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Hulladékégetéssel 
kapcsolatos tájékoztató

z Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) ABM rendelet 225. §-a értelmében: „Ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növényter-

mesztéssel összefüggésben és a belterület, valamint a külterületen 
lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos.” A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzgyújtási 
tilalom helyett Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a környezetvédelemről szóló 38/2000. (XI.16.) önkor-
mányzati rendelete alábbi rendelkezései érvényesek:

! A kerti hulladék ártalmatlanítása elősorban komposztálással 
történhet.

! Kerti hulladékot indokolt esetben, légszáraz (elszáradt) ál-
lapotban és megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén le-
het égetni 10.00 - 18.00 óra közötti időszakban. 

! Tilos az égetés az országos tűzgyújtási tilalom idején, vasárnap 
és ünnepnapokon, továbbá, ha az a közlekedés biztonságát 
bármilyen módon veszélyeztetné. 

! Égetni csak megfelelően kialakított helyen a vagyoni és 
személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. 

! A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni.

! A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható.

! A hulladék égetését végző személynek ügyelnie kell arra, hogy 
az égetésből parázs őrizetlenül ne maradjon. 

! Az égetést követően a parazsat vízzel, földtakarással vagy 
egyéb hatásos módon el kell oltani. 

! Félig elégett, illetve el nem égett égéstermék, égetési maradék 
eltávolításáról, elhelyezéséről az égetést végző személy kö-
teles gondoskodni, akár közterületen, akár magánterületen 
végzi az égetést. 

! Közterületen csak a közterület gondozásával megbízott gaz-
dálkodó szervezet végezhet égetést.

A levegő tisztaságának, ezáltal az egészséges életfeltételek bizto-
sításának érdekében a fűtőberendezésekben, különösen a ház-
tartási tüzelőberendezésekben csak olyan tüzelőanyagot lehet é-
getni, mely káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen 
gumi, műanyag, kezelt fa, vegyszer stb.) nem tartalmaz. Ilyen tü-
zelőanyagok a papír és a kezeletlen faanyagok. A hulladékok elé-
getésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem 
megfelelő körülmények között az égetés során keletkező lég-
szennyező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon köz-
vetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget, illetve jelen-
tősen csökkentik a tüzelőberendezés élettartalmát. Ezért Magyar-
országon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberen-
dezésben történő égetése több mint 15 éve tilos.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

COVID-19 Szarvas
2021. április 1-7. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahét alatt 153 mintavételt kértek, amiból 79 már biztosan 
pozitív lett, megérkezett az eredménye. Több eredményt 

még várnak.
Jelenleg 10 személy van kórházban, az elmúlt hét óta pedig 

többen hazajöttek onnan.
2 szarvasi lakos sajnos elhunyt.
A gyermekorvosok 13 alkalommal kértek mintavételt, amiből 

eddig 5 lett pozitív, több eredményt még várnak.
A védőoltások beadása folyamatos, ugyanakkor a háziorvosok 

nyomatékosan arran kérnek mindenkit, hogy a védőoltás be-
adására akár az elsőt, akár a másodikat kapja valaki, min-
denképpen hozzák, vagy ha oltópontra mennek, vigyék ma-
gukkal az emberek a beleegyező nyilatkozatot, ami jelentősen 
felgyorsítja a folyamatot és segíti az egészségügy munkáját.

Ennek hiányában az oltás nem adható be!
Aki elveszítette a nyomtatványt, az vagy a polgármesteri hivatal 

portáján eléri, vagy az internetről le tudja azt tölteni.
Háziorvosaink arról is tájékoztattak, hogy nagy a leterhelt-

ségük a többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de 
egyelőre még győzik energiával. Jelenleg a polgármesteri hivatal 
egy munkatársa segíti az adminisztrációs feladatokat.

Az elmúlt hétnek a végén jelentős számú oltást adtak be, az ün-
nepek alatt ők nem oltottak, nem kaptak oltóanyagot, de sok 
embert küldtek – a központi kérésnek megfelelően – oltó-
pontokra.

Tudomásunk szerint azok a szarvasi pedagógusok, akik 
regisztráltak, mindannyian megkapták a védőoltás első részét az 
elmúlt négy napban.

Szarvas, 2021. április 7.
Petneházi Andrea

A Szarvas és Vidéke Hetilap A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható aés kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.kultura/helyi-media oldalról.

A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.
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Boldog Névnapot!

Április 16-án Csongor

Április 17-én Rudolf

Április 18-án Andrea

Április 19-én Emma

Április 20-án Tivadar

Április 21-én Konrád

Április 22-én Csilla, Noémi

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Április 16-án

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

Április 17-én
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 12:00-20:00

Április 18-án
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 09:00-19:00

Április 19-től 22-ig
Borostyán Gyógyszertár

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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meg az életét.”

„
- Anatole France -
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Tekintettel az időközben 
kihirdetett egészségügyi ve-
szélyhelyzetre, ezt már írásos 
formában véleményezték kép-
viselőink és második fordulós 
tárgyalásra alkalmasnak tar-
tották. Az első fordulóra készült 
tervezetet 2021. január 21-én 
mutatta be a város közössé-
gének Babák Mihály polgár-
mester és dr. Melis János cím-
zetes főjegyző. A szükséges 
korrekciókat követően a má-
sodik fordulóra február 18-án 
került sor, ugyancsak képviselői 
véleményeztetést és javaslat-
tételt követően. Tekintettel arra, 
hogy a második fordulós ter-
vezetben a bevételi oldalon 
olyan ingatlan-eladásból szár-
mazó tétel is megjelent, amely 
bizonytalanságot hordozott ma-
gában, a polgármester a költ-
ségvetés-tervezet újbóli átdol-
gozására utasította az előké-
szítőket. A szükséges módo-
sítások megtörténtek, így az 
elfogadásra váró költségvetés-
tervezet megjelenhetett váro-
sunk hivatalos honlapján, ahol 
minden érdeklődő számára 
nem csak hozzáférhetővé, de 
véleményezhetővé is tettük. Ez 
utóbbi megoldás váltotta ki azt a 
közmeghallgatást, amely Szar-
vason az elmúlt több mint húsz 
évben mindig megelőzte a 
tárgyévi költségvetésünk elfo-
gadását. 

Szarvas 2021. évi költség-
vetését tartalmazó rendeletet 
végül, széleskörű véleményez-
tetést követően 2021. március 4-
én fogadta el városunk pol-
gármestere nyilvános közvetítés 
keretében, 4.568.490.000,-Ft fő-
összeggel. 

A költségvetés 
bevételi oldalának főbb 

elemei a következők

Az állam által az önkor-

mányzat működéséhez nyújtott 
támogatásokat a költségvetési 
törvény alapján 1.199.591 eFt 
összegben terveztük. Az egyéb 
működési célú támogatások ro-
vatában 229.482 eFt szerepel 
(pl. közfoglalkoztatási prog-
ramok, Biztos Kezdet Gyermek-
ház, mezőőri szolgáltatás állami 
támogatása stb.). Egyéb felhal-
mozási célú támogatások kere-
tében 282.519 eFt-ot terveztünk 
bevételként (benne a kerékpár-
utak építésére, a Szent Klára 
Gyógyfürdő fejlesztésére illetve 
a külterületi utak felújítására 
nyert pályázati támogatások-
kal). Közhatalmi bevételeink 
(ezek a helyi adók, illetékek) 
előirányzata 405.150 eFt. A mű-
ködési bevételeink terve 402.060 
eFt (itt találhatók önkormányza-
tunk tulajdonosi bevételei, az 
intézmények működési bevé-
telei, egyes beruházások általá-
nos forgalmi adójának vissza-
igényléséből származó bevéte-
lek). Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök cím alatt 33.836 
eFt-ot terveztünk (más szerve-
zetek pályázataihoz korábban 
az önkormányzat által nyújtott 
támogatások visszatérülése, pl. 
a Szarvasi KOMÉP Nkft., a 
Szarvasi Jégkorong Egyesület 
vagy a Szarvas Kóbor és Elve-
szett Kutyáiért Egyesület vissza-
fizetései). Pénzforgalom nélküli 
bevétel előirányzata 2.013.970 
eFt, (ez a 2020. évi pénzma-
radvány elszámolása és terve-
zése). Felhalmozási bevételek 
(értve itt önkormányzati vagyon 
értékesítését is) nem kerültek 
tervezésre.

Költségvetésünk 
kiadási oldalának 
rövid bemutatása

Személyi juttatásokra és a 
hozzájuk kapcsolódó közter-
hekre (illetmények, munka-

bérek, közfoglalkoztatási bérek, 
azok járulékai és a szociális 
hozzájárulás összege) összesen 
1.079.734 eFt kiadást tervez-
tünk. A 2021. évi dologi kiadá-
sok előirányzata 806.435 eFt (az 
önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal és az intézmények mű-
ködéséhez kapcsolódó dologi 
költségek kerülnek itt terve-
zésre). Az ellátottak pénzbeli 
juttatására (szociális támoga-
tások, segélyek stb.) 32.404 eFt-
ot terveztünk. Fejlesztési tar-
talékot 494.566 eFt összegben 
terveztünk a 2020. évi marad-
vány és a pályázati visszaté-
rülések terhére. A működési 
tartalékunk előirányzata 19.760 
eFt. Felhalmozási célú hitelünk 
törlesztésére (korábbi pályáza-
tok megvalósításához felvett hi-
tel ez) 44.902 eFt került terve-
zésre. 

Három kiadási fejezetünket 
kissé bővebben is bemutatjuk: 

- az egyéb működési kia-
dásaink előirányzata 854.205 
eFt. Ez a jelentős tétel magában 
foglalja a szolidaritási hozzá-
járulás 122.712 eFt-os összegét, 
a kistérségi társulásnak nyúj-
tandó 314.595 eFt támogatást, a 
két nemzetiségi önkormányzat 
támogatását 4.574 eFt összeg-
ben, az ifjúsági és sportfela-
datok ellátására 28.00o eFt 
került tervezésre, a Polgárőrség 
és a civil szervezetek részére 
pedig együttesen 6.2oo eFt 
támogatást terveztünk. Gaz-
dasági társaságaink közül a KO-
MÉP Nkft. által ellátott köz-
feladatok el lenértékeként 
143.417 eFt-ot, a Cervinus 
Teátrum Nkft. részére 69.80o 
eFt-ot, a Gyógy-Termál Kft. 
működéi támogatására pedig 
44.00o eFt-ot terveztünk. A 
Gyermekélelmezési Nkft. mű-
ködéséhez 17.000 eFt támo-
gatást tervezünk nyújtani a 
vírushelyzet miatt kialakult 
likviditási gondjai kezelése cél-
jából. A most alapított Turisz-
tikai és Városmarketing Kft. mű-
ködéséhez 12.000 eFt támoga-
tást terveztünk. 

- Beruházásaink előirányzata 
403.103 eFt, a felújításoké pedig 
771.925 eFt. A beruházások 

között itt kerültek tervezésre a 
kerékpárút építéshez (121.245 
eFt), a Pavilonnal kapcsolatban 
36.319 eFt, a Zöld Város 
projekttel kapcsolatban 127.559 
eFt, a fürdőfejlesztéshez kap-
csolódóan 66.040 eFt, a Vízi 
Színház engedélyével és kiviteli 
terveivel kapcsolatban pedig 
6.096 eFt összegű kiadások, e-
zen túl néhány kisebb értékű 
tárgyi eszköz beszerzés, könyv-
tári könyv beszerzés. A felújí-
tások előirányzatai között sze-
repel a kerékpárút fejlesztés 
119.709 eFt-os, a Pavilon 
272.361 eFt-os, a Zöld Város 
projekt 254.963 eFt-os előirány-
zata mellett az ivóvízvezetékek 
rekonstrukciójára tervezett 
45.000 eFt, a Jókai utca felú-
jítására tervezett 61.538 eFt, a 
bérlakások felújítására 11.000 
eFt és egy humán szolgáltatások 
fejlesztéséről szóló EFOP-pá-
lyázat megvalósításához terve-
zett 7.205 eFt-os előirányzat. 

- A fejlesztési tartalék 494.566 
eFt összegű előirányzata tar-
talmazza többek között a la-
kossági hozzájárulással meg-
valósuló út- és járdaépítések ön-
kormányzati hozzájárulásának 
összegét és valamennyi folya-
matban lévő vagy megvalósítás 
előtt álló pályázatunkhoz szük-
séges önkormányzati forrás 
összegét, ezeket a 2021. évi 
költségvetési rendeletünk 3.1./a 
számú melléklete teljes részle-
tességgel mutatja be.

A kihirdetett költségvetési ren-
deletet minden érdeklődő meg-
találhatja a város honlapján 
(www.szarvas.hu, Közérdekű - 
Önkormányzati Jogtár) 

Alappal bízunk abban, hogy a 
vírushelyzet okozta nehézségek 
ellenére gondos és takarékos 
gazdálkodás mellett bizton-
sággal elláthatjuk feladatainkat 
és folytatódhat városunk fejlő-
dése 2021-ben is. 

Szarvas, 2021. március 23. 

Babák Mihály polgármester

dr. Melis János címzetes főjegyző

Több mint négy és fél milliárd forintról indul 
városunk 2021. évi költségvetése

Ez évi költségvetésünk tervezési folyamata még 
tavaly ősszel elindult: az elkészült koncepciót tes-
tületünk a 2020. évi ülésén elfogadta. A koncepció 

alapján, a költségvetési szervekkel és gazdasági társa-
ságaink vezetésével egyeztetve elkészült a 2021. évi 
költségvetésünk első tervezete.
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Munkaterület átadás

Április 6-án a Magyar Közút Zrt. átadta a Swietelsky Magyarország 
Kft. részére a 4401. j. Szarvas-Szentes összekötő út 0+820 – 5+280 
km közötti szakasz felújítását képező munkaterületet.

* * *

Útjára indult a Vállalkozz 
Szarvas! meetup sorozat

Április 8-án Szécsi Attila, a Szellemi Inkubátorház és Tudás-
központ menedzsere útjára indította a címben jelzett sorozatot, 
melynek további alkalmaira a tervek szerint havi egy alkalommal 
kerülhet sor. A sorozat a fiatal szarvasi vállalkozók vállalkozás-
indítását illetve a meglévő cégek szakmai támogatását szolgálja.

* * *

Tiszteletdíjak

Április elsejei határidővel az Önkormányzat átutalt 1 millió 943 
ezer 74 forint összegben az esedékes képviselői és bizottsági tagi 
tiszteletdíjakat.

* * *

Üdvözlet Kínából

A közelmúltban Xioaogang Wuxi kínai testvérváros polgármester 
üdvözlő levelet küldött Babák Mihály polgármesternek. A levélben 
egyebek között reményét fejezte ki a kölcsönösségen alapuló közös 
munka elvégzésére a turisztikai, kulturális és egyéb területeken. 

* * *

Segítségkérés a rendőrségtől

A Húsvétot megelőzően Babák Mihály polgármester segítséget 
kért a szarvasi üdülők, szálláshelyek ellenőrzésére a veszélyhelyzeti 
tilalmak betartására vonatkozóan. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandár-
tábornok megyei rendőrfőkapitány válaszában ígéretet tett a kért 
intézkedések megtételére. 

* * *

Késett a kifizetés

Szécsi Attila forrásbeszerzési specialista március 30-án segítséget 
kért Babák Mihály polgármestertől és dr. Melis János címzetes 
főjegyzőtől. Erre azért volt szükség, mert Szarvas Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatának időközi kifizetési igénye nem 
valósult meg a Szlovák Közösségi Ház rekonstrukciós projektjére 
vonatkozóan. Az igényelt – és az Irányító Hatóságnál már elfogadott 
– összeg 11 millió 591 ezer 756 forint.

* * *

A Fő térire vonatkozó 
szolgáltatási szerződés

Szarvas Város Önkormányzata és a Békéscsabai Tankerületi 
Központ már korábban vagyonkezelési szerződést kötött. A 

szerződés szerint az Önkormányzat a Békéscsabai Tankerületi 
Központ ingyenes vagyonkezelésbe adta a Fő tér 3. szám alatti 
ingatlan 3513,24 négyzetméter hasznos alapterületű ingatlanát. A 
napokban az Önkormányzat a KOMÉP Kft.-vel kötött ez év végéig 
tartó szolgáltatási szerződést. Ennek értelmében a KOMÉP végzi el a 
takarítási, tisztítási, karbantartási és portai szolgáltatásokat havi 1 
millió 500 ezer forint + ÁFA szolgáltatási díj ellenében.

* * *

Az Erzsébet-ligeti futópálya 
számlája

Az Önkormányzat április 9-ig kifizeti az INTEGRÁL Zrt. részére a 
Zöld város projektben megvalósuló Erzsébet-ligeti rekortán alapú 
futópálya 33 millió 140 ezer 561 forint összegű számláját.

* * *

KOMÉP munkák április 1-7. 
között

Útkezelésben 7 db városi buszmegállót bontottak el. (A 
buszmegállók helyére újak, nagy reklámfelülettel bírók kerülnek.)

Játszótereink közül a Zöldpázsitin történtek javítások. Teljes erő-
vel folytatódott a gallyalás a Damjanich, Alkotmány, Brigád, Kos-
suth utcákon és a Csabai úton, a Ciprus ligetben, a Lengyel-
palotánál.

Vegyszeres növényvédelem történt a Mittrovszky-kastélynál, gépi 
fűkaszálás folyt a Szabadság úton és a Széchenyi utcán. Kézi 
öntözés történt a Fő téren, virágoszlop ültetést végeztek a 
fóliasátorban, valamint a birka udvar cserjéjét tisztították, met-
szették.

* * *

Közös klímastratégia

Szarvas, Csabacsűd és Hunya közös klímastratégia projektben 
vesz részt az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ 
koordinálásában. A projekt főbb elemei: vándorkiállítás, tanulmányi 
versenyek óvodások, alsó tagozatosok, felsősök, középiskolások és 
főiskolások körében, valamint szakértői kérdőíves kutatás a három 
településen.

* * *

Gyermekfelügyelet, szociális 
ellátás

A március 29. - április 1. közötti időszakban a Benkából 16 óvodás 
és 12 általános iskolás részesült felügyeltben. A Fő tériből nem 
kérték ezt. A Gál Ferenc Egyetem Gyakorlójában 10 óvodást 
felügyeltek. A Kossuth utcai óvodában 9 gyermek részesült ebben. 
A Szlovák óvodájában 9 gyermeket, általános iskolájában pedig 23 
gyermeket felügyeltek. Összesen 44 óvodás és 35 általános iskolás 
volt érintett.

Szociális ellátásban 36 bölcsődés gyermek részesült a Kossuth 
utcai városi bölcsődében.

A Gyermekélelmezés közétkeztetésében 385 adag étel készült. A 
Családsegítőben 470 volt az ellátottak száma.

* * *
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Pecsenya Edit kitüntetése

Pecsenya Edit, a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója a közelmúltban vette át a 
Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetést. Babák 
Mihály polgármester levélben köszöntötte az igazgató asszonyt.

* * *

Szociális tüzelő osztása

Szarvas Város Önkormányzata 17,2 m3 tűzifát osztott szét 11 
rászoruló – többségében tanyán élő – család részére 309 ezer 600 
forint értékben. A tűzifát a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal 
által kiírt, sikeres pályázat eredményeképpen osztották szét.

* * *

A Koronavírus Tájékoztatási 
Központ levele

A napokban Babák Mihály polgármester is kézhez kapta a 
Koronavírus Tájékoztatási Központ alábbi levelét.

„Tisztelt Hölgyem/Uram!

Már több mint 1,7 millió honfitársunk kapott oltást Magyar-
országon. Hazánk az uniós országok beoltottsági sorrendjében 
Málta után a második helyen áll. Ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy jelenleg ötféle vakcinával zajlik az oltás. Az elmúlt napokban 
két újabb oltóanyagot engedélyezett a magyar gyógyszerészeti 
hatóság (CoviShield, CanSino vakcinák). Ezekből néhány hét 
múlva érkezhetnek az első szállítmányok.

A járvány harmadik hulláma erőteljesen terjed. A vírusfertőzés 
súlyos lefolyásának életkoruknál fogva leginkább az idősek kitettek. 
Ezért az oltási programban elsőbbséget élveznek. A regisztrált 65 év 
felettiek 65%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan 
sorra fognak kerülni.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy idős honfitársaink minél 
hamarabb megkapják a védettséget. Ennek érdekében minden 
olyan 65 év feletti állampolgár, aki még nem regisztrált az oltásra, 
postai úton újra megkapja a regisztrációs lapot. (Interneten is lehet 
regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon.)

Kérjük, amennyiben van olyan családtagja vagy ismerőse, aki 
még nem regisztrált az oltásra, biztassa arra Ön is, hogy tegye meg! 
A vakcina életet ment.

Tisztelettel:
Koronavírus Tájékoztatási Központ”

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.

Ács, Kondoros
Állattenyésztési elemző, 
statisztikus, Kondoros
Általános karbantartó, 

Békésszentandrás
Bolti eladó, Békésszentandrás

Bolti eladó, Kondoros
Egyéb műszaki foglalkozású, 

Szarvas
Egyszerű mezőgazdasági 

foglalkozású, Szarvas
Földmunkagép és hasonló 

könnyű- és nehézgép kezelője, 
Szarvas

Gépjármű- és motorszerelő, -
javító, Szarvas

Gumiabroncs-felszerelő, 
Szarvas

HR generalista, Szarvas
Húsfeldolgozó, Szarvas

Intézményi takarító és kisegítő, 
Békésszentandrás

Jogász, jogtanácsos, Szarvas

Karosszéria lakatos, Szarvas
Kőműves, Békésszentandrás

Kőműves, Kondoros
Konyhai kisegítő, Szarvas (3)

Lakatos, Szarvas
Pék, cukrász, szakács, Szarvas

Pincér, Szarvas
Pizzafutár, Szarvas
Szakács, Szarvas

Társadalombiztosítási és 
segélyezési hatósági ügyintéző, 

Szarvas
Tehergépkocsi-vezető, 

kamionsofőr, 
Békésszentandrás

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, Szarvas

Telepvezető, Örménykút
Termeltetési asszisztens, 

Szarvas
Törzstenyésztő, Kondoros

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója, Szarvas

Tisztelt Szarvasi Lakosok!
 

koronavírus járvány miatt előfordulhat, hogy Avárosunkban is megjelennek olyan csalók, akik 
kórházi, háziorvosi megbízottnak, vagy önkor-

mányzati dolgozónak adják ki magukat. Ezek az emberek 
személyesen kínálnak egészségügyi eszközöket és a 
vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, ezzel kapcso-
latos adatokat gyűjtenek.

Szarvas Város Önkormányzatának nincs tudomása arról, 
hogy a Kormányhivatal, Járási Hivatal vagy a Háziorvosok 
ilyen módon (személyesen) gyűjtenének adatokat, ezért 
lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak, minden esetben 
értesítse a rendőrséget, és az oltással kapcsolatban 
egyeztessen a háziorvosával.  

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
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Elhunyt Szigeti Györgyné

Szarvas – Szigeti Györgyné született Búzás Zsuzsanna, a 
Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség hitok-
tatója, sok gyönyörű vers költője, a gyülekezet hittan-

könyvének írója, presbitere Krisztus feltámadásának ünnepén, 
2021. április 5-én, 94. életévében elhunyt.

Oly sok szép középhalomi gyerektábor lelkivezetője volt, aki 
mindig meg tudta szólítani a fiatalokat. Éveken keresztül részt 
vett a konfirmandusok felkészítésében is. A fényképek is az 
ótemplomi konfirmációkon készültek.

Gondoljunk rá imádságban azzal a reménységgel, amelyet 
2005-ös verse fogalmazott meg számunkra!

Forrás: evangelikus.hu (Lázár Zsolt)

Feltámadás

Győzött az Úr,
élet-halál ura!

„Előttetek megy
Galileába”,

így szól a hír,
az égi üzenet:
siess utána,
utolérheted!

Ne keresd máshol,
Ő mindig elöl megy,
gyorsítsd lépteidet,

utolérheted.

Utolérheted,
egy életen át

útitársad lehet,
és ha vele lépkedsz,

átveszi terhedet.

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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Rendszámtáblával és 
alvázszámmal trükközött

Egyedi azonosító jellel visszaélés vétsége miatt emelt vádat a 
Szarvasi Járási Ügyészség és vádiratában próbára bocsátás 
intézkedés alkalmazására tett indítványt egy 50 éves büntetlen 
előéletű szarvasi férfi ellen, aki rendszámtáblákkal és alváz-
számokkal „trükközött”. Az indítvány szerint a nyomozás során 
felmerült közel 180.000.-Ft-os bűnügyi költséget is neki kell 
állnia.

A férfi 2020. augusztus elején szarvasi tanyájának udvarán a fia 
tulajdonát képező, de általa használt személygépkocsiról 
leszerelte az ahhoz eredetileg kiadott rendszámtáblákat, majd 
azokat a közúton történő közlekedés jogszerűségének látszata 
érdekében elől-hátul felszerelte a saját tulajdonát képező, 
ugyanolyan típusú, de forgalomból kivont autóra. Ez utóbbi 
autót eredetileg ún. „donorautónak” vásárolta, mivel annak 
alkatrészeit fel kívánta használni a másik személygépkocsi 
javításához. Ezt követően az autóval így közlekedett. 2020. 
november 28-án a férfi szarvasi lakóhelyén további 
változtatásokat is eszközölt: a donor gépkocsi jobb oldali első 
ajtajánál lévő küszöbnél, a padlólemezbe beütött eredeti 
alvázszámra a másik, a fia tulajdonát képező személygép-
kocsiból kivágott, szintén egyedi azonosító jelnek minősülő 
alvázszámot tartalmazó lemezdarabot ragasztotta rá. A férfit 
2020. december 2-án a délelőtti órákban Szarvas, Szabadság út 
58. szám előtti parkolóban rendőri ellenőrzés alá vonták, 
amelynek során feltárták a fenti visszaéléseket.

Tűz az elektromos szekrényben

Kigyulladt egy villanyóra-szekrény vasárnap délután Mezőtúron, 
a Dobó István utcában. A helyi hivatásos tűzoltók egy porral oltó 
készülékkel avatkoztak be.

* * *

Szombaton elvágtak egy 
gázvezetéket Kondoroson

A munkálatok idejére ötven méter sugarú körben biztonsági zónát 
jelöltek ki.

Gáz szivárgott egy megsérült gázvezetékből szombat délután 
Kondoroson a Szabadság utcában. A kerítés építése közben kézi 
ásóval megsértett húsz milliméter átmérőjű gázvezetékből áramlott 
a gáz a szabadba, veszélyt jelentve a környezetére. A szarvasi 
hivatásos tűzoltók egy védősugár megszerelését követően az 
ingatlant áramtalanították, majd a szomszédos ingatlanok 
tulajdonosainak is figyelmeztették a veszélyre. A gázszolgáltató a 
megsérült vezetéket elszorította, majd elhárította a hibát. A műszaki 
mentés idejére az érintett útszakaszt a forgalomtól lezárták. Az 
esetben senki sem sérült meg.

* * *

Autógumik kaptak lángra

Autógumik égtek még múlt héten Nagyszénás külterületén, a 
Rokkantföldek tanya közelében.

Az orosházi hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok 
segítségével a tüzet eloltottak, majd a területet átvizsgálták. Az 
esettel kapcsolatban senki sem sérült meg.

* * *

Példamutató összefogás 
mentette meg a bajbajutottat a 

kihűléstől

A szépkorú kunszentmártoni otthonának udvarán az éjjeli 
órákban elesett.

Egy kunszentmártoni lakos tett bejelentést a rendőrség 
tevékenység-irányítási központjába 2021. április 7-én az éjjeli 
órákban, mert a szomszédjától segítségkérés hangjait hallotta. A 
néhány perc alatt kiérkező rendőrök a bajba jutott szomszéd 
kerítésén átmásztak, ott azonban egy vicsorgó németjuhásszal 
találták szembe magukat, ami védelmezte a járdán fekvő gazdáját.

Az idős férfi sérülten, vékony hálóruhában várta a segítséget a 
fogvacogtató hidegben. Időközben a Kunszentmártoni Hivatásos 
Tűzoltóság egyik egysége is a helyszínre vonult, akik a rendőrök 
közreműködésével a megvadult kutyát megnyugtatták. Ezt 
követően az egyenruhások biztonságba helyezték a szépkorút, akit 
a mentőszolgálat később kórházba szállított.

Elmaradt tartásdíj

Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége és hamis 
magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat a 
Szarvasi Járási Ügyészség egy 33 éves büntetlen előéletű 
szarvasi férfi ellen, aki gyermekei tartására előírt fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget és a munkaügyi hivatalban azt 
le is tagadta.

A férfinak a most 11 és 9 éves gyermekei tartására a Szarvasi 
Járásbíróság 2014-ben kelt egyezséget jóváhagyó végzése 
alapján gyermekenként havi 12.000.-Ft tartásdíjat kellett volna 
fizetnie a gyermekeket nevelő édesanya részére, amelynek 
önhibájából nem tett eleget. A férfi több cégnél is dolgozott, de 
tartásdíjfizetési kötelezettségét nem jelentette be munkáltatói 
felé és fizetéséből önként sem fizette a tartásdíjat. A férfi 2020. 
január 13-án álláskeresési ellátás iránt nyújtott be kérelmet a 
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához, 
amelyen valótlanul úgy nyilatkozott, hogy nincs bírósági 
végzéssel letiltható tartási kötelezettsége. A férfinak 
büntetőjogilag értékelhetően 445.000.-Ft hátraléka keletkezett.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy 
amennyiben a terhelt a tartásdíjfizetési kötelezettségének az 
első fokú ítélet meghozataláig eleget tesz, a bíróság ezen 
bűncselekmény miatti eljárást szüntesse meg; amennyiben ez 
nem történik meg, a férfival szemben beismerése esetén 
próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon, ellenkező esetben 
közérdekű munka büntetésre ítélje.
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Elment a TV Maci 
mestere

Szabó László 1935-2021

Á
prilis 10-én Szabó 

Laci tragikus hirte-

lenséggel itt hagyta a 

földi létet. Örökifjú mű-

vészként és veterán vadász-

pilótaként megfellebbez-

hetetlenül az égbe szállt. 

Számtalan ötlete és elkép-

zelése révén, bő két évti-

zedre visszanyúló beszél-

getéseink során – lett lé-

gyen az rádiós, tévés vagy 

más találkozás – mindig azt 

szoktam volt mondani: La-

cikám, Neked ennyi ötlettel 

a fejedben 120 évig kellene 

élned. 

Valóságos filmregénybe illő pályát futott be. Pesti vagány-

ként, fiatalon játszott a Honvéd Központi Zenekarban, azután 

gyorsan a Magyar Repülőszövetség Esztergomi Repülőterére 

fújta a sors szele, mindaközben motorszerelést tanult. 1955-ben 

a Kilián György Repülőtiszti Főiskola kötelékeiben repült, 

hajmeresztő kalandok közepette. A légierők nagy mérvű 

létszámcsökkentése következtében '56 utcai harcait már a 

Pannónia Motorkerékpár Kísérleti Üzemében élte meg 

Csepelen. Néhány, a pestlőrinci műanyagfeldolgozóban 

eltöltött év után gondolt egy nagyot és jelentkezett a Pannónia 

Filmstúdió Bábfilm Műtermébe. A magyar bábfilm fény-

korában a legendás Foky Ottó csapatában dolgozott 1965-től 

1990-ig. Számtalan bábfilm megalkotásában vett részt, ő alkotta 

meg a TV Maci kedves figuráját is. Munkásságát 1990-ben 

Pannónia Díjjal ismerték el.

Nyugállományba vonulása után újra nagyot váltott. Korábbi 

kedvező élményei következtében 1995-ben Szarvasra köl-

tözött. Ettől kezdve retro pilótaöltözéke, hatalmas kalapja és 

kismotorja révén városképi egyéniségévé vált a piacnak, az ut-

cáknak és más pontoknak, ahol barátaival mindig a leg-

szívesebben beszélgetett. Szarvasi évtizedeiben a város egyik 

legaktívabb civil személyiségévé vált. Rajzolt, festett, alko-

tótáborokat, játékkiállításokat és emlékezetes repülő-napokat 

szervezett. Sőt mi több, a megye és a távolabbi környék 

óvodásait, iskolásait megörvendeztette időszaki bábkiál-

lításaival. Tévés beszélgetéseink élményszámba mentek, pá-

ratlan mesélőkedvének köszönhetően. 2019 nyarán még a 

Szarvasiak a víz fölött sorozatba is meghívtam, igaz, az időjárás 

kicsit közbeszólt. Végül a Turul teraszán töltöttünk egy felejt-

hetetlen beszélgetős estét. Nagy álma, a játékmúzeum a 

Tessedik Múzeum rekonstrukciójával csaknem beérett… már 

csak az hiányzott, hogy a korábbi években a város, makettes és 

játékkiállításokon megszokott rajongói tábor vele együtt ünne-

pelhessen. Sorolhatnók tovább, de bevégeztetett…

Mit mondhatnék még? Laci, köszönjük barátságodat s ezt a 

páratlan civil tenniakarást és nyüzsgést, amivel kulturális 

közéletünket gazdagítottad. Sokunknak fogsz nagyon sokáig 

hiányozni.

Nyugodj Békében! - Szenes János -

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Köszönet dr. Glózik Klárának

Babák Mihály polgármester levélben köszönte meg dr. Glózik 
Klárának a KBC Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként elvégzett munkáját 
Szarvas város közössége nevében.

* * *

Márciusi munkabérek

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkabére 17 millió 169 
ezer 107 forint volt. A közmunkaprogramban dolgozóké 4 millió 
133 ezer 389 forint. Az Önkormányzatnál kifizetett bérek összege 
(polgármester, mezőőrök, pályázati projektesek) 2 millió 84 ezer 
430 forint. A Családsegítő Központ dolgozóinak egy havi bére 4 
millió 993 ezer 173 forint. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéjénél 8 
millió 183 ezer 711 forint. A Tessedik Múzeum és a Városi Könyvtár 
dolgozóinak munkabére 3 millió 428 ezer 466 forint.

* * *

Tanulóbérletek

Szarvas város alap- és középfokú iskoláiban tanuló, szarvasi 
lakhelyű diákok számára áprilisban az Önkormányzat 46 db 
bérletet rendelt meg, összesen 44 ezer 215 forint értékben. Ebből 3 
db 5 km-es helyközi, 38 db 10 km-es helyközi és 5 db 15 km-es 
helyközi bérlet.

* * *

Átoltottság az intézményeknél 
és gazdasági társaságoknál

Az április 1-jei állapot szerint a KKTT Szociális és Gyermekjóléti 
Intézménynél 32,56%-os, a Családsegítőnél 4,35%-os, a Polgár-
mesteri Hivatalban 13,41%-os, Szarvas Város Óvodája és Bölcső-
déjénél 12,5%-os, a Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtárnál 0%-
os, a Cervinus Teátrumnál 26,09%-os, a Gyermekélelmezésnél 
20,69%-os, a Gyógy-Termál Kft.-nél 10,18%-os, a KOMÉP-nél 
19,05%-os, a Turisztikai Kft.-nél 0%-os volt az átoltottság.

* * *

Hetven éven felüliek kukás díja

Szarvas Város Önkormányzata 2021. I. negyedévében összesen 
991 ezer 260 forint közszolgáltatási hulladék gazdálkodási díjat 
vállalt át 70 éven felüli polgárai részére. Ez 246 főt érint. 1 fő volt új 
kérelmező, míg 16 fő esetében megszűnt az átvállalás.

* * *

Harminc alkalommal lesz TÉR-
ZENE program

Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatója és Babák Mihály polgármester a napokban írták alá azt 
az együttműködési megállapodást, melynek eredményeképpen az 
Önkormányzat a Filharmónia szakmai bevonásával 30 alkalommal 
biztosít TÉR-ZENE programot a városban. A TÉR-ZENE programot 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozza.
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Közterületfelügyeleti 
intézkedések

március 29. – április 1. között

Blaskó Péter közterületfelügyelő a Bajcsy-Zsilinszky utcán 
intézkedett közterületen szabálytalanul tárolt gépjármű követ-
keztében. A tulajdonos eleget tett a felszólításnak.

Illegális hulladéklerakást ellenőrzött a Benka Gyula utcán, Jókai 
lakótelepen, Szentesi úti lakóparkban lévő szelektív hulladék-
gyűjtőknél, napi rendszerességgel. Nem került illegális szemét a 
közterületre. A Béke lakótelepi volt konténer helyére se vittek 
illegális szemetet. Továbbra is hordják a háztartási szemetet a 
Vasútállomás buszmegállójánál lévő kő hulladékgyűjtőbe. Napi 
ellenőrzés alatt áll a Vida-tó és környéke.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Bacsó, Bem, Köztársaság 
utcákon intézkedett közterületen engedély nélkül elhelyezett 
építési-bontási hulladék miatt. Gondozatlan zöldterület miatt tett 
felszólítást a Fácán utcán. A Kossuth Lajos utcán közterület-
használati engedélyt eszközölt járda igénybevétele miatt.

Gépjármű szabálytalan közterületi tárolása miatt tett felszólítást a 
Jókai utcán a jármű tulajdonosának. Folyamatos figyelmeztetéseket 
tett a város területén a maszkviselésre vonatkozóan.

Bracsok István mezőőr maszkviselés hiánya miatt 21 
alkalommal tett felszólítást a város területén. Tanya III-tól Tanya VII-
ig végzett rendszeres köztisztasági ellenőrzést. Illegális 
szemétlerakás miatt a Tanya V-ben, korábban gondozatlan zöld-
terület miatt a Tanya IV-ben tett intézkedést.

Janecskó János mezőőr a Tanya III-ban kóbor eb miatt 
intézkedett, azt állatmenhelyre szállították. A Hatósági Osztállyal 
közösen ugyanott három alkalommal ellenőrizte a kutyatartás 
szabályos voltát.

Tanya II-III-ban folyamatosan végzett általános ellenőrzést. A 
város területén 15 alkalommal tett felszólítást maszkviselés hiánya 
miatt.

Megemlékezés
„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”

Fájó szívvel emlékezünk

Lestyan Pál
halálának 1. évfordulójára.

Szerető felesége és fia

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Elverték a Csabai Farkasokat

Az itt élők örömére jégkorongban a felnőtt 3x3-as magyar 
bajnokság legjobb négy csapata közé került a Szarvasi Jégkorong SE 
csapata. A csapat a továbbjutásért vívott meccsén 20-16-ra verte a 
Csabai Farkasokat.

* * *

Az ADITUS készíti a 
megvalósíthatósági tanulmányt

Az Önkormányzat öt ajánlat bekérésével választotta ki a 
budapesti illetőségű ADITUS Zrt.-t a „Szent Klára Gyógyfürdő 
fejlesztése” című pályázat megvalósíthatósági tanulmányainak 
elkészítésére. A tanulmányt az ADITUS 2021. május 31-ig készíti el 6 
millió Ft+ÁFA vállalkozói díj ellenében.

* * *

Ellenőrizték a járási startmunka 
közfoglalkoztatást

Március 23-án a Szarvasi Járási Hivatal részéről Gaál Roland 
hivatalvezető nevében és megbízásából Lovász György osztály-
vezető és Kellerné Szarka Andrea közfoglalkoztatási szakügyintéző 
ellenőrizték a járási startmunka közfoglalkoztatási keretében 
nyújtott támogatást. Ezen belül megvizsgálták a Batthyány-kert és 
Egyházkert területén folyó projekt 51 millió 211 ezer 562 forintos 
összegű támogatásának felhasználását, a helyi sajátosságokat 20 
millió 889 ezer 193 forintos támogatású projektet, valamint a 
szociális jellegű startmunka projektre nyert 74 millió 400 ezer 
forintos összeg felhasználását.

Önkormányzati pályázatok
Szarvas Város Önkormányzata az alábbi 

pályázatokat hirdeti meg:

- Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonát képező 
szarvasi belterületi 2326/A/1. és 2326/A/2. hrsz-ú ingat-
lanok (Szarvas, Béke utca 7.) egyben, vagy igény szerint 
külön történő bérbeadása;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő szarvasi 
belterületi 5450., 5451., és az 5493. hrsz-ú építési telkek 
külön-külön történő értékesítése;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező összesen 
38 db haszonanyag gyűjtő konténer értékesítésére (a kon-
ténerek külön-külön is megvásárolhatók, így pályázata be-
nyújtása előtt érdeklődjön az adott konténer meglétéről);

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező ISK 795 
rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítése;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező JTX 098 
rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítése;

- Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szarvas, 
Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti garázsok bérlete.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők Szarvas város 
honlapján: www.szarvas.hu

A pályázatokkal kapcsolatban további információ a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető 
(104-es iroda) Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-
122 – 120-as melléken.
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ÁPRILIS 11.: A KÖLTÉSZET NAPJA

A sötét újból rámszakadt,
ezredik este lett,
mikor nem voltam veled,
ültem egy könyv felett,
messze volt a virradat.

Csak sodort az örvény,
míg várt a kerevet:
mikor nem voltam veled,
a szemem is reszketett,
a magány konok törvény.

Rohantam volna hegyekbe,
ülni tavasz ünnepet,
mikor nem voltam veled,
így, ki üzenhetett;
lopj át a végtelenbe.

Vigyél engem ős-titokba,
adj nekem új életet,
mikor nem voltam veled,
éj zúgott a csillag felett,
létem legyen a léted hossza.

Szenes János:

Mikor nem voltam veled

Hirtelen a világ csoda lett,
csak dadogtam a telefonba,
minden bajom elnapoltam,
hogy Neked eldaloltam,
nincs másik part, csak veled.

Kántor Zsolt:

Pro Urbe 20
A tér közepére érkezett a Szarvas,
körötte virágok, darvak.
Mint a Sors, oly hideg a szobor,
de a mi életünkkel tölti a kor.
Az átizzó emlékezet,
parkok, presszók, terek.
A nagy elődök: Vajda, Tessedik,
tágas évekbe nyit.
Mint a lélek, oly gazdag a kert,
áldott a kéz,
mely az Arborétumra lelt.
Mint egy arc, amit a homályból
kiemelt.
Fényben úszik a perc.
A Hold alatt a Vasútállomás,
akár egy látomás. Zöldek a fák.
Kékek a tervek. Hitek, szerelmek.
A Körösparton csónakok.
Fűzfák, piros padok.
A Szoborsétányon szép hölgy suhan át,
óvónők zúgják a Város Himnuszát.

Blaskó Mihály:

Nagyrét
Ahol valaha tanya állott,
Búzamező hajlik a szélben.
Keresek régi rokonságot,
Emlékeiket megidézem.
Édesanyám és két nővére,
Húsz éve nyugosznak a földben.
Már moha nőtt a sír kövére,
Alatta várnak dermedt csöndben.
Ennyi maradt a viszontlátás,
És ennyi lett az ősi birtok.
Sírkeretben a virágágyás,
Arasszal kimért horizontok.
A tulipánok meghajolnak,
Nárciszoknak teszik a szépet.
Alattuk véghetetlen holtak
Álmodnak vissza földi létet.
Régi veèierkák, zabíjaèkák
Emléke él porló szívekben.
S a Tranoscius pesòièkáját
Nem tudja senki ma se szebben.
Nemcsak ők tűntek el örökre,
Velük süllyedt el szép világunk.
Mit századok gyűjtöttek össze,
Nyelvünk, szokásunk, hagyományunk.
A èo novo na Kišsénáši?
Már csak szélvihar zúg rá választ.
Tanyák helyett csak pusztát látni,
Mindent, mi szép volt, kiölt ez a század.

Blaskó Mihály:

Sövény
Tanyánk mögött szúrós sövény,
Birtokunkon hitvány növény.
Tüskéidet szúrjad belém,
Nagyon nagyot vétettem én.

Elbujdostam messzi tájra,
Hagytam anyám árvaságra.
Ímhol minden ajtó zárva.
Mennék vissza. Mindhiába.
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Beiratkozási hirdetmény 

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában 
működő Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 
beiratkozási rendjét a 2021/2022-es nevelési évre 

vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás időpontja: 2021. április 26. (hétfő), április 27. 
(kedd) 7:00 - 17:00 óra között. 

A beiratkozás helye: Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje
- Óvoda esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.
- Bölcsőde esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 
A beiratkozás történhet elektronikus úton is az EMMI 

19/2021. (III. 10.) határozata alapján. Az ehhez szükséges infor-
mációkat az óvoda és bölcsőde facebook oldalán találhatják. 

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. 
tv-ben foglaltak értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai 
nevelésben való részvételét. 

A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 

igazolványa,
- lakcímkártyája, TAJ kártya,
- a szülő személyi igazolványa, szülő lakcímkártyája.
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza 

magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben 
rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal 
(rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több 
gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen doku-
mentumot is.

További felvilágosításért
- a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan Gombkötő 

Sándorné intézményvezető-helyetteshez (5540 Szarvas, 
Kossuth u. 19., tel.: 66/400-456) 

- óvodai beiratkozással kapcsolatosan Komár Katalin intéz-
ményvezető-helyetteshez (5540 Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 
66/313-727, e-mail: jatekvar@szarvasnet.hu) szíveskedjenek 
fordulni.

Készül a Szarvasi Krónika 35. száma, májusban jelenik 
meg. Kérjük, adója 1 százalékával támogassa a Szarvasi 
Krónika Alapítványt. Számlaszáma: 53900014-13000622
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Labdarúgás

Furár mesterhármasával 
győztük le

a Békéscsabai Jaminát
7. fordulóval folytatódott a megyei élvonal küzde-Alemsorozata, ezúttal a Békéscsabai Jamina gárdája 
volt az ellenfelünk hazai pályán. Viszontagságos 

hetek vannak mögöttünk, a múlt heti Előre II, illetve, a 
hétközi Dévaványa elleni meccsünk is elmaradt, így két 
hét elteltével léptünk újra gyepre.

16. perc: Mintaszerű akciót vezettünk a bal oldalon, ami után 
Sindel adott középre, ahol az érkező Styecznek nem okozott gondot 
öt méterről a jaminai kapuba gurítania. 1-0.

24. perc: Murvai bedobását Miklya húzta középre, ahol a jó 
ütemben berobbanó Pozsárnak öt méterről sikerült a kapu bal 
oldalába fejelnie. 1-1.

30. perc: Zimát akasztották a vendég védők a tizenhatos 
előterében, a szabadrúgásnak Furár futott neki, remek meglátással a 
rövid sarkot célozta meg, a labda pedig a kapufa segítségével került 
a jobb alsó sarokba. 2-1.

50. perc: Lendületes kontrát indítottunk középen, Furár passzolt ki 
Zimához a leshatáron, aki önzetlenül visszagurított Furárhoz, 
centerünk megszelídítette a labdát, majd 11 méterről a jobb alsó 
sarokba küldte azt. 3-1.

54. perc: Egy elvégzett szöglet után Bozsó lőtte vissza középre a 
labdát, ahol Furár felpörgette, majd hat méterről fordulásból, 
látványos mozdulattal juttatta a léc alá, klasszikus mesterhármast 
elérve ezzel. 4-1.

Nem kezdte megilletődötten a meccset a Jamina, Kardos a 2. 
percben nagy helyzetben hibázott, majd pár perc múlva még 
egyszer kellet védenie Kasiknak, de mire komolyra fordult volna a 
dolog, egy szép támadás után megszereztük a vezetést. Ez egy kissé 
elégedetté tett minket, és jött is a büntetés Pozsár révén, de erre 
perceken belül szintén volt válaszunk, visszaállítva az egy gólos 
előnyt. Újabb pár perc elteltével Pozsár távoli szabadrúgását 
mentette a kapufa, majd válaszképpen Sindel lövését hárította a 
felső léc. A félidő vége előtt még egy lehetőségünk akadt, de Furár 
lövése elakadt a védők sűrűjében. A második félidőben odaléptünk 
a gázra, tíz percen belül kétszer vettük be Démusz kapuját, és 
ezeken felül még két gólt ígérő helyzetet is feljegyezhettünk, ezzel a 
megnyugtató előnnyel a birtokunkban már nem volt meg bennünk 
az az elsörpő akarat, ami újabb gólokkal kecsegtetett volna, de 
mivel a vendégek is lassan elkészültek az erejükkel, csendes 
mezőnyjátékkal telt el a hátra levő idő. Összegezve a látottakat 
elmondhatjuk, hogy ezen a délutánon nem igazán sziporkáztunk, 
de kétszer tizenöt perc jó teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy 
magabiztosan hozzuk ezt a találkozót, tegyük hozzá, nagyon 
okosan az energiával is spóroltunk, hogy az elkövetkezendő hetek 
igen megerőltetőnek mutatkozó sorozatához is maradjon elegendő 
üzemanyag. Mindjárt szerdán Szabadkígyósra látogatunk kupa-
meccsre, majd jövő hét végén Csabacsüdön igyekszünk begyűjteni 
a pontokat.

Szarvasi FC 1905 – Bcs. Jamina SE 4-1 (2-1)
Szarvas, Erzsébet liget – zárt kapuk mögött. Játékvezető: 

Telek András (Kiss T., Nyeste L.).
Szarvas: Kasik V. – Kiri M. (Bakró G.), Bány B., Polonszki P. 

(Molnár E.), Szikora M. (Bozsó L.), Deli L., Kiri B. (Varga I.), 
Zima D. (Kerekes S.), Styecz M., Sindel R., Furár R. Vezetőedző: 
ifj. Somogyi János.

Jamina: Démusz D. – Kardos T., Murvai D., Kardos L., Miklya 
M. (Ulrich N.), Pozsár G. (Zubor M.), Papp D. (Kovács I.), Rajsli 

D., Zelenyánszki K. (Dankó D.), Németh T., Bencsik Cs. 
Vezetőedző: Pozsár Gábor.

Gólszerzők: Styecz M. 16', Furár R. 30', 50', 54' illetve Pozsár 
G. 24'.

Edzői nyilatkozatok:
ifj. Somogyi János:
– A mérkőzés összképe alapján megérdemeltük a három pontot, 

bár az első húsz percben ránk ijesztett a Jamina, ekkor nem voltunk 
elég agresszívek.

Pozsár Gábor:
– Ebben a mérkőzésben nemhogy a négy–egy, de a vereség sem 

volt benne. Az ellenfél négy–egy után is úgy küzdött, ahogy 
nekünk az egész mérkőzésen kellett volna.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Állatparki híradó

Partifecske költőtelep 
épül az állatparkban

AKörösvölgyi Állatpark átmenti zárva tartása 
alatt rendszeresen állatparki híradóval jelent-
kezünk, hogy történéseinkről senki ne marad-

jon le ezen időszak alatt sem.

Az állatparkban kialakított mesterséges tó mellett egy olyan 
méretes halom került kialakításra, mely alkalmas fészkelő 
helyül szolgálhat hazánk legkisebb fecskefaja, a partifecske 
számára. A partifecske leginkább folyó menti partfalak, leomlott 
lösz- és homokfalak fészkelője, de emberi tevékenységhez 
közeli helyeken, homokbányákban, különféle építkezések 
során keletkezett frissen ásott föld falakban is szívesen költ, ha 
megfelelő minőségű helyet talál magának. Telepes fészkelő. 
Sokszor több száz, de akár több ezer párból álló kolóniákat is 
kialakíthat. Táplálékát a levegőben szerzi, leginkább apró 
hártyásszárnyú rovarokkal, szúnyogokkal, levéltetvekkel, le-
gyekkel, kérészekkel táplálkozik.

A függőleges fal omladékokba fészeküregeit maga vájja, 
melyet először a hím kezd építeni, majd a tojó is bekapcsolódik. 
A fiókák ezekben a ragadozóktól védett fészeküregekben 
kelnek ki, gyakorta úgy időzítve, hogy az, az egyik kedvelt 
táplálék időszaki megjelenésével, a kérészrajzással szinkronban 
legyen.

A partifecskék költésre alkalmas élőhelyei egyre fogyat-
koznak, ezért nem árt az emberi odafigyelés és segítség szá-
mukra. Az állatparkban létrehozott domb délnyugati oldalán 
lépcsőszerűen két függőleges falfront került kialakításra. Annak 
érdekében, hogy a partifecske szem számára vonzóbb legyen a 
potenciális fészkelőhely, kollegáink néhány mesterségesen fúrt 
üreget is kialakítottak a falakon.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága
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KOS (03.21. - 04.20.)

Kiszámíthatatlanná válhatsz 
a munkahelyeden, különösen a 
hangulatod lehet nagyon válto-
zékony. A magánéletedben jel-
lemző rád a kísérletezési kedv, 
amely főleg a párkapcsola-
todra lehet jellemző.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Vágysz egy kis pihenésre, 

szükséged van a szabadságra! 
Kérj a munkahelyeden néhány 
napot, s menjetek el kedve-
seddel egy kisebb kirándu-
lásra! Talán a legjobb, ha e-
gyütt döntitek el, hogy hová 
mentek, a lényeg, hogy együtt 
legyetek pár napot.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Határozottan kezeled a mun-

kádat, kézben tartod az ügyei-
det, s ez a céltudatosság ad-
hatja meg neked az igazi sikert! 
Ügyelj arra, hogy határozott-
ságod ellenére tekintettel tudj 
lenni munkatársaid érzelmeire, 
ne bántsd meg őket akarat-
lanul. A magánéletedben nyi-
tottan viselkedsz.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Magas mércét állíthatsz ön-

magadnak, maximalista mó-
don kezeled a munkádat. Ne 
keseredj el, ha nem sikerülnek 
tökéletesen a feladataid. Ha 
nagyon szigorú vagy magad-
dal, akkor teljesen elmehet a 
munkakedved! A magánéleted-
re jellemző lehet, hogy szenve-
délyesebb vagy.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

A munkahelyeden kusza, át-
láthatatlan viszonyok alakul-
nak ki, ami rossz érzésekkel 
tölt el. Mögöttes szándékok hú-
zódhatnak meg munkatársaid 
viselkedése mögött, titokban 
mindenki a másik ellen dol-
gozhat. Magánéletedben na-
gyon szenvedélyessé válsz, s 
ezt kedvesed jól fogadja. 

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Ideje nyitottabbá válnod, hi-

szen sok újat tanulhatsz a mun-
katársaidtól! Figyeld meg, hogy 
melyek azok a feladatok, ame-
lyekben hatékonyabbak, s 
hasznosítsd a munkamódsze-
reiket. Így lassan, de biztosan 
Te lehetsz a legeredménye-
sebb a munkahelyeden! Ma-
gánéletedben itt az alkalom 
arra, hogy a legjobb formádat 
nyújtsd kedvesednek!

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Nagyon nyitott hangulatban 

vagy, intézz el minden olyan 
feladatot a munkahelyeden, 
amely megköveteli a rugalmas-
ságodat. A magánéletedre ke-
vés időd marad, de ha jól szer-
vezed meg a napjaidat, akkor 
mégiscsak lehet alkalmatok 
egy kis közös szórakozásra, 
vagy beszélgetésre.

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Mindig jellemző rád, hogy 

maximális erőbevetéssel dol-
gozol, érdekel a munkád. A na-
pokban a legjobb talán az len-
ne, ha egyedül dolgoznál, hi-
szen csak a saját munkatem-
pódat, módszereidet vagy haj-
landó elfogadni. A magánéle-
tedben törekedj arra, hogy 
valóban ki tudd pihenni magad. 

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Ötletes vagy a munkádban, 

lehetnek olyan gondolataid is, 
amelyek előbbre viszik a mun-
kádat. Rájöhetsz arra, hogy mi-
ként lehetnél sokkal hatéko-
nyabb, hogyan végezhetnéd el 
gyorsabban a feladataidat. A 
magánéletedben arra vágysz, 
hogy kedvesed egyben a ba-
rátod is legyen.

BAK (12.22. - 01.20.)
Mindig vezető szerepet kapsz 

a munkahelyeden, hallgatnak 
rád a munkatársaid. Még akkor 
is Te fogod össze a munkát, ha 
nem Te vagy a főnök. Magán-
életedben sokkal több szabad-
ságra tartasz igényt, nagyon 
szívesen találkoznál a régen 
látott barátaiddal.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Munkahelyi életedet megha-

tározhatja, hogy alkalom nyílik-
e a fejlődésre. Kérj tanácsot a 
felettesedtől, hogy Ő milyen 
továbbképzést tartana kifize-
tődőnek. A magánéletedben 
jellemző lehet, hogy, még ha 
akarnál, sem tudnál kitérni a 
kísértések elől.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Makacs hangulatban vagy, 

nehezen igazodsz a többiek 
elképzeléseihez, munkamód-
szereihez. Úgy érzed, hogy 
csak az a jó, amit Te találtál ki, s 
elvárod azt, hogy munkatár-
said alkalmazkodjanak hoz-
zád! Ebből adódhat néhány fe-
szült helyzet! A magánéleted-
ben jellemző lehet, hogy na-
gyon hiányoznak már a ba-
rátaid.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Április 16-tól 22-igÁprilis 16-tól 22-igÁprilis 16-tól 22-ig

1720. április 16-án II. Rákóczi Ferenc és a kuruc emigráció a 
törökországi Rodostóba költözött.

1865. április 16-án jelent meg a Pesti Naplóban Deák Ferenc 
húsvéti cikke.

1871. április 16-án, Felsőpetrócon megszületett Mikola 
Sándor († Nagykanizsa, 1945. október 1.) fizikus, peda-
gógus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

1889. április 16-án született Charlie Chaplin angol filmes 
polihisztor, aki egyszerre volt filmrendező, forgatókönyvíró, 
színész, zeneszerző, vágó, és filmproducer egyben.

1896. április 16-án, Budapesten megszületett Makláry Zoltán 
(† Budapest, 1978. július 12.) Kossuth-díjas színész, 
országgyűlési képviselő.

1896. április 16-án, Mojnestben megszületett Tristan Tzara 
(születési neve Samuel Rosenstock; † Párizs, 1963. december 
25.) zsidó származású román művész, költő és esszéista, a 
dadaizmus alapítója.

1921. április 16-án, Londonban született Peter Ustinov († 
Genolier, Kanton Waadt, Svájc, 2004. március 28.) angol 
színész, producer, rendező, regényíró és színpadi szerző.

1970. április 16-án hunyt el Veres Péter magyar író, politikus, 
honvédelmi miniszter 1947–1948 között.

1846. április 18-án, Pesten elhunyt Jankovich Miklós (szül. 
Pest, 1772. január 2.) könyv-, régiség- és műgyűjtő, 
történész, a Magyar Tudós Társaság tiszteleti tagja.

1921. április 18-án, Békéscsabán megszületett Rábai Miklós 
(† Budapest, 1974. augusztus 18.) táncművész, néptánc-
koreográfus, folklorista, Kossuth-díjas, érdemes művész.

1949. április 18-án az Ír Köztársaság deklarálta az Brit 
Nemzetközösségből való kilépését.

1955. április 18-án hunyt el Albert Einstein fizikai Nobel-
díjas elméleti fizikus, a relativitáselmélet kidolgozója.

1996. április 18-án, Budapesten elhunyt Szőcs Sebestyén 
(szül. Bukarest, 1938. február 3.) történész, a Magyar 
Országos Levéltár, Budapest Főváros Levéltára és az Új 
Magyar Központi Levéltár egykori munkatársa.

1418. április 19-én zárult le a konstanzi zsinat.
1821. április 20-án, a sziléziai Konaryban elhunyt Franz Carl 

Achard (szül. Berlin, 1753. április 28.) porosz természet-
tudós, az európai cukorrépa-termesztés és cukorgyártás 
megteremtője. (Rupčić Hajnalka cikke a korabeli „cukor-
háborúról” az Újkor.hun.)

1889. április 20-án született Adolf Hitler az osztrák 
származású, német politikus, nacionalista diktátor.

1995. április 20-án hunyt el Milovan Đilas montenegrói 
szerb születésű kommunista partizánvezér, jugoszláv po-
litikus, társadalomtudós.

1821. április 21-én született Zwack József szeszgyáros, a 
Zwack márka megalapítója.

1821. április 21-én, Somorján megszületett Ivánfi Ede (1869-
ig Jancsik Ede; † Magyaróvár, 1900. január 28.) piarista tanár, 
történész, aki elsősorban címertannal és Moson megye 
történetével foglalkozott.

1850. április 21-én hunyt el ifjabb báró Wesselényi Miklós, az 
országgyűlési főrendiház vezéregyénisége, a Magyar Tu-
dományos Akadémia igazgatósági és tiszteletbeli tagja, az 
1838-as pesti árvíz árvízi hajósa.

1946. április 21-én, East Sussexben elhunyt John Maynard 
Keynes (szül. Cambridge, 1883. június 5.) angol mate-
matikus és közgazdász, a modern makroökonómia megte-
remtője.

1870. április 22-én született Vlagyimir Iljics Uljanov, 
közismertebb nevén Lenin (1870–1924) orosz ügyvéd, 
forradalmár, politikus; a 20. századi történelem egyik nagy-
hatású alakja, a Szovjetunió első vezetője. 
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Elektromos és elektronikai 
hulladék elszállítása

Elektromos hulladék: mosógép, mosogatógép, hajszárító, 
porszívó, vasaló, elektromos fűrész, fűnyíró, stb.

Elektronikai hulladék: számítógép, nyomtató, monitor, 
televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép, elektromos játékok, 
szórakoztató elektronikai cikkek.

A háztartásban keletkező elektromos és elektronikai hulladékok 
kizárólag egészben, bontás nélkül térítésmentesen leadhatóak a 
Kondorosi Hulladékgyűjtő Udvarba (5553 Kondoros, Szénási út, 
külterület 0237/2. hrsz. GPS koordináta (lat-lng): 46°44.83'20°47.31', 
EOV: X: 156 919 m Y: 782 968 m, Nyitvatartási idő: kedd és péntek 8-
17 óra, minden hónap első szombat 8-16 óra). Mennyiségi korlát: 5 
db/év/ingatlan. A kiselejtezett, hiányos elektromos és elektronikus 
berendezések leadására nincs lehetőség. A szolgáltatás igény-
bevételéhez be kell mutatni a személyazonosító igazolványt és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az utolsó negyed-
éves számlát és az ahhoz kapcsolódó befizetést igazoló szelvényt. 
További információ a 06-20/362-9830-as telefonszámon vagy a 
https://www.dareh.hu oldalon.

A háztartásban keletkező elektromos hulladékokat szintén 
egészben, bontás nélkül a Szarvasi KOMÉP NKft. hulladékkezelő 
telepén (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2., Telefon: 66/312-933, 
Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 7.30-12.00 óra és 12.30-16.30 
óra) mennyiségi korlát nélkül térítésmentesen átveszi.

A képcsöves elektronikai hulladékok és a kiselejtezett, hiányos 
elektromos és elektronikus berendezések kezelési díja: bruttó 70,- 
Ft/kg. További információ a 06-66/312-933-as telefonszámon vagy a 
https://www.szarvasikomep.hu oldalon. 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

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:

SPORTINFÓSPORTINFÓSPORTINFÓ

A Szarvasi FC 1905 

facebook oldalán 

olvashattuk a szomorú 

hírt, miszerint egykori 

kiváló játékosuk 

elhunyt. Emlékét 

megőrizzük! 

Nyugodjon békében!

Kézilabda

Gyenge játék – vereség
Hódmezővásárhelyi LKC-Szarvasi NKK 33-26 (16-11), NB 

II-es női kézilabda-mérkőzés. Vezette: Kamarás István, 
Tóth Pál Boldizsár. Hódmezővásárhely, zárt kapus.

Szarvasi NKK: Juhos-Paska 1, Gabnai, Óvári 5, Szabó 2, 
Majoros 7/3, Tasgyik 2, Búzási 9. Csere: Skorka (kapus), 
Brachna, Jani, Nyerges, Fodor, Trnyik. Edző: Száva Flórián.

Kiállítások: 6 ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/6 ill. 6/3. 
Hazaiak legjobb dobói: Török 8/3, Fodor 8.

Hazai büntetővel indult az összecsapás, melyre Majoros válaszolt. 
Felváltva estek a gólok a 10. percig. A vendéglátók gyors három 
gólja után 8-5-nél időt kértek a vendégek.  Az időkérés nem hozott 
eredményt, a vásárhelyiek 5 góllal is vezettek (10-5). Felváltva estek 
a szünetig a gólok, de a hazai előny megmaradt.

Fordulás után két szarvasi góllal csökkent a hátrány, de Szabó 
harmadik kétperces kiállítása és kizárása megpecsételte sorsukat. Az 
addig sem acélos védekezés még gyengébb lett. A találkozó végéig a 
hazaiak növelték előnyüket a gyenge teljesítményt nyújtó Körös-
partiak ellen.

Száva Flórián:

– Gyengén játszottunk, vereség lett a vége.

Április 17-én 16 órától a Kecskeméti NKSE U 22 csapatát fogadja az 
NKK.

nym.
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A háztartásban keletkezett 
lom, egyéb hulladékok és 

veszélyes anyagok 
elszállítása

Lom: bútorok, fából készült tárgyak (pl. ablakkeret üveg nélkül, 
kerítés), műanyag (linóleum) padló, kerti bútor, ágynemű, ruha-
nemű, matrac, szőnyeg, padlószőnyeg, fa/műanyag hordó, virág-
tartó, fa/műanyag gyerekjátékok, műanyagmedence. A lomok térí-
tésmentes elszállítására lomtalanítási napokon az alábbi idő-
pontokban kerül sor:

I-II-V. körzetben: 2021. június 12. (szombat) 6.00 órától

III.-IV. körzetben: 2021. június 19. (szombat) 6.00 órától

A lomokat ne ömlesztve, hanem kötegelve vagy dobozba 
összeszedve reggel 6.00 óráig a lakóház előtti, hulladékgyűjtő 
járművel jól megközelíthető közterületre kell kihelyezni, nem pedig 
az úttestre. A kihelyezett lom mérete ne legyen nagyobb 100 cm x 
100 cm x 80 cm-nél, hogy az kézi erővel megemelhető, valamint a 
hulladékgyűjtő járműbe behelyezhető legyen.

Lomtalanítás keretében nem kerül elszállításra az építési bontási 
hulladék, gumiabroncs, veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, 
fáradt olaj, hígító, stb.).

Építési bontási hulladék: Beton, tégla, cserép és kerámia frakció 
vagy azok keveréke.

Az építési bontási hulladék térítésmentesen leadható a Kondorosi 
Hulladékgyűjtő Udvarba (5553 Kondoros, Szénási út, külterület 
0237/2. hrsz. GPS koordináta (lat-lng): 46°44.83'20°47.31', EOV: X: 
156 919 m Y: 782 968 m, Nyitvatartási idő: kedd és péntek 8-17 óra, 
minden hónap első szombat 8-16 óra). Mennyiségi korlát: 500 
kg/év/ingatlan. A szolgáltatás igénybevételéhez be kell mutatni a 
személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, valamint az utolsó negyedéves számlát és az ahhoz 
kapcsolódó befizetést igazoló szelvényt. További információ a 06-
20/362-9830-as telefonszámon vagy a https://www.dareh.hu 
oldalon.

A háztartásban keletkező tiszta betontörmeléket a Szarvasi 
KOMÉP NKft. hulladékkezelő telepén (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2., 
Telefon: 06-66/312-933, Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 7.30-
12.00 óra és 12.30-16.30 óra) mennyiségi korlát nélkül térítés-
mentesen átveszi. Itt leadható továbbá a kevert építési hulladék (pl. 
gipszkarton), a törmelékmentes föld, a hungarocell és a fólia is 
hulladékkezelési díj megfizetése ellenében. További információ a 
66/312-93 telefonszámon vagy a https://www.szarvasikomep.hu 
oldalon.

Gumiabroncs: kizárólag tisztán térítésmentesen leadható a 
Kondorosi Hulladékgyűjtő Udvarba.

A Szarvasi KOMÉP NKft. hulladékkezelő telepén a gumiabroncsok 
hulladékkezelési díja: bruttó 80,- Ft/kg.

Veszélyes hulladék: toner, festékes, vegyszeres flakon, fáradt 
olaj, növényvédőszer és csomagolása, fénycsövek, izzók, elem és 
akkumulátor, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, ragasztók, 
hűtőszekrény, mélyhűtő, klímaberendezés. 

A Kondorosi Hulladékgyűjtő Udvarba térítésmentesen leadhatóak 
az alábbi mennyiségi korlát mellett:

- toner - 5 db/év/ingatlan,

- festékes, vegyszeres flakon – 6 kg/év/ingatlan

- fáradt olaj – 5 l/év/ingatlan

- növényvédőszer – 5 kg/év/ingatlan

- fénycsövek – 20 db/év/ingatlan

- elem és akkumulátor – 5 kg/év/ingatlan

- veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, ragasztók – 5 
kg/év/ingatlan

- hűtőszekrény, mélyhűtő, klímaberendezés – 2 db/év/ingatlan.

Hullámpala: az elszállítására engedéllyel rendelkező telepü-
lésünkhöz legközelebb a DESING Hulladékgazdálkodási Kft. (2144 
Kerepes, Patkó u. 9-11., Telefon: 06-28/508-840). Az elszállítás 
megrendelhető a https://designkft.hu oldalon letölthető megren-
delőlappal, amelyet a kitöltést követően a megredeles@designkft.hu 
e-mail címre kell elküldeni. Az elszállításért hulladékkezelési díjat 
kell fizetni.

Síküveg, szélvédő: a Regionális Hulladékkezelő Kft. hulla-
déklerakójába (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.) a 06-
30/941-3697-es telefonszámon történt előzetes egyeztetést köve-
tően lehet elszállítani.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Zöldhulladék elszállítása
Zöldhulladék: lakossági, nem mezőgazdasági tevékenységből 

származó lomb, lenyírt fű, gally, ágnyesedék, faforgács, fűrészpor, 
zöldség- és gyümölcshéj, szőlővenyige. Az erre a célra rendsze-
resített gyűjtőedénybe helyezett zöldhulladékot a DAREH Bázis 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. heti egy alkalommal szállítja 
el. Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem rendelkeznek gyűjtő-
edényzettel, a zöldhulladékot 240 literes áttetsző zsákban 
helyezhetik ki. A levágott lombokat, gallyakat kévébe kötve kell a 
gyűjtőedényzet mellé kihelyezni figyelemmel arra, hogy a 
gyűjtőedényzetben lévő hulladék és a kihelyezett gallyak 
mennyisége együtt ne haladja meg a 240 litert. 

A többlet zöldhulladék térítésmentesen kiszállítható a Kondorosi 
Hulladékgyűjtő Udvarba (5553 Kondoros, Szénási út, külterület 
0237/2. hrsz. GPS koordináta (lat-lng): 46°44.83'20°47.31', EOV: X: 
156 919 m Y: 782 968 m, Nyitvatartási idő: kedd és péntek 8-17 óra, 
minden hónap első szombat 8-16 óra). Mennyiségi korlát: 1 

3m /alkalom áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében leg-
feljebb 1 m hosszú kötegekben.

A szolgáltatás igénybevételéhez be kell mutatni a személy-
azonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
valamint az utolsó negyedéves számlát és az ahhoz kapcsolódó 
befizetést igazoló szelvényt. További információ a 06-20/362-9830-
as telefonszámon vagy a https://www.dareh.hu oldalon.

A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft. az ingatlan előtti 
közterületen lévő fák gallyazását, cserjék és bokrok nyírását 
követően keletkezett többlethulladékot térítésmentesen elszállítja. 
Az ágakat kévébe kötve, a lombokat zsákokba szedve kell 
kihelyezni, majd az ingatlan címét a 06-66/312-933/13. melléken 
kell bejelenteni. 

Az ingatlan udvarán lévő fákról levágott gallyak és lenyírt fű 
elszállítása is megrendelhető a Szarvasi KOMÉP NKft-től a fenti 
elérhetőségen, azonban ebben az esetben az elszállítás és a 
hulladékkezelés díja a megrendelőt terheli. 

Az ingatlantulajdonos saját költségén is kiszállíthatja a zöldhul-
ladékát a Szarvasi KOMÉP NKft. hulladékkezelő telepére (5540 
Szarvas, Ipartelep u. 2. Nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig 7.30-
12.00 óra és 12.30-16.30 óra). Ebben az esetben az alábbi költségek 
valamelyikét kell megfizetnie: 

- a zöldhulladék hulladékkezelési díját: bruttó 11,43,- Ft/kg, 

- zsákban történő kiszállítás esetén annak kezelési díját: bruttó 
300,- Ft/db.

További információ a 06-66/312-933/13. melléken vagy a 
https://www.szarvasikomep.hu oldalon.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
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Megfejtéseiket 2021. április 22-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Április 9.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Mától kezdve nyúlra fog vadászni Fővadász Úr!” 

Nyertesünk: Paluskáné Szabó Éva. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Öntött saláta
Hozzávalók: 4 fej saláta, só, 

cukor, 1 dl ecet, 2 dl tejföl, 6 
dkg füstölt szalonna.

A fejes saláta külső leveleit 
leszedjük, a fejeket négyfelé vág-
juk, jól megmossuk és lecsur-
gatjuk. A füstölt szalonnát apró 
kockákra vágjuk, és egy serpe-
nyőben ropogósra sütjük, majd a 
pörcöt szűrőkanállal egy tányér-
ra szedjük. A lábasban maradt 
zsírt egy pici cukrozott ecettel 
felforraljuk. Egy kis sót is tehe-
tünk bele, de vigyázva, mert a 
szalonna is sós! Az egészet a sa-
látára öntjük, és hidegre tesszük. 
Tálalás előtt tejföllel megöntöz-
zük, és a tepertőt rászórjuk.

- Mióta tudnak a skótok úszni?
- ???
- Mióta feltalálták a hídvámot!

* * *

Az újdonsült autótulajdonos 
mérgesen ront be a kocsi előző 
gazdájához:

- Amikor a kocsira alkudoz-
tunk, Ön azt mondta, egyik 
ámulatból a másikba fogok esni! 
És most tessék, be sem indul a 
járgány!

- Na látja, ez az első...

* * *

A luxushajón minden este fel-
lép egy bűvész. A kapitány pa-
pagája, mivel állandóan látja a 
mutatványokat, egy idő után 
kifigyeli, és utána folyamatosan 
magyarázza a közönségnek:

"Nézzék, ez egy másik kalap!"
"Hé, miért áll a teljes pakli 

ászokból?"
"Nézzék, eldugta a virágot az 

asztal alatt!"
A bűvész nagyon dühös emiatt, 

de a kapitánnyal nem akar ujjat 
húzni, így kénytelen eltűrni a 
papagáj beszólásait.

Aztán egyik nap a hajó léket 
kap és elsüllyed. A bűvész nagy 
nehezen felkapaszkodik egy ú-
szó roncsdarabra. Egy idő után 
leszáll mellé a papagáj, és meg-
szólal:

- Oké, feladom. Hová tüntetted 
a hajót?
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