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Néma főhajtás

Január 12-én volt a doni áttörés 78. évfordulója. Mint az 
ismeretes, azon a napon 1943. január 12-én 9 óra 45 
perckor az urini hídfőnél indult a szovjetorosz 

támadás a 2. Magyar Hadsereg állásai ellen.

Egy korabeli, a Hon-
védvezérkar számára 
készült jelentés szerint 
az áttörés majd az azt 
követő utóvédharcok 
során a 2. Hadsereg 
vesztesége halottakban, 
eltűntekben és foglyok-
ban: 147 ezer 971 fő 
volt, amiből a foglyok 
száma 60 ezerre tehető. 
Az anyagi veszteség 80 
százalékos, ezen belül a 
tüzérség és a harckocsi-
anyag csaknem százszá-
zalékban odaveszett. Az 
ötvenezer főnyi munka-
szolgálatosból pedig 
csupán 6-7 ezer tért ha-
za, a többi elpusztult 
vagy fogságba esett.

A mostani veszély-
helyzet következtében csupán néma tisztelgésre kerülhetett sor az 
Ótemetőben álló Doni Emlékműnél. Babák Mihály polgármester és 
Szenes János, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke 
együttesen helyezte el a 
kegyelet és emlékezés 
koszorúját az emlékmű 
lábánál és mécsest gyúj-
tott a szarvasi, Donnál ele-
sett katonák és az ott har-
colt valamennyi katonánk 
tiszteletére.

Már az évfordulót meg-
előzően és a következő 
napokban is több szarvasi 
civil szervezet és magán-
személy rótta le kegye-
letét egy-egy koszorú, vi-
rág, illetve mécses formá-
jában. Bízunk benne, 
hogy 2022-ben visszatér-
hetünk megemlékezése-
ink hagyományos for-
májához.

Fotó: Petneházi Andrea
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Népszerű a védőoltás
z önkormányzat által, a 65 év felettiek számára ingyenesen Abiztosított tüdőgyulladás elleni védőoltást eddig 85-en 
igényelték háziorvosoktól és ennyien már meg is kapták azt.

Ezek ellenértékét, összesen 1. 361. 530 forintot már ki is fizetett 
önkormányzatunk érte.

A védőoltás továbbra is elérhető, a háziorvosnál kell igényelni a 65 
éven felülieknek és a helyi patikákban lehet azt kiváltani.

A.

Parkolási gondok
öbb jelzés is érkezett a városházára azzal kapcsolatban, hogy Ta Járási Hivatal környezetében napközben nagyon nehéz a 
parkolás, szinte állandóan foglaltak a parkolók, amelyek nem 

csak a hivatal megközelítését teszik lehetővé, hanem az ahhoz 
közeli iskolát, üzleteket, bankokat.

Dr. Melis János címzetes főjegyző ezért levélben fordult Gaál 
Rolandhoz, a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatalának vezetőjéhez, hogy a járási hivatal dolgozói számára 
biztosítsa az épület udvarában a parkolás lehetőségét, illetve ha ott 
nem lenne elegendő hely, akkor hívja fel a figyelmet a mindössze 
150 méterre lévő és biztonságos parkolást biztosító Markovitz és 
Széchenyi utca sarkán lévő ingyenes parkolóra.

A.

COVID 19 Szarvas
január 7-13. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben Aösszesen 42 alkalommal kértek mintavételt, amelyek közül 22 
esetben igazolódott a gyanú.

Kórházba nem utaltak senkit, elhalálozásról nincs tudomásuk.
Védőnőink arról tájékoztattak, hogy nincs tudomásuk fertőzött 

csecsemőről, kisgyermekről.
A gyermekorvosok tájékoztatása szerint mindössze két mintavétel 

történt és egy megbetegedésről tudnak.
Orvosaink, védőnőink és a szakorvosi rendelő dolgozói is arról 

tájékoztattak, hogy ők és munkatársaik is megkapták már a védőoltást, 
illetve a jövő héten kapják meg azok, akik korábbi védőoltás 
(influenza, tüdőgyulladás) várakozási ideje miatt halasztották el.

Ugyanakkor kérnek mindenkit, hogy regisztráljon a védőoltásra, 
mert csak ezzel lehet megállítani a terjedést, a további megbe-
tegedéseket.

Szarvas, 2021. január 13. Petneházi Andrea
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Boldog Névnapot!

Január 22-én Vince, Artúr

Január 23-án Zelma, Rajmund

Január 24-én Timót

Január 25-én Pál

Január 26-án Vanda, Paula

Január 27-én Angelika

Január 28-án Károly, Karola

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Január 22-én

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

Január 23-án
Borostyán Gyógyszertár

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

Január 24-én
Pingvin Patika

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

Január 25-tól 28-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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A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TELEFONJEGYZÉKE

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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A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a 
veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer 

főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatok támogatási programjáról

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,

a 3.  § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilág-
járvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvény 2.  § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás 
alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1) A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési 

önkormányzat (a továbbiakban: települési önkormányzat) a 
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési 
adóbevételének összegével megegyező összegben a központi 
költségvetésből támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) A támogatást a Magyarország 2021. évi központi költség-
vetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 
melléklet 6.3. pontjától eltérően a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6. 
Önkormányzati elszámolások jogcím terhére kell teljesíteni.

(3) A támogatás összege a Korm. rendelet 2.  § (2) bekezdése 
szerinti vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a 
szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1.  §-ára tekintettel benyújtott 
kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, 

növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B.  § (3) 
bekezdése szerinti iparűzési adóalap-megállapítást választó adózó 
adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati 
adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték 
különbözetének a szorzatával.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatást két egyenlő 
részletben – a szükséges támogatási összeg ismeretében –, 
legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani.

(5) A Kvtv. rendelkezéseitől eltérően a (2) bekezdés szerinti 
támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(6) A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő – a Korm. 
rendelet 3. §-a szerinti adózó esetében a 2021. évben kezdődő – 
adóévről benyújtott bevallás alapján, a bevallás benyújtásának 
határidejét követő negyedik hónapban kell elszámolni.

(7) Ha a (6) bekezdés szerint elszámolt támogatás települési 
önkormányzatra összesített összege meghaladja a (3) bekezdés 
szerint igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat 
a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő 
támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormány-
zatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi 
költségvetés javára vissza kell fizetnie. A megfizetendő összeget 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

2. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 

kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép 

hatályba.
3. §

(1) A Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány 
második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Szarvas is kaphat támogatást

A Magyar Kultúra Napján
Magyar Kultúra Napjának megünneplését még 1985-ben Avetette fel Fasang Árpád zongoraművész. Mint azt 
alapvetésében megfogalmazta: „Ez a nap annak tuda-

tosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből merít-
hetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást 
ad, ezzel gazdálkodni lehet valamint segíthet a mai gondol 
megoldásában is.”

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988 decemberében 
tette felhívást, ennek eredményeképpen 1989-ben került sor a 
nap megünneplésére. A dátum jelentőség, hogy Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én jelölte meg Szatmárcsekén dátummal a 
Himnusz kéziratát.

Az emléknapon a világ magyarsága a Föld minden pontján 
megemlékezik kulturális értékeinkről, kiállításokat, koncer-
teket szerveznek, irodalmi esteket, színházi előadásokat tar-
tanak. Ismeretes, hogy a nap tiszteletére a Cervinus Teátrum 
rendszeresen megrendezi a Jégvirág gálát mintegy szemlét tart-
va az előadóművészeti ágak gazdag helyi kínálata felett. A mos-
tani helyzetben, amikor mind a színházak, koncerttermek, mú-
zeumok, filmszínházak, könyvtárak közösségi terei zárva 
tartanak, köszönettel fordulunk a kultúra végvárai felé. Abban a 
hitben és reményben, hogy egy esztendő múltán, 2022-ben 
nem csak a virtuális terekben ünnepelhetünk együtt kultúránk 
művelőivel. S lelkünkben ugyanúgy zúgjanak Pozsony harang-
jai minden magyar haranggal együtt, ahogy azok Erkelében is 
zúgtak 1844-ben, amikor a Himnuszt megzenésítette. Adjon 
ehhez mindannyiunknak erőt és bizakodást nemzeti fohá-
szunk egésze és veretes kezdősora: Isten áldd meg a magyart!

Szenes János

A Pszicho és az Egri 
csillagok a Jókai Színház 

online színpadán
z új évben is folytatja a streamelt előadások közvetítését a ABékéscsabai Jókai Színház. Január 15-én a Koltay Gábor 
rendezésében színre vitt Pszicho online premierje lesz. 

„Hommage à Alfred Hichcock” - hirdette az előadás, és bár a társulat 
lerótta tiszteletét a rendező-zseni előtt, mégis Robert Bloch regényét 
vitte színre. A falak nélküli térben játszódó, borzongatóan érdekes 
történetben Norman Bates, a torzult tudattal élő moteltulajdonos 
(Gulyás Attila), annak zsarnok-áldozat anyja (Kovács Edit) és kör-
nyezetük vérfagyasztó, de izgalmas és elgondolkodtató története 
elevenedik meg 2019 egyik legnépszerűbb békéscsabai elő-
adásában.

Ki ne ismerné az Egri csillagok történetét? Talán csak az egészen 
kicsik nem olvasták Gárdonyi Géza klasszikusát – velük pedig 
nyugodtan odaülhet a készülékek elé az egész család. Várkonyi 
Mátyás és Béres Attila musicaljében megelevenedik a XVI. század 
Magyarországa, a festett háttér helyett ezúttal Egyed Zoltán díszlet-
tervező virtuális valósága teremti meg az illúziót. Dobó István 
szerepében a nemrég elhunyt Kelemen Csaba látható, a Bor-
nemisza Gergely-Cecey Éva párost Puskás Dániel és Nádra Kitti 
összeszokott duója alakítja. Katkó Ferenc – amellett, hogy az elő-
adást rendezőként jegyzi – Magyar Bálintot személyesíti meg. A 
rendező az irodalmi művet hűségesen követő, összművészeti elő-
adást varázsolt a színpadra – mindezt a magyar kultúra napja 
alkalmából, január 22-én mutatjuk be.

Szeretettel várjuk – immár földrajzi korlátok és határok nélkül – 
online nézőterünkre az igényes előadások rajongóit!

Békéscsabai Jókai Színház
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Jókai utcai felújítás ára

A Jókai utcai útfelújítás végeztével Szarvas Város Önkormányzata 
a napokban fizette ki a Swietelsky Magyarország Kft.-nek a 
munkálatokért járó 40 millió 862 ezer 250 forint bruttó összeget.

* * *

65 éven felüliek tüdőgyulladás 
oltásának költségei

Szarvas Város Önkormányzata a 65 éven felüliek tüdőgyulladás 
elleni védőoltásának biztosítására az elmúlt napokban a Szarvas 
Gyógyszertár Bt.-nek 29 fő esetében 464 ezer 522 forintot fizetett. A 
Pingvin Oros Zrt. számlájára 21 fő esetében 336 ezer 378 forintot 
utalt. Még a Szirony János Magángyógyszertár számlájára 320 ezer 
360 forint összeget utalt át 21 fő védőoltására vonatkozóan.

* * *

Bontják és cserélik a

Markovitz u. 5. nádtetejét

A közterületfelügyelet tájékoztatása szerint tulajdonosa elbontja a 
Markovitz u. 5. szám alatti lakóház nádtetejét és cseréptetőre cseréli 
azt.

* * *

Elszállították

A közterületfelügyelet tájékoztatása szerint a Martinovics u. 7. 
szám alatti telektről az ott elbontott lakóépület tulajdonosa 
elszállította a korábban telken maradt ágybetétet, kazánt és 
raklapot.

* * *

KOMÉP munkálatok

Január 11-től január 13-ig a KOMÉP dolgozói főleg útkezelési 
munkákat végeztek. Megtörtént a rajonos utak sózása a város teljes 
területén. Szintén sózták a város közterületi járdaburkolatait, 
emellett sor került a városi buszmegálló peronok takarítására és 
sózására, a közterületi átjárók, a fa- és vashíd hóeltakarítására, az 
őrrajonos utak sózására, az Inkubátorház környezetének taka-

rítására. Továbbá hiányzó utcanévtáblákat pótoltak a Körös és Liget 
utcákban. A kertészeti munkák során befejeződött a Templomkert 
fényfüzérének leszedése a tölgyfa törzséről.

* * *

Bértámogatások lehívása a 
Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit 

Kft.-nél

A Békés Megyei Kormányhivatal Ágazati Bértámogatást meg-
állapító határozata szerint a Szarvasi Gyógy-Termál Nonprofit Kft. az 
idevonatkozó Kormányrendelet által biztosított lehetőségből 
eddigiekben az alábbi forrásokat tudta lehívni. 2020 novemberében 
megkapták a 2 millió 612 ezer 775 forint bértámogatást, továbbá 
nem kellett megfizetniük 784 ezer 415 forint járulékot. Decem-
berben a fenti járulékösszeg befizetését ugyanúgy elengedték. A 
decemberi bértámogatás összegét, azaz 2 millió 612 ezer 775 
forintot januárban kapják meg.

* * *

Nem kell visszavonniuk a 
nyertes pályázatot

A Magyar Államkincstár a napokban arról tájékoztatta dr. Melis 
János címzetes főjegyzőt, hogy a „Körös Dragon SE által kezelt 
Szarvas, Üdülősétány 10. szám alatti épület átalakítása, bővítése 
közösségi tér létrehozásával” elnevezésű projekt kapcsán a nyertes 
pályázatot nem kell visszavonniuk, mivel a költségvetés átdol-
gozható az új megvalósítási helyszín tételeire.

* * *

Közterületi intézkedések január 
4. és január 8. között

Közterületfelügyelőink a III. külkerületben figyelmeztették a 
tulajdonosokat az ebtartási szabályok betartására, ugyanezt a 
belterületen is megtették egy alkalommal. Szervezett kutyabefogás a 
belterületen egy alkalommal történt, az ebet a berényi út menti 
telepre szállították.

Illegálisan lerakott hulladékot egy alkalommal a KOMÉP-nak 
kellett elszállítania. Még a III. külkerületben egy alkalommal történt 
illegális szemétlerakás.

Belterületen az Arany János utcában, a Bartók Béla utcában, a 
Kálvin utcában, a Vasút utcán kellett hatósági eljárást kezde-
ményezniük gondozatlan zöldterületekre vonatkozóan.
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Király András a Szóbanforgóban

A múlt hét folyamán a Szarvasi Televízió Szóbanforgójában 
vendégeskedett Király András, a KOMÉP közüzemeltetési ágazat-
vezetője. A beszélgetés során részletesen kitért az Ipartelepi úton 
működő hulladékkezelői telep vállalati illetve lakossági szol-
gáltatásaira. Így egyebek közt elmondta, hogy a tiszta építési 
betontörmeléket a lakosság továbbra is térítésmentesen, a 
törmeléktől mentes földet 2 ezer 100 forint + ÁFA díj ellenében 
helyezheti el tonnánként. A hungarocell hulladék átvételi díja 70 
forint + ÁFA kilogrammonként. Szintén ezen áron helyezhető el a 
fóliahulladék. Kiemelte, hogy az üveg nettó 11,8 Ft/kg + ÁFA díjért 
helyezhető el a telepen.

Hangsúlyozta, hogy a használt villanytűzhelyeket, mosógépeket 
és hűtőszekrényeket ingyenesen veszik át. Ezzel szemben a használt 
monitorok és televíziók kezelési díja 55 Ft + ÁFA kilogrammonként. 
A kiszállított hulladékok mérlegelési díja alkalmanként 550 Ft + ÁFA.

A hulladékkezelői telep 2021. évi díjtételeit részletesen az alábbi 
táblázat tartalmazza:

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

2021. évi díjtételek
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.

Tel.: 66/312-933, fax: 66/312-759
www.szarvasikomep.hu

e-mail: komep@szarvas.hu

Kevert települési hulladék ártalmatlanítási díja:
21800 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 27686 Ft/tonna
21,8 Ft/kg + ÁFA, bruttó 27,686 Ft/kg
1 db zsák kezelési díja: bruttó 450 Ft/db

Lomhulladék ártalmatlanítási djja:
22800 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 28956 Ft/tonna

Növényi eredetű hulladék hulladékkezelési díja:
9000 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 11430 Ft/tonna
9 Ft/kg + ÁFA, bruttó 11,43 Ft/kg
1 db zsák kezelési díja: bruttó 300 Ft/db

Föld, építési törmelék hulladékkezelési díja:
- kevert építési hulladék: 22800 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 28956 
Ft/tonna
- beton törmelék (közület): 5500 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 6985 
Ft/tonna
- beton törmelék (lakosság): térítésmentes
- törmeléktől mentes föld: 2100 Ft/tonna + ÁFA, bruttó 2667 
Ft/tonna
- hungarocell: 70 Ft/kg + ÁFA, bruttó 88,9 Ft/kg
- fólia: 70 Ft/kg + ÁFA, bruttó 88,9 Ft/kg

Szelektíven gyűjtött hulladék kezelési díja:
- papír: 1 db zsák kezelési díja bruttó 150 Ft/db
- papír: nettó 4 Ft/kg + ÁFA, bruttó ~5 Ft/kg
- üveg: nettó 11,8 Ft/kg + ÁFA, bruttó 15 Ft/kg
- egyéb elektronikai hulladék: térítésmentes
- monitor, televízió: 55 Ft/kg + ÁFA, bruttó 70 Ft/kg
- kiselejtezett, hiányos elektronikai berendezések: bruttó 70 
Ft/kg
- gumiabroncs: 63 Ft/kg + ÁFA, bruttó 80 Ft/kg

Mérlegelés díja: 550 Ft + ÁFA/alkalom, bruttó ~700 Ft/alkalom
Konténer bérleti díjak:

- 4-5 m3 konténer bérleti díj: 6250 Ft+ÁFA/hét
- 1100 l konténer bérleti díj: 13000 Ft+ÁFA/hónap
- 15 m3 konténer bérleti díj: 12500 Ft+ÁFA/hét
- 24 m3 konténer bérleti díj: 15500 Ft+ÁFA/hét

Elektronikai 
hulladékgyűjtés

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft. 2020. Anovember elsejétől a háztartásokban keletkező 
elektronikai hulladékokat folyamatosan átveszi 

a Hulladékkezelő telepen.(Szarvas, Ipartelep u.2.)

Jelenleg alkalmazott lakossági szolgáltatás díj:

- Egyéb elektronikai hulladékok kezelési díja térítésmentes

- Képcsöves elektronikai hulladék (monitor,tv) kezelési díja 

70,-Ft/kg

- Kiselejtezett, hiányos elektromos és elektronikus beren-

dezések kezelési díja 70,-Ft/kg

Az elektronikai hulladékok átvétele, illetve átvételi ára 

jogszabály, illetve kapacitás miatt változhat, ezért az általunk 

alkalmazott díjtételek is időszakos felülvizsgálat mellett 

kerülnek megállapításra, amennyiben szükséges változtatásra.

Leadható elektronikai berendezések:

- Háztartási kis- és nagy berendezések, illetve szórakoztató 

elektronikai cikkek: kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, 

szendvicssütő, porszívó, konyhai kisgépek, hűtőszekrény, 

mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, villanybojler, ventilátor, 

lámpatest, asztali lámpa, valamint videomagnó, DVD lejátszó, 

rádió, magnó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-center, 

hangszóró, stb.

- Képernyős elektronikai berendezések: TV készülék, 

monitor.

- Számítógépek, telefonközpontok egyéb irodatechnikai 

berendezések: asztali telefon és faxgép, nyomtató, számítógép, 

elektromos írógép, lapolvasó, iratmegsemmisítő, diktafon, stb.

- Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok: 

fúrógépek, fűrészgépek, sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, 

hőlégfúvó, fűnyíró stb.

- Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: elektronikus 

játékgépek, elektronikus hangszerek, kondicionáló beren-

dezések, stb.

- Kiselejtezett elektronikai hulladékok

Hulladékkezelő telep nyitva tartása:

Hétfőtől-szombatig 7:30-12:00, 12:30-16:30.

Optimistán készülünk a nyárra

A Szarvasi Vízi Színház 
életében a múlt évi volt a 
X. évad. Ennek kapcsán 
készült egy összefoglaló, 
amely így egyben elol-
vasva különleges szá-
mokat és adatokat mutat.

Tudjuk az elmúlt év 
nem olyan volt, mint a-
milyennek megszoktuk 
és amilyennek szeretjük, 
de reméljük az idei már 
olyan lesz.

A színházi szakemberek bizakodóak, már tervezik és szervezik az 
évadot, higgyünk, bízzunk benne, hogy nyárra már szabadabbak 
lehetünk és színházba is mehetünk.

A.
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Csöpike

Hirtelenjében nem tudnám 
megmondani, hogy Kará-
csonyok táján hányszor 

ült be beszélgetni mellé a Körös TV, 
majd a Szarvasi Televízió stúdió-
jába. Apró termetéhez képest 
mindig hatalmas lelkesedéssel és az 
emberek iránti szeretetével érke-
zett, hogy beszámoljon a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi 
Csoportjának munkájáról. A be-
szélgetésünk mindig a karácsonyi 
adománygyűjtés körül csúcsoso-
dott ki. Bár minden alkalommal jelezte, hogy a kicsiny szarvasi 
csoport Karácsonyra már leáll az élelmiszercsomagok ki-
osztásával, a valóságban másképp történt minden. Ha gyerekeit 
egyedül nevelő szegény asszony, vagy beteg idős néni-bácsi 
fordult hozzá telefonon akár a Szenteste közelségében, akár 
Karácsony és Vízkereszt között, a Szeretet köznapi földi an-
gyalaként megpakolta csomagjait cukorral, liszttel, olajjal, 
édességekkel, egyszóval minden jóval, hogy jusson belőlük a 
szegények asztalára. Nagyon is emlékszem, hány és hány 
szeretetteljes üzenetét továbbítottam a rászorulók felé, hogy 
mindenképpen megkapják a kért adományokat.

Ezen a legutóbbi sosemvolt Karácsonyon már nem jött a 
stúdióba, telefonon se jelentkezett. Vártuk. Nem tudtuk, hogy 
beteg.

Most, hogy fájdalommal értesültünk halálhíréről, a megfel-
lebbezhetetlen tudatában mit is mondhatnék? Nyugodj Békében 
Csöpike! Nem felejtünk. Törődéssel, hittel telt jóságos gon-
doskodásod a város szegényeiről nem múlik el. Munkád 
örökségét az utánad jövők tovább éltetik. Emléked legyen Áldott!

Szenes János

Körmendi Erzsébet

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”

A vízkereszti házszentelés hagyományáról

ízkereszt után pénteken, immár hagyományosan, Vbecses vendég volt nálunk a gyakorló oviban, és 
iskolában: helyi plébánosunk, Ft. Kiss Imre atya, 

hogy megáldja „házunkat, és minden lakóját”- azaz 
óvodánkat, iskolánkat, és az ide járó gyermekeket, itt 
dolgozó felnőtteket.

Mire való ez a szokás, miért jó 
házszentelőt tartani? A házszen-
telés az úgynevezett „szentel-
mények” körébe tartozik: olyan 
szent jelek és hozzájuk kötődő 
imák ezek, amelyek jelzik Isten 
cselekvését életünkben.

A vízkereszt a karácsonyi ün-
nepkör egyik fontos mozzanata. 
„Az Ige testté lett, és közöttünk 
vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) 
Karácsonykor újra befogadtuk a 
kis Jézust otthonunkba, s most 
szeretnénk itt is tartani. Legyen 
a mi házunk is Isten hajléka! Ke-
rülje el minden rossz, ural-
kodjon itt békesség, szeretet!

Jó alkalom a házszentelés a 
család (jelen esetben az óvo-
dánk, iskolánk) és a helyi plé-
bánia papjának baráti találko-
zására. Imre atya papként, és 
„hétköznapi emberként” is 
megmutatkozhat, és ő is közel-
ről találkozhat a keresztény 
családok, az óvodai, iskolai 
közösségek valóságával. Ez 
alkalom is fontos érintkezési 
felület, annak megerősítését 
hozza, hogy a családoknak, 
kisközösségeknek fontos szere-
pe van a nagyobb közösség 
egészében, és az Úr szeretettel 
törődik az otthonnal. A család-
egyház, az óvoda, és iskola 

kapcsolata erősödik a plébánia-
egyház nagyobb közösségével.

A közös ima, amelyben az 
erényes családi életért és a 
gonosz cselvetéseinek távoltar-
tásáért is könyörgünk, már meg-
teremti azt a légkört, hogy Isten 
lakást vesz, és működik kö-
zöttünk.

Azután a vízkereszti litur-
giában megszentelt vizet hinti a 
pap a ház vagy lakás minden 
egyes helyiségébe. Azzal, hogy 
ilyenkor végigjárjuk a házat, át-
élhetjük, hogy Isten szerető 
figyelme az otthon minden 
szegletére kiterjed, nem marad 
rejtve előtte semmi az életünk-
ből, és a legelemibb szükség-
leteink is fontosak a számára. Ő 
betölti a családi hajlékot. Betölti 
közös életünket. Semmi sem 
idegen számára belőle. Hiszen 
emberré lett, egy lett közülünk!

Végül, a szentelés befejező 
gesztusaként a bejárati ajtó 
szemöldökfájára felírják az 
évszámot, valamint a C + M + B 
betűket, amelyek a latin mon-
datot rövidítik: „Christus Man-
sionem Benedicat”, vagyis 
„Krisztus áldja meg e hajlékot!”. 
Ez a néhány betű egész évben, 
nehéz és szép pillanatokban, 
örömben és gyászban emlékez-

tethet arra, hogy Krisztus áldó 
keze minden körülmények 
között otthonunk felett van. 
Mindenkor segíthet döntéseink-
ben, jóra való törekvéseinkben, 
hiszen Ő nem hagy el minket.

Néhány dolog, amit jó tudni, 
ha a gyermekeink, betérő ven-
dégeink rákérdeznek…:

A házszentelés egy kedves ke-
resztény hagyomány, újévi lel-
kesítő, jószándékot, egységet és 
szeretetet megújító családi áldás.

Védelmet ad a lelki kísérté-
sekkel szemben, tisztítja ottho-
nunk életterét, egyfajta nagyta-
karítás a szellemi tartományban. 
Hivatalos ördögűzéskor is el-
végzik.

Maga a szertartás kb. negyed 
óra, a pap vagy a segítője imá-
kat mond, mi felelgetünk a 
kérdéseire, de ez nem igényel 
előképzettséget vagy speciális 
tudást. Majd szobáról szobára jár 
és meghinti az otthon min-den 
részét szentelt vízzel. Sok 
mindenre kérhetünk megszen-
telést: munkaeszközeinkre, éte-

lünkre, alkotásainkra, állatokra, 
a gyerekek a játékaikra, stb…

Hitvallásunk látható nyoma-
ként az ajtó fölé írja: 20 + C 
(esetleg G) + M + B + 21

A rövidítés értelme: Christus 
Mansionem Benedicat!, azaz 
“Krisztus áldja meg az otthont!” 
(mások, a néphagyomány, a 
három bölcs, Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár nevének kezdőbe-
tűihez ragaszkodnak).

A szertartást megelőzheti, és 
követheti is a pappal való 
kötetlen beszélgetés felnőt-
tekkel, gyerekekkel egyaránt.

Székelyföldön máig él ez a 
hagyomány, de a nagyobb vá-
rosokban és Magyarország 
jelentős részén már csak akkor 
megy a plébános a hívek házát 
megszentelni, ha külön időpon-
tot egyeztetnek vele. Nálunk, itt 
Szarvason is lehetőség van rá, 
így Vízkereszt idején, Ft. Kiss 
Imre atya a plébánia telefonszá-
mán elérhető. 

Gyekiczki Istvánné
hitoktató
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Lángokban a konyha

Családi ház konyhája égett teljes terjedelmében január 13-án késő 
este, Gyomaendrődön a Luther utcában. Az esethez riasztott helyi 
önkormányzati és szarvasi hivatásos tűzoltók az épületből három 
gázpalackot kihoztak, a tüzet több vízsugár és kéziszerszámok 
segítségével eloltották, majd hőkamerával az tűzzel érintett területet 
átvizsgálták. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, az 
épület lakható maradt, a tűz a szomszédos helyiségekre nem terjedt 
át. Az eset során senki sem sérült meg.

* * *

Ittas lehetett

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. január 
14-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Gyomaendrőd külterületén 18 
óra 15 perc körül összeütközött egy személygépkocsi és egy 
gyalogos. A gyalogos nő, akinél felmerült az ittasság gyanúja, 
könnyebben megsérült.

* * *

Letartóztatták az 
embercsempészt, bűntársa 
bűnügyi felügyelet alatt áll

A megalapozott gyanú szerint hat illegális migránst szállítottak a 
44-es számú úton, Kunszentmárton külterületén.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság járőrei a 44-es számú 
úton, a csépai elágazásnál ellenőriztek 2021. január 11-én 19 óra 50 
perckor egy tehergépkocsit vezető budapesti férfit és az autóban 
utazó társát, egy budapesti nőt. A gépkocsi csomagterében 6 
személy utazott, akik szír állampolgárnak mondták magukat. Az 
intézkedés során azonban sem személyazonosságukat, sem 
magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt 
érdemlően igazolni. A rendőrök a gépkocsivezetőt és társát 
előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vételükről 
határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

Az embercsempészés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indított eljárásban 2021. január 14-én a 28 éves férfi 
letartóztatását, míg a 25 éves nő elektronikus bűnügyi felügyeletét 
rendelte el a bíróság.

* * *

Szalagkorlátnak ütközött

Szalagkorlátnak ütközött egy rakomány nélküli nyerges vontató 
január 12-én késő délután az M44-es autóúton. A baleset 
Kunszentmárton külterületén, a Békéscsaba felé vezető forgalmi 
sávban történt. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók biztosították a 
helyszínt, a kamion sofőrjéhez mentők érkeztek a helyszínre.

* * *

Nem csak termesztette, árulta is 

A szentesi rendőrök elfogtak egy helybeli férfit, aki a gyanú szerint 
marihuánát termesztett, valamint ismerőseinek is értékesített belőle. 

Kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A nyomozás során 
beszerzett információk szerint a 30 éves gyanúsított az utóbbi 
években rendszeresen értékesített marihuánát ismerősi körében. A 
rendőrök 2021. január 11-én reggel tartottak kutatást a férfi 
lakóhelyén. A szemle során az ingatlanban, egy külön erre a célra 
berendezett helyiségben 44 tő kendergyanús növényt, illetve az 
azok termesztéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket 
találtak. Ezenkívül dobozokba csomagolva 424 gramm növényi 
törmeléket is lefoglaltak a nyomozók. Az elsődleges szakértői 
vélemény megállapította, hogy a talált növények, valamint azok 
őrleményei kábítószernek minősülnek.

A rendőrök a férfit elfogták, előállították és gyanúsítottként 
hallgatták ki. Ellene kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, 
kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének 
megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Szentesi Rendőrka-
pitányságon.

* * *

Nagyszénáson balesetnél 
helyszíneltek

Nagyszénás külterületén 2021. január 11-én 9 óra 15 perc körül 
egy kisteherautó megcsúszott. A jármű letért az útról és árokba 
hajtott. A balesetben a jármű vezetője és utasa könnyű sérülést 
szenvedett. A baleset okát és körülményeit az Orosházi Rendőr-
kapitányság vizsgálja.

* * *

Beindult az italtól

Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Szarvasi Járási 
Ügyészség és mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában 
felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 36 éves 
büntetlen előéletű gyomaendrődi férfival szemben, aki ittas 
állapotban minden előzmény nélkül okozott súlyos sérülést egy má-
sik férfinak.

A férfi 2020. május 24-én a délelőtti óráktól kezdve Gyoma-
endrődön, az egyik sörözőben nagyobb mennyiségű szeszes italt 
fogyasztott. A délutáni órákban a szórakozóhely előtti részen ittas 
állapotban veszekedni kezdett egy helyi lakossal, és ettől felindult 
állapotba került. Nem sokkal ezt követően érkezett a sörözőbe egy 
harmadik férfi, találkozott a szórakozóhely előtt álló terhelttel, aki 
minden előzetes szóváltás nélkül nagyobb erővel belerúgott a 
sértett felsőtestébe, aki ennek következtében ráesett a bejáró szélén 
lévő betonelemre. A bántalmazott férfi – más sérülések mellett – 8 
napon túl gyógyuló többszörös bordatörést szenvedett.

* * *

Ittasan autózott

Egy budapesti lakos közlekedett személygépkocsival Öcsöd 
belterületén, 2021. január 10-én 10 óra körül.

A sofőr haladása során egy kereszteződéshez érkezett, ahol 
figyelmen kívül hagyta az „Elsőbbségadás kötelező!” közúti 
jelzőtáblát és a védett úton haladó személygépkocsinak ütközött. A 
kiérkező rendőrök megállapították, hogy a 47 éves budapesti lakos 
úgy ült volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztott. A járőrök 
mintavételre előállították a jogsértőt, továbbá a helyszínen elvették 
a sofőr vezetői engedélyét.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság járművezetés ittas 
állapotban vétség elkövetése miatt folytat eljárást.
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AUGUSZTUS

Túri-Török Tibor alkotása, 
honalapító vezérünk Árpád fe-
jedelem Árpád Szálló előtt ki-
helyezett szobrának felava-
tásával indult az augusztus. A 
szobor a Szarvasi Gazdák aján-
déka, állítását támogatta a Szar-
vasi INTEGRÁL Építő Zrt., 
Szarvas Város Barátainak Köre 
és Szarvas Város Önkormány-
zata.

A nyár utolsó hónapja ren-
dezvényekkel telt: XXIII. Kár-
pát-Medencei Nemzetiségi Na-
pok Ezüstszőlőben, Kenuma-
raton, XXXI. Szent István napi 
távúszás, Trianoni Emléktusa.

Az összetartozás évében a 
trianoni centenáriumra emlé-
kezve, futással kiegészülve in-
dult a tavalyi távúszás. Darida 
András, a SZUSE elnöke Ro-
honyné Urbancsok Zsuzsáékkal 
karöltve szervezte ebben 2020-
ban ezt a közös sporteseményt, 
amin összesen 123 női és 109 
férfi résztvevő teljesített vala-
milyen számot. 64 korosztály és 
kategória helyezettjeit szólí-
tották dobogóra. A szervezők 
igazán színvonalas és sok 
embert megmozgató sport-
rendezvényt valósítottak meg.

Rendkívüli testületi ülések, 
tárgyalások és újabb jó hírek 
folytatták a sort: a Gál Ferenc 
Főiskolából Gál Ferenc Egye-
tem lett.

Závogyán Judit, a Szarvasért 
Alapítvány elnöke kihirdette, 
hogy az alapítvány kurató-
riumának döntése alapján kik 
azok a fiatalok, akikkel szer-
ződést kötnek és akiknek az 
elsőéves felsőfokú iskolakez-
dését támogatják.

Ünnepi istentiszteletet, ke-
nyérszentelés és augusztus 
20-i díjátadó ünnepség volt az 
Evangélikus Ótemplomban. A 
Szarvas Város Önkormányzata 
által alapított kitüntetések és 
díjak átadásának második fel-
vonására ebben az évben is 
augusztus 20-án került sor.  
Szarvas város díszpolgára kitün-
tető címet 2020-ban Dankó Béla 
vehette át. „Vedd át ezt a súlyos 
terhet, és tűzd ki a melledre 
Szarvas város címerét” – Babák 
Mihály polgármester ezekkel a 
szavakkal adta át a kitüntető 
címet a térség országgyűlési 

képviselőjének.

Bezárta kapuit 2020-ra a 
Magyar Teátrum szabadtéri 
színtere, a Szarvasi Vízi 
Színház. 72 napon keresztül 
volt nyitva, immáron a 10. 
jubileumi évada volt. A pandé-
mia miatt a nyitáskor csak 
mindössze 254 fő ülhetett az 
1000 főre tervezett nézőtérre és 
nézhette az előadásokat, de a 
javuló helyzet után, az aktuális 
biztonsági előírásokat betartva 
teljes létszámmal működhetett a 
szabadtéri színházunk. Végül a 
Magyar Teátrum IX. Nyári 
Fesztiválját és a Cervinus Teát-
rum saját fesztiválját is meg-
tarthattuk. A hét színház neve-
zett darabjait egy jól össze-
szokott nyolcfős társadalmi 
zsűri értékelte.

A Komáromi Anett színmű-
vésznő és Fekete Péter kultú-
ráért felelős államtitkár által ve-
zetett Díjátadó Gálán a Békés-
csabai Jókai Színház művészei 
léptek fel, akik rockoperából, 
operából, musicalekből, da-
lokból, operettekből álló dal-
csokorral köszöntötték a díja-
zottakat és a nézőket.

Volt két ajándék koncert, 
amit a Magyar Teátrum a Vízi 
Színház 10. évfordulója alkal-
mából azoknak a nézőknek 
nyújtott át, akik legalább három 
jegyet megvásároltak. A két 
gigakoncertet Rákász Gergely 
és Edvin Marton tartotta. A 
koncertek bevételéből 500-500 
ezer forintot a Mozgáskorlá-
tozottak Szarvasi Egyesülete és 
a Szarvasért Alapítvány kapott.

SZEPTEMBER

A 2020. szeptemberi iskola-
kezdésre megújult az 1978-ban 
épült Székely iskola 110 fé-
rőhelyes kollégiuma. A felú-
jítás során festésre, nyílászá-
rócserékre, hőszigetelésre, és 
napelemek telepítésére került 
sor. Az ünnepélyes átadáson 
Simon István Tamás kancellár, 
Babák Mihály polgármester, 
Kovács Zsuzsanna főigazgató, 
Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő és Ozsváth Zsuzsanna 
igazgató vett részt. A felújítás 
teljes összege 155 millió forint 
volt.

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara általános 

alelnökének további 4 évre 
választotta Bődi Jánost.

A Gál Ferenc Egyetem szená-
tusa címzetes egyetemi docens 
címet adományozott Bíró Gyu-
lának, az egyetemen folyó ok-
tató-kutató munkában évek óta 
végzett kiemelkedő tevé-
kenységét elismerve.

Elkezdődtek a Szentesi út 
menti honvédelmi sportköz-
pont építési munkálatai.

Vas István koncertmester szer-
vezésével hagyományos nyár-
búcsúztató koncertet adott az 
Arborétumunkban a Szarvasi 
Kamarazenekar.

Varga Viktor rendezésében a 
Cervinus Teátrum bemutatta a 
Sógornők című komédiáját.

Szilvanapok helyett mini 
Szilvanapra került sor a Liget 
Wellness és Konferencia Hotel-
ben. Szilvalekvárfőzés, kézmű-
ves sörfőzdék kivonulása, szil-
vás sörök bemutatása, pálinka-
kóstoló, szilvásgombóc készí-
tés, a Csokikád Kézműves Ma-
nufaktúra finomságai színpadi 
és gyerekprogramok: arcfestés, 
a Babilon TSE hiphop műsora, 
valamint jazz koncert színesí-
tették a napot.

Szeptember 6-án vasárnap 
rajtolt el Gui Angéla vezetésével 
az Egy vérből vagyunk futás 
Szarvasról, a Történelmi Ma-
gyarország középpontjától. On-
nan Békésszentandráson és Ö-
csödön keresztül Szolnok-
Budapest-Kecskemét-Csong-
rád-Szeged útvonalon jutottak 
el Röszkére. Az Egy vérből va-
gyunk Alapítvány adományokat 
gyűjt hazai és határon túli gyer-
mekotthonok számára. Már 
több millió forint értékű tárgyi 
eszközökkel segítették az árvá-
kat, és több mint száz határon 
túl élő nehézsorsú gyermek 
egészségügyi szűrését szervez-
ték meg ezidáig. Több millió 
forint értékű tárgyi adománnyal 
segítettek két kárpátaljai gyer-
mekotthonnak és egy délvidéki 
fiúkollégiumnak támogatá-
sukkal. Sport táborokat szer-
veztek 100 gyermek számára, 
futottak több száz kilométert, 
vért és adományt gyűjtöttek út-
közben, mert „egy vérből va-
gyunk!” áll az alapítvány hon-
lapján. Gui Angéla felkérésére 
Szarvas Város Önkormányzata 
is csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, és futónagykövetünk, 

Rohonyné Urbancsok Zuzsanna 
is szervezett egy kis csapatot, 
akik csatlakoztak a futáshoz. Így 
Szarvast képviselték női kézi-
labdázóink, a szarvasi futó-
csapat, Rohonyné Varga Mari-
ann, Csipainé Sztricskó Ildikó és 
Pljesovszki Roland.

Elindult a Mobilitási Hét és 
ezzel  a az egyik fő attrakciója 
is, a II. Körös-körül a Körös kö-
rül Futófesztivál. Néhány ál-
landó, illetve évről évre vissza-
térő programnál nem volt bizto-
sított, hogy a biztonsági előírá-
sokat maradéktalanul be tudjuk 
tartatni, ezért ezeket a program-
elemeket elhagytuk. Minden 
rendezvényt a vonatkozó CO-
VID-19 biztonsági előírások 
szigorú betartása mellett, vala-
mint a helyben hozott védelmi 
intézkedések figyelembevé-
telével rendeztük meg. Fertőt-
lenítő (Kéz-felület) pontok ke-
rültek kihelyezésre, maszkokat 
és védőkesztyűket biztosí-
tottunk a segítőknek és a részt-
vevőknek. Kötelező lázmérés 
(„lázmérési pont”), Covid nyilat-
kozat minden résztvevőnek, se-
gítőnek, és nézelődőnek a ren-
dezvényeken.

A futórendezvényre nem 
hívtunk külön vendégeket-hoz-
zátartozókat, arra kértünk min-
denkit, hogy most a Covid miatt 
ne látogassanak el nézőként a 
helyszínekre, cserébe élőben 
közvetítettük. 

A Mobilitási Hetek program-
jait Szarvas Város Önkormány-
zata már 2006 óta szervezi, és 
ezért nem szerettük volna, hogy 
megszakadjon ez a folyamat, 
így az országban kishíján egye-
düliként és központi támogatás 
nélkül megszerveztünk egy 
egész hetes programsorozatot, a 
rendezvények nagy részét sza-
badtérre.

A „Klímabarát közlekedés 
mindenkiért!” mottóval össz-
hangban indított hulladékgyűj-
tési akciónk szervezése során 
ügyeltünk, hogy egy-egy iskola, 
civil közösség, egyházi szerve-
zet stb. csak a saját kis létszámú 
csoportjával érintkezzen, és kü-
lön útvonalakon (Erzsébet liget, 
Pepi sétány, Komp és környe-
zete, Petőfi utca vége, Ifjúsági 
tábor-Ciprus liget.) közleked-
jen, a távolságot betartva.

„Bringás vért az életért” 
címmel a Magyar Vöröskereszt 
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Szarvasi Területi Szervezetével 
hagyományosan bringás vér-
adást tartottunk, a Városi 
Könyvtár városismereti túrákat 
szervezett Városfoglaló néven, 
de bekapcsolódott az Arbo-
rétum is „Barangolás a fák 
csendjében” játékos éjszakai 
csapatvetélkedőjével, és az 
MTTSZ valamint a NACSE veze-
tésével a már megszokott 
kerékpártúrát is megszer-
veztük.

Az Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap szarvasi ren-
dezvénysorozatának fő prog-
ramjaként megrendezett futó-
fesztiválra az ország területéröl 
396 fő regisztrált, és látogatott el 
hozzánk. Különleges útvonalon 
és helyszíneken, az Erzsébet-
liget területén különleges aján-
dékokkal készültünk a futók-
nak, hiszen egyedi érmet ké-
szítettünk mindenkinek, meg-
vendégeltünk őket egy piz-
zával, limonádéval, valamint a 
város hírnevét öregbítő szarvasi 
ajándékokkal. A jó hangulatról 
helyi művészek gondoskodtak, 
hiszen minden pihenő-frissítő-
pontnál volt valamilyen kultu-
rális műsor. A Szarvasi Vízi Szín-
háznál a Cervinus Teátrum mű-
vésze, Nagy Róbert, szórakoz-
tatta a futókat és a közönséget, a 
Ruzicskay Alkotóháznál Liska 
András és ifj. Liska András, az 
Arborétumban Liska Tamás és 
Lovász Gergely gitármuzsikája 
volt hallható. Számtalan helyi 
vállalkozás, intézmény, civil 
szervezet és önkéntes segítette a 
rendezvényt ezért végtelen ö-
röm számomra, hogy annak az 
összefogásnak az eredmé-
nyeként ezen alkalommal is 
megerősíthettük a környezettu-
datos nevelés fontosságát, átad-
hattuk a futás, gyaloglás, kerék-
pározás okozta örömöt váro-
sunk lakóinak, és mindazoknak 
a hozzánk érkező verseny-
zőknek, érdeklődőknek, akik 
most ismerkedtek meg váro-
sunkkal. 

Díszvendégeink és az ideláto-
gatók egyaránt megelégedéssel 
voltak a rendezvény iránt, hi-
szen számtalan pozitív vissza-
jelzést kapunk, és kapunk fo-
lyamatosan, ezért Szarvas Város 
Önkormányzata ezúton is 
köszönjük az Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes Nap, II. Kö-
rös-körül a Körös Körül Futó-
fesztivál megrendezéséhez 
nyújtott segítséget és támo-
gatást, részvételt. 

A Szent Mihály-napi tűz-

gyújtással lezárult a nyári szín-
tér, a Szarvasi Vízi Színház.

OKTÓBER

A Benka Gyula Evangélikus 
Iskola műsorával, a Szózat 
közös eléneklésével, és koszo-
rúzással emlékeztünk a Zenepa-
vilonnál a 13 aradi vértanúra. 

26 millióból újult meg a 
Ruzicskay György otthona, mű-
terme. A felújított alkotóház áta-
dóján Roszik Zoltán igazgató, 
Molnár Etele alpolgármester ün-
nepélyesen megnyitotta az al-
kotóházat a nagyközönség e-
lőtt, és tisztelgett a művész mun-
kássága előtt.

Az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc 
hőseire emlékeztünk a temp-
lomkertben. A megemléke-
zésen a Cervinus Teátrum mű-
vészei: Timkó János, Nádházy 
Péter és Boronyák Gergely 
műsorát láthattuk, ezt köszön-
tők, majd koszorúzás követte, 
valamint Forschner Rudolf, az 
'56-os Vitézi Lovagrend budai 
kapitánya által adományozott új 
zászló felvonására került sor. A 
zászló a történelmi zászlósor 56-
os zászlajának másolata, amit a 
szarvasi lokálpatrióta nyújtott át 
Babák Mihály polgármester és 
Szenes János, a Szarvasi Tör-
ténelmi Emlékút Közalapítvány 
elnökének. Szenes János meg-
emlékezett Klenk József és 
Hetényi Istvánról is, akik kezde-
ményezték a zászlóállítást, és 
akik miatt az év 365 napján 
lobog az '56-os forradalom és 
szabadságharc lyukas zászlója 
Szarvason, a város közepén.

„A város ünnepel, mert gyara-
podtunk, gazdagodtunk” - e-
zekkel a szavakkal köszöntötte 
Babák Mihály polgármester az 
ünnepség vendégeit, és vissza-
vette az Integrál Építő Zrt. veze-
tőjétől, Bődi Pétertől a Tes-
sedik Sámuel Múzeum kul-
csát. A TOP keretében megva-
lósult beruházással 600 millió 
forint érkezett városunkba, ami 
köszönhető a megyei önkor-
mányzatnak is. Zalai Mihály, 
Babák Mihály és Roszik Zoltán 
ünnepélyes szalagátvágását 
egyházaink áldása, tárlatve-
zetés, és ünnepi koccintás 
követte.

- Folytatjuk -
Összeállította: Krivik Viktor

* * *
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Adminisztrációs ügyintéző, 
Szarvas

Általános irodai adminisztrátor, 
Szarvas

Általános karbantartó, 
Békésszentandrás
Cukrász, Szarvas

Cukrászdai eladó, Szarvas
Csomagoló, Szarvas

Csomagológép-kezelő, Szarvas
Egyéb takarító és kisegítő, 

Szarvas
Egyszerű ipari foglalkozású, 

Szarvas
Éjjeliőr, telepőr, Szarvas

Élelmiszer-, italgyártó gép 
kezelője, Szarvas

Épületgondnok, Szarvas
Faipari gyári munkás, Szarvas

Felhajtós, Szarvas
Gépszerelő lakatos, Szarvas

Háztartási takarító és kisegítő, 
Szarvas

Húsfeldolgozó, Szarvas
Húsfeldolgozó, Szarvas

Húskészítmény gyártó, Szarvas
Intézményi takarító és kisegítő, 

Szarvas
Kézi csomagoló, 
Békésszentandrás
Kőműves, Szarvas

Konyhai kisegítő, Szarvas
Pincér, Szarvas

Szakács, Szarvas
Szarvasmarha-gondozó, 

Szarvas
Szerkezetlakatos, Szarvas
Vagyonőr, testőr, Szarvas

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 Ügyfél-
fogadási 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.
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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:

Az én anyukám…
Dr. Hanyecz Vincéné, Panni

V  olt idő, amikor nagyon kellemet-
lennek éreztem, hogy az orvosi 
szobák előtt sosem kellett várnunk. 

Most, felnőtt fejjel látom milyen előnyt 
jelentett ez és milyen összetartó csapat kis 
dolgozik a háttérben. Olyan emberek, akik 
bíznak egymásban és törődnek egymással.

Észrevettem, hogy mindenkit ismer a 
városban. Mindenkiről tud valami érdekes 
történetet, emlékszik azokra, akikhez 
védőnőként kijárt és meglepődik, ha az 
egykor még csecsemőként ismert személyt 
felnőttként látja, hogy mennyire hasonlít a 
szüleire.

Rá is emlékeznek: folyamatosan rákö-
szönnek az utcán, itt-ott meg is áll be-
szélgetni velük, hogy hogy, s mint vannak. 
Amikor kézen fogva mentünk az utcán 
mindig előre megszorította a kezem, ha 
köszönni kellett valakinek. És miután 
mindenkinek köszönni kellett, akinek Ő 
köszönt, így nagyon bosszantó volt…

Ha valamit vagy valakit meg kellett 
keresnem a városban, kívülről fújta, hogy 
melyik utca melyik után következik vagy 
éppen azt, hogy milyen színű az a ház, 
amit keresek. Ki hol lakik vagy lakott és 
annak kik a szomszédaik.

1943. április 26-án született Gyomán. 
Édesapja korán meghalt, édesanyja és 
nagymamája nevelte őket bátyjával, 
Gyurival.

1949-1957 között Gyomán járt általános 
iskolába, majd 1961-ben érettségizett a 
Gyomai Gimnáziumban. 1961-1963 kö-
zött az Állami Védőnőképző Iskolát végezte 
el.

1965 nyarán kötött házasságot diákkori 
szerelmével, Hanyecz Vincével. Házassá-
gukból egy gyermek született, majd kap-

csolatuk megromlott és elváltak. Több év 
után találta meg új párját, Kovács Istvánt, 
aki önzetlen szeretetével támogatta az 
utolsó nehéz években is.

Dolgozni 1965-ben kezdett védőnőként 
Szarvason, az 5. számú körzetben. A ta-
nuló idő alatt a Bölcsődében is tevékeny-
kedett, majd alkalmassága bizonyos-
ságaként 1966-tól a Városi Tanács 
Egészségügyi Csoportjánál egészségügyi 
védőnői státuszt kapott.

1991-ben szerzett még egy diplomát az 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi 
Főiskolai Karán, majd vezető védőnőként 
dolgozott 2003-as nyugdíjazásáig. Az 
odaadó védőnői munka mellett nagy sze-
repet vállalt a Magyar Vöröskereszt mun-
kájában. Talán a gyerekek vöröskeresztes 
versenyekre való felkészítését szerette a 
legjobban és a versenyek megszervezését, 
lebonyolítását. Együtt örült a gyerekekkel a 
sikereknek.

Életműve elismeréseként számos díjat és 
kitüntetést kapott. Vöröskeresztes munká-
jáért 1989-ben bronz, 1998-ban ezüst, 
2006-ban arany fokozatú díjat vehetett át. 
A Védőnői Szolgálatban végzett kiváló 
munkájáért 2013-ban két kitüntetéssel is 
díjazták. Kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként Balog Zoltán minisztertől 
vehette át a PRO SANITATE díjat és az 
arany minősítésű Jubileumi Díszoklevelet.

Munkája során több cikket írt a helyi és a 
környékbeli lapokban az anyatej fontos-
ságáról és a kék betegségről.

Szabadidejében kertészkedett, röplab-
dázott és sokat kirándult.

Nyugdíjas éveinek szinte minden per-
cében családját segítette. Sokat törődött 
unokáival a házi feladatok és a délutáni 
tanulás terén.

Az utolsó években megváltozott. Ő, aki az 
egészségügyi szakmában dolgozva soha-
sem tukmálta ránk a „jobbnál-jobb” gyógy-

szereket, mert a sport, a természet és az 
egészséges jókedv híve volt, mégis ezekkel 
tette tönkre magát. Hosszú betegség után 
végül 2021. január 16-án köszönt el 
tőlünk.

Élete nehéz részei természetét hatá-
rozottá és következetesé tette. Céljaiért 
töretlenül küzdött, segítséget csak a leg-
ritkább esetben kért és fogadott el. Akik 
közelebbről ismerték, tudták, hogy a 
kemény külső érzésekkel telt belsőt takar. 
Ők most is szeretettel gondolnak rá.

A családja és a bővebb családja:
a védőnők, szeretett munkatársai és 

barátai
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Ez év június 25-én ünnepelheti fennállásának tizedik 
évfordulóját Magyarország és Közép-Kelet-Európa 
legszebb vízparti, szabadtéri játszóhelye, a Szarvasi 

Vízi Színház. Annak reményében, hogy az idei nyári sze-
zonban már szabadon ünnepelhetünk, alábbiakban a 
Cervinus Teátrum vezetése által összeállított összefoglaló 
segítségével bepillanthatunk az eddig tíz évad legfon-
tosabb történéseibe.

Tíz éves a Szarvasi Vízi Színház

Szarvasi Vízi Színház
10 év – a számok tükrében

A Vízi Színház és a fahíd épü-
letegyüttese remekül illesz-
kedik a páratlan szépségű Holt-
Körös környezetéhez. A Vízi 
Színház Magyarország egyik 
leglátogatottabb nyári szabad-
téri színházává vált az elmúlt öt 
nyári évadban, látogatottsága 
messzemenően meghalad min-
den várakozást.

A minden este rendezett „Vers 
a víz felett” programok is igen 
nagy látogatottságúak, a színi és 
egyéb előadások pedig kivétel 
nélkül teltházasak. Június köze-
pétől, augusztus végéig minden 
este, színházi szünnap nélkül 
70-75 nagyszínházi és „Vers a 
víz fölött”, „Tánc a víz fölött”, 
„Szarvasiak a víz fölött”, vala-
mint a „nagyszínházi” előadá-
sok és pódiumszínházi előadás 
alkalmával évente már több, 
mint 40-45 ezer látogatója volt a 
szarvasi szabadtéri színpadnak, 
azaz a Szarvasi Vízi Színháznak.

A Holt-Körös hídja összekap-
csolja a jobb parti szabadidő-
központ, sportlétesítmény, 

szálloda, apartman hotel, a ter-
mészeti adottságú liget funk-
cióját a bal parton levő Vízi 
Színház, oktatási létesítmények, 
posta, egészségház, lakóépü-
letek által alkotott városköz-
ponttal.

Az épületet 2011. június 3-án, 
az átadást követő 3 napon belül 
beüzemeltük. A Cervinus Teá-
trum Művészeti Nonprofit Kft, a 
Békéscsabai Jókai Színház, 
valamint a Magyar Teátrumi 
Társaság Közhasznú Nonprofit 
Kft szakmai együttműködési 
megállapodást kötött. Minden 
év nyarán a Magyar Teátrumi 
Társaság — melynek 73 tagja 
van, köztük a Nemzeti Színház, 
Magyar Állami Operaház — 23 
tagszínházainak műsoraiból ke-
rül a Szarvasra érkező közönség 
elő 70-80 napon keresztül 
változatos művészeti esemény-
sor: 

- Színházi előadások,

- Táncszínházi produkciók,

- Zenei koncertek,

- Opera előadások,

- Irodalmi estek

- Gyermek- és ifjúsági prog-
ramok,

- Pódium előadások 

Az előadások fele belépő-
jegyes, átlagban 70-80%-os 
teltházzal. A többi pódium elő-
adás ingyenes, itt a nézők szá-
ma becsült értéken alapszik: 

2011. 29 000 fő

2012. 35 000 fő

2013. 38 000 fő

2014. 44 000 fő

2015. 48 000 fő

2016. 50 000 fő 

2017. 51 000 fő

2018. 53 000 fő

2019. 54 000 fő

2020. 32 000 fő

Az épület műszaki, szakmai 
üzemeltetése fenntartói támo-
gatást nem igényel, eltartja ön-
magát. 

A Vízi Színház turizmust ger-
jesztő hatása kimutatható a 
szarvasi vendégéjszakák növe-
kedésében, valamint más szol-
gáltatások igénybevételénél: 
Arborétum, Mini Magyarország 
Makettpark, Körös-Maros Nem-
zeti Park, vadaspark, Vízi Szín-
ház, sétahajó, gyógyfürdő, 
kerékpár-, vízitúra és lovastúra 
útvonalak jól kiegészítik egy-
mást.

Közép-Európa szívében, Bé-
kés megye kapujában új sza-
badtéri játszóhely született 2011 
júniusában. Szarvason, a festői 

szépségű Holt-Körös partján 
egy különleges atmoszférájú, 
közel 1100 ember befogadására 
alkalmas színházat adtak át.

A Szarvasi Vízi Színház Ma-
gyarországon egyedülálló épí-
tészeti megoldásként egy fino-
man stilizált várkastély, mint 
díszlet és egy amfiteátrum szelíd 
ötvözeteként épült fel új gya-
logos fahíd szomszédságában. 
Ez a színpad egyfajta összmű-
vészeti játszóteret kíván bizto-
sítani a hazai és a Kárpát-me-
dence i  sz ín já t szásnak.  A 
Szarvasi Vízi Színházat szakmai 
együttműködési megállapodás 
keretében a tulajdonos a Cer-
vinus Teátrum Művészeti Non-
profit Kft, valamint szakmai ü-
zemeltetésben partner Magyar 
Teátrumi Társaság Közhasznú 
Nonprofit Kft. üzemelteti. Mind-
ezt a Békéscsabai Jókai Színház 
műszaki, szakmai közremű-
ködésével valósítjuk meg. A 
célok között szerepel mind a 
szarvasi lakosság kiszolgálása, 
mind turisták ezreinek Szarvas-
ra, s ezen a kulturális kapun ke-
resztül Békés megyébe csábí-
tása.

- Előadásszám: 722 - mely-nek 
a 46%-a ingyenes előadás volt

- Nézőszám: 434 ezer - mely-
nek több mint a fele vidéki

- Legtöbbet játszott előadás: 
Békéscsabai Jókai Színház: 
Monte Cristo grófja

- Nyitó koncert 2011. június 4. 
- Csík Zenekar, akik majd 
minden évben visszatérők 

- A legtöbb előadást adó 
társulat:

1. Békéscsabai Jókai Színház – 
78,

2. Cervinus Teátrum — 
Szarvas - 54 előadás, 

3. Tagszínházként az Experi-
Dance — összesen 18 előadás.

- A Magyar Teátrumi Társaság 
tagszínházai közül 23 külön-
böző színház előadásait láthatta 
a közönség. A legtöbb színház 
visszatérő vendég.

- 10 év során több, mint 80 
díjat ítélt oda a társadalmi zsűri.

- Az épület 2015-ben a Magyar 
Ingatlanszövetség különdíjában 
részesült.

- Az elmúlt 10 év során 110 
millió forintnyi fejlesztés épült 
be az objektumba EMMI támo-
gatással.

Fotó: Bencsik Ádám/A-TEAM
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Koszorú Lengyel Béla 
tiszteletére

Mint az ismeretes, Karácsony előtt fejeződött be a 
Polgármesteri Hivatalként funkcionáló Lengyel-
plota homlokzati rekonstrukciója.

Ennek következ-
tében a Béke utcai 
homlokzaton még 
nagyobb hangsúlyt 
kapott a néhai Len-
gyel Béla altábor-
nagy emléktáblája, 
aki a '44-es varsói fel-
kelés során az ezred-
éves lengyel-magyar 
barátság jegyében 
hadtestével minden 
lehetőség szerinti tá-
mogatást megadott a 
lengyel hazafiaknak. 
Szarvas legnagyobb 
katona-szülöttje tisz-
teletére a múlt hét 
folyamán Babák Mi-
hály polgármester és 
Szenes János, a Szar-
vasi Történelmi Em-
lékút Közalapítvány 
elnöke megkoszo-
rúzta az altábornagy 
emléktábláját.

Fotó: Petneházi 
Andrea

Népszámlálás 2021
ettőezer-huszonegyben 16. alkalommal rendez-Knek Magyarország területén teljeskörű népszám-
lálást. A népszámlálás egy olyan egyedülálló 

statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a 
szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, 
teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány 
jellemzőiről.

Az adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyaté-
kosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vo-
natkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés 2021. május 1. és június 28. között az alábbiak 
szerint valósul meg:

- időszak: 2021. május 1. és május 16. között: internetes ön-
kitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő 
rendszer 2021. május 16. éjfélig fogadja)

- időszak: 2021. május 17. és június 20. között: számlá-
lóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azok körében, akik 
részéről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett 
elektronikus kérdőív)

- június 21. és június 28. között: pótösszeírás
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez 
szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni va-
lamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak 
címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elen-
gedhetetlen, hogy a levelet a megfelelő címekre érkezzenek. A 
postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük 
a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek 
esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken 
és postaládákon.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számláló-
biztosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 
130-150 címen kell kérdőívet kitöltenie. A számlálóbiztosnak 
magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. A 
számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős 
feladata.

Könyvtárunk adventi naptá-
rának első ablaka is december 
1-én nyílt ki felfedve a kará-
csonyi rajzpályázatunk egyik al-
kotását és készítője nevét, me-
lyet a FB oldalunkon is folya-
matosan közzéteszünk. Ezt kö-
vetően december 24-ig minden 
nap új ablak nyílik ki egy új 
alkotással.

Rajzpályázatunkra a  Benka 
Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
lából 104 db, a Chován Kálmán 
Alapfokú Művészeti Iskolából 
10 db, a Fő téri Általános Is-
kolából 19 db, a Gál Ferenc 
Egyetem Szarvasi Gyakorló Ál-
talános Iskolából 16 db, a Gyu-
lai Implom József Általános Is-
kolából 4 db, Szlovák Általános 
Iskolából 21 db, egyéni 5 db 

alkotás érkezett.
Korosztályi bontásban 1-2. 

osztályos tanuló 35 db, 3-4. osz-
tályos tanuló 72 db, 5-6. osz-
tályos tanuló 40 db, 7-8 osz-
tályos tanuló 32 db.

December 15-én a helyi isko-
lákba kivittük a nyerteseknek 
összeállított ajándékcsomagot 
(édesség, kreatív eszközök, 
könyvtári logóval ellátott kar-
kötő, 3D-nyomtatóval készült 
fenyőfa) és minden résztvevőt 
megajándékoztunk. 

Az adventi naptárunkba be-
került rajzok megtekinthetőek a 
könyvtár ablakában január vé-
géig. A rajzokból készült kiál-
lítás március végéig látható.

A pályázatra beérkezett mun-
kákat FB-oldalunkon is köz-
zétettük:

https://www.facebook.com/s
zarvasikonyvtar

Köszönjük a gyerekek részvé-
telét, a sok-sok rajzot és a fel-

készítő pedagógusok segít-
ségét.

Szarvasi Városi Könyvtár

Karácsonyi rajzpályázatunk eredménye

November 29-én, vasárnap meggyújtottuk az első 
gyertyát az adventi koszorún, elkezdődött az ad-
vent, a karácsonyvárás időszaka. December 1-én 

nyitják a gyermekek  az adventi kalendárium első ablakát, 
mely apró ajándékot, édességet rejthet.
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
Január 22-től 28-igJanuár 22-től 28-igJanuár 22-től 28-ig

KOS (03.21. - 04.20.)
Olyan élvezeteket és új helyzeteket 

akarsz keresni a most következő 
napokban, amelyeket tiltott gyümölcs-
nek érzel. Éppen ettől olyan érdeke-
sek és vonzóak ezek az alkalmak 
számodra, s valóban nagyon nehezen 
mondasz le arról, hogy életedbe egy 
vonzó és titkos viszonyt hívj be.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Kicsit változékony a hangulatvilá-

god a hét első felében, s az utóbbi 
megállapítás talán még finom is lehet 
a kialakult helyzethez képest. Ez azt 
jelenti, hogy minden apróságon felka-
pod a vizet, jól kitombold magadat, 
aztán pedig Te vagy a legboldogabb 
ember a világon. Ez a fajta érzelmi 
hullámzás téged is megvisel.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Ezen a héten a megszokottnál 

gyakrabban keveredsz olyan helyzet-
be, amikor mások feldühítenek, vagy 
talán nyílt támadási felületté válsz 
néhány ember számára. Különösen a 
közlekedési helyzetekben vagy kitéve 
annak, hogy mások beléd kötnek, s jól 
odamondogatnak neked. Ilyenkor 
persze Te sem maradsz adós: bizony 
kiveszed a magad részét a konflik-
tusból.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Rólad elmondható, hogy mindig 

tökéletesen tisztában vagy azzal, 
hogy az adott feladataidhoz mennyi 
energiát, mennyi munkát s időt kell 
befektetned ahhoz, hogy megérje 
elvégezned, s profitálj is belőle. Most 
mégis előfordulhat, hogy bizonytalan 
vagy abban, hogy egy-egy lehetőség-
be belemenj-e.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Érdekes fordulatot tartogat neked 

Vénusz. Az előtted álló napokban 
jöhet az életedbe valaki, aki kimondja 
számodra azt az információt, amely 
nagyon hízeleg neked. Elmondja ne-
ked, hogy nagyon vonzónak tart té-
ged, s bizony szívesen osztaná meg 
veled az ágyát, s talán a szabad idejét 
is.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Kellemes időszak várható a követ-

kező napokban, sőt, a következő 
néhány hétben. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy élvezed az életet, annak 
minden ajándékával együtt. Mégis 
tudod, hogy hol van a mérték. A szere-
lemben megérint néhány kellemes-
nek ígérkező alkalom.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Új hét, meglepően új lehetőségek! 

Rengeteg energiát kaphatsz az előt-
ted álló napok folyamán. Úgy érezhe-
ted, hogy tele vagy erővel, s szinte azt 
gondolod, hogy nincs olyan feladat, a-
melyet ne tudnál megoldani. Nagyon 
lelkesen állsz hozzá minden olyan fel-
adathoz is, amelyeket máskor nyűg-
nek és fárasztónak érzel.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Téged is meglepő módon fogé-

konnyá válsz új ismeretek befogadá-
sára. Az előtted álló napok során rend-
kívüli módon felerősödhetnek intellek-
tuális képességeid. Az eszed úgy vág, 
mint a borotva, s nagyon spontán és 
kreatív ötleteid születhetnek, ezen a 
héten.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Szembekerülhetsz a következő na-

pokban mások szerencsétlenségével 
és kínjaival. Ezek elsősorban anyagi 
természetű gondok, s nagyon meg-
érintik a lelkedet. Azon tűnődsz, mi-
ként tudnál segíteni az érintetteknek, 
azonban nem jut eszedbe igazán jó 
megoldás.

BAK (12.22. - 01.20.)
Sok ígéretes lehetőséget és alkal-

mat tartogat számodra ez a hét, s 
ezek a lehetőségek elsősorban mun-
kád és tanulásod körül csoportosul-
nak majd. Ez azt jelenti, hogy szinte 
tálcán kínálják neked az alkalmat, 
hogy megmutathasd, hogy mit tudsz.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Nagyon fontos lenne, hogy picit 

mélyebben elgondolkodj azon, vajon 
milyen módon és miként kommuni-
kálsz a körülötted lévő világgal. Köny-
nyen lehet, hogy testeddel, mozdu-
lataiddal egészen mást közvetítesz, 
mint amit mondasz. Ez a fajta elcsú-
szás akár jelentékenyebb félreérté-
sekre ad okot.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Meglehetősen nagy hangsúly kerül 

most családi életedre, s bizony 
megtapasztalhatod, hogy nem vagy 
egyedül. Életed során sokszor fordul 
elő, hogy mindent önerőből, s egy-
magad szeretnél megoldani. Néha 
nem fogadod el a segítséget, még ak-
kor sem, ha azt önzetlenül és szere-
tetből nyújtják számodra. Bizony 
szükséged van arra, hogy tudd: egye-
dül is megállod a helyedet.

* * *

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók
1767. január 23-án adta ki úrbéri rendeletét Mária 

Terézia.

1989. január 23-án elhunyt Salvador Dalí a világszerte 
ismert festőművész.

1920. január 24-én hunyt el Amedeo Clemente 
Modigliani (1884–1920) olasz szobrász és festő. A 20. 
századi avantgárd jellegzetes képviselője, a párizsi is-
kola (École de Paris) tagja.

1965. január 24-én hunyt el Sir Winston Churchill brit 
politikus, miniszterelnök 1940–1945 és 1951–1955 
között.

1917. január 25-én az USA terjeszkedett. Megvásárolta 
a Virgin-szigeteket.

1966. január 24-én Indira Gandhit választották India 
miniszterelnökévé.

1900. január 25-én született Fekete István író, a Kele, a 
Lutra, a Hú, Tüskevár, a Téli berek, a Vuk és más nép-
szerű regények szerzője.

1918. január 25-én kiáltották ki a Szovjet Köz-
társaságot.

1699. január 26-án írták alá a török uralom alatt álló 
magyar területekért folytatott felszabadító háborút 
lezáró békeszerződést, a karlócai békét.

1896. január 26-án, Pozsonyban megszületett Kiss 
József († Campolongo-hágó, 1918. május 24.), a 
Császári és Királyi Légierő legeredményesebb magyar 
pilótája az első világháborúban.

1596. január 27-én, Portobeloban elhunyt Francis 
Drake (szül. 1540 körül) angol tengerész, alten-
gernagy, felfedező és kalóz.

1821. január 27-én, Kolozsvárott született Teleki 
Sándor († Nagybánya, 1892. május 18.) 1848/49-es 
katona, honvédezredes, főrendiházi tag, emlékiratíró.

1910. január 26-án született Major Tamás kétszeres 
Kossuth-díjas magyar színész, rendező, szín-
házigazgató, kiváló művész.

1918. január 26-án Scornicestiben megszületett 
Nicolae Ceauşescu román kommunista diktátor.

1919. január 27-én, elhunyt a huszadik század egyik 
legjelentősebb magyar költője Ady Endre.

1940. január 27-én hunyt el Isaac Babel ukrán 
származású szovjet író, drámaíró, újságíró.

1945. január 27-én hunyt el munkaszolgálatosként 
Szerb Antal magyar író, irodalomtörténész, nem-
zetközileg jegyzett regények szerzője.

1945. január 27-én a szovjet Vörös Hadsereg elfoglalta 
és felszabadította az Auschwitz-i és Birkenau-i kon-
centrációs táborokat.

1621. január 28-án, Rómában elhunyt V. Pál pápa 
(szül. Camillo Borghese, Róma, 1552. szeptember 17., 
pápai beiktatása 1605. május 29.)

1955. január 28-án hunyt el Török Sophie, született 
Tanner Ilona Baumgarten-díjas író, költő, Babits 
Mihály felesége.
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Mit kell tudnunk a Klímabarát díjról és a 
hozzá kapcsolódó stratégiáról?

Szarvas Város Önkormányzata elkötelezett a kör-
nyezet és az éghajlat védelmében. 2011-től kez-
dődően folyamatosan fejleszti a megújuló energia-

források felhasználását a közintézményeiben. Stratégiánk 
egyik alap alkotóeleme a napelemes erőművek, illetve a 
geotermikus energia felhasználás fejlesztése, klíma-
tudatos szemléletformálás.

Napelemes fejlesztések
2011: 7 intézmény 89 kw
2014: 2 intézmény 99 kw
2018-2019: 6 intézmény 

141,48 kw
2019-2020: 10 intézmény 309 

kw
Összesen: 25 intézmény 638 

kw beépített teljesítmény

A 2013-14-es évben fel-
újítottuk a város geotermi-
kus vezetékeit. A 700 millió 
forintos fejlesztésben ki-
cseréltünk 11 km csővezeté-
ket, megújult 16 hőközpont. 

2019-ben 5 intézmény be-
kötése közel 100 millió forintba 
került (pontosan 99.999.859 Ft). 
A beruházás összköltsége 
807.786.354 Ft volt.

Konzorciumvezetőként Csa-
bacsűddel és Hunyával közös 
pályázatot valósítunk meg „He-
lyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” című 
konstrukció keretében. Főbb 
elemei: A települések klímastra-
tégiájának kidolgozása, előadá-
sok, workshopok, tanulmányi 
versenyek, médiakampány, kre-
atív szemléletformálás gyere-
keknek és felnőtteknek egya-
ránt; az előadásokhoz szüksé-
ges eszközök beszerzése. A 
program segíteni kívánja klíma-
változáshoz történő hatékony 
alkalmazkodás társadalmi felté-
teleinek megteremtését. A la-
kosságszám arányában igényelt 
támogatás 10.015.334 Ft volt.

2015 évben készítettük el a 
Fenntartható Energia Akcióter-
vünket. 2021-ben elkészül a 
Fenntartható Energia- és Klíma 
Akciótervünk, amely a kibocsá-
tás-csökkentési terven felül tele-
pülési klímaadaptációs straté-
giát is tartalmaz.

Szarvas természeti adottsá-
gai, a már megtett lépések és 
a városvezetés elkötelezett-
sége lehetővé tette, hogy 
Szarvas európai összehason-
lításban is kiemelkedő, 40%-
os kibocsátás-csökkentési 
célt vállaljon 2020-ig, mellyel 
hivatalosan is a klímavál-

tozás egyik élharcosa lett 
Európában.

A nemzetközi Napkorona-
bajnok Szarvas úgy döntött, 
hogy Magyarország úttörő váro-
sainak egyikeként csatlakozik a 
klímaváltozás megelőzésében 
példát mutató Európai Polgár-
mesterek Szövetségéhez. A 
csatlakozással minden település 
vállalta, hogy Fenntartható E-
nergia Akciótervben mutassa be 
a cél eléréséhez szükséges 
lépéseket. 

A Fenntartható Energia Akció-
terv felmérte a település ener-
giafogyasztását, a szén-dioxid-
kibocsátás alakulását, és ez 
alapján javasol intézkedéseket. 
A cél tehát, hogy az energiaha-
tékonyság és a megújuló ener-
giaforrások használatának nö-
velésével legalább 20%-kal 
csökkentse a település terüle-
tére jutó szén-dioxid-kibocsá-
tást 2020-ig. 

A helyzetelemzésből kiderült, 
hogy Szarvason a földgáz a leg-
többet használt energiaforrás, és 
hogy a lakosság több energiát 
fogyaszt egy évben, mint az 
összes helyi cég és az intézmé-
nyek együttvéve. A lakossági 
fogyasztás döntő részben a fű-
téshez köthető, így az épületek 
hőszigetelése, nyílászáró-cse-
réje az első intézkedések között 
kell, hogy szerepeljen. A szén-
dioxid-kibocsátás több mint 
háromnegyede a földgáz- és 
áramfogyasztás miatt történik, 
és bár itt is a lakossághoz 
kötődik a legtöbb kibocsátás, 
ebből a szempontból a cégek, 
közintézmények szerepe már 
jelentősebb. Összességében 
tehát kiemelendő az energiata-
karékosság, a hatékony esz-
közök használata és az épületek 
korszerűsítése, a tájékoztatás és 
a megújuló energiaforrások 
használata. A közlekedés kör-
nyezetterhelése igen jelentős 
Szarvason, elsősorban a 44-es 
főút miatt, amelyen igen nagy-
mértékű a kamionforgalom, 
még az M44 gyorsforgalmi út 
átadását követően is.

Szarvas igen szerencsés hely-

zetben lévő település, ugyanis 
természeti adottságai számos 
megújuló energiaforrás haszno-
sítását teszik lehetővé: jó föld-
jeinek köszönhetően a bio-
massza, elhelyezkedésének kö-
szönhetően a napenergia, geo-
lógiájának köszönhetően pedig 
a geotermikus hőenergia is nagy 
mennyiségben áll rendelke-
zésre, melyek felhasználása már 
a '80-as évek elejétől folyik.

Szarvas méltán lehet büszke a 
már megvalósult intézményi é-
pületkorszerűsítésekre és nap-
elemes beruházásokra; kor-
szerű, új LED-es közvilágítási 
rendszerére; jól kiépített kerék-
párút-hálózatára; a településen 
működő két, lakossági és ipari 
geotermikus távhőrendszerére; 
valamint Közép-Európa egyik 
legnagyobb biogáz-üzemére, 
hogy csak a legfontosabbakat 
említsük. Ezek a beruházások 
máris nagy szerepet játszanak a 
káros kibocsátások csökken-
tésében. 

Mindezek alapján a számí-
tások szerint a 20%-os kibo-
csátás-csökkentési célt megha-
ladva annak kétszeresét, 40%-ot 
ért el a város.

A célok eléréséhez minden-
képpen szükség van nem csak 
az önkormányzat, de a lakos-
ság, valamint az ipari és szolgál-
tató cégek együttműködésére, 
aktív részvételére is – ám ennek 
már igen szép hagyománya van 
Szarvason. A változásoknak kö-
szönhetően:

- a település könnyebben hoz-
záférhet majd pályázati forrá-
sokhoz;

- tartósan csökkenthetők az 
önkormányzati, lakossági és 
ipari rezsiköltségek;

- megújuló energiaforrások 
használatával a település füg-
getlenebbé válik az energia-
hordozók világpiaci árától;

- tisztább és élhetőbb lesz 
Szarvas városa.

Energia megtakarítási In-
tézkedési Terv

Az Energia megtakarítási In-
tézkedési Terv célja 19 önkor-
mányzati intézmény jelenlegi 
energiafelhasználásának vizsgá-
lata-elemzése, hogy ennek e-
redményeként lehetővé váljon 
energiafelhasználásunk és ezzel 
kapcsolatosan a rendelkezé-
sünkre álló különféle erőfor-

rások optimalizálása, illetve egy 
ötéves időintervallumra vonat-
kozóan meghatározásra kerül-
nek a főbb beavatkozási terü-
letek-energiamegtakarítási cé-
lok. Az energia-megtakarítási le-
hetőségek közül kiemelt szerep 
jut a szemléletformálásnak, 
mely során nem csak az adott 
intézménynél érhető el energia 
megtakarítás.

Az Intézkedési Terv készítése 
során a vonatkozó jogszabályi 
háttér: 2015. évi LVII. törvény az 
energiahatékonyságról.

Az Intézkedési Terv készítése 
során megvizsgáltuk és elemez-
tük a jelenlegi energiafelhasz-
nálási gyakorlatot, illetve az 
intézmény funkcióját, ellátandó 
feladatait, humán erőforrásait 
figyelembe véve meghatároztuk 
az intézmény energiafelhaszná-
lással kapcsolatos erősségeit-
gyengeségeit, illetve a lehetősé-
geket és a veszélyeket is. Az 
elemzésből kiindulva beazono-
síthatóvá váltak a kulcs beavat-
kozási pontok, a beavatkozások 
erőforrás/speciális ismeret-
kompetencia igényei.

Az elemzések eredményeként 
feltárásra kerültek a jelenlegi 
energiahordozók felhasználásá-
nak optimalizálási lehetőségei, 
amelynek eredményeként 
csökkenthető az energiafelhasz-
nálás mértéke.

Ezekre a tényezőkre alapozva 
több csoportba besorolva meg-
határozásra kerültek az energia-
hatékonysági intézkedések. 

Az első csoportot képezik a 
beruházást nem igénylő rövid 
távú beavatkozások, a második 
csoportba kerülnek a minimális 
ráfordítást igénylő beavatko-
zások, a harmadik csoportot 
alkotják a beruházással járó 
intézkedések, illetve a negyedik 
csoportba azok az intézkedések 
kerültek, amelyek pályázati-
egyéb támogatással megvalósít-
ható beruházással járó intézke-
dések.

Zöldterületek gondozása

Másik fontos stratégiai elem 
városunk „zöld” felületeinek 
növelése, folyamatos karbantar-
tása, utcák, terek parkosítása. 

Gépi fűkaszálást, bozótvágást 
53 ha-on végzünk. Zöldterü-
leteink gondozásában intenzí-
vebben, valamint extenzíveb-
ben kezelt területeket külön-
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böztetünk meg.
Az intenzívebb területek ka-

szálását 12 alkalommal végez-
tük el, míg az extenzív terüle-
tekre 56 alkalommal került sor. 
Traktoros gépi fűkaszálást 29 
ha-on végzünk, ahol különös 
figyelmet fordítottunk a parlag-
fű mentesítésre is. 

Virágos felület gondozása

Tavasszal 15.000 db virágpa-
lántát, ősszel 13.000 db árvács-
kát ültetünk ki a város területén. 
A Kossuth utcai kiemelt virág-
ágyásokba közel 4000 db egy és 
kétnyári palánta kerül. A május-
ban megrendezett Virágok 
Vasárnapja rendezvényen a he-
lyi iskolás és óvodás csoportok 
ültetnek növényeket a Temp-
lomkert és a Piac hátsó parkoló-
jánál lévő kőedényekbe, illetve 
a planténerekbe.

Ősszel az árvácskák közé 
3000 db tulipánhagyma kerül 
beültetésre.

Saját előállítású Canna virág-
ból 1000 db-ot ültettünk ki a 
virágágyásokon túl a játszóte-
reinkre is.

Minden évben 30 db virág-
oszlopot helyezünk ki melyben 
petúnia, futó muskátli, csüngő 
vinka és édesburgonya került 
beültetésre. A város kandelá-
berein 250 db futó muskátli és 
bordó levelű édesburgonya ke-
rült kihelyezésre. A virágos 
felület öntözésére 4 hónapon 
keresztül, napi szinten 7-8 órát 
fordítunk, így tartályos vízszál-

3 lítással kb. 1000 m Körös-vizet 
öntözünk ki. Ezen felül a Fő 
téren és a Kossuth téren az 
öntözőrendszer segítségével 
történt a víz utánpótlása.

Mulcskészítés

A biológiai hulladék tovább-
hasznosítása címén, szelektív 
hulladékgyűjtés keretében évi 
310 m3 faaprítékot (mulcsot) 
készítünk, amit az utak, sétá-
nyok, játszóterek, futó utak 
felszórására használunk. Évente 
több alkalommal is mulcsot 
terítünk a Templomkertbe, Er-
zsébet-ligetbe, az épületek e-
lőtti fák alá, és a játszóterek 
területére illetve a frissen ül-
tetett cserjesorok alá.

Új kerékpárutak létesítésével, 
ill. a régebbiek felújításával 
ösztönözzük a gépjárműhasz-
nálat csökkentését. Jelenleg 27 
km kerékpárutúttal rendelke-
zünk, folyamatban van 6,7 km 
felújítása, építése.

Aszály elleni védekezés – 
zápotározó kialakítása a 
város keleti részén

A csapadékvizet helyben 
tartva az a városból a Martino-
vics utcai záportározóba - mely 
szűrőként szolgál -, tovább a 
Cigányérbe, majd vissza a holt-
ágba és onnét az öntöző rend-
szerbe kerül.

Egyebek

Mindezeken felül történik a 
Körös-holtág Petőfi utcai me-
derstabilizációja és a zsiliprend-
szer felújítása.

Ugyancsak sor kerül zárt és 
nyílt csapadékelvezető csator-
nák építésére.

Az évek alatt felhagyott sze-
méttelep rekultiválása-lefedése, 
talajvíz figyelő kutak kialakítása 

szintén fontos szerepet kap.
A városközpont felújítása pro-

jekt keretében fák, cserjék te-
lepítése, zöld területek kiala-
kítása valósul meg.

A 2013-14. évi termál rekonst-
rukció földmunkáival együtt 
lefektettünk egy öntözővíz ve-
zetéket, melynek segítségével a 
Hármas-Körös holtágból a vá-
rosközpont parkjait tudjuk ön-
tözni.

Közbeszerzési szabályzatunk-
ban külön fejezet van az ún. 
„zöld közbeszerzésről”: a beru-
házásoknál előnyben részesít-
jük azokat a kivitelezőket, akik 
vállalják a munkaterületen a 
szelektív hulladékgyűjtést, a fel-
használt, beépítendő anyagok 
szállítási távolságának minimali-
zálását.

Előkészítés alatt van egy 1 
MW teljesítményű napelempark 
létesítése a rekultivált szemétte-
lepen, mely METÁR rendszer-
ben valósulna meg.

Tóth Sándor
Polgármesteri Hivatal

Projekt csoport

Téli üzemmódban a Körösvölgyi Állatpark

Takarmányozás és almozás

Bár a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Körösvölgyi Állatparkja átmenetileg zárva tart, 
azért az Anna-liget csendjében az itt élő állatokról 

történő gondoskodás egy percre sem szünetel, az 
állatgondozók háttérmunkája folyamatos. 

A több, mint ötven féle állatfaj, több száz egyedének ellátása, 
etetése, almozása, kezelése állandó munkát jelent ilyenkor is.

Az állatok jólétéért 6 fő állatgondozó felel, akik természetesen a 
téli időszakban is igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni. A téli 
etetés, almozás egészen más kihívásokat állít a gondozók elé, mint 
az állatok nyári ellátmányozása. Már az ősz végi időszakban 
elkezdődik a bővebb takarmányozás, ami a hidegebb napokra 
történő felkészülés során megadja a jószágok kiváló kondícióját. 
Ilyenkor több faj, a természet rendje szerint jelentős zsírréteget 
halmoz magára. A hideg időben a test fűtésére használt energia 
miatt a táplálékigénye is megnő az állatoknak. Az emelt fejadagok 
mellett, a takarmányozás jellege is változik ilyenkor. A nyáron 
bőséggel rendelkezésre álló lucernát és kaszált füvet télire a lucerna 

széna és a gyepszéna váltja fel. A friss zöld szezonális hiányában 
nagyobb hangsúlyt kapnak a különféle abraktakarmányok, 
gabonafélék és táp keverékek is. A különleges táplálkozású 
jávorszarvas nyaranta például túlnyomórészt leveles fűz hajtásokat 
fogyaszt, amit télen a faháncs, a fakéreg, egy speciális táp, árpa, répa 
és alma helyettesít.  Fagyos időben az állatpark állatainál naponta 
többször is cserélni kell a hamar befagyó ivóvizet, ami a 
táplálkozásnál is fontosabb létszükség. 

A vadon élő állatok a természetben is igyek-szenek száraz, 
szélvédett helyeken pihenni. Állat-parki körülmények kö-zött ezt 
mesterségesen, a fedett állatházak és a kiadós almozás biztosítja. A 
vaddisznók, szarvasok, alá több pótkocsi száraz avarral, megint más 
fa-joknak illatos gyepszé-nával almoznak ilyenkor a gondozók, 
melybe olykor még maguk az állatok is „besegítenek”. Az 
odakészített alomanyagból a borzok például jelentős széna-
mennyiséget a föld alá vonszolva, saját maguk bélelik ki földalatti 
kotorékukat, a mókusok pedig a mókusház faodvainak szigetelését 
szintén önállóan végzik. A téli „üzemódban” működő állatpark 
számos vadon élő állatot is a biz-tonságos, táplálékbő területre 
vonz. Az állatpark be nem fagyó tavát vad réce seregek, gémfélék 
látogatják. Képes összeállításunk segítségével tekintsenek be Önök 
is az átmenetileg zárva tartó Körösvölgyi Állatparkba.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága

Fotó: Urbancsok Éva
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Megfejtéseiket 2021. január 28-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Január 15.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Országszerte szeles időjárás várható!”

Nyertesünk: Bohák Leonóra. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk! 

Juhtúrós 
pogácsa

Hozzávalók 6 személyre: 25 
dkg liszt, 25 dkg juhtúró, 25 
dkg vaj, 2 dkg élesztő, 2 db 
tojássárgája, 1 dl tej, ízlés 
szerint köménymag, 1 csomó 
zöldkapor, só.

Az 1 dl langyos tejben kevés 
liszttel felfuttatjuk a szétmorzsolt 
élesztőt. A megszitált lisztet, az 
olvasztott vajat, a szitán áttört 
juhtúrót, a finomra vágott zöld-
kaprot, kellő mennyiségű sót, a 
tojássárgáját – hozzáadva az 
élesztőből készített kovászt – 
tésztává dolgozzuk össze. Ki-
nyújtjuk és hajtogatjuk, hogy 
rétegessé váljon. Ezt háromszor 
megismételjük. Közben hűvös 
helyen pihentetjük 20-25 percig. 
Végül pogácsaszaggatóval ki-
szaggatjuk, 1 órán át újból hűvös 
helyen tartjuk, és tetejét tojással 
megkenve, köménymaggal 
meghintve, forró sütőben vilá-
gospirosra sütjük.

A tanár megkérdezi a kislány 
anyjától:

- Mondja, honnan örökölte a 
kislánya azt a hatalmas tudás-
szomját?

- A tudást tőlem, a szomját az 
apjától!

* * *

Szabóék külföldre indulnak 
nyaralni. Már éppen a repülő-
téren, a jegyellenőrzéshez köze-
lednek, amikor Szabóné felsó-
hajt:

- Bárcsak itt lenne velünk a 
zongoránk is!

- Elment az eszed? - kérdi 
szörnyülködve a férje. - Minek 
kellene nekünk ide a zongora?

- Mert rajta maradt a repülő-
jegyünk...

* * *

- Jean, mit adnak ma a szín-
házban?

- A III. Richardot, uram.
- Akkor el sem megyünk, mert 

nem láttuk az első két részt!
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