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Háziorvosok,  
gyermekorvosok és 

védőnők heti jelentése
szarvasi gyermekorvosok tájékoztatása szerint múlt szerda Aóta 8 esetben kértek tesztet, ebből 4 esetben lett pozitív az 
eredmény, 2 esetben negatív, a többi (vagy korábbi) 

mintavételeknek az eredménye még folyamatban van.
Dr. Igriczi Zsuzsanna főorvos asszony elmondta, hogy sajnálatos 

módon egyre több a megbetegedettek száma a serdülő és az óvodás 
korosztályban is, ezért mindenkit arra kér, hogy kerüljék a tömeget, 
és továbbra is tartsanak be minden előírást és ha lehet, akkor most 
még jobban vigyázzanak egymásra, gyermekeikre.

Ahhoz képest, hogy eddig nem volt jellemző a kisgyermekeknél a 
megfertőződés, sajnos az utóbbi időben már egyre növekszik az 
igazoltan fertőzött betegek száma, már az egy és a kétéves 
gyermekek között is.

Miután már a gyógyszertárakban is kapható többféle teszt, sok 
esetben a szülők maguk elvégzik a tesztelést, amit sajnálatos módon 
nem minden esetben jelentenek a gyermekorvosnak vagy a 
háziorvosnak. Orvosaink azt kérik, hogy jelezzék, ha az eredmény 
pozitív!

A védőnői szolgálatnak jelen pillanatban nincs tudomása újabb 
fertőzött csecsemőről Szarvason.

A szarvasi felnőtt háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy 
hétben is folyamatosak voltak a mintavételek, már 100 fölötti a heti 
mintavételek száma, melynek eredményeként pillanatnyilag 53 új, 
bizonyítottan Covid vírussal fertőzött személyről tudnak. Néhány 
(3) negatív eredmény is érkezett, több esetben viszont még nincs 
eredménye a mintavételnek. 3 főt kórházban ápolnak, és 3 fő sajnos 
elhunyt az elmúlt egy hétben.

Háziorvosainknak is az a kérése, hogy tartsák be a biztonsági 
előírásokat és vigyázzunk magunkra és másokra!

Háziorvosainknál az oltások folyamatosak, a mai napon az egyik 
körzetben pl. 10 főt AstraZenecával oltanak, és ezen felül 24 főt 
küldhetnek a mai napon oltópontra, ők a Pfizer vakcinát kapják 
majd meg, de már megjött az előzetes értesítés, hogy hamarosan 
érkezik a kínai Sinopharm vakcina is.

A háziorvosok elmondták, hogy készletünk nincs, amint a vakcina 
megérkezik a praxisba, a betegek az adott napon meg is kapják az 
oltást. Győzik az oltást az orvosok, és készen állnak a nagyobb 
oltásszámra is.

Február első hetétől kezdődően a védőoltásra postai úton vagy 
interneten regisztrált legidősebbeket kezdték el oltani. Minden 
háziorvos megkapta a praxisában eddig regisztrált legidősebbek 
listáját. A lista egyben egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó 
legidősebbtől halad sorban életkor szerint és figyelembe veszi az 
oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is. Tehát az 

életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek 
vannak a lista elején, a háziorvosnak velük kell kezdeni az oltást.

Regisztrálni a koronavírus elleni oltásra a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon lehet. Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné 
beoltatni magát, regisztráljon, és aki teheti, vigye magával kitöltve a 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOT a COVID-19 fertőzés elleni 
vakcina beadásához, ezzel is megkönnyítve az adminisztrációs 
munkát.

A háziorvosok heti tájékoztatója nem, vagy nem minden esetben 
tartalmazza azon eseteket, amikor a beteg értesíti és hívja ki a 
mentőszolgálatot.

Vigyázzunk magunkra és másokra!

Szarvas, 2021. március 17. Krivik Viktor

A Szarvas és Vidéke Hetilap online is elérhető, letölthető és kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/kultura/helyi-media oldalról.FIGYELEM!
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Vasárnap óraátállítás!

Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára kell átállítani az 
órákat, így megkezdődik a nyári időszámítás. Egy órával tovább lesz 
világos.

* * *

Emlékérem automaták

Belátható időn belül a Nemzeti Örökség Intézete egységes 
emlékérem automatákat ajánl elhelyezésre a Magyarországon 
működő Nemzeti Emlékhelyek és Történelmi Emlékhelyek 
számára. Az automata felállítását a Tessedik Sámuel Múzeumnál 
oldják meg a tervek szerint.

* * *

Terekbe írt múlt

A NÖRI valamennyi hazai Nemzeti Emlékhely és Történelmi 
Emlékhely fenntartójának kedvezményes áron ajánlja a „Terekbe írt 
múlt” című kötetet, amely bemutatja ezen relikvikus helyeket, 
köztük a Történelmi Országközép történetét is.

* * *

Online konferencia

Az Infotér Egyesület március 31-én 13 órától rendezi a Modern 
Vállalkozások Programja – Digitális cégbiztonság országos online 
konferenciáját.

A Modern Vállalkozások Programja – Digitális cégbiztonság 
online eseményén először az állami szereplők beszélnek majd arról, 
hogy milyen irányok és lehetőségek vannak a vállalati digitalizáció, 
az IT biztonság és a kibervédelem területén. Az előadások második 
felében iparági szakértők és informatikai megoldásszállítók 
vezetnek be bennünket a digitális aláírás, a digitális bankolás és az 
ügyfélhitelesítés világába. A záró kerekasztal beszélgetés fóku-
szában is a céges kibervédelem újdonságai lesznek, emellett szó 
lesz majd megoldási javaslatokról, támogatási és forrás lehető-
ségekről és esetlegesen felmerülő veszélyekről.

A konferenciára Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért 
Egyesület elnöke invitálta meg Babák Mihály polgármestert.

* * *

Lázár János válasza

Mint az ismeretes, a közelmúltban Babák Mihály polgármester 
stratégiai jelentőségű levelet küldött a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriuma valamennyi 
tagjának, köztük Lázár János kormánybiztosnak. Alábbiakban 
közöljük Lázár János válaszát:

„Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Mihály!
Szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet és a levelében 

megfogalmazott gondolatokat.
A hazai mezőgazdaság fejlődéséhez versenyképes, a helyi 

adottságokhoz igazodó szakmai tudással rendelkező gyakorlati 
szakemberekre van szükség. Az agrárfelsőoktatás átszervezése ezt a 
célt szolgálja.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány 
kuratóriumának egyik fő célja, hogy az egyetem 2030-ra bekerüljön 
a világ legjobb száz agrárkampusza közé. Az intézmény 
világszínvonalúvá alakítása az agrárium fejlesztését szolgálja, 
amely egyet jelent a vidék erősítésével.

Ennek a munkának az elején járunk, amelyben Szarvas is jelentős 
szerepet fog játszani. Bizakodóan tekintek a jövőbeli sikeres 
együttműködés elé.

További munkájához jó egészséget és minden jót kívánok!
Hódmezővásárhely, 2021. március 11.

Tisztelettel:
Lázár János”

* * *

A városi sportlétesítmények 
igénybevételi lehetőségeiről

Boross Árpád Bence ügyintéző tájékoztatása szerint a városi 
sportlétesítményeket az alábbi egyesületek vehetik igénybe, a 
versenyzők igazolt státuszának üzemeltető felé történő igazolása 
mellett, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően: Szarvasi 
Football Club, Szarvasi Női Kézilabda Klub, Handball Club Szarvas, 
Cívis Kosárlabda Klub, Blue-Gyam Aerobik Szabadidő Club, Ricsilla 
Sport Kft., Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület.

* * *

Gratuláció Seregi Zoltán 
kitüntetéséhez

Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző 
együttesen gratuláltak a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának 
Jászai Mari-díjához. A levél érdemi részében megfogalmazódik:

„Az eddigi munkád, mind rendezői, mind a színházigazgatói 
poszton, méltóvá tett erre a kitüntetésre, melyre évek óta javasoljuk 
személyedet! Nagy öröm, hogy együtt dolgozhatunk a Vízi Színház 
üzemeltetésén, tartalommal való megtöltésén, ami annyi örömet 
okoz mind a szarvasiaknak, mind az idelátogatóknak, sőt, 
mostanra elmondhatjuk, hogy országos szinten is ismert és elismert 
az itt folyó munka.”

* * *

Elszámolás 2022. január 31-ig

Mint azt már korábban megírtuk, Szarvas Város Önkormányzata 
bruttó 15 millió 841 ezer 520 forintos támogatást nyert Szarvas Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a roma közösségi ház 
projektje pályázati önerő biztosításához. Az erről szóló 
megállapodást március 16-án írta alá Babák Mihály polgármester, dr. 
Melis János címzetes főjegyző helyett Horváthné dr. Kepenyes Edit 
aljegyző, valamint Rostás Zsolt, Szarvas Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnöke. a támogatás összegével legkésőbb 2022. 
január 31-ig kell a Nemzetiségi Önkormányzatnak elszámolnia.

* * *

Oltásigény a közszolgáltatóknál

Szarvason a március 12.-i állapot szerint alábbiakban jelentkezett 
a közszolgáltatók oltásigénye. Az Önkormányzat 59 dolgozójából 
37-en regisztráltak, 17 fő nem regisztrált és 5 fő kapta meg a 
védőoltást. A KOMÉP 50 dolgozójából 46 regisztrált, 4 fő már 
felvette a védőoltást. A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 5 dolgozójából 2 
fő regisztrált, 3 már beoltott. A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti 
Központ 14 dolgozójából az adott időpontig 14-en regisztráltak. A 
Gyermekélelmezésnél 10 dolgozóból 10 fő regisztrált. Szarvas Város 
Óvodája és Bölcsődéjéből 3 főből 3 regisztrált. Az Óvodában 4-ből 
3-an regisztráltak, 1 fő már felvette az oltást. A Közösségi Kistérségi 
Szociális Intézménynél 15-ből 15-en regisztráltak. Összesen a 160 
dolgozóból 130 fő regisztrált, 17 fő nem és 13-an kapták meg a 
védőoltást. Az Ótemplomi Szeretetszolgálatnál 45 szociális ellátást 
végző és 1 szociális ellátott regisztrált a március 12.-i állapot szerint.
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A háziorvosi körzetek lakossága

Március 12-én adott ki tájékoztatót dr. Melis János címzetes 
főjegyző helyett Horváthné dr. Kepenyes Edit aljegyző, a területi 
oltási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi 
körzetek lakosságáról a 2019. december 31.-i állapotnak meg-
felelően. 2020-ról 2021-ben keletkezik adatsor. A közzétett adatok 
szerint dr. Kovács Béla körzetében 1347 fő a 14 éven felüliek száma. 
Ebből 1093 a város belterületén, 254 fő a külterületen. Dr. Kozma 
Manuéla körzetére 2209 fő esik, belterületen 2004-en, külterületen 
205-en. Dr. Kis Ágnes körzetében 2201 fő élt 2019. december 31-én, 
1901-en a város belterületén, 300-an a külterületen. Dr. Verasztó 
Ildikó körzetébe 1798 lakos tartozott, belterületen 1520-an, míg 
külterületen 278-an. Dr. Tóth László körzete 2424 lakosából 2364-
en éltek belterületen, 61-en külterületen. Dr. Bencze Sándor 
körzetében 1980-an éltek, ebből 1635-en belterületen, 345-en a 
külterületen. Dr. Deák Edit körzetében 1685-en laktak, 1619-en a 
belterületen és 66-an a külterületen.

Dr. Tóth Renáta házi gyermekorvosi körzetében 725 fő 14 éven a-
luli lakott. 699-en a belterületen és 26-an külterületen. A betöltetlen 
körzet gyermek népessége 516 fő volt, 472-en belterületen, 44-en a 
külterületen. Dr. Igriczi Zsuzsanna körzetében 711 gyermek lakott. 
613-an belterületen, 98-an a külterületen.

Összeségében 15696 volt a lakosság száma. Ebből 1952 fő 14 
éven aluli és 13644 a 14 éven felüliek száma. A város belterületén 
2019. december 31-én 13919-en laktak, külterületen pedig 1677-en.

* * *

KOMÉP munkák március 16-án 
és 17-én

Útkezelésben a KRESZ-táblák megigazítása történt szükség 
szerint a város belterületén. Járdalapos járda épült a Széchenyi par-
kolóban. A Tükör utcából elszállították az útépítésből megmaradt 
földet. Játszótereinken eszközök javítása folyt, valamint rotálták a 
Zöldpázsiti játszótér homokozóját. A kertészeti ágazatban gallyaltak 
a Március 15., a Nap utcán, Zrínyi utcán, Dózsa György utcán, 
Gyóni Géza utcában és a Deák Ferenc utcán. A Deák Ferenc utca 
Szabadság-Vasút közötti szakaszán cserjék közötti gyomlálás, évelő 
visszavágás történt. Lombgereblyéztek a Mittrovszky-kastély előtt, 
valamint a fóliában virágoszlopban drótháló előkészítés folyt.

* * *

Képviselői vélemények, 
polgármesteri válaszok

Kovács Mátyás önkormányzati képviselő észrevételezte a Roma 
Közösségi Ház beruházásának közbeszereztetési körülményeit, 
ezzel kapcsolatos gyanújának is hangot adva. Babák Mihály 
polgármester a települési képviselő észrevételeit továbbította 
Szarvas Roma Önkormányzatához, mint az ügyben illetékes, önálló 
jogi személyhez.

Dr. Pecsenye Erzsébet települési képviselő március 15.-i 
videoüzenetében nehezményezte egyebek közt, hogy az össze-
fogás ezen a napon sem valósult meg Szarvason. Válaszlevelében 
Babák Mihály polgármester leszögezte, hogy miszerint egymaga 
helyezte el az emlékezés koszorúját a Kossuth szobornál, az nem 
meríti ki a gyülekezés tényállását. Emellett a szobornál tisztelgő hat 
önkormányzati képviselő vonatkozásában hangsúlyozta, hogy 
senkit nem utasított megemlélkezésre, de nem is tiltott el a 
megemlékezéstől. „Az Ön megemlékező beszédét – ez volt dr. 
Pecsenye Erzsébet videoüzenete a Petőfi szobortól – is elismeréssel 
hallgattam meg…” – fogalmazott a polgármester.

Tájékoztatás
a COVID-19 vírussal kapcsolatos 

intézkedésekről

Kedves Látogatók!

A Szarvasi Arborétum nyitva tartása változatlan, fogadjuk 
látogatóinkat!

A zárt terek: Üvegház, Pepi gróf varázskunyhója kivételével  a 
kert látogatható.

Csoportos látogatóinkat fogadjuk a létszámkorlátozások 
figyelembevétele mellett. A szakvezetéseket – bejelentkezés 
alapján – biztosítani tudjuk látogatóink számára. 

Látogatásuk előtt vegyék figyelembe a kormányzati intéz-
kedéseket, rendeleteket! Tájékozódjanak!

https://koronavirus.gov.hu/#/
http://szarvas.hu/hirek/covid2019
A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében 

munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak az eszközök, 
táblák, padok, mosdók megfelelő tisztítására. A mosdóink 
antibakteriális kézfertőtlenítő szappannal vannak felszerelve.

Kérjük, a séta, közlekedés során tartsák a 1,5 – 2 méter  
távolságot, valamint a szükséges előírásoknak megfelelően 
járjanak el.

A maszk használata a kertben nem kötelező, de a jegypénztár, a 
bejárat előtt a rendeleteknek megfelelően 50 méteres körzetben 
kötelező előírás a maszk használata. A kertben saját döntés 
alapján mérlegeljék a használatát.

Kérjük látogatóinkat, hogy tervezett látogatásuk előtt 
mindenképpen tájékozódjanak honlapunkon, vagy Facebook 
oldalunkon az esetleges változásokról. További intézke-
déseinket ugyanitt közöljük.

2021. március 8.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának

Állásajánlatai
ovábbi információkért kérjük keresse a Békés Megyei TKormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát: 
Szarvas, Szabadság utca 25-27., telefon: (+36) 66/795-104, e-mail: 

szarvas.foglalkoztatas@bekes.gov.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Kedd: 8:00-12:00, Szerda: 8:00-12:00, Csütörtök: 8:00-
12:00 13:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00.

Beszerző

Biztosítási értékesítési 
tanácsadó

Egyéb műszaki foglalkozású

Építőipari segédmunkás

Épületgépészeti csőhálózat- és 
berendezés-szerelő

Fémfestő, fémmázoló

Fémmegmunkáló, 
felületkezelő gép kezelője

Fényező

Festő és mázoló

Humánerőgazdálkodási 
ügyintéző

Húsfeldolgozó

Intézményi takarító és kisegítő

Jogász, jogtanácsos

Karosszéria lakatos

Konyhai kisegítő (3)

Kőműves

Lakatos

Lángossütő

Matróz belvízi hajón

Mezőgazdasági technikus

Pék-cukrász (édesipari)

Pincér (3)

Szakács (3)

Tehenész műszakvezető

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr

Traktorvezető

Udvaros

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója
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A megyei védelmi bizottság 
vezetője kifejtette: több fronton 
és egyre gyorsuló ütemben zaj-
lik a koronavírus elleni véde-
kezés Békésben is. A járvány 
elleni küzdelemben a rendel-
kezésre álló leghatékonyabb 
fegyverünk a védőoltás és a 
kormány által meghozott intéz-
kedések maradéktalan betar-
tása. Büszke vagyok a Békés 
megyei orvosokra, egészség-
ügyi szakemberekre: emberfe-
letti munkát végeznek ebben a 
rendkívüli helyzetben, dereka-
san állják a sarat. Ezért köszönet 
és hála. Ugyanez igaz a hon-
védségre, a közigazgatásban 
dolgozókra, a rendvédelmi 
szervek és a védekezésben 
résztvevő társszervek munka-
társaira is. Az oltási munka-
csoport és a védelmi bizottság 
vezetőjeként rendszeresen e-
gyeztetek a háziorvosok, a kór-
házak és a mentőszolgálat veze-
tőivel is, valamennyi észszerű, 
építő, a gyakorlati munkát se-
gítő javaslatukat beépítjük a 
megyei végrehajtási tervbe. A 
járási hivatalok és a települési 
önkormányzatok is teszik a dol-
gukat, a helyén van, látható és 
cselekvőképes a magyar köz-
igazgatás ebben a nehéz idő-
szakban is – emelte ki a kor-
mánymegbízott.

Takács Árpád arról is beszá-
molt, hogy folyamatosan nő az 
oltakozási hajlandóság, megye-
szerte egyre többen regiszt-
rálnak és igénylik a védőoltást. 
Ezt igazolja az a tény is, hogy 
bővíteni kellett a megyei oltó-
pont-hálózatot és így immáron 
hat helyszínen: Békéscsabán, 
Gyulán, Orosházán, Szarvason, 
Szeghalom és Mezőkovács-
házán vehetik fel a vakcinát az 
oltásra regisztráltak, illetve 
egyre emelkedő tendenciáról 
számoltak be a háziorvosok is. 
Békés megyében is befe-
jeződött az idősotthonokban és 
a bentlakásos szociális intéz-
ményekben ellátottak és dolgo-
zók kampányszerű oltása, de az 

igények felmérését követően 
folyamatosan visszatérünk a 
korábban járványügyi kor-
látozások miatt még nem oltott 
létesítményekbe. Ugyancsak 
befejeződött az előzetesen 
regisztrált kórházi orvosok, e-
gészségügyi szakdolgozók ol-
tása is. Mivel továbbra is az 
idősek a legveszélyeztetet-
tebbek, ezért elsődleges célunk, 
hogy az ő oltásuk minél előbb 
megtörténjen. Az elmúlt hetek-
ben elkezdődött a szépkorúak 
első körös, illetve ismétlő oltása, 
de az előzetesen regisztrált, 80 
év feletti személyek oltása a 
megyében jelenleg is folya-
matos. Ugyancsak az elmúlt hét-
végén – a kórházi oltópontokon 
– Békésben is beoltották azokat, 
akiket egy héttel korábban SMS-
ben értesítettek. Szintén az 
elmúlt napokban, a megyében 
is elkezdődött a védekezésben 
résztvevő rendvédelmi szervek, 
illetve a törvényszéki és ügyész-
ségi dolgozók oltása is. A fo-
lyamatos oltakozásnak köszön-
hetően az átoltottság tekinte-
tében lakosságarányosan Ma-
gyarország a második legjobban 
teljesítő ország az Európai U-
nióban.

Békés megyében is vala-
mennyi, Magyarországon enge-
délyezett vakcinával oltanak és 
mindegyik biztonságos, haté-
kony. Aki bármelyik védőoltás 
ellen emel szót – az nem túlzás 
–, a jelen helyzetben emberi éle-
tekkel játszik – nyomatéko-
sította Takács Árpád. Éppen 
ezért arra kérem az oltásra re-
gisztráltakat, hogy az értesítést 
követően ne hezitáljanak, ne 
dőljenek be a politikai szirén-
hangoknak, hanem saját maguk 
és a környezetükben élők 
egészségének megóvása érde-
kében mihamarabb, minél töb-
ben éljenek az oltás lehetősé-
gével, mert a vakcina életeket 
menthet. A legjobb védőoltás a 
már felvett védőoltás és bárme-
lyik vakcina jobb, mint a koro-
navírus megbetegedéssel járó 

súlyos, esetleg halálos kimene-
telű szövődmény. Hetente jóval 
több mint tízezer ember ré-
szesül a védőoltásban a me-
gyében is, a beoltottak száma 
mára már meghaladja az ötven-

ezret – tette hozzá a kormány-
megbízott.

Békés Megyei Kormányhivatal
Fotó: Békés Megyei 

Kormányhivatal / Lehoczky 
Péter

Meghaladta az ötvenezret Békés megyében a 
beoltottak száma

Akoronavírus-járvány elleni küzdelemben a rendel-
kezésre álló leghatékonyabb fegyverünk a védő-
oltás és a kormány által meghozott intézkedések 

maradéktalan betartása. Valamennyi, Magyarországon 
használt vakcina biztonságos, hatékony és életeket ment-
het, ezért fontos, hogy minél többen éljenek az oltás lehe-
tőségével – hangsúlyozta Takács Árpád kormány-
megbízott.
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A teátrum görög eredetű szó: 
jelentése „néző hely”.

Vagyis olyasvalami, amit 
az ember azért látogat, 
hogy lásson valamit – 

valami különlegest. Nézőként 
részt vegyen valami olyas-
miben, ami nem mindennapos, 
ami élményt, tapasztalást, az 
együtt örülés nem gyakori él-
ményét nyújtja. A színház (azaz 
a teátrum) adjon örömöt, ka-
cagást, vagy akár valami olyas-
mit, melyhez a fáradt hétfők és a 
dolgos szerdák során csak nagy 
ritkán juthatunk hozzá: katar-
zist, megnyugvást, beteljesülést.

A Szarvasi Vízi Színház mind-
ezeken felül azonban ennél 
sokkal többet tartogat a közön-
ségének. Az évek során elérte 
azt, ami a „kőszínházak” sajátja: 
közösséget épített. Amikor az 
ember, azaz a néző a Vízi 
Színházba látogat, az esemény: 
a legszebb ruhánkat vesszük fel, 
kiöltözünk, ami önmagában is 
ünnep, és meglátogatjuk azt a 
helyet, ahová a szarvasi és kör-
nyékbeli közönség (és egyre 
többen a turisták, a határainkon 
túl élők is) örömmel járnak. 

Találkozunk réglátott ismerő-
sökkel, örülünk azoknak, akik-
kel amúgy csak hébe-hóba 
futnánk össze, és – ami talán a 
legfontosabb – együtt vagyunk. 
Együtt élünk át valamit, ami 
más, mint a szimpla hétköz-
napok. Sőt: több annál.

Ünnep. Közösségi élmény. Az 
elmúlt, előadásokkal teli nyarak 
már-már szerves és megszokott 
részévé lettek Szarvas város éle-
tének – az, hogy júniustól-
augusztusig esténként közel 
1000 fő élvezheti az élőzenés 
musicaleket, operetteket és a 
többszörösen díjazott prózákon 
át a táncszínházi előadásokat.

Ettől fosztott meg bennünket, 
a közösséget és a közönséget a 
pandémia. De örömmel jelent-
hetjük, hogy a terveink szerint, 
és a stáb legnagyobb igyekezete 
mellett ebben az évben ismét 
megnyitja kapuit a Vízi Színház. 
A hazánkban egyedülálló – a 
Körös holtágra épült – teátrum 
hangulatos mocsári ciprusok 
társaságában kezdi meg tizen-
egyedik nyári szezonját. Még-
hozzá nem is akárhogy: a szín-
ház június 18-án 20.30-kor 
nyitja kapuit a Nemzeti Szín-

ház: Körhinta c. előadásával. 
Augusztus 22-én kerül sor a 
díjkiosztó gálára, mely egy-
ben az évad végét is jelenti – 
de a közel három hónapos 
művészeti kavalkádban nem 
maradnak el a már megszokott 
előadások sem. Az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően eb-
ben az évben is a Teátrumi 
Társaság tagszínházai reper-
toárjából válogattuk a prog-
ramokat. Szerdánként gye-
rekelőadással örvendeztet-
jük meg a legkisebbeket; az 
elmúlt évhez hasonlóan ezen 
a nyáron is számtalan in-
gyenes műsort kínálunk a 

nagyérdeműnek. És aki hiá-
nyolna valami igen fontosat a 
felsorolásból, azt máris meg-
nyugtatjuk: a hőlégballon ter-
mészetesen idén is felszáll a 
Körös fölé, azaz ebben az évben 
sem maradnak a nézők a ki-
hagyhatatlan Monte Cristo 
grófja előadás nélkül.

Várjuk Önöket – reméljük, 
Önök is hasonlóan várnak 
ránk.

(Kérjük, figyeljék honla-
punkat, folyamatosan tájé-
koztatjuk Önöket arról, milyen 
előadásokat láthatnak 2021 
nyarán a Szarvasi Vízi Szín-
házban.)

Adamik Zsolt

A Szarvasi Vízi Színház nyitásra készül

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

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

Buszpályaudvar – Dohánybolt
Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

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

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

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

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok
Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája
Ezüstszőlő – Coop ABC
Csabacsűd – Coop ABC

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

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:
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Előzetes kényszergyógykezelés 
alá került a dévaványai 
emberölés kísérletének 

gyanúsítottja

Emberölés bűntettének kísérlete miatt az előzetes 
kényszergyógykezelését kezdeményezte a Békés 
Megyei Főügyészség annak a 84 éves dévaványai 

férfinak, aki 2021. március 18-án életveszélyes sérüléseket 
okozott szomszédjának.

Az eddigi adatok szerint az idős férfi 2021. március 18-án 10 
óra körül Dévaványán a szomszédját az utcán azzal a 
szándékkal, hogy őt megölje, oly módon bántalmazta, hogy a 
fekvő helyzetben lévő sértettet a kezében tartott kalapáccsal 
legalább 4 alkalommal fejen ütötte. A bántalmazás 
következtében a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az idős férfi büntethetőségét kóros elmeállapota kizárja, 
azonban tartani lehet attól, hogy szabadlábon hasonló, 
személy elleni erőszakos bűncselekményt követne el, illetve a 
megkísérelt bűncselekményt véghezvinné. Mivel megala-
pozottan feltehető, hogy kóros elmeállapota miatt a férfi 
kényszergyógykezelésének van helye, ezért a bűnismétlés 
megakadályozása érdekében a főügyészség indítványt tett az 
előzetes kényszergyógykezelés elrendelésére.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója legfeljebb 6 
hónapi időtartamra az előzetes kényszergyógykezelést 
elrendelte.

Ütköztek

Összeütközött egy furgon és egy személygépkocsi péntek délután 
a 44-es számú főúton, Cserkeszőlő és Tiszakürt között. A 
kunszentmártoni hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramta-
lanították.

* * *

Kigyulladt egy tanya

Egy hatvan négyzetméter alapterületű családi ház belső tere és 
tetőszerkezetének fele gyulladt ki múlt héten péntek délután 
Kunszentmártonnál, a Jaksori tanya térségében.

A lángok átterjedtek az épület mellett tárolt tárgyakra is. A 
kunszentmártoni és a szentesi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral, 
légzésvédelem mellett támadták a tüzet, eközben az épületből négy 
darab gázpalackot hoztak ki, melyek közül egyet hőhatás ért, ezt 
visszahűtötték. A beavatkozók az utómunkálatok során elbontották 
az instabil elemeket. A ház három lakóját az egyikük munkaadója 
szállásolta el.

* * *

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja 
egy dévaványai lakóházban

Még a múlt hét folyamán egy Barcéi utcai ingatlanban mértek 
gázkoncentrációt a tűzoltók. Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt 
riasztották a szeghalmi hivatásos tűzoltókat múlt hét kedden 
Dévaványára, egy Barcéi utcai lakóházhoz. A tűzoltók méréseket 
végeztek és kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben. A 
helyszínre érkeztek a mentők és a gázszolgáltató szakemberei is.

* * *

Baleset a 44-esen

Egy békésszentandrási lakos közlekedett személygépkocsival a 
44-es számú főúton Öcsöd felől Békésszentandrás irányába 2021. 
március 17-én 20 óra 45 perckor. Haladása során a gépkocsivezető 
lehaladt a menetiránya szerinti jobb oldali útpadkára, és az autóval 
az árokba borult. A baleset következtében – az elsődleges orvosi 
vélemény alapján – a sofőr könnyű sérülést szenvedett. 
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A„Nem adom fel” Alapít-
vány szervezésében is-
kolánkban 3 héten át 

találkozhatnak a pedagógia á-
gazatban tanuló diákok és a 
végzős szociális gondozó és á-
poló tanulóink fogyatékosság-
gal élő fiatalokkal, fiatal fel-
nőttekkel, akik sajátságos hely-
zetükről és életükről mesélve 
engednek bepillantást a min-
dennapjaik örömeibe és nehéz-
ségeibe.

A múlt héten a vaksággal való 
együttélésről kaptunk saját él-
ményű tapasztalatokat, ezen a 
héten mozgásukban korlátozott 
fiatalok engedtek betekintést a 
mindennapi életükbe, a har-
madik héten értelmi fogyatékos 
fiatalokkal fogunk találkozni.

A képen Paulik Ferenc, Fecó, 
aki megmutatta nekünk, hogy 
végtagok nélkül a fejét hasz-
nálva is milyen minőségi tevé-
kenységek végzésére lehet ké-
pes, aki nem adja fel. Ő képeket 
fest, kiállításai is vannak.

Az Alapítvány egyik célja, 
hogy a társadalom hátrányos 
helyzetű tagjai (fogyatékos 
személyek, tanulásban akadá-
lyozottak, szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok, időskorúak 
stb.) higgyenek abban, hogy 
szükség van a tehetségükre, és 
ha nem adják fel, képesek lehet-
nek a sikerre, az értékterem-
tésre.

Ezek az órák a lelkünkig ha-

tolnak, s nagyon sokat adnak 
diákjainknak érzelemben, véle-
kedésben, szemléletben, akik 
hivatásul választják az emberek-
kel való foglalkozást.

Reméljük, hogy ha lehetőség 
lesz rá a jövőben, akkor szemé-
lyesen is vendégül láthatjuk is-
kolánkban ezeket az érzéke-
nyítő, szemléletformáló trénin-
geket tartó fiatalokat!

S néhány gondolat és érzés az 
órákról:

„Az előadás nagyon megható 
és szívszorító, -melengető volt, 
hiszen nem mindenki tudná így 
elfogadni magát és így élni, 
célokat kitűzni maga elé. Nem 
adják fel. Próbálják az életet 

pozitívan élni, mindenben a jót 
és a szépet nézni, még ha nehéz 
is és ez kívülről nem is látszik. 
Tetszett az előadás és tanul-
ságos, hiszen ahogyan mondták 
az „5-ös lottót én már meg-
nyertem”, (ezt sosem fogom 
elfelejteni) és ennél több szá-
momra nem is kell, hiszen van 
egy szerető családom, nagyon jó 
barátaim. Minden jót és szépet 
kívánok a számukra! Mindig 
legyenek ilyen vidámak és 
pozitívak!” K.A. 11. C

„Nagyon tetszett ez az óra, 
ahogy elmesélték miféle nehéz-
ségeik is vannak. Sajnálom, 
hogy nem szemtől szembe hall-
gathattam ezt az órát, de így is 
nagyon tartalmas és érdekes 
volt. Örültem neki, hogy itt 
voltak, mert sok dologgal szem-
be felnyitották a szemem és 
örülök, hogy ezáltal nagyobb 

látó terem van erre a nehézségre 
is. Ösztönző és érdekes volt” Sz. 
Zs. 11. C

„Nagyon érdeklődve hallgat-
tam végig az előadást. Nagyon 
szimpatikusak voltak és ked-
vesek. Annak nagyon örültem, 
hogy elmondták, hogy hogyan 
tudnánk segíteni nekik, hogy ne 
gügyögjünk hozzájuk, meg ne is 
kiabáljunk, hanem normális 
hangon beszéljünk velük. Én 
most is sokat tanultam, meg 
érdekel is ez a téma, hogy ho-
gyan viselik el, mikor tudunk 
segíteni, mikor mondjuk. pél-
dául hogy vigyázzon az úttes-
ten, meg hogy segíted átkelni 
rajta és nem kiabálsz rá. Na-
gyon megérintett lelkileg is.” Sz. 
L. 12. C

Andrej Éva gyógypedagógus

Láss más szemmel!
On-line érzékenyítő órák a Székelyben

„Alázattal kell megállnunk a másik ember egyénisége, 
személyisége előtt, és el kell tudnunk fogadni azt, hogy az sok 
tekintetben „más” mint mi.” (Gyökössy Endre)

Tisztelt Szarvasi Polgárok!

ivatalunkat naponta többen is keresik arról érdeklődve, Hhogy milyen módon tudnak regisztrálni a koronavírus 

elleni oltásra. Erre a www.vakcinainfo.gov.hu inter-

netes kormányzati oldalon van elektronikus lehetőség, a sikeres 

regisztráció egyik feltétele pedig az e-mail cím megadása.

Mivel sok polgártársunk nem rendelkezik még e-mail címmel 

és az elektronikus postafiók létrehozásában támogatásra szo-

rulhat, ezért Polgármesteri Hivatalunk munkatársa, Rideg Éva 

szociális ügyintéző munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óra 

között, pénteken 8-13 óra között) segítséget nyújt Önöknek a re-

gisztrációhoz. Ezt a segítséget telefonon is lehet kérni.

Az elérhetőség:

Rideg Éva szociális ügyintéző, 

Szarvas, Polgármesteri Hivatal

telefon: 66/311-122, 105-ös mellék

Munkatársunk az adatok felvétele után létrehozza az Önök 
elektronikus postafiókját (e-mail címét), amelynek felhasz-
nálásával elvégzi az Önök regisztrációját a koronavírus elleni 
oltásra. 

A sikeres regisztrációval hivatalunk feladata véget ér, a 

későbbiekben már saját háziorvosuk keresi Önöket telefonon, 

további egyeztetés céljából az oltás felvétele előtt.

A regisztráció lebonyolítását követően az e-mail címet haladék-
talanul átadjuk Önöknek további használatra.

Szarvas, 2021. március 22.

Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
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Szóbanforgó műsorok
2021. március 26-31. között

zóbanforgó Önkormányzati tájékoztató műsor a SSzarvasi Televízió csatornáján, 2021. március 26-31. 
között. – Tájékoztatás első kézből.

Március 26. péntek:
06.00: Ismétlés

~14.00: Felvételről: Testületi döntések

Március 29. hétfő:
06.00 Ismétlés

18.00: Dr. Dósa Zsuzsa. Téma: Cervinus Teátrum

Március 30. kedd:
06.00: Ismétlés

18.00: Felvételről: Bíró Gyula címzetes egyetemi docens - Gál 
Ferenc Egyetem. Téma: Megjelent a módszertani füzet kör-
nyezetpedagógiai műhelyfoglalkozásokhoz; Óvoda fejlesztés; 
Félév zárása; II. félévi tervek; Aktualitások

Március 31. szerda:
06.00: Ismétlés

18.00: Babák Mihály polgármester. Téma: Aktualitások

A műsorok megosztásra kerülnek a Szarvasi Televízió Youtube 
oldalán, műsorainkat átveszi a Rádió Szarvas, valamint a Körös 
Televízió.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Adjon, hogy más is 
adhasson!

 
legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására Avagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 szá-
zalékát. Az szja 1+1%-áról idén is egészen május 20-

áig lehet rendelkezni. A támogatott szervezeteknek óriási 
segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a fel-
ajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás webes 
felületének kezdőoldalán is feltünteti a rendelkezés lehetőségét az 
adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető 
legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási kö-
zösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. 

A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon 
postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás 
részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „20EGYSZA” lapon május 
20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben 
ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával lehet.

A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is 
összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. 
Ebben az esetben legkésőbb 2021. május 10-éig lezárt borítékban 
kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot. A lezárt boríték 
ragasztott felületét a munkavállalónak saját kezűleg alá kell írnia. A 
munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen 
állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2021. május 
20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.  

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, 

amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai 
számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési 
előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvez-
ményezett megtalálható. 

A vallási közösségek számára szóló, formailag érvényes 
nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, 
amíg a felajánló újabb nyilatkozattal  nem jelöl meg egy másik 
vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A 
civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat 
számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente 
kell megtenni a felajánlást.

NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A.
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Ünnepi hulladékszállítási 
rend Szarvason

A DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkod
ási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoz-
tatja Önöket, hogy 
Szarvason,

- 2021. április 2-
án, naptárnak meg-
felelően, pénteken 
szállítják el kom-
munális (vegyes), a 
szelektív és a zöld-
hulladékot a cég munkatársai.

- Az I. körzetben 2021. április 2-án, pénteken lesz a kommunális 
(vegyes) és a zöldhulladék gyűjtés, 2021. április 5. hétfő helyett.

- Az V. körzetben 2021. április 6-án, kedden lesz a kommunális 
(vegyes) hulladékgyűjtés, 2021. április 5. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűj-
tőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Honvédelemért kitüntető 
cím Babák Mihálynak

Nemzeti ünnepünk alkalmából Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető 
Cím II. fokozatát adományozta Babák Mihálynak, 

Szarvas polgármesterének.

A kitüntetést dr. Varga Ferenc Attila ezredes, a Honvédelmi 
Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya főosztályvezetője a 
Békés Megyei Kormányhivatalban, az oltási munkacsoport csü-
törtöki ülését megelőzően nyújtotta át Babák Mihály pol-
gármesternek. Takács Árpád kormánymegbízott, a Békés Megyei 
Védelmi Bizottság elnöke a védelmi igazgatásban végzett 
tevékenysége elismeréséül emlékérmet és emléklapot ado-
mányozott Babák Mihálynak.

Babák Mihály 1998 óta, immáron hatodik ciklusa Szarvas 
polgármestere, a helyi képviselő-testületnek egyéni képviselőként 
megalakulása, 1990 óta tagja. 1998-2014 között országgyűlési 
képviselőként is dolgozott.  Polgármesterré választását követően 14 
esztendeig a Szarvasi Helyi Védelmi Bizottság elnökeként 
irányította a bizottság honvédelmi feladatait. 

Vezetésével Szarvas több alkalommal adott helyet a honvédelmi 
feladatok gyakorlásának. Rendszeres szervezője a doni áldozatok 
előtt tisztelgő rendezvényeknek, a szarvasi születésű Lengyel Béla 
altábornagy emlékének, örökségének elkötelezett ápolója.

Babák Mihály településvezetői munkásságát az elmúlt 23 
esztendőben – egyebek mellett – az Év polgármestere díjjal, 
Polgárokért díjjal, valamint a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
polgári tagozatával is elismerték.

Békés Megyei Kormányhivatal
Fotó: Békés Megyei Kormányhivatal/Lehoczky Péter,

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Erdélyi István kitüntetése
rdélyi István László, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. Enyugalmazott elnök-vezérigazgatója, tulajdonosa a hazai 
pulykatenyésztési, illetve -feldolgozási ágazat fejlesztése 

érdekében végzett több évtizedes, eredményes munkája 
elismeréseként vehette át nemzeti ünnepünk alkalmából a 
Magyar Arany Érdemkeresztet.

Sajtóközlemény
A járványhelyzet miatti új 

kihívásokhoz alkalmazkodva látta 
el feladatait a Békés Megyei 
Főügyészség a 2020. évben

Békés Megyei Főügyészségen az elhúzódó pan-Adémia miatt a szokásos tavaszi évértékelő össz-
ügyészi értekezletre nem kerül sor, azonban a 

szervezet 2020. évi tevékenységéről készült beszámolóban 
számot adtunk a nehézségek ellenére elért eredmé-
nyeinkről.

A 2020. év tavaszán kibontakozó koronavírus-járvány a tavalyi 

évben új kihívások elé állította az ügyészi szervezetet, így a Békés 

Megyei Főügyészséget is. A működőképesség fenntartása, a 

hatékonyság és időszerűség megőrzése mellett kiemelt cél volt a 

munkatársak egészségének védelme. Ezt a törekvést az új 

munkamódszerek alkalmazása, elsősorban a Legfőbb Ügyészség 

által biztosított feltételeknek köszönhetően az online munkavégzés 

lehetőségének megteremtése, annak folyamatos bővítése, valamint 

a rotációs munkarend bevezetése segítette. A kitűzött célokat az 

ügyészségi alkalmazottaktól szemléletváltást igénylő új munka-

feltételek mellett is sikerült megvalósítani.

A büntetőjogi szakterületen – élve a járványhelyzet miatt 

kiszélesített jogszabályi lehetőséggel – a megye ügyészi szervei a 

vádemelések során kiemelt figyelmet fordítottak a személyes 

jelenlétet nem igénylő eljárási forma minél szélesebb körű 

alkalmazására. Ennek eredményeként a tavalyi évben 15%-kal 

emelkedett a büntetővégzés meghozatalát célzó ügyészi 

indítványok száma. A bírósági eljárás minél gyorsabb befejezésének 

lehetőségét teremtették meg az országban legnagyobb arányban, az 

ügyek közel 30%-ában előterjesztett mértékes indítványok. Az 

eljárás gyorsítását célzó jogintézmények széles körű alkalmazásának 

köszönhetően a terheltek 50%-át meghaladóan fejeződött be a 

büntetőeljárás 1 éven belül. A megye ügyészi szerveinek 

váderedményessége 99,57%-ra emelkedett, ami az utóbbi 10 év 

legjobb eredménye.

A közjogi szakterületen a szabálysértési eljárásokhoz kapcsolódó 

ügyészi intézkedések száma közel duplájára, a környezetvédelmi 

ügyészi tevékenység körében tett intézkedések száma – a hatósági 

eljárások és a büntetőjogi felelősségre vonások megnövekedett 

számú kezdeményezésének eredményeként – a többszörösére 

emelkedett. A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet 

területén a járványhelyzet ellenére számos törvényességi 

célvizsgálat, és az általános ellenőrzéshez kapcsolódó eseti vizsgálat 

lefolytatására került sor.    

Gyula, 2021. március 16.
Dr. Berg Márta

mb. főügyész
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

Ötletesen oldod meg a fela-
dataidat, de szükséged is lesz 
az ügyességedre. Jobban be 
kell osztanod az idődet, na-
gyobb hatékonyságot kíván-
nak meg tőled a munkahe-
lyeden.  A magánéletedben 
arra vágynál, hogy sok közös 
szórakozást oszthass meg 
családtagjaiddal.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Végre lesz időd arra, hogy 

szorosabbra fűzd a munkakap-
csolataidat, sőt néhányból akár 
még barátság is lehet. A ma-
gánéletedben már eleged van 
a hétköznapok szürkeségéből, 
de egy ideig még nincs kilátás 
közös programokra kedvesed-
del. Dobd fel valamivel a han-
gulatot!

IKREK (05.21. - 06.21.)
Sok munkád akadhat, de ez 

nem gond számodra, hiszen 
tevékeny hangulatban vagy. 
Tudod, hogy értékes munkaerő 
vagy, és ettől jókedved kere-
kedik. A szerelemben csendes 
napok következnek, szinte alig 
találkoztok kedveseddel. Tedd 
tartalmassá az időt!

RÁK (06.22. - 07.22.)
Úgy érzed, hogy rohanássá 

vált az életed. Egy perc nyugtot 
sem hagynak neked a munka-
társaid, egészen jelentéktelen 
ügyekben is tőled várhatják az 
útmutatást. Most szerelmeddel 
is feszültebbé válik a kapcsola-
totok, hétköznapi kis nézetel-
térések miatt.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

Többet kell törődnöd a mun-
kakapcsolataiddal, aktuálissá 
válhat néhány tárgyalás is. E-
zek különösen fontosak lehet-
nek az előrejutásod szempont-
jából! A nap végére már semmi 
másra nem vágysz, csakis 
nyugalomra. Szerelmi életedre 
szinte semmi időd nem jut.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Nagy energiákkal látsz hozzá 

a munkáidnak, de ügyelned 
kellene az egészségedre is. 
Gondolnod kellene arra is, 
hogy legalább egy-két napot 
pihenhess. Különösen a pár-
kapcsolatodra fordíthatnál több 
gondot, hiszen kedvesed na-
gyon vágyik a társaságodra. Te 
is maximális elfogadásra és 
gyengédségre vágysz.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Szinte egy perc nyugtod sem 

lesz a munkahelyeden, minden 
nehézséget neked kell meg-
oldanod a munkahelyeden. A-
mikor elmerültél a saját mun-
kádban, akkor rögtön megje-
lenik valaki és megzavar. A ma-
gánéletedben apróságok miatt 
is felkaphatod a vizet.

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Most meg kell békülnöd az u-

nalmas feladatokkal, hiszen 
ezek lesznek napirenden. Az 
összes időrabló teendő a nya-
kadba zúdulhat. Nehéz napok 
elé nézel, szükség lesz az ösz-
szeszedettségedre. Amikor es-
ténként hazaérsz, már alig vá-
rod, hogy kedveseddel együtt 
legyél.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Több megbeszélésed lehet a 

napokban, s ez megköveteli 
tőled a nyitottságot, napra-
készséget. Ha nem alszod ki 
magad, akkor nem tudsz fris-
sen, hatékonyan részt venni a 
munkahelyi feladatokban! Pi-
hend ki magad, fel kell venned 
a gyorsabb tempót! Most a 
hangulatod változékonnyá vál-
hat, amihez kedvesed nehezen 
alkalmazkodik!

BAK (12.22. - 01.20.)
Sok a munkád, eleged is le-

het a hajtásból.  Mégsem te-
heted meg, hogy szabadságot 
veszel ki, hiszen számítanak 
rád. Szerencsére az energi-
kusságod is megvan a többlet-
munkákhoz, így szokás szerint 
jól teljesítesz. A magánéleted-
ben csendes hétköznapokra 
vágysz.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Általában nincs időd arra, 

hogy a kapcsolataiddal törődj. 
Most azonban eljött az ideje 
annak, hogy jobban odafigyelj 
a munkatársaidra! A magán-
életedben nagyon szenvedé-
lyes vagy, ami tetszik kedve-
sednek.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Annyi munkád lesz a napokban, 

hogy segítségre lehet szükséged. 
Megtörténhet, hogy neked is át 
kell vállalnod valamennyit a töb-
biek munkájából. A legjobb, ha 
közösen, - csapatmunkában – 
oldjátok meg a feladatokat. A 
magánéletedben kitörnél a szürke 
hétköznapokból. Ideje már közös 
programokat szerveznetek, ked-
veseddel!l.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Március 26-tól április 1-igMárcius 26-tól április 1-igMárcius 26-tól április 1-ig

1945. március 26-án hunyt el David Lloyd George brit 
politikus, 1916–22-ig a Brit Birodalom hadügyminisztere, 
miniszterelnöke.

1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen 
gépészmérnök, a fizikai Nobel-díj első kitüntetettje 1901-
ben, a róla elnevezett röntgensugárzás felfedezője.

1871. március 27-én, Lübeckben megszületett Heinrich 
Mann († Santa Monica, Kalifornia, 1950. március 11.) német 
író, Thomas Mann bátyja.

1896. március 28-án, Orosziban megszületett id. Antall 
József († Budapest, 1974. július 24.) jogász, államtitkár, 
politikus (Független Kisgazda Párt). 1945–1953 között 
parlamenti képviselő, 1945–46-ban újjáépítési miniszter, 
Antall József miniszterelnök apja.

1946. március 28-án a csehszlovák Ideiglenes Nemzetgyűlés 
megszavazta az Elnöki Dekrétumokat (Beneš-dekrétumok), 
melyek így az ország jogrendjének részévé váltak.

1985. március 28-án hunyt el Marc Chagall orosz–zsidó 
származású honosított francia festőművész, a modern 
festészet kiemelkedő alakja.

1821. március 29-én, Kapuváron megszületett Lumniczer 
Sándor († Budapest, 1892. január 30.) sebész, egyetemi 
tanár, főrendiházi tag. Nevét egy sebészi segédeszköz, a 
Lumniczer-fogó is őrzi.

1896. március 29-én, Sárospatakon megszületett Trócsányi 
György († Budapest, 1973. július 5.) könyvtáros, társada-
lomtudományi szakíró, műfordító.

1945. március 29-én hunyt el Serédi Jusztinián bencés 
szerzetes, tudós, egyházjogász, érsek, bíboros, herceg-
prímás, a magyar katolikus egyház vezetője 1927 és 1945 
között, 1933-tól 1945-ig a Szent István Akadémia elnöke.

1946. március 29-én megalakult a Magyar–Szovjet Polgári 
Légiforgalmi Részvénytársaság, röviden Maszovlet, a Malév 
jogelődje.

1971. március 29-én, Budapesten elhunyt Kiss Manyi (szül. 
Kiss Margit, Magyarlóna, 1911. március 12.) Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló 
művész.

1746. március 30-án, Zaragozában megszületett Francisco 
José de Goya y Lucientes († Bordeaux, 1828. április 16.) 
spanyol festő és grafikus.

1867. március 30-án az USA megvásárolta Alaszkát Orosz-
országtól.

1966. március 30-án Franciaország kilépett a NATO-ból.

1596. március 31-én, Franciaországban megszületett René 
Descartes († Stockholm, 1650. február 11.) filozófus, 
természetkutató és matematikus.

1621. március 31-én, Madridban elhunyt III. (Jámbor) Fülöp 
(szül. Madrid, 1578. április 14.) spanyol király (ural-
kodásának kezdete 1598. szeptember 13.).

1889. március 31-én került sor az Eiffel-torony hivatalos 
megnyitójára.

1420. április 1-jén született I. György (1420–1471) cseh 
király, Csehország egyetlen huszita királya.

1939. április 1-jén ért véget a második világháborút 
megelőző, jelentős európai katonai konfliktus, a spanyol 
polgárháború, melyben az ibériai ország nacionalista és köz-
társaságpárti erői csaptak össze. A nacionalisták győzelmét 
követően kezdetét vette Francisco Franco tábornok 
spanyolországi diktatúrája.

1979. április 1-jén kikiáltották az Iráni Iszlám Köztársaságot.



14 2021. március 26.

SPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓSPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓSPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓ

Labdarúgás

Megnyertük a Gyula elleni 
rangadót

Amegyei első osztályú bajnokság 4. fordulójában 
Gyulán léptünk pályára. Két hét után játszhattunk 
újra, mivel az elmúlt heti, Dévaványa elleni mecs-

csünk halasztásra került az életünk részévé vált vírus 
miatt. Gyulára a közeli, és a régmúltban sem nyerni jár-
tunk, most sem mi számítottunk esélyesnek, de a két csa-
pat tabellán elfoglalt pozíciója szoros, kiélezett csatát í-
gért.

16. perc: Pilán lőtt oldalhálót 13 méterről.

28. perc: Sindel fordulásból leadott lövése szintén az oldalhálóba 
vágódott.

34. perc: Kiri B. szabadrúgását követően Styecz fejelt középre 
Bány lábára , ahonnan a hálóba került ugyan a labda, de leshelyzet 
miatt gól nem lett belőle.

47. perc: Nagy G. lövése után Kasik mentett a berobbanó Bozsó M. 
elől.

61. perc: Kiri B. oldalszabadrúgását követően Polonszki fejjel té-
vesztette el a kaput.

64. perc: Oláh öklözött ki röviden egy beadást, majd átesett az 
egyik védőjén, Zima igyekezett kihasználni az adódó alkalmat, de 
18 méterről a felső lécre emelt, ahonnan a mezőnybe hullott a labda.

78. perc: Styecz mellel játszott Furár elé, aki védők között agilisan 
betört a tizenhatoson belülre, majd kissé kisodródva jobbról kapura 
lőtt, a gólba tartó labdát pedig Zima fél méterről gólvonalon túlra se-
gítette. 0-1.

86. perc: Nagy G. beadását Zsömbörgi közelről csúsztatta kapu 
mellé.

88. perc: Nagy G. ezúttal szögletet rúghatott középre, ahol Nagy S. 
árván fejelhetett négy méterről, a gólvonalon helyezkedő Deli 
viszont kirúgta a játékszert.

Jó iramban kezdődött a találkozó, de a kapusoknak sokáig nem a-
kadt komolyabb védeni valójuk, a két hasonló képességű csapat jól 
megszervezte védelmét, a támadásért felelős csapatrészek tagjai az 
utolsó passzokat rendre elrontották, így mezőnyben gyűrték 
egymást a csapatok. A félidő végéhez közeledve, ugyan a gyulai ka-
puba került a labda Bány révén, de Zahorán játékvezető a vélhetően 
jogos les miatt, nem adta meg a találatot. A második játékrész elején 
még a hazaiak előtt adódott egy nagy helyzet, de azután a mi 
perceink következtek, veszélyesebbé kezdett válni a játékunk, két 
nagy helyzetet is eltékozoltunk, majd jött a várva várt gól, ami éb-
resztőt fújt a hazaiaknak akik érezvén a bajt, mindent elkövettek 
legalább az egyenlítés érdekében, ami sikerülhetett is volna, ha a két 
ordító lehetőségük közül valamelyik beakad. Hála Istennek nem ez 
történt, kibekkeltük a hátra lévő szűk negyedórát, így jutva fontos 
pontokhoz. Meg kell dicsérni a fiúkat, mert végig nagy akarással, fe-
gyelmezetten tették a dolgukat, ennek köszönhetjük a győzelmet, e-
zen a napon ezen erények emeltek minket a Gyula fölé. Jövő szom-
baton a Szeghalom csapatával mérkőzünk meg, hazai környe-
zetben.

Clean Way-Gyulai TFC – Szarvasi FC ‘1905’ 0-1 (0-0).

Gyula, id. Christián László Városi Sporttelep – zárt kapuk 
mögött. Játékvezető: Zahorán János (Jakab J., Kovács K.)

Gyula: Oláh Z. – Nagy S., Zsömbörgi M., Szabó Cs., Kukla Zs., 
Repisky D., Nagy G., Bagyinszki A. (Barthalos D.), Patkás G. 
(Jimoh D.), Pilán R. (Kovács Zs.), Bozsó M. Vezetőedző: 
Szentléleki Béla.

Szarvas: Kasik V. – Kiri M. (Szikora M.), Bány I. B., Polonszki 

P., Kiri B., Bozsó L. (Mojzsis M.), Deli L., Zima D., Sindel R. 
(Varga I.), Furár R., Styecz M. (Moleri R.). Vezetőedző: ifj. 
Somogyi János.

Gólszerző: Zima D. 78'

Edzői nyilatkozatok:

Szentléleki Béla:

– Egy döntetlenszagú mérkőzésen a második félidei gólra törő 
játékával megérdemelten győzött a szarvasi csapat.

ifj. Somogyi János:

– Nehéz helyzetünk ellenére óriási szívvel és még jól is játszva 
győ-zedelmeskedtünk az erős gyulai csapat ellen, megérdemelten.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Birkózás

Szarvasi birkózók a kadet 
válogatottban

Március 8-tól 13-ig a szabadfogású kadet birkózó 
válogatott nemzetközi edzőtáborban készült a 
jövőbeni megmérettetésekre. Az edzőtábor hely-

színeként a Dunavarsányi olimpiai edzőközpont szolgált. 
A Szarvasi Birkózó Egyesület is érdekelt ebben a táborban 
két birkózó révén.

Tóth Patrik és Hajduch Nándor kapott meghívást és a válogatott 
tagjaként készültek a külföldi csapatokkal együtt, hogy a 
közeljövőben megrendezett versenyeken a lehető legjobban 
szerepeljenek. Természetesen szigorú szabályok mellett lehet ilyen 
táborban részt venni, ilyen például a tesztelés és a tábor 
elhagyásának a tilalma. Megérkezésükkor tesztelésen esett át 
mindenki és egy lezárt táborban edzettek, hogy elkerüljék a fertőzés 
veszélyét. Mindenképp öröm, hogy a Magyar Birkózó Szövetség a 
pandémia idején is törődik a versenyszerűen sportoló fiatal 
gyerekekkel és szigorú szabályok bevezetésével megszervez egy 
nemzetközi válogatott tábort, hogy fejlődjenek.

Személy szerint bízom benne, hogy az oltások hatására végre 
nyitni tud az ország és ha nem is teljesen , de részlegesen vissza tér-
hetünk a nemzetközi versenyekhez és edzőtáborokhoz klubszinten 
is.

Sükösd Attila
SZBE elnöke
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Megjöttek az első gólyák a 
Körös-Maros Nemzeti 

Parkba
egalább hét gólya már biztosan visszatért a Körös-LMaros Nemzeti Park tájaira. A hagyomány szerint 
Sándor napkor, azaz március 18-án többségüknek itt 

kellene lenniük, az időjárás azonban most cseppet sem 
kedvez nekik.

Az első visszatérő gólyát március 9-én, Biharugrán figyelték meg 
Igazgatóságunk munkatársai. Néhány nappal később Békéscsabán, 
Dévaványán és Szeghalmon is feltűnt egy, Szarvason pedig két 
példány. Március 16-án, Kardoskúton szintén megjelent egy fehér 
gólya.

Minden bizonnyal a hideg idő tartja vissza a gólyákat, az erős 
északi szél, a hideg, fagyos éjszakák nem vonzóak számukra. 
Ráadásul a hűvös időben még a táplálékállatok sem annyira aktívak. 
Tavaly 286 pár gólya költött Békés megyében, bízunk benne, hogy 
idén mindannyian visszatérnek hozzánk.

Igazgatóságunk az áramszolgáltatókkal karöltve idén is 
gondoskodott arról, hogy a visszatérő gólyákat megfelelő fészkek 
fogadják. Március 10-ig számos helyszínen végeztünk fészek-
magasítást az MVM Démász Áramhálózati Kft. közreműködésével, 
biztonságos otthont teremtve ezzel a madaraknak. A Kígyós-Ugrai 
Tájegységen összesen tíz fészek került magasítóra, Dobozon, 
Muronyban, Dombiratoson és Gyulaváriban egy-egy, Sarkad-
keresztúron kettő, Kétegyházán pedig négy. Három további fészken 
pedig karbantartást végeztünk, mivel különböző okok miatt 
tönkrementek (Gyulaváriban, Mezőberényben és Gyulán).

A Kardoskúti Tájegységben ugyancsak az MVM Démász 
Áramhálózati Kft. közreműködésével Csongrád és Békés megyében 
5 gólyafészket helyeztünk magasítóra: hármat Szentesen, egyet 
Fábiánsebestyénben és egyet Székkutason. Emellett Szentesen egy 
fészekjavítást is végeztünk. Szintén Szentesen az áramszolgáltató 
egy transzformátor állomást madárbaráttá alakított. A tetejére 
kiülőket helyeztek, amelyeken biztonságosan pihenhetnek a 
gólyák, a közeli vezetékszakaszokat pedig leszigetelték.

Körösladányban ugyancsak az MVM Démász Áramhálózati Kft 
segítségével két fészekigazítás és egy fészektartó-csere történt.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közreműködésével 
Dévaványán egy új fészket helyeztünk ki, Szeghalmon három 
helyszínen volt fészekigazítás, egy esetben pedig oszlopcsere 
történt, így a fészket az új villanyoszlopra helyezték át. 
Füzesgyarmaton egy, Bucsán négy fészek esetében volt szükség 
javításra, igazításra, a fészekalapanyag megnyesésére.

További fészekigazításokat, javításokat végeztünk a Makói 
Tájegységben is, Tótkomlóson és Magyarcsanádon, valamint 
Nagyéren 3 gólyafészket helyeztünk magasítóra.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága

Ebzárlat és legeltetési 
tilalom

Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmi-Aszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatás-
körben eljáró hatóság a rókák veszettségének 

megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán 
állat-járványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és 
Békésszentandrás kivételével Békés megye teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan 2021. március 
hónap 27. napjától kezdődően 2021. április hónap 16. 
napjáig bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 
el.

Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:

1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg 
megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-
vakcinával ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák 
elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan 
ki nem szökhetnek.

2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes 
veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és 
engedélyével szabad kivinni.

3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni.

4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 
vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, 
valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a 
korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, 
kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje 
alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá 
kell helyezni.

7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, 
sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a 
népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.
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Megfejtéseiket 2021. április 1-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Március 19.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Potyka bácsi nagyon lefogyott az utóbbi időben.” 

Nyertesünk: Sztricskó János. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Sztrapacska
Hozzávalók 4 személyre: 80 

dkg krumpli, 20 dkg juhtúró, 
10 dkg füstölt szalonna, 2 
tojássárgája, 1 dl tejföl, 2 
evőkanál liszt, 2 evőkanál 
zsír, só.

A megtisztított, megmosott 
krumplit megfőzzük, majd áttör-
jük. Tojássárgájával, zsírral és 
annyi liszttel, amennyit felvesz, 
jól összedolgozzuk. A masszából 
forrásban lévő vízbe galuskákat 
szaggatunk, és addig főzzük, míg 
az összes a felszínre jön. A 
szalonnát kockákra vágjuk, és a 
zsírban megpirítjuk. A szalonna-
tepertőt kivesszük, és a galuskát 
összekeverjük a zsírral. Rámor-
zsoljuk a juhtúrót, tejföllel meg-
locsoljuk, tetejére szórjuk a te-
pertőt, és forrón tálaljuk.

Egy orosz üzembe ellenőrzés 
érkezik Moszkvából, az ellen-
őrzés vezetője kérdi az egyik 
munkást:

- Na, tovarics, ha megiszik 
maga fél deci vodkát, tud azért 
még dolgozni?

A munkás erre, hogy miért ne, 
persze, hogy tudok még azért 
dolgozni.

- És ha megiszik fél literrel?

- Tudok még akkor is.

- És ha megissza az egész 
üveget?

- Miért, most talán nem dol-
gozom?

* * *

Egy férfi mondja a barátjának 
tűnődve:

- Ha az a kis bajusz nem lenne, 
pont úgy néznél ki mint az 
anyósom...

- Nincs is bajuszom!

- De neki van...

* * *

Strandon a feleség a férjének:

- Képzeld drágám, majdnem 
belefulladtam a medencébe! Az 
úszómester mentett ki.

- Tudom, az előbb volt itt 
bocsánatot kérni.
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