kitörése. 
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Tizennyolcadszor is: 
Őszirózsa Természetvédelmi 

Vetélkedő!
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság idén is Ameghirdeti az Őszirózsa Természetvédelmi Ve-
télkedőt az általános iskolák felső tagozatos diákjai 

számára.

A cél ezúttal is az, hogy a gyermekek az iskolai tananyagon felüli, 
bővebb ismereteket szerezzenek a természetről és annak 
védelméről.

A korábbi évekhez hasonlóan a XVIII. Őszirózsa Természet-
védelmi Vetélkedő is három fordulóból áll majd. Az első forduló 
során a honlapunkról letöltött feladatlapot kell kitöltve 
visszaküldeniük a háromfős csapatoknak. A beküldés határideje 
április 16. A feladatlapok olyan kérdéseket tartalmaznak, 
melyeknek megválaszolásához a diákoknak nem elegendő az 
iskolai tanórákon megszerzett tudás, hanem némi kutató munkára is 
szükségük lesz.

A beérkezett feladatlapok ellenőrzése után a zsűri a legjobb 8-10 
csapatnak biztosít lehetőséget a középdöntőben történő 
részvételre. Ennek helyszíne idén is Biharugra, a Bihari Madárvárta 
lesz, időpontja pedig április 23-a, azaz a Föld Napjához (április 22) 
közeli dátum. A középdöntőben a diákok rövid bemutató 
előadásokat, vetítéseket hallhatnak és láthatnak, s az ott elhangzott 
ismereteket kérdezzük majd vissza. Ha például egy rövid botanikai 
túra keretében az adott terület növényvilágáról hallanak előadást, 
akkor gyakorlati feladatként kaphatják néhány növény felismerését. 
A cél az, hogy ezek az új ismeretek kellőképpen rögzüljenek a 
gyerekekben.

A középdöntőből 5 csapat jut majd a döntőbe, melyet október 4-
én, az Állatok Világnapján rendezünk meg Dévaványán, a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpontjában. A diákok itt a szakmai feladatok mellett 
ügyességi versenyeken is összemérhetik tudásukat. Az 1-3. 
helyezett csapatok kiemelt díjat kapnak, de természetesen minden 
résztvevőt emléklappal és ajándékcsomaggal jutalmazunk.

Az első forduló kitöltött feladatlapjait tehát április 16-ig várjuk a 
következő email-címre: rehely@kmnp.hu, vagy postai úton a 
KMNPI Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont, 5510 
Dévaványa, Réhely címre.

A feladatlap letölthető a Körös-Maros Nemzeti Park honlapjáról: 
www.kmnp.hu

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága

Szarvasi véradások
Március 16., 08.00-12.00 Szarvas, Járási Hivatal (5540 Szarvas, 

Szabadság út 25-27.)
Március 26., 09.00-12.00 Szarvas, Gallicoop (5540 Szarvas, 

Ipartelep utca 531/1.)

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Szarvas, 2021. március 15.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Atisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Szarvason, a március 
15-i nemzeti ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) 

és a zöldhulladék gyűjtése a megszokott rend szerint történik. 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra 
kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes infor-
mációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Példaértékű pályázati kérelem
árom szarvasi vállalkozás ügyvezetője a napok-Hban példaértékű pályázati kérelemmel fordult 
útfelújítási pályázatok vonatkozásában Babák Mi-

hály polgármesterhez. Kiemelkedő jelentőségű, konst-
ruktív levelüket alábbiakban közöljük.

Tisztelt Polgármester Úr!
2021. februárra várható a külterületi helyi közutak fejlesztése 

című pályázat, ahol önkormányzati tulajdonú vagy önkor-
mányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi utak burkolatának 
felújítását támogatják, melyre önkormányzatok és önkormányzati 
társulások tudnak jelentkezni. Az igényelhető, vissza nem térítendő 
támogatás intenzitása 85-95%-ra várható.

Szarvas és Gyomaendrőd között található a 0371-es számú 
önkormányzati külterületi út, mely nemcsak a fenti cégek, hanem 
kb. 10 vállalkozás telepeinek napui szintű megközelítését jelenti, 
minimum 100 munkahelyet biztosítva a környékbeli lakosoknak.

A Meleagrys-13 Kft., a Turkey-Egg Kft. és a Galli-Eggs Kft. 
törzspulyka telepei is ezen útszakasz folytatásában, a Mezőtúr Város 

tulajdonában lévő út mellett találhatóak.
Mind a mezőtúri, mind a szarvasi út évről-évre egyre rosszabb 

állapotban van, ami már nemcsak a napi bejárást, de a 
törzstelepekről történő tojásszállítást, valamint a napos pulyka 
törzsállomány beszállítását is megnehezíti. Jellemző, hogy az 
óvintézkedések ellenére a rakomány sérülten érkezik meg.

Egyeztettünk az utakat használó vállalkozókkal és amennyiben 
az Önkormányzat – társulva Mezőtúrral – pályázna ezen utak 
felújítására, úgy a támogatási intenzitáson felüli önerőt bizto-
sítanánk a sikeres megvalósításhoz.

A társuláshoz kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíves-
kedjen felvenni a kapcsolatot Mezőtúr Város Önkormányzatával.

Bízunk benne, hogy egy példaértékű, önkormányzatok és 
vállalkozások összefogásával létrejövő beruházást tudnánk meg-
valósítani.

Szarvas, 2021. 02. 23.

Vállalkozók képviseletében tisztelettel:

Meleagrys-13 Kft.
Szklenár Mihály ügyvezető

Turkey-Egg Kft.
Szklenár Mihály ügyvezető

Galli-Eggs Kft.
Klimaj Pál ügyvezető
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Szarvasi Általános Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati 
Iroda – Szabadság út 21.

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt
DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt
Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege
Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC
Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok
Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok
Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája
Ezüstszőlő – Coop ABC
Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja
TourInform Iroda - Kossuth tér-Árpád köz

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:

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, Szarvas
Biztosítási értékesítési 

tanácsadó, Szarvas
Cukrász, Szarvas

Cukrászdai eladó, Szarvas
Elektrosztatikus porfestő, 

Szarvas
Építőipari segédmunkás, 

Békésszentandrás
Épületgépészeti csőhálózat- és 
berendezés-szerelő, Szarvas

Fémmegmunkáló, 
felületkezelő gép kezelője, 

Szarvas
Festő és mázoló, Szarvas

Gipszkartonozó, stukkózó, 
Szarvas

Hegesztő, lángvágó, 
Csabacsűd

Húsfeldolgozó, Szarvas
Intézményi takarító és kisegítő, 

Szarvas (2)
Jogász, jogtanácsos, Szarvas

Kőműves, Békésszentandrás
Konyhai kisegítő, Szarvas (2)
Lakatos, Békésszentandrás

Lakatos, Csabacsűd
Matróz belvízi hajón, Szarvas

Pénzügyi ügyintéző (a 
pénzintézeti ügyintéző 
kivételével), Szarvas
Pincér, Szarvas (2)

Pulyka előnevelő, Örménykút
Szakács, Szarvas (2)

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, Szarvas

Termeltetési asszisztens, 
Szarvas

Traktorvezető, Szarvas
Udvaros, Szarvas

Vetőmagüzem vezető, 
Csabacsűd

Vetőmagüzemi laboráns, 
Csabacsűd

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója, Szarvas

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

KOMÉP munkák

Csapadékvíz-elvezető rendszer: A kézhez kapott adatok szerint az 
év első hónapjában árokmélyítés történt a Benka Gyula utcán, a 
Dózsa György utcán ároktakarító munka folyt. Műtárgyak vo-
natkozásában megtisztították a Szabadság úti lefolyókat, a Kossuth 
utcai és a Vajda Péter utcai folyókákat.

Útkezelésben március 2-án a Kórház dűlőn járda melletti 
kerékvető gumik elhelyezése történt. A kertészeti munkák során 
március 2-án és 3-án gallyaltak a Bajcsy-Zsilinszky, Hunyadi, Deák 
Ferenc és Dózsa György utcákon, valamint az Őrhalmi-szőlőkben. 
Kétnyári ágyások gyomlálását végezték a Mittrovszky-kastély előtti 
nagy körökben, a Kossuth utcán, a Takarék előtt és a Fő téren.

* * *

Lótartási ellenőrzések

Aszódi Éva osztályvezető tájékoztatása szerint március 2-án 15 
szarvasi ingatlanon történt lótartás kapcsán hatósági ellenőrzés. A 
Bem József utcában nem találtak lovat, a Bethlen Gábor utcában, a 
Bocskai utcán, a Budai Nagy Antal utcán, a Damjanich utcán, a 
Mátyás király utcán, a Tessedik utcán, a Tükör utcán, a Vasút utcán és 
a Wesselényi utcán szintén nem találtak. Viszont a Nap utcai két 
ingatlanon (1-1 ló tartása kapcsán) ismételt közigazgatási bírság ki-
szabására került sor.
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORÚthengerÚthengerÚthenger

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. március 18-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Március 5.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „De örülök, hogy még élsz! Enyém lehet az odúd?” 

Nyertesünk: Hegedűs Pálné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Savanyú 
vetrece

Hozzávalók: 80 dkg sovány 
marhahús, 10 dkg bacon, 1 
nagy fej vöröshagyma, 2 cikk 
fokhagyma, 1 mokkáskanál 
pirospaprika, 1 babérlevél, 1 
dl száraz vörösbor, 1 pohár 
tejföl, 1 evőkanál liszt, fél cit-
rom leve, 1 mokkáskanál 
mustár, kevés olaj, őrölt bors, 
só.

A marhahúst igen vékony csí-
kokra vágjuk. A bacont apró 
kockára vágjuk, zsírját egy kevés 
olajon kisütjük, beledaraboljuk a 
fokhagymát, és hozzátesszük az 
apró kockára vágott vörös-
hagymát. Kissé átpirítjuk, meg-
szórjuk pirospaprikával, és hoz-
zátesszük a húst. Sózzuk, bor-
sozzuk, beledobjuk a babér-
levelet, felöntjük a vörösborral, 
és közepes lángon, gyakran 
kevergetve puhára pároljuk. Si-
mára keverjük a tejfölben a 
lisztet, citromlével és mustárral 
ízesítjük, a húsra öntjük, és jól 
kiforraljuk.

Apró galuskával is tálalhatjuk, 
de legfinomabb puliszkával.

Egyik szomszédasszony újsá-
golja a másiknak:

- Képzeld, tegnap voltam egy 
fantasztikus előadáson, ahol egy 
varázsló csak kiejtette a száján, 
hogy Csirbi-csiribá, és erre min-
den eltűnt körülötte.

- Ez nekem nem újdonság - 
mondja a másik. - Én is, ha csak 
kiejtem a számon azt a szót, hogy 
"mosogatás", akkor abban a pil-
lanatban eltűnik az egész csalá-
dom.

* * *

- Zöld vagy vörös papagájt 
vegyünk Jean?

- Vöröset, mert a zöld még 
bizonyára éretlen.

* * *

A bogarak fociznak a réten. A 
hőscincér odamegy az egyik, 
padon ülő bogárhoz és megkér-
dezi:

- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a 

cserebogár.
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