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Elindult a kölcsönzés a 
Városi Könyvtárban!

Könyvtárunk január 8-tól hétköznapokon 8-16 ó-
ráig újra az Olvasók rendelkezésére áll könyv-
kölcsönzés szolgáltatásával.

A korlátozó rendelkezéseket 
betartva a könyvtár helyi-
ségeiben nem tartózkodhatnak 
látogatók. A könyvtár bejárata 
előtt lehet átvenni az e-mailen, 
telefonon előre megrendelt 
könyvcsomagokat, illetve a 
kikölcsönzött könyvek vissza-
hozatalára is itt lesz lehetőség. 
Érkezésüket kérjük, csen-
getéssel jelezzék! (Bejárattól 
jobbra, a postaláda fölött.) 

Szolgáltatásunkat a köz-
ismert higiéniai előírások be-
tartása mellett vehetik igénybe 
(fertőtlenítés, maszk, 1,5 mé-
teres távolságtartás).  A visz-
szahozott könyvek felületét 
fertőtlenítjük és - a szakmai 
javaslatok figyelembevételével - 72 órára „karanténba” helyezzük, 
azaz várakoztatjuk, mielőtt új olvasóhoz kerülhetnek. Ezek ismételt 
kölcsönzése 5 nap után lehetséges. 

Továbbra is biztosítjuk a könyvkiszállítás lehetőségét azoknak az 
olvasóinknak, akik nem tudják könyvtárunkat felkeresni. Kérjük, 
mindenképp jelezzék ilyen igényüket!

Fontos tudni, hogy a zárvatartás alatt a kölcsönzések határidejét 
automatikusan meghosszabbítottuk, és nem számolunk fel 
késedelmi díjat.

A kölcsönözhető könyvekről könyvtárunk honlapján:
http://szarvasikonyvtar.hu/ elérhető OPAC katalóguson keresztül 

tudnak tájékozódni, itt lehetőség van a kölcsönözni kívánt könyvek 
félretételére vagy előjegyzésére. Az alábbi videó segítséget nyújt a 
katalógusunk használatához: https://youtu.be/YPS4cd_APGU

A könyvtárhasználati szabályzatnak megfelelően 5 db könyvet 
(szerző, cím) lehet igényelni a név és az olvasójegy számának 
megadásával. 

A könyvtár új könyveiről az alábbi linken tájékozódhatnak: 
https://moly.hu/tagok/szarvasi_varosi_konyvtar/polcok

További információkért kérjük, keressék könyvtárosainkat!
Elérhetőségeink:
- telefon: 66/312-745
- e-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com
Friss információkért, kérjük, kövessék könyvtárunk honlapját: 

http://szarvasikonyvtar.hu/

A Kormány 3/2021. (I. 8.) 
Korm. rendelete

a védelmi intézkedések 
alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 

figyelemmel a  katasztrófavédelemről és a  hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-

vetkezőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intéz-

kedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet 

alkalmazni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Boldog Névnapot!

Január 15.: Lóránt, Loránd

Január 16.: Gusztáv

Január 17.: Antal, Antónia

Január 18.: Piroska

Január 19.: Sára, Márió

Január 20.: Fábián, Sebestyén

Január 21.: Ágnes

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Január 15-én

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

Január 16-án
Pingvin Patika

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

Január 17-én
Pingvin Patika

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

Január 18-tól 21-ig
Pingvin Patika

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TELEFONJEGYZÉKE

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 Ügy-

félfogadási 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.

Bolti eladó

Faipari gyári munkás

Futárszolgálati csomagszállító

Pénzügyi ügyintéző

Pulykagondozó

Szarvasmarha-gondozó
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Ingyen utazás

Szarvas Város Önkormányzata ingyenesen biztosítja a helyi 
járaton való utazást minden szarvasi közoktatásban részt vevő 
gyermeknek, és emellett annak a 45 diáknak, aki külterületen lakik 
és helyközi járattal jár iskolába, ingyenes bérletet biztosít ehhez 
minden hónapban.

* * *

Tüdőgyulladás elleni védőoltás

Babák Mihály polgármester élve törvényadta jogával lehetővé 
tette, hogy a szarvasi, 65 év feletti lakosok háziorvosi ajánlással 
ingyenesen megkaphassák a pneumococcus okozta tüdőgyulladás 
elleni védőoltást, a Prevenar 13-at. A felírási igazolást a háziorvos 
állítja ki és a helyi patikákban lehet azt ingyenesen kiváltani.

Covid-19 jelentés
zarvason 2020. december 30-tól 2021. január 6-ig terjedő Sidőszakban a szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint 76 
alkalommal kértek mintavételt, melyből 35 lett igazoltan 

pozitív. Tudomásuk szerint négy fő szorul kórházi ápolásra és 
sajnos 10 szarvasi állampolgár elhunyt.

Védőnőink nem tudnak csecsemők megbetegedéséről és 
gyermekorvosaink is összesen 1 kiskorú vírussal fertőzött beteget 
tartanak nyilván.

Orvosaink felhívták a figyelmet a védőoltás fontosságára, kérik, 
regisztráljon mindenki.

Petneházi Andrea

Egészségügyi dolgozók oltása

Január 7-én elkezdődött a Szarvasi Szakorvosi Kft egészségügyi 
dolgozóinak Covid-19 elleni védőoltása. Orvosként 
meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzetben a védőoltásnak 

nincs alternatívája. Minden jelenleg ismert tényt mérlegelve az a 
véleményem, hogy a védőoltás a „legkisebb rossz” annak ér-
dekében, hogy legyőzzük a vírust. A terheseknek illetve az 1-2 éven 
belül babát tervezőknek jelenlegi tudásunk szerint nem ajánlott a 
vakcina. 

Kívánok mindenkinek jó oltottságot és kiváló egészséget.

Tisztelettel:
Dr. Kozma Lewellyn Marius

Angyali Segítség az 
Ótemplomból 2021
éget ért az Ótemplomban az Angyali reggelek Vsorozat és a karácsonyi ünnepi istentiszteletek is. A 
2020-as év más volt, mint az előzőek, a vírushelyzet 

miatti kötelező távolságtartás és a személyes találkozások, 
fizikai kontaktok hiánya mindannyiunkban nyomot ha-
gyott.

Így különösen fontosnak éreztük, hogy az ünnepi időszakban 

lehetőséget biztosítsunk a lelki feltöltődésre, hogy az új évnek 

reményekkel és pozitív várakozással vághassunk neki. A meg-

változott helyzet új kihívások elé állított minket, de sikerült 

alkalmazkodnunk. Új megoldások születtek, birtokba vettük az 

internetet, így az online formában megtartott alkalmak bárki 

számára elérhetőek voltak, aki lelki feltöltődésre vágyott.

Ebben a mindenki számára nehéz időszakban sem feled-

kezhetünk meg arról, hogy vannak a környezetünkben olyan 

kiszolgáltatott személyek, akiknek segítség nélkül a napi 

megélhetés, a napi étkezés, ruházkodás vagy éppen a tüzelő 

beszerzése is komoly problémát okoz. Ezért a Szarvas–Ótemplomi 

Evangélikus Egyházközség és az Ótemplomi Szeretetszolgálat 2021-

ben is folytatja történetének legsikeresebb jótékonysági akció-

sorozatát, „Angyali Segítség az Ótemplomból” címmel.

A tavalyi évben a vízkereszttől húsvétig tartó programidőszak alatt 

összesen hat nagyszabású ételosztást tartottunk, mely során 2400 

liter, azaz körülbelül 4800 adag ételt osztottunk ki a rászorulóknak. 

Eközben folyamatosan érkeztek hozzánk az élelmiszer és 

ruhaadományok, ezeket kollégáinkkal napi rendszerességgel 

osztottuk szét a rászorulók között. Ezen időszak alatt a rengeteg, 

körülbelül száz kilogramm felajánlott tartós élelmiszer mellett több 

száz kilogramm téli ruha talált új gazdára.

Ahogy minden, idén ez az akcióprogram is kicsit más lesz, mint az 

előző években, hiszen mellőznünk kell a nagyszabású, tömegeket 

megmozgató rendezvényeket és ebben az évben sajnos a 

krízisszálló sem nyithat ki a járványügyi szabályok miatt. Ám a lehe-

tőségeinkhez mérten megpróbálunk célzott segítséget nyújtani a 

rászorulóknak.

Amiket idén vállalunk:

1. 2 db COVID szűréssel egybekötött ételosztás.

A klub dolgozói segítenek a regisztrációban, amit bárki megtehet 

akár előzetesen, akár a tesztelés napján a helyszínen a Tessedik u. 

24. szám alatt.

2.  Két ételosztás a hagyományos formában, a biztonsági 

előírásokat betartva. 

Hétköznapokon 30-40 adag ételt osztunk ki a rászorulóknak a 

Napraforgó Klubban.

3. Ruhagyűjtés és osztás.

A Tessedik u. 24. szám alatti épületünkbe várjuk a felajánlott 

ruhaadományokat. A ruházat mellett szívesen fogadjuk a már nem 

használt ágyneműket, ágyneműhuzatokat, törölközőket és alsó-

neműket. A ruhák kiosztása szervezett módon, a vírushelyzet miatti 

szabályok betartása mellett történik.

4. Tartós élelmiszerek gyűjtése. 

Segíts, hogy segíthessünk! Gyűjtőpont a Tessedik u. 24. szám alatt.

5. Vakcina-infó.

Az ismeretetterjesztés rendkívül fontos a vakcinával kapcso-

latosan. Mi ebben szeretnénk segíteni szakemberek bevonásával. 

Az ótemplomi lelkészek, szociális munkások, ápolók és a velünk 

kapcsolatban álló orvosok mind egyöntetűen az oltás mellett 

érvelnek az idősek és a veszélyeztetettek védelmében.
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ÚJJÁTELEPÜLÉSÜNK 300. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLÜNK

Reprint kiadás Harruckernről
özeledve újjátelepülésünk háromszázadik évfor-Kdulójához, egymás után születnek ötletek és 
elképzelések. Ezúttal dr. Demeter László dolgozatát 

adjuk közre. Írásában korábbi évek tapasztalataira épít.

Tisztelt Hölgyek, Urak!

2022-ben emlékezünk és 

ünnepeljük városunk újratelepí-

tésének 300. évfordulóját. A 

tervezésre, szervezésre rendelke-

zésre álló idő, ha nem gondolunk 

nagyra - sok, ha komolyan 

vesszük, már szinte kevés. Jól 

beosztva elég kell legyen.

Egy korábbi testületi ülésen 

felhívás hangzott el: várják az 

ötleteket, javaslatokat. Ezt 

komolyan véve, néhány gondo-

lattal szeretnék hozzájárulni a 

készülődéshez.

Abból indultam ki, az ünnepet 

azért tartjuk, hogy egy múltbéli 

nagy eseményre újra emlé-

kezzünk, újraéljük. Erőt nyerjünk 

belőle, de tanítson is, segítsen 

önismeretünk által fejlődni.

Újkori történelmünk legna-

gyobb eseménye volt, hogy őse-

ink újra megülték ezt a tájat. 

Kitalálója, mozgatója és szervezője 

báró Harruckern János György 

udvari hadiélelmezési biztos volt - 

a megyényi terület új tulajdonosa.

Javaslom, hogy 2022-őt a város 

nyilvánítsa

HARRUCKERN-ÉV-nek,

mellyel egy tág keretet adnánk 

az egész évi rendezvényeknek. 

Ebben valószínű, számíthatnánk a 

megyei önkormányzatra is, hiszen 

Szentes kivételével a báró tele-

pítései Békés megyét érintették.

Amint látják, elkészítettük 

Kismarjai Konrád Emil művének 

hasonmás kiadványát, mely a linzi 

takács fiának történelmi tettéről 

mesél. Kétségtelen, hogy nélküle 

is újratelepül a kihalt megye, 

keletkeztek volna új városok, 

újraépültek volna a leromboltak, 

de hogy nem ilyen lett volna a 

megye képe, hangulata, varázsa, 

lakóinak összetétele, az bizonyos. 

Számtalan bizonyítékát látjuk 

annak, hogy Harruckern báró 

nagyformátumú szervező, előre-

látó politikus és ragyogó gazda-

sági szakember volt egysze-

mélyben. És tegyük hozzá, hogy 

becsületes ember is, akinél az 

egyéni érdek szerencsésen 

találkozott a köz érdekével. „Né-

ró"-t - ahogy a tót nép hívta a 

kimondhatatlan nevű osztrákot - 

szerették és tisztelték. E szerény kis 

füzetben összefoglalva hiány-

talanul megtalálható a korszak-

alkotó néhány év krónikája. Amíg 

lesz Békés megye és benne 

Szarvas városa, bizton állíthatjuk, 

hogy személye megkerülhetetlen 

a hálás utókor számára.

Mint várospolitikusnak hívom 

fel figyelmét a türelemre és kü-

lönböző nézetekkel szembeni 

toleranciára, amivel „népét” Har-

ruckern kezelte. Már három év-

századdal ezelőtt is tisztában volt 

vele, hogy különböző gyökerű, 

történelmű, kultúrájú és szokású 

népek nem keverhetők össze. 

(Megfelelő izolációs távolságot 

kell köztük tartani.) A harmadik 

tanulság életművéből a kapzsiság 

és korrupció száműzése. Ha a nép 

szenved (betegség, éhség, munka-

nélküliség, iskolázatlanság, gaz-

dasági válság) nem szabad sanyar-

gatni, sőt támogatni kell adóked-

vezményekkel, ingyenes jut-

tatásokkal, robot elengedéssel, stb. 

Ezen üzenetek ma sem vesztették 

el aktualitásukat, nem kell hozzá 

rizsporos paróka, hogy a XXI. 

században is belássuk jogos-

ságukat. Figyelmesen olvasva ezt a 

néhány oldalas kis könyvet, többet 

fogunk tudni a korról, Harruc-

kernről, mint az átlag megyei 

lakos, akinek csak néhány köz-

hely, vagy még az sem jut eszébe 

az arisztokratákról, a közért 

munkálkodó nemesekről.

Így tehát személye és alkotásai 

méltóvá teszik arra, hogy az Ő 

neve fémjelezze megemlé-

kezéseinket és ünnepségeinket 

2020-ban.

Neve Ausztriában - így az EU-

ban - jól cseng még ma is. Külső 

források nyílhatnának meg ezáltal 

programjaink finanszírozására.

Az emlékév tematizált prog-

ramjai jól illeszthetők és felfűz-

hetők lesznek a városunkban már 

hagyományos, nagy tradíciókkal 

bíró és nép-szerű rendezvényekre. 

Jutna belőle minden évszakra.

Tavasszal, március 25-én (Har-

ruckern születésnapján) ünnepi 

kihelyezett megyegyűlésen lenne 

meghirdetve az emlékév, melyhez 

csatlakoznának az általa telepített 

falvak, városok önkormányzatai. 

Itt lehetne fogadni a szülőváros, 

Schenkenfelden küldöttségét. 

Nyáron, az emlékév csúcspontja 

Szarvas Város Napján, a szokásos 

időben lenne. Ekkor lehetne 

megrendezni a III. Bolza-talál-

kozót (az első 2000-ben, a 

második 2012-ben volt).

Javaslom, hogy a Tessedik 

Sámuel Múzeumban őrzött török 

ágyú kerüljön köztérre (korhű 

ágyútalp és kerekek felszere-

lésével). Itt, a Vajda Péter utca 

elején emlékezhetünk a neo-

litikum ősemberére, az Ótemplom 

helyén állott Szarvas-halomra, a 

palánkvárra és az újratelepítésre.

Télen, Advent-táján koszo-

rúznánk meg azt az emléktáblát 

Schenkenfeldenben, amit még a 

'90-es években helyezett el a 

megyei önkormányzat a báró 

szülőházán.

Amennyiben alakul a rendez-

vényeket előkészítő emlék-

bizottság, úgy annak munkájában 

örömmel vennék részt. Bízva 

abban, hogy a 2022-es év már 

vírusmentes lesz - és meg is éljük - 

mindannyiuknak eredményes és 

jó munkát kíván üdvözlettel és 

kiváló tisztelettel:

Dr. Demeter László okleveles 

úszómester
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„Csodák ott történnek, ahol hisznek bennük, és minél jobban 
hisznek bennük, annál gyakrabban fordulnak elő.”

~ Denis Diderot ~

Karácsonyi csoda

Mégis egyre több világhírű 
zenész, operaénekes, ügyvéd, 
több diplomás végzettségű vak 
ember szolgál nagyszerű, kö-
vetendő példákkal sorstársaik-
nak. Én, aki egy gyengén látó 
gimnazista lány anyukája va-
gyok, ismerem az érem mindkét 
oldalát. Tudom, milyen mélysé-
geket élnek meg látásukat 
elvesztő emberek, és tudom azt 
is, miként képesek többen is 
szárnya kapni és a legtöbbet 
kihozni magukból és a helyze-
tükből a hitük révén. Mi az 
utóbbi típushoz tartozunk. A 
vakok és gyengén látók nem 
kérnek mások sajnálatából, tel-
jes embernek érzik magukat, 
akik a társadalomnak ugyanúgy 
megbecsült, hasznos tagjai, akár 
a többi „egészséges” ember.

Mi is a karácsonyi csoda 
története?

Egy kislány 6 éves korától 
arról álmodozik, hogy egyszer 
majd híres író lesz belőle…. ez 
nem tűnik így első olvasásra 
olyan nagy dolognak. De mi 
van, ha hozzátesszük: egy alig 
látó kislány díjnyertes novel-
láiból rádiójáték sorozatot ké-
szített a békéscsabai Jókai Mór 
Színház karácsonyra?

Majoros Eszter a szarvasi Vaj-
da Péter Evangélikus Gimná-
zium végzős növendéke dráma 
tagozaton. Teljesen egészséges 
gyermekként született meg, 
majd 6 éves korától fokozatosan 
évről-évre romlott a látása. Ma 
már alig látó, a színekről is csak 
halvány emlékei vannak. Amíg 

megadatott neki, addig roman-
tikus Jane Austen regényeket 
olvasgatott, filmeket nézett, 
kiválóan rajzolgatott, mint a 
többi átlagos korosztályabéli, 
jól látó gyermek. Már 9 évesen 
meséket írogatott, de az írott 
szöveget egyre nehezebben 
olvasta vissza, így ez a történet 
hosszú évekre folytatás nélkül 
maradt. A gimnázium új utakat 
nyitott meg neki, hiszen itt 
tanult meg vakon gépelni, itt 
mélyítette el az irodalmi művek 
iránti szeretetét, itt sajátította el 
dráma órákon a dialógusok és 
különböző életszituációk fordu-
latos, izgalmas elemeit.

Digitális oktatás, bezártság, 
aggodalom?

Jött a sokak által rettegett 
időszak, a Covid járvány miatti 
karantén. A gimnázium kapui 
bezárultak tavasszal, amit a 
diákok ugyan nem vettek rossz 
néven, ám sokan értetlenül 
álltunk a kialakult új helyzet 
előtt. Eszter ebben a szituáció-
ban új lehetőséget látott, több 
időt tölthet itthon novella öt-
leteinek lejegyzetelésével. Ép-
pen tavasszal hirdettek meg a 
Békés Megyei Vakok és Gyen-
génlátók Egyesületénél Békés-

csabán egy vers- és novellaíró 
pályázatot kortól függetlenül. 
Az Egyesület vezetője, Ádász 
István kérte fel Esztert szemé-
lyesen novelláinak beküldé-
sére. A járvány miatt hónapokra 
elhúzódott az eredményhirde-
tés, mígnem október 17-én a 
Fehér Bot világnapján került sor 
erre a rendezvényre, ahol kü-
löndíjban részesült. Ez önmagá-
ban is szép eredmény, de az 
igazi meglepetés az volt, amikor 
a Jókai Színház egyik színész-
nője bejelentette a rádiójáték 
készítését ezekből a történetek-
ből.

Miről szólnak a novellák?

A címe Árva lányból herceg-
nő, egy fiatal teremtésről szól, 
aki váratlan helyzetekben találja 
magát a felnőtté válása során. 
Igen fordulatos és izgalmas, 
ugyanakkor romantikus a tör-
ténet fonala. Mindenkinek sze-
retettel ajánlva, aki fogékony 
egy kis idillikus mese meghall-
gatására. Idáig 3 rész készült el 
belőle, ám még további 3 törté-
net felvázolása is megtörtént.

Együttműködés a Jókai  
Színházzal

Az említett egyesület szorosan 
együttműködik a Jókai Színház 
dolgozóival, rendszeresen szer-
veznek programokat vakok és 
gyengénlátók számára is. Esz-
tert rendszeresen felhívják tele-
fonon a színház színésznői, 
vagy maga a dramaturg készí-
tője a novelláival kapcsolatban. 
Igyekeznek minél hitelesebb 
képet formálni a szerző által 
megfogalmazott gondolatokról, 
így a rádiójáték valóban élveze-
tes hangeffektekkel gazda-
godott. Nagyon megható az a 
kedvesség, amivel Esztert a 
színház dolgozói körülveszik és 
történeteinek folytatására buz-
dítgatják.

Szenteste előtti napon értesí-
tették Esztert a színháztól a 
rádiójátékok elkészültéről – 
ezzel beteljesült egy álom, mely 
valósággá vált csoda az év 
számunkra legszentebb ünne-
pén: Karácsonykor.

Murányi Viktória

* * *

alóban egészen hihetetlen dolgok történnek néha az Vemberrel. Bizonyára mindenki tisztában van vele, 
milyen nehéz a látássérülteknek boldogulni abban a 

világban, melyet a jól látók alakítanak ki társadalmunkban.
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A Gallicoop kamionjai segítettek

Karácsonykor a Gallicoop Zrt. kamionjai segítettek eljuttatni a 
Magyar Vöröskereszt régiós központjába 50 millió forint értékű, 70 
tonnányi élelmiszeradományt. A tízezer rászoruló családot segítő 
élelmiszercsomagban a Mészáros-csoport által adományozott 
húsáru, tojás, méz és bejgli is szerepelt.

* * *

A Szarvasi Televízió és a 
Cervinus Teátrum 
együttműködése

Az Adventé és Karácsony időszakában a Szarvasi Televízió és a 
Cervinus Teátrum még a korábbiakhoz képest is szorosabbra fogta 
együttműködését. Ennek eredményeképpen a szigorú korlátozások 
alatt 26 műsorszámmal, főleg nagyszínpadi és kamaraszínházi 
felvételekkel szolgálták a színházbarátok és tévénézők szóra-
kozását.

* * *

Emlékhelyek Napja: 2021. május 8.

Amennyiben a körülmények engedik, az idén – immáron hatodik 
alkalommal – május 8-án kerül sor az Emlékhelyek Napja országos 
rendezvénysorozatra, amelyet hagyományosan a Nemzeti Örökség 
Intézete koordinál. Szarvas városa a Történelmi Országközép 
Történelmi Emlékhely révén kezdetektől fogva részt vesz az 
Emlékhelyek Napja megrendezésében. A fennálló veszélyhelyzet 
következtében a február 2-re tervezett Nemzeti és Történelmi 
Emlékhelyek Szakmai Konferenciát online közvetítés formájában 
rendezik meg. Ez a korábban workshop formában rendezett rangos 
tanácskozás hagyományos előkészítő fóruma az Emlékhelyek 
Napjának.

* * *

Megújult a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége 

honlapja

Egyebek közt ez az információ is szerepel dr. Gémesi György 
MÖSZ elnök levelében, amelyben arról tájékoztatja a 
tagönkormányzatok polgármestereit, hogy a 2021-es tagdíj elenged-
hetetlenül szükséges az ez évi konferencia megrendezéséhez és az 
érdekképviseletek lebonyolításához. Mint az ismeretes, az utóbbi 
időben a korábban jobboldali MÖSZ erőteljesen balra tolódott. 
Ennek következtében Szarvas és a MÖSZ kapcsolatai meglazultak.

* * *

Hetven én felettiek 
hulladékszállítási díjának 
önkormányzati átvállalása

Szarvas Város Önkormányzata 2020. IV. negyedévében 257 fő 70 
év feletti szarvasi polgárnak vállalta át a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj összegét, ami 985 ezer 247 forintot jelentett. 
További 8 fő új kérelmezőnek vállalta át a rájuk eső, 19 ezer 359 
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forint összeget. 6 fő részére pedig 2020. IV. negyedévben 
megszüntetésig 15 ezer 716 forint összeget vállalt át. Így összesen 1 
millió 20 ezer 322 forintot fizetett be az Önkormányzat átvállalt 
közszolgáltatási díjként a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Zrt. 
számlájára.

* * *

Megszűnt a Radio Plusszal a 
szolgáltatási szerződés

Költségvetési egyensúlyi okokból a budapesti illetőségű Radio Plus 
Kft.-vel 2021 évre nem köt szolgáltatási szerződést Szarvas Város 
Önkormányzata. A korábbi szerződés 2020. december 31-én, a 
határozott idő elteltével megszűnt.

* * *

A különlegesotthon.hu Kft.-vel is 
megszűnt a szolgáltatási szerződés

A mindannyiunk életét jelentősen megnehezítő egészségügyi 
veszélyhelyzet és annak önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt 
hatásai következtében Szarvas Város Önkormányzata nem 
hosszabbítja meg a korábbi közszolgáltatói keretszerződést. Erről 
Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző 
tájékoztatta a békéscsabai illetőségű cég ügyvezetőjét, Benkő 
Györgyöt.

Mivel a különlegesotthon.hu Kft. az előző években korrekt 
szolgáltatást nyújtott Szarvason, a két városvezető levelében re-
ményét fejezte ki, hogy 2022-re a különlegesotthon.hu Kft. és az 
Önkormányzat újra egymás szerződéses partnerei lehetnek. Ezzel 
együtt megköszönték az eddig korrekt együttműködést.

* * *

Megbízási szerződés a
Cs.A.Cs. Zrt.-nek

Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzés 22 
ellenőrzési napjára és a hozzá kapcsolódó 4 belső ellenőrzési vezetői 
napra vonatkozóan bruttó 952.500 Ft vállalkozói díjtétel meg-
határozásával megbízási szerződést kötött a békéscsabai illetőségű 
Cs.A.Cs. Zrt.-vel.

* * *

Köszönőlevél az 
Önkormányzatnak

A családokért felelős tárcanélküli miniszter – Novák Katalin – 
parlamenti államtitkára – Zsigó Róbert -, valamint a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitkára – Pogácsás Tibor – kö-
szönetét fejezte ki Szarvas Város Önkormányzata részére a 2020. évi 
Idősbarát Önkormányzat Díjra benyújtott pályamunkájában 
ismertetett, az idős emberek gondozása, életvitelük megkönnyítése, 
nyugdíjas éveik tartalommal való megtöltése terén végzett kie-
melkedő tevékenységéért.

Az erről szóló Köszönőlevelet a napokban kapta kézhez az 
Önkormányzat. Dr. Horváth László főosztályvezető, az Idősügyi és 
Nyugdíjbiztosítási Főosztály vezetője levelében reményét fejezte ki, 
hogy Szarvas Város Önkormányzata 2021-ben újra pályázik az 
Idősbarát Önkormányzat Díjra.
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Falnak ütközött egy autó 
Kardosnál

Január 9-én az esti órákban érkezett a riasztás. Házfalnak ütközött 
egy gépkocsi Kardos térségében, a 44-es főút Csabai úti szakaszán, 
az örménykúti elágazásnál. A járműben öten utaztak, ki tudtak száll-
ni. A szarvasi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A bal-
esethez a mentők is kiérkeztek. Ketten szenvedtek könnyű sérülést.

* * *

Árokba hajtott egy autó a 44-esen

Árokba csúszott egy személyautó a 44-es főút Szarvas és 
Csabacsűd közötti szakaszán múlt pénteken. Egy ember utazott 
benne. Ő azután tudott kiszállni, hogy a műszaki mentést végző 
szarvasi hivatásos tűzoltók eltávolították a fákat a gépkocsi 
környékéről. Az egység áramtalanította a járművet. Az érintett 
útszakaszt a műszaki mentés idejére félpályán lezárták.

* * *

Két baleset múlt csütörtökön

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. január 
7-én két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Gyomaendrőd külterületén 10 
óra 30 perc körül összeütközött egy tehergépkocsi és egy 
személyautó. A balesetben az utóbbi jármű vezetője és utasa is 
könnyebben megsérült. Kardos külterületén 17 óra után néhány 
perccel egy személy-gépkocsi összeütközött egy elé ugró őzzel, 
majd a jármű árokba borult.

Az autót vezető nő nyolc napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett.

* * *

Szivattyúztak a tűzoltók

Nagy mennyiségű csapadékvíz gyülemlett fel január 5-én reggel 
Gyomaendrődön a Gábor Áron utcában, veszélyeztetve ezzel a 
közeli épületeket. Az esethez riasztott helyi önkormányzati tűzoltók 
a vizet szivattyú segítségével eltávolították. Víz a sok csapadék és 
egy eltörött áteresz miatt gyülemlett fel. Az eset kapcsán anyagi kár 
és személyi sérülés nem keletkezett, a hibát jelezték az önkor-
mányzat felé.

* * *

Segítettek

Január 4-én Szarvason a mentőszolgálatnak ajtónyitáshoz és 
betegmozgatáshoz nyújtottak segítséget a helyi hivatásos tűzoltók.

* * *

Négyen sérültek

Négy személy sérült abban a balesetben, ami Kunszentmárton 
belterületén történt 2021. január 3-án 13 óra 30 perc körül. Egy 
budapesti férfi haladása során személygépkocsival behaladt a 
Gyóni Géza utca és a 45-ös számú út kereszteződésébe, ahol nem 
biztosított elsőbbséget a védett úton neki balról közlekedő gépjár-
műnek és összeütköztek. A baleset során – az elsődleges orvosi 
vélemény szerint – mindkét autó sofőrje, valamint egy-egy utasa 
könnyű sérülést szenvedett.
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2020. évi visszatekintő - II. rész

ÁPRILIS

Tóth László futónagykövet 
vezetésével 7. alkalommal 
rajtolt el Békéscsabáról a Me-
gye Futás, melynek fő célja a 
mozgás, a futás, az egészséges 
életmód népszerűsítése. A futás 
Békés megye mind a 75 tele-
pülését, így Szarvast is érintette. 

A rendőrség napja alkal-
mából elismerésben részesült 
két szarvasi rendőr. Lós István r. 
alezredes, a Szarvasi Rendőr-
kapitányság bűnügyi osztály-
vezetője Magyarország belügy-
miniszterétől, dr. Pintér Sándor-
tól a Szent György érdemjelet, 
Tóth Bálint r. alezredes, a 
Szarvasi Rendőrkapitányság al-
osztályvezetője Bűnügyi kate-
góriában az „Év Rendőre” díjat 
vehette át.

Maradjon otthon! - Mi közel 
hozzuk a zenét otthonába is. 
Ez volt a szlogenje a Fekete 
Péter és a Kultúráért Felelős 
Államtitkárság kezdeményezé-
sének, mellyel a Filharmónia 
Magyarország meglepetés kon-
certsorozatát elindította. A kon-
certsorozat alatt 11 megyében 
több mint 120 koncertet adtak 
17.10 és 18 óra között hetente. 
Egyik állomásuk Szarvas volt. A 
zenekarok a lakótelepek tömb-
jeiben otthon maradóknak ad-
tak koncertet. Elsőként a Béke 
lakótelep tömbjei között zenélt 
a Tisza Rézfúvós Kvintet, a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar. 
Repertoárjukban a klasszikus 
zene mellett jazz, filmzenék, 
népzenei és könnyűzenei fel-
dolgozások is megtalálhatók 
voltak. 

A rendkívüli helyzet miatt a 
Chován Kálmán Alapfokú 
Művészeti Iskola is átalakította 
a szokásos iskolalátogatásokkal 
egybekötött beiratkozást a 
művészeti iskolába, és hat 
részből álló hangszerbemu-
tatókkal egybekötött sorozatot 
indított, melyben igyekeztek a 
gyerekekhez közelebb hozni a 
hangszereket, illetve bemutatni 
az iskolát a tv-képernyőjén 
keresztül. A sorozatot a Szarvasi 
Televízió készítette és sugá-
rozta.

Nyerges Attila edző Kós Bene-
dekkel, Nyerges Áronnal, Tör-
köly Zoltánnal és Opavszky 
Márkkal (a Párizs-keret férfi 
kajakos részlegének szarvasi 

tagjai) március 8-án utazott ki 
Spanyolországba egy háromhe-
tesre tervezett edzőtáborba, de 
sajnos a járványhelyzet miatt 
egy hét után a tábor félbesza-
kadt. Szinte az utolsó pillana-
tokban menekítette haza spor-
tolóinkat a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség, hiszen alig 1-2 órával 
utánuk lezárták a reptereket.

Sportolóink edzőjük Nyerges 
Attila nyaralójában töltötték a 
karantén időszakát, és ha jók az 
információink akkor főként ta-
nulással edzésekkel töltötték a 
karanténban töltött időt. Szur-
kolunk, és bízunk benne, hogy 
hamarosan számos világver-
senyen bizonyízhatnak sporto-
lóink. 

Költészet napja 2012-ben és 
2020-ban: Szenes János főszer-
vező saját verseivel nyitotta meg 
az első versmondó maratont 
2012. április 10-én délben Szar-
vason. Megközelítőleg hétszá-
zan mondtak vagy olvastak fel 
kedvenc költőjüktől 24 órán át, 
megszakítás nélkül, hogy más-
nap délben, József Attila szü-
letésnapján érjen véget a vers-
folyam. A Cervinus Teátrum és a 
Békéscsabai Jókai Színház a 
Költészet napja alkalmából ren-
dezett irodalmi fesztiválja egy-
szerre két helyszínen zajlott, a 
Vajda Péter Művelődési központ 
színháztermében és a békés-
csabai Ibsen-házban. A rend-
hagyó 2020-as évben sem felej-
tettük el ezt a jeles megem-
lékezést. 

A közösségi csatornákon ke-
resztül, majd a Szarvasi Tele-
vízió közreműködésével Varga 
Viktor és dr. Dósa Zsuzsa 
virtuális verselésre kérte szín-
művészeit, és elindítottak egy 
meghívásos versláncot, ami 
csakhamar átlépte városunk, 
majd az ország határait is. Olyan 
neves színművészek csatla-
koztak a kezdeményezéshez, 
mint Kubik Anna, Őze Áron 
vagy Balogh Erika.

Fentieken túl az alábbiak is 
2020 e l ső negyedévében 
történtek:

- Nagy erőkkel zajlott az M44 
építése

- A Szarvasi Városi Könyvtár 
házhoz vitte a könyvet (könyv-
tárunk munkatársai könyvki-
szállítást vállaltak a már beirat-
kozott olvasók részére)

- Távoktatás - Digitális átállás 
az oktatásban, Home Office a 

munkahelyeken, ügyeleti rend 
az óvodákban

- Interneten, tv-n és rádión 
keresztül kaptuk a lelki táplá-
lékot egyházainktól, a miséket a 
média segítségével közvetí-
tették a szarvasi egyházak

- Szigorú szabályok, tiltások 
és védekezési intézkedések - 
aki tudott és tehette, maszkokat 
varrt

- Magyarország Kormánya 
rendkívüli jogrendet, vészhely-
zetet rendelt el

- Nem zárták be a szarvasi 
piacot, de a kialakult járvány-
veszélyre tekintettel március 17-
től minden piacot követően 
fertőtlenítést végeztek a Komép 
Kft. munkatársai, és permete-
zőkkel, vírusölő szerrel fertőt-
lenítették a területet, az eláru-
sító padokat.

- A háziorvosok április 15.i- 
jelentése szerint az elmúlt egy 
hétben a szarvasi háziorvosok 
ötször kértek tesztet korona 
vírus gyanúval, de mind az öt 
teszt eredménye negatív lett. 
Koronavírusos megbetegedés-
ről nem tudtak a városban. 

MÁJUS

Munkaterület átadásokkal in-
dult a május, és elkezdődött 
többek között a Berényi út 
felújítása is. Závoda Ferenc, a 
körzet képviselője jó gazda 
módjára mindvégig nyomon 
követte és néhány videóval meg 
is örökítette a munkálatokat, a-
mik a külterületi utakon zajlot-
tak. A Szarvasi Televízió munka-
társai igyekeztek bemutatni a 
folyó munkálatokat, és az 
átadásokról is rendszeresen hírt 
adtak-közvetíttetek. 

A városi majális elmaradt, 
kötelező lett maszkviselés az 
üzletekben, a piacokon.

A Vajda Péter Evangélikus 
Gimnáziumban és a Székely is-
kolában elkezdődtek az érett-
ségi vizsgák, ingyenes és ön--
kéntes részvétellel lehetett 
teszteltetni magunkat a Cervi-
nus aulájában, a tesztelést a 
Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központja szervezte és a Sze-
gedi Tudományegyetem mun-
katársai végezték. 

Május 15-től ismételten meg-
nyitotta kapuit vendégei előtt a 

Körös-Maros Nemzeti Park. Igaz 
a Látogatóközpontokban köte-
lező lett a maszk használata és a 
rendezvényeik elmaradtak, de a 
szabályok betartása mellett a 
park újra látogatható lett.

JÚNIUS

Szomorúan indult a június, 
hiszen végső búcsút vettünk 
korábbi alpolgármesterünk-
től, kollégánktól, kedves jó 
barátunktól, Hetényi Istvántól. 
Hetényi István, művésznevén: 
Jagger, a Stop Band, és szám-
talan zenekar énekese is volt, és 
mindezeken felül több nagyren-
dezvény Nemzeti és Lovas Vi-
lágtalálkozó főszervezője. Em-
lékét megőrizzük!

Trianon 100. évforduló-
járól is megemlékeztünk, de 
nem úgy, ahogyan azt korábban 
elterveztük. Kisfilmekkel, a 
Cervinus Teátrum online emlék-
műsoraival, koszorúzással em-
lékeztünk meg történelmünk 
egyik leggyászosabb napjára. 
Babák Mihály polgármester urat 
idézve: „Trianon egy olyan seb, 
ami sohasem fog behegedni”.

Ünnepi szentmisével egybe-
kötött orgonaavató koncert 
és megemlékezés Ambrus 
atyáról - Dr. Kiss Imre esperes 
orgonaavató koncertre hívta a 
híveket a Szent Klára római 
katolikus templomba. Esperes 
úr köszönetet mondott a nagy-
lelkű adományokért, a polgár-
mesternek segítő támogatásért, 
valamint a jó ötletekért, a mi-
nisztériumnak és a Filharmó-
niának az anyagi támogatásáért, 
és megköszönte Péntek Gergely 
orgonaépítő és javító mesternek 
a munkáját. Az orgonaavató 
koncerten közreműködtek: I-
váncsó Violán és Paraszt Attilá-
né, Gál Zsófia, Mester Dóra, 
Molnár Tamara, és a Szent Ce-
cília kórus. A koncertet követő 
szentmisét Ambrus atya emlé-
kére ajánlották.

Tulajdonosváltás után új 
stúdióba, a SZÁT-irodaház 
legfelső emeletére költözött a 
Rádió Szarvas. 

Nagy István agrárminiszter 
úrral a Körösvölgyi Állatpark 
II. ütemének (a Körösvölgyi 
Látogatóközpont és Állatpark 
komplex ökoturisztikai fejlesz-
tése) ünnepélyes átadásán 
vettünk részt. a 330 milliós u-
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niós forrásból megvalósult be-
ruházással új fogadóépületek, 
sétaösvény, fogadókapu, új 
parkoló, benne elektromos töl-
tőállomással, egy új 250 négy-
zetméteres, a Természettudo-
mányi Múzeum által készített 
interaktív kiállítás, ajándékbolt, 
új kifutó.

A  Z e n e p a v i l o n b a n  a 
TérZene sorozat részeként fel-
lépett a Duna Művészegyüttes, a 
Szegedi Harsonaegyüttes és 
még sorolhatnánk.

Megnyithatta kapuit a megú-
jult nézőterű Szarvasi Vízi 
Színház. Egyelőre kis néző-
számmal, maximum 200 fő 
vehetett részt az előadásokon. A 
„Köszönjük Magyarország!” so-
rozat részeként orvosoknak, 
tűzoltóknak, mentősöknek, 
rendőröknek, gyógyszerészek-
nek, ápolóknak, takarítóknak, 
kereskedelmi dolgozóknak és 
egyéb, a veszélyhelyzet alatt 
helytálló dolgozóknak ajánlva 
hálaelőadások folytak.

JÚLIUS

Magyarok kenyere megbeszé-
lés, sajtótájékoztató és egyebek 
– így indult a nyár második 
hónapja.

Új játszótéri játékok bemu-
tatására-átadására került sor a 
Komép Kft. telephelyén. 

Rendkívüli testületi ülést bo-
nyolítottak le.

Melis György emlékest volt az 
Újtemplomban.

Megtörtént a Bolza Mariette 
sétány avató ünnepsége és le-
zajlott a Nyári Bolza-kör Futó-
verseny az Arborétumban majd' 
400 futó részvételével.

A Szentesi mellett sor került a 
Honvédelmi Sportközpont a-
lapkőletételére.

A Vízi Színházban bemutatták 
a Cervinus Fesztivál ünnepélyes 
megnyitó gálaestjét.

Szarvas Kóbor és Elveszett 
Kutyáiért Egyesület létesítmény-
átadó ünnepsége is megtörtént 
a szarvasi állatmenhelyen.

Szarvas Város Napján Szarvas 
újratelepítésének 298., várossá 
nyilvánításának 54. évfordulóját 
ünnepelhettük. Tessedik temp-
lomában, az Evangélikus Ó-
templomban tartott rendez-
vényen került sor a Szarvas 
Város Önkormányzata által 
adományozott kitüntetések és 
díjak átadására. Így Szarvas 
Városért kitüntetést kapott Túri-
Török Tibor szobrászművész a 

városnak adományozott köztéri 
műalkotásaiért. Pedagógiai Dí-
jat vett át Csernusné Samu Edit 
több évtizedes kiemelkedő óvo-
dapedagógusi és eredményes 
vezetői tevékenységének elis-
meréseként, Grünwald Béla 
több évtizedes áldozatos tanári 
munkássága, iskolaigazgatói te-
vékenysége elismeréseként, 
valamint Pécsváradiné Tóth A-
nikó több évtizedes kiváló kö-
zépiskolai tanári munkájának, 
kiemelkedő nyelvoktatási ered-
ményeinek elismeréseként. 
Szarvas Város Kulturális Életéért 
Díjban részesült Harencsárné 
Liska Mária több évtizedes 
könyvtárosi tevékenységéért, a 
szarvasi polgárok javára végzett 
kiemelkedő kulturális munká-
jának elismeréseként. Szarvas 
Város Turizmusáért Díjat nyert 
el a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósága a város turisztikai 
vonzerejét jelentősen növelő 
Körösvölgyi Állatpark alapítá-
sának és fejlesztésének elisme-
réseként - a díjat dr. Tirják Lász-
ló igazgató vette át. Lipták 
Mihály kiemelkedő turisztikai 
szolgáltató vezetőjeként a város 
idegenforgalmának fellendítése 
érdekében folytatott munkássá-
gával érdemelte ki ugyancsak 
ezt a díjat. Gazdaságfejlesztésért 
Díjban részesült Sziget i  Pál 
vállalkozó évszázadot is megha-
ladó vállalkozói tevékenysé-
géért, kiemelkedően magas 
színvonalú munkájának és az 
utánpótlás nevelése során elért 
eredményeinek elismeréseként. 
Az ünnepélyes díjátadó után 
megkoszorúzták a Letelepedési 
Emlékművet, majd a rendez-
vényt közös fotózás, torta és 
pezsgős koccintás zárta.

Júliusban volt a Magyarok Ke-
nyere - 15 millió búzaszem 
program – Kárpát-medencei 
összeöntés ünnepe Szarvason. 
Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke, Nagy István agrármi-
niszter, Potápi Árpád János 
nemzetpol i t ikáér t  fe le lős 
államtitkár, Jakab István, a 
Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége (MA-
GOSZ) elnöke, Győrffy Balázs, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara elnöke, Gergely István, a 
Magyarok Kenyere Alapítvány 
kuratóriumának székelyföldi 
tagja, Dankó Béla (Fidesz), a 
térség országgyűlési képviselője 
vettek részt mások illusztris 
személyek társaságában a ren-
dezvényen.

- Folytatjuk -

Összeállította: Krivik Viktor

Iváncsikné Liska 
Erzsébet
1934-2021

Az idő múlását leginkább 
szeretteink, ismerőse-
ink távozása jelzi.

A szlovák iskola régi tanu-
lójaként mindig nagy szomo-
rúsággal tölt el, ha volt taná-
raim, majd kollégáim közül 
távozik valaki. Így talált rám a 
bánat 2021 január 6-án, mikor 
Iváncsikné Liska Erzsébet halál-
hírét hallottam.

Erzsike néni a magyar és a 
szlovák irodalom szépségét, és 
a két nyelv nyelvtanát tanította 
nagy odaadással. Minden moz-
dulatában, szavában érezni le-
hetett, mennyire szereti a mun-
káját. A klasszikus értelemben vett pedagógusi hivatástudat 
hatotta át. A jobb megértés, elsajátítás érdekében változatos 
eszközöket használt, mindig igazodva a tanuló korosztályához 
és képességeihez.

A tanítás mellett fontos volt számára a közösség formálása is. 
Személyes példamutatással tanította nevelte a rábízott gyer-
mekeket. Igazgatóhelyettesként kollégáitól olyan precíz mun-
kát várt el, amilyenről ő maga is tanúbizonyságot tett. 
Határozott, céltudatos egyénisége a környezetéből tiszteletet 
váltott ki. Ugyanakkor mindenki, tanuló, szülő, pedagógus 
megkapta tőle is a tiszteletet. Az iskola élete szerves része volt. 
Nyugdíjas évei alatt is figyelemmel kísérte munkánkat. 
Számtalanszor simogatta lelkünket elismerő szavaival egy-egy 
rendezvényünk TV felvétele láttán.

Hiányozni fognak szavai. Munkásságának eredményei sok-
sok diák életét befolyásolja még, Erzsike néni szelleme még 
sokáig él.

Megfáradt teste megpihent, nyugodjon békében.
Volt kollégái és tanítványai nevében búcsúzik 

Nyemcsok Mátyásné Zsuzsika

SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.
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Csökkenő díjak ellenében
A kialakult veszélyhelyzetben 2021-ben a Rádió Szarvast 

működtető Mediorex Szolgáltató Bt., valamint a Körös Televíziót 
működtető Xeropress Kereskedelmi Bt. az Önkormányzat ezévi 
költségvetési koncepciójában megfogalmazottak szellemében 
eddigi szolgáltatási díjuk 80%-át kaphatják meg. Erről Babák Mihály 
polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző tájékoztatta Sipos 
Zoltán és Lázár Zsolt tulajdonosokat, illetve Sipos Zoltán 
ügyvezetőt. A két érintett megértő együttműködését megköszönve, 
kifejezték reményüket, hogy 2022 elején bővebb pénzügyi 
lehetőségek mellett a szerződési feltételeket újratárgyalhatják, s 
ezáltal a korábbi szolgáltatási rend is visszaállhat.

* * *

KOMÉP munkák

Ez év január 7-én a KOMÉP útkezelési munkálatainak sorában 
játszóterek takarítását végezte. Padkatakarítás történt a Benka Gyula 
és Dózsa utca útkereszteződésében a kiemelt szegélyen belül. 
Hidegaszfaltos kátyúzásra került sor az Akácos utcában és a Dózsa 
György utcán. Szemétszedést végeztek a Vajda, Deák, Béke és 
Dózsa utcákon, Medvegy Zoltán ellenőrzésével.

Kertészeti munkákon belül díszkivilágítás áramtalanítása és 
leszerelése történt a Szlovák iskola előtt, az Önkormányzat épületén 
és a Kossuth utcán Király András ellenőrzésével. Emellett a 
dolgozók kána gumó tisztítást, osztályozást, válogatást és föld 
rostálást végeztek Debreczeni Erika ellenőrzésével.

* * *

Elhunytak száma Szarvason

 2019 2020 
Január 25 30 
Február 25 30 
Március 24 19 
Április 26 22 
Május 19 18 
Június 18 24 
Július 19 18 
Augusztus 19 14 
Szeptember 14 13 
Október 26 22 
November 26 22 
December 23 56 

 

2021. január 11.-i adatok alapján

Alig öntöztünk tavaly

Csapadékos év volt 2020„Az elmúlt 30 év 5. legcsapadékosabb évét zártuk” - 
tájékoztatott a Szarvasi Arborétum.

Kertünk dísznövényei a tavalyi évben meghálálták a nagy 
mennyiségben lehullott csapadékot. A 82 ha területű Arborétum 
esetében, itt az Alföldön, különösen nagy jelentősége van annak, 
hogy az év igen csapadékosnak bizonyult.  Különleges 
dísznövényeink, facsemetéink  megerősödtek, gyepfelületeink üde, 
szép esztétikai látványt nyújtottak minden időszakban a hozzánk 
érkező látogatóknak. 

Rendszeres öntözésre az elmúlt évben alig-alig került sor, az 
automata öntözőrendszert kollégáink  csupán augusztus és 
szeptember folyamán működtették a szárazabb, csapadékszegény 
időszakokban.

Összességében elmondhatjuk, hogy 2020 az elmúlt 30 év 5. 
legcsapadékosabb éve volt. 

A főkertész szerint 1990 óta vannak feljegyzések az arborétumban 
mért csapadék adatokról. Az automata meteorológiai mérőállomás a 
nap 24 órájában mér, az adatokat óránként továbbítja, majd az 
adatok összesítése, elemzése számítógépen történik. Emellett 
hagyományos csapadékmérést ombrométerrel végeznek kol-
légáink, hogy az esetleges anomáliák kiküszöbölésével még 
pontosabb képet kapjanak a csapadék területi eloszlásáról, 
mennyiségéről. 

Ezen adatok birtokában elmondhatjuk, hogy 2020-ban 628,9 mm 
csapadékot mértünk.  Az abszolút csúcs azonban a 2010-s évben 
volt 849,9 mm-rel! További érdekes adatot az elmúlt 30 év átlagos 
csapadék mennyiségére (500,5 mm) vonatkozóan jegyeztünk fel. 

Melyek voltak a legcsapadékosabb hónapjaink? Tavaly a június-
július mellett október is csapadékos hónap volt. Júniusban 
megközelítette a 150 mm (144,5 mm) júliusban és októberben a 100 
mm-t (97,4 és 98,6 mm). A nyári csapadéknak köszönhetően az idei 
ültetések nagyon jó arányban élték túl az első évüket, ami mindig a 
legkritikusabb a későbbi megmaradásukat illetően.

Vajon mit hoz az idei, 2021-es év? Egyenlőre  annyit jelezhetünk, 
hogy idén már közelítjük a 20 mm (18,6 mm) csapadék mennyiséget 
január elején.

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

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt

DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt

Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege

Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC

Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok

Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok

Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája

Ezüstszőlő – Coop ABC

Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:

Újraindultak a gyógyászati 
szolgáltatások!

Kedves Vendégeink! A Szarvasi Gyógyfürdő 2021. 01. 11-től 

elindítja gyógyászati szolgáltatásait.

Jelenleg az alábbi kúrák megkezdésére van lehetőség:

- az összes fizioterápia kezelés,

- balneológia kezelések: gyógymasszírozás, tangentor, 

iszappakolás, szénsavfürdő.

Teljesíthető kérések, kezelések:

- a szakorvos által kiírt új kezelések,

- továbbá bizonyos esetekben a korábban felírt kezelések is. 

Keresse a betegirányítót!

A kezelések igénybevételének rendje:

Betegfelvétel és időpontegyeztetés személyesen:

HÉTFŐN, KEDDEN, SZERDÁN 8:00-tól 12:00-ig.

Információ: hétfőtől péntekig 8:00 – 12:00 között telefonon: 06 

66/311-684-as telefonszámon.

- Kezelésekre törölközőt, papucsot kell hozni.

- Belépéskor cipőcsere, kézfertőtlenítés szükséges.

- Maszk viselése kötelező! 1,5 méteres távolságot kérjük 

betartani!

- Belépéskor lázmérés, COVID nyilatkozat!

- A fürdő területére csak egészséges, láztalan személy léphet be!

A fürdőszolgáltatások megkezdésére még nincs 

lehetőség!
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A 2020-as évet is 
eredményesen zárta a 

szarvasi Mini 
Magyarország Makettpark

AMini Magyarország Makettpark továbbra is a leg-
látogatottabb turisztikai attrakció Szarvason és a 
térségben. A látogatók száma a 2020-as évben a 

közismert gazdasági és közegészségügyi okok miatt 2019-
hez képest nem emelkedett, de így is meghaladta a 100 
ezret.

A szarvasi Mini Magyarország makettpark 2013. áprilisában 
nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt és azóta évről-évre növekvő 
sikerrel fogadja látogatóit. A park és a közvetlen szomszédságában 
elhelyezkedő világhírű Szarvasi Arborétum kétségtelenül az egyik 
legnépszerűbb turisztikai attrakció Szarvason és a térségben. 

A 2013-ban megnyílt, több mint 2 hektáron elterülő interaktív 
makettpark a fejlesztések során minden évben újabb mai magyar és 
határon túli makettekkel gyarapodott-gyarapodik, így 2020. év 
végére már közel 100 épületmakett csodálható meg. 

A fenntarthatóság mellet a fejlesztésre is nagy erőt fordít a 
vezetőség, ezért 2020-tól ismét újabb épületmakettek gazdagították 
a parkot. Mint minden évben, idén is tovább robogtak a 
vonatmodellek az ország leghosszabb szabadtéri vasúti sínpályáján, 
és még több makett rejt új, izgalmas mozgó vagy hangzó 
meglepetést.

Szarvas számos egyéb turisztikai attrakciója miatt is népszerű 
célpont a turisták számára. A méltán népszerű Vízi Színház, amely a 
nyár folyamán minden este különleges előadásokkal várja a 
közönséget, a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark, a 
horgászat, a számos vízi és kerékpártúrázási lehetőség mellett a 
szarvasi Mini Magyarország Makettpark sikere is nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a Dél-alföldi régióban minden évben az országos 
átlagon felül növekszik a vendégforgalom. 

Klemann Tímea

Megkezdődtek a 
Kakukkfészek próbái

anuár 5-én a Békéscsabai Jókai Színházban a jár-Jványügyi előírások szigorú betartása mellett el-
kezdődött a Kakukkfészek című darab próba-

folyamata.

Mint az közismert, Ken Kesey világhírű darabjából 1975-ben 
rendezett bombasikert arató és 5 Oscar-díjat elnyert filmet. A 
színházi változat ezúttal Kakukkfészek címen kerül a nagyérdemű 
elé. A bemutató tervezett időpontja: március 26. Rendező: Pataki 
András Jászai Mari-díjas. A szereposztásban Szarvason is jól ismert 
neveket találunk: Csomós Lajos, Katkó Ferenc, Kovács Edit Jászai 
Mari-díjas, Tomanek Gábor, Csonka Dóra, Veselényi Orsolya, Bozsó 
József, Csurulya Csongor, Tege Antal, Czitor Attila, Lakatos Viktória, 
Szabó Lajos, Jancsik Ferenc, Hodu József, Lévai Attila, valamint 
Berta János és Márki Szabolcs személyében.

- Szenes -

Átalakuló
Szent István Egyetem

lőzetes információink szerint 2021. február 1-jével Ea Szent István Egyetem bővül és átalakul. Mégpedig 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven fog 

működni alapítványi fenntartásban.

Arról Olvasóink is értesülhettek, hogy még a múlt év októberében 
a SZIE Öntözési és Vízgazdálkodási Intézete 2021 februári kezdéssel 
az alábbi szakokat tervezte indítani:

- Mezőgazdasági vízgazdálkodási mesterképzés
- Vetőmag-gazdálkodási szakmérnök
- Környezetvédelmi szakmérnök
- Talajnélküli termesztés szakirányú továbbképzési szak
- Alternatív növénytermesztő mérnök szakirányú továbbképzési 

szak
A meghirdetett szakok sorsáról a továbbiakban informáljuk 

Olvasóinkat.
- SZ -

Rendelet 
meghosszabbítva

Avírus elleni védekezésünk továbbra 
is tart, ezért meghosszabbodott a 
maszk viselésére vonatkozó helyi 

rendelet.

Ennek értelmében továbbra is maszkot kell hordani:

- a bölcsődék, köznevelési intézmények parkolóiban és a 
bejárat 50 méteres körzetében is,

- a piac teljes területén és parkolóiban,

- a kereskedelmi üzletek, gyógyszertárak, közintézmények, 
és közszolgáltató intézmények parkolóiban és a bejárat 50 
méteres körzetében,

- a szociális és egészségügyi intézmények 50 méteres 
körzetében és parkolóiban,

- valamint a nyílt terű, épületnek vagy helyiségnek nem 
minősülő buszmegállókban.

Vigyázzunk egymásra, tartsuk be a szabályokat!
A.
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
Január 15-től 21-igJanuár 15-től 21-igJanuár 15-től 21-ig

KOS (03.21. - 04.20.)
Rengeteg felgyűlt feladat, kérdés-

megoldás, és apró-cseprő probléma 
megoldása vár rád ezen a héten. Nem éred 
be felszínes magyarázatokkal, mindennek 
a gyökerét akarod előásni. Ez azonban 
nem célszerű, hisz nem kevés feszült-
séggel, szorongással járhat együtt.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Komoly, szinte már-már komor han-

gulatod ellenére nagyszerű élményekben 
lehet részed, különösen, ha például 
elutazol valahová, vagy jó beszélgetős 
bulikat szervezel barátaiddal, barátnőiddel. 
Tartalmas, értelmes és egyben érzelmes 
dolgokra vágysz, amire lesz is alkalmad a 
héten.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Jókedvvel, önbizalommal és kezdemé-

nyezőkészséggel telve indul ez a hét 
számodra, amikor sokak segítségére, 
támogatására számíthatsz. Hétfőtől 
szerdáig érdemes új üzletekbe, tanul-
mányokba vágni, valószínűleg sikerrel 
végződik, ugyanis szellemileg is igen kiváló 
formában vagy.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Ha valamilyen befektetési lehetőség 

adódik, nem árt, ha alaposan meggyő-
ződsz arról, hogy a dolog teljesen tiszta. 
Hajlamos lehetsz ugyanis elcsábulni 
olyasmi iránt, ami nem annyira értékes, 
vagy fontos, mint amilyennek látszik. Ha 
nem vigyázol, sokat veszíthetsz ezen az 
ügyleten. Szokatlanul laza lehetsz a 
kapcsolatok terén.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Nem árt figyelni arra, hogy másokra is 

kellő időt és energiát szánj, mert ha csak 
magaddal vagy elfoglalva, veszekedések, 
perlekedések, vitás helyzetek adódhatnak 
ezen a héten. Csapatmunkára alkalma-
sabb ez a hét, nagy energiákat vagy képes 
megmozgatni magadban és másokban.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Igen komoly gondolatok motoszkálnak a 

fejedben, különösen a párkapcsolatot, a 
veled kapcsolatban lévő embereket 
illetően. Érhetnek támadások, csipkelő-
dések a környezetedből, vagy érezheted 
úgy, hogy mások folyamatosan ellened 
szegülnek, de ez ne érintsen téged rosszul.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Néhány Mérleg számára egy kapcsolat 

megszilárdulását hozhatja a hét, mások 
pedig ráébredhetnek, hogy nem a meg-
felelő kapcsolatban élnek. A döntések hete 
áll előtted munkában, szerelemben, anyagi 
téren egyaránt. A hét végére a kiegyen-
súlyozatlanság megszűnik, harmónia 
költözik lelkedbe.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Igen mozgalmas hét áll előtted, vál-

tozatlanul erőd teljében vagy. Intenzív 
élményekre, óriási lendületre számíthatsz, 
ezek elsősorban lelki és érzelmi életedet 
gyarapítják. Akik még magányosok, ves-
sék latba az erőteljes és szexi kisugár-
zásukat és a külvilágra gyakorolt kivételes 
hatásukat. Önbizalmad is a helyén van.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Az unalmas hétköznapokat a köteles-

ségek töltik ki, de emellett ne felejtkezz el az 
élet igazi élvezetéről sem. A hét elején 
kisebb kellemetlenségekkel, különösen 
kellemetlenkedő emberekkel kell szem-
besülnöd. Ennek lehet az is oka, hogy 
bármi áron rá akarod erőltetni saját meg-
látásaidat, gondolataidat, akaratodat má-
sokra.

BAK (12.22. - 01.20.)
Jó, ha tudod, hogy van olyan ember 

körülötted, akiben megbízhatsz, és aki 
megfelelően komolyan is vesz téged. Most 
szükség lehet a támogatására, tanácsára. 
Arra vigyázz, hogy ne ragaszkodj megrög-
zötten a véleményedhez, kis nyitottság és 
rugalmasság is szükséges a sikerek 
eléréséhez, más esetben ellenállásba 
ütközhetsz.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Ezek a napok különösen alkalmasak 

arra, hogy újra tanulni kezdj, esetleg új 
vállalkozásba kezdj. Ha még nincs párod, 
akkor a héten szerencséd lehet ezen a 
területen, de ehhez kell egy kis kezde-
ményező készség is. Nem baj, ha a 
megfelelő pillanatban kicsit rámenősebb 
vagy, de persze ne légy erőszakos!

HALAK (02.20. - 03.20.)
Ez a hét igen mozgalmas és érdekes 

lehet, sokat kell foglalkoznod családoddal, 
vagy szerelmi életeddel. Izgalmas kalan-
dok, érdekes befektetési lehetőségek, 
esetleg új munkaajánlat vár rád. De légy 
körültekintő, mert munkádban lehet, hogy 
elvállalsz valamit, ami nem biztos, hogy 
teljesen tisztességes.

* * *

1559. január 15-én Anglia és Írország királynőjévé 
koronázzák I. Erzsébetet, akinek uralma alatt vált 
országa tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá.

1746. január 15-én, Csíkszentmihályon született 
Mártonffy József († Gyulafehérvár, 1815. március 
3.) jezsuita szerzetes, erdélyi katolikus püspök, 
színműíró és mecénás.

1920. január 16-án hunyt el Krenner József 
mineralógus, ásványkutató, az MTA tagja, akinek a 
nevét a krennerit ásványnév is őrzi.

1969. január 16-án Jan Palach, a Prágában lévő 
Károly Egyetem húsz esztendős hallgatója a Vencel 
téren felgyújtotta magát a Prágai tavasznak a 
Szovjetunió általi eltiprása elleni tiltakozásként.

1871. január 17-én, Botosaniban megszületett 
Nicolae Iorga (Ploiesti mellett, 1940. november 27.) 
román történész, egyetemi professzor, irodalmi 
kritikus, drámaíró, költő és politikus, a fasizmus 
áldozata.

1270. január 18-án elhunyt Árpád-házi Szent Margit 
(1242–1270) IV. Béla magyar király és Laszkarisz 
Mária bizánci császári hercegnő leánya, Árpád-házi 
Szent Erzsébet unokahúga, Árpád-házi Boldog 
Erzsébet nagynénje, akiről a Margit-sziget a nevét 
kapta.

1871. január 18-án I. Vilmos a versailles-i kastély 
tükörtermében kikiáltotta az egységes Német 
Birodalmat.

1919. január 18-án Párizsban megnyitották az első 
világháborút lezáró békekonferenciát.

1945. január 18-án a Vörös Hadsereg megszállta 
Budapest pesti oldalát.

1921. január 19-én, Szekszárdon megszületett 
Mészöly Miklós (eredeti családneve Molnár, † 
Budapest, 2001. július 22.) Kossuth-díjas magyar 
író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

1320. január 20-án I. Ulászló lengyel király trónra 
lépése (1333-ig uralkodott).

1945. január 20-án írták alá Moszkvában a 
fegyverszüneti megállapodást a szövetséges hatal-
mak és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány 
között.

1920. január 20-án született Federico Fellini 
(1920–1993) olasz filmrendező és forgatókönyvíró.

1820. január 21-én született Hunfalvy János, a 
magyar földrajztudomány egyik alapítója, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja.

1869. január 21-én született az orosz történelem 
egyik legérdekesebb és legrejtélyesebb alakja 
Grigorij Raszputyin orosz szerzetes, aki a cári 
család szolgálatában jelentős befolyásra tett szert.

1950. január 21-én hunyt el George Orwell angol 
író, az Állatfarm, az 1984 és más regények szerzője.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók
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Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkor-
mányzata, 5540 Szarvas, Szabadság út 36. 

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

Pályázat tárgya: Szarvas, Béke utca 7.  szám alatti ingatlanon lévő alább 
részletezett ingatlanok bérbeadása kereskedelmi, irodai, egyéb más nem 
zavaró vállalkozói tevékenység céljából

Érintett ingatlanok adatai:
1. Hrsz: szarvasi belterületi 2326/A/1., címe: 5540-Szarvas, Béke utca 7., 

megnevezése: lakás.
Részletezve: alapterülete: 88 m2, helyiségei: szélfogó, közlekedő, 

fürdőszoba, kamra, WC, négy szoba, konyha.
Egyéb: az ingatlan felújítandó, gépészete elavult.
2. Hrsz: szarvasi belterületi 2326/A/2., címe: 5540-Szarvas, Béke utca 7., 

megnevezése: lakás.
Részletezve: alapterülete: 113,10 m2, helyiségei: szélfogó, előtér, 

fürdőszoba, wc, szoba előszoba, kamra, szoba, közlekedő, fürdőszoba, wc, 
konyha, szoba, szoba.

Egyéb: az ingatlan felújítandó, gépészete elavult.
Ajánlat benyújtásának helye: Szarvasi Polgármesteri Hivatal 5540-

Szarvas, Béke utca 1. – 104-es iroda.
Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér. 
Bírálati szempontok: 
- legmagasabb összegű bérleti díj,
- új munkahelyek létesítése
- tervezett foglalkoztatott létszám
A bérleti idő: ajánlattevő igényétől függően határozott, vagy határozatlan 

időtartamú.
Havi (minimum) bérleti díj: 400 Ft/m2/hó+ÁFA, mely minden évben az 

infláció mértékével növekszik.
A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a 

következőket:
- a pályázó adatait 
- magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és 

ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
- vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, 

anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, 
adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

- jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, 
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott bérleti díjat, mely nem lehet kevesebb a pályázati 
kiírásban megjelölt minimum bérleti díjnál

- bérleti idő megjelölése (határozatlan időre, vagy határozott időre, ebben 
az esetben dátum megjelöléssel)

- ajánlattevő/pályázó által végezni kívánt tevékenység bemutatása, 
- foglalkoztatni kívánt személyek száma, 
- a bérelni kívánt ingatlan megjelölése (egyben a két ingatlan, vagy csak az 

egyik) 
- az ingatlan felújítása esetén a tervezett átalakítás, felújítás leírása, 

tervezett költségének részletes ismertetése
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 
- 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle 

köztartozása nincs, 
- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy felújítási/átalakítási terve 

szerint ezen munkálatokat, milyen forrásból kívánja megvalósítani,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás 

feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 3 hónapig fenntartja
Egyéb információk: 
- Az ingatlanon elvégezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az 

épület, építmény szerkezeti átalakításával. Esetleges szerkezeti átalakítás-
hoz, gépészeti felújításhoz a bérbeadó előzetes írásban kiadott engedélye 
szükséges, mely átalakítási/felújítási igényt már a benyújtandó pályázatban 
szerepeltetni kell. Az átalakítás/felújítás végzéséhez szükséges hatósági 
engedélyek megszerzése, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt 
terheli. Átalakítás/felújítás esetén a bérbeadó bérbeszámítást nem biztosít, a 
bérbeadó a Ptk. 5:68. §, 5:69.§, valamint az 5:70 §-aival összhangban már 
jelen pályázati hirdetményben is rögzíti, hogy az esetleges értéknövelő 
felújítás/átalakítás, hozzáépítés, vagy beépítés vonatkozásában a 
megépítést/beépítést követően, de azt megelőzően sem, keletkezik közös 
tulajdon, azok Szarvas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 
maradnak.

- Az ingatlanon végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható 
hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén 
telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély birtokában 
folytatható. 

 - A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő legalább három 
havi bérleti díjnak megfelelő összeget kaucióként előre az önkormányzat 
bankszámlájára befizessen.

- A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti 
szerződést bármelyik szerződő fél – 12 hónapos felmondási idő betartásával 
– bármikor, indoklás nélkül jogosult felmondani. 

- A bérbeadó jogosult arra, hogy a havi bérleti díj összegét évenként a 
hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosítsa. 

- Az ingatlan/ok bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A 
rezsiköltség megfizetése teljes mértékben a nyertes ajánlattevőt terheli. 

- A nyertes ajánlattevő köteles az ingatlanra/okra vagyonbiztosítást kötni.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt fel-

tételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni.
 - Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan 

személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a 
nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. 

E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz 
csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén 
vállalkozói igazolvány becsatolása szükséges.) 

- Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével 
köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második 
legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás 
nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatokat legkésőbb személyesen 2021. január hó 29. napja 10.00 

óráig zárt borítékban, „Pályázat a Szarvas Béke utca 7. szám alatti 
ingatlanok bérletére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” 
feliratok feltüntetésével 2 eredeti példányban Szarvasi Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1., 104-es számú 
iroda) kell benyújtani. 

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

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát 

követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a 
bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes 
pályázó személyére.

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

Szarvas Város Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, 
döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára 
legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja 
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázati eljárást 
eredménytelennek minősítse.

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, 
- az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen 

meghosszabbított határidő után nyújtották be, 
- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint 

a jelen eljárási rendben foglaltaknak, 
- amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmű határozza meg, vagy más 

ajánlatához valamely feltételhez köti, 
- olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt 

tartozása van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette,
- nem csatolta a kért nyilatkozatokat, igazolásokat. 
Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján 

biztosítja. 
A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Tóth Sándor 

gazdasági ügyintézőtől személyesen illetve a 06 66 311-122/120. telefon-
számon.

Pályázati hirdetmények

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabad-
ság út 36.) pályázatot hirdet a tulajdonát képező JTX 098, 
valamint az ISK 795 rendszámú hulladékgyűjtő gép-
járművek értékesítésére.

A gépjárművek előzetes egyeztetés alapján megte-
kinthetőek, mely a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. székhelyén, Szarvas-Ipartelep utca 2. szám 
alatt lehetséges. További részletes tájékoztatást Szarvas 
Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági 
Osztálya nyújt, Tóth Sándor gazdasági ügyintéző 
(telefonszám: 66/311-122/120 mellék).

A részletes pályázati kiírás megtekinthető:

- Szarvas város honlapján: www.szarvas.hu valamint

- a www.szarvasihet.hu weboldalon.
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Pályázati felhívás
Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a 

tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  
építési telkek külön-külön történő  értékesítésére.

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

Pályázat célja: Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek 
értékesítésével.

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

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok alapadatai:
1. Hrsz.: szarvasi belterületi 5450. Területe: 538 m2. Művelési ág: 

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

2. Hrsz.: szarvasi belterületi 5451. Területe: 538 m2. Művelési ág: 
beépítetlen terület. Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása 
biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

3. Hrsz.: szarvasi belterületi 5493. Területe: 596 m2. Művelési ág: 
beépítetlen terület. Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása 
biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

A fenti ingatlanok építésügyi besorolás:
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján „Lke 

5.0.3.0.4.3.” jelű építési övezetbe került besorolásra. Kertvárosias alacsony 
beépítésű lakóövezet

Beépíthetőség:
Max. beépíthetőség 30%,
Min. zöldterületi fedettség 55%,
Max. építménymagasság: max. 4,5 -5,5 m.
Az ingatlanok minimum vételára (kikiáltási ára): 1000 Ft/m2 + ÁFA,  

azaz ezer Ft/m2 + ÁFA.
A vételár megfizetésének feltételei:
A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum vételárának 5 

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

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

Beépítési kötelezettség: 
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi 

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

Elidegenítési tilalom:
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt 

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

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

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
következőket:

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

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

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

- a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás 

feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig fenntartja
A pályázat benyújtásának módja, határideje:

00A pályázatokat legkésőbb 2021. január 29. napja 10.  óráig zárt 
borítékban, „Pályázat építési telek megvásárlására” jelige valamint a 
„Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti 
példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági 
Osztályara (Szarvas, Béke utca 1. 104-es iroda) kell benyújtani. 

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

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát 

követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a 
bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes 
pályázó személyére.

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

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

Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, 
döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára 
legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja 
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást ered-
ménytelennek minősítse.

Pályázati hirdetmény

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező  összesen 38 db haszonanyag 
gyűjtő konténer értékesítésére. (a konténerek külön-külön is 
megvásárolhatók, így pályázata benyújtása előtt érdeklődjön az adott 
konténer meglétéről)

 Konténerek adatai:
- 3 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer fém gyűjtésére: űrtartalma: 1 

m3, állapotuk: 20 %, minimum eladási ára:  30.000,-Ft/db +ÁFA
- 5 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer fém gyűjtésére: űrtartalma: 1 

m3, állapotuk: 25 %, minimum eladási ára:  35.000,-Ft/db +ÁFA
- 8 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer műanyagpalackok 

gyűjtésére: űrtartalma: 2 m3, állapotuk: 30 %, minimum eladási ára:  80.000,-
Ft/db +ÁFA

- 6 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer papír gyűjtésére: űrtartalma: 
1 m3, állapotuk: 25 %, minimum eladási ára:  40.000,-Ft/db +ÁFA

- 4 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer  üveg palackok gyűjtésére: 
űrtartalma: 1 m3, állapotuk: 20 %, minimum eladási ára:  30.000,-Ft/db +ÁFA

- 12 db szelektív haszonanyag gyűjtő konténer üveg palackok gyűjtésére: 
űrtartalma: 1 m3, állapotuk: 25 %, minimum eladási ára:  35.000,-Ft/db +ÁFA

A haszonanyag gyűjtő konténerek megvásárlására vonatkozó pályázatot 
2021. január 29. napjának 10.00 órájáig írásban, zárt borítékban – 
személyesen - kell benyújtani Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának 
Pénzügyi és Gazdasági Osztályához (104-es iroda).  A zárt borítékon 
„Pályázat haszonanyag gyűjtő konténer megvásárlására” feliratot kell 
feltüntetni.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
következőket:

- a pályázó adatait 
- magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és 

ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;
- vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, 

anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, 
adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

- jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, 
bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- megvásárolni kívánt konténer megjelölése (megnevezése, darabszáma)
- a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a jelen 

pályázatban megjelölt minimum eladási árnál

A pályázat elbírálása:
- A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát 

követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a 
bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes 
pályázó személyére.

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

- Szarvas Város Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, 
döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára 
legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja 
a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázati eljárást 
eredménytelennek minősítse.

A konténerek előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők, mely a 
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelyén, 
Szarvas-Ipartelep utca 2. szám alatt lehetséges. További részletes 
tájékoztatást Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és 
Gazdasági Osztálya nyújt, Tóth Sándor gazdasági ügyintéző 
(telefonszám: 66/311-122/120 mellék).
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Megfejtéseiket 2021. január 21-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Január 8.-i rejtvényünk helyes megfejtése: Ma ötszáz métert sétált az áruház játékosztályán 

Ricsike. Nyertesünk:  Pintér Lajosné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk! 

Sonkás-
sajtos rántott 

palacsinta
Hozzávalók: 8 db sima sós 

palacsinta, 20 dkg reszelt sajt, 
1 dl tejszín, 1 csipet szere-
csendió, 2 paradicsom, 20 
dkg prágai sonkaszelet, 10 
dkg liszt, 2 tojás, 1 csipet őrölt 
fekete bors, 2,5 dl olaj, 15 dkg 
zsemlemorzsa, fél csomó pet-
rezselyemzöldje, só.

A reszelt sajtot összekeverjük a 
tejszínnel, szerecsendióval, bors-
sal fűszerezzük. A paradicsomot 
felszeleteljük, a petrezselyem-
zöldet apróra vágjuk. A palacsin-
tákra teszünk 1-1 vékony szelet 
sonkát, rá a paradicsomsze-
leteket, sajtkrémet, és meghint-
jük petrezselyemzölddel. A 
palacsinta széleit tojásfehérjével 
megkenjük, téglalap alakúra – a 
már ismert módon – össze-
hajtjuk. Először lisztben, felvert 
tojásban, végül zsemlemor-
zsában megforgatva bepaní-
rozzuk, bő olajban kirántjuk. 
Külön adunk hozzá vegyes sa-
látát.

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Ékszerrablás volt, kiérkeznek 
a rendőrök, és rögtön elkapnak 
egy gyanús részeget. Mikor kér-
dezik a rablásról semmit nem a-
kar bevallani. Az egyik rendőr 
azt javasolja, hogy vigyék a 
közeli tóhoz, majd ott szóra 
bírják valahogyan. A tóhoz érve 
megkérdezik belenyomják a fe-
jét a vízbe, aztán kihúzzák:

- Na, mondd meg, hol vannak 
az ellopott ékszerek!

A részeg nem mond semmit.
Újra bemerítik a fejét a vízbe, 

most már kicsit hosszabb ideig.
- Hol vannak az ékszerek?
A részeg megint csak némán 

néz, semmit nem válaszol.
Újból belemerítik a vízbe, de 

sokáig ott tartják, mígnem elkez-
di rázni a kezét, jelez valamit. 
Kihúzzák, majd most biztosan 
vallani fog.

- Na mondjad, hol vannak 
azok az ékszerek!

- Nem tudom, de kérem hív-
janak inkább egy búvárt, mert 
nem látok el egészen a tó 
fenekére!
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