
XXXVI. évfolyam 4. szám 2021. január 29.

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HETILAPJA
SZARVAS ÉS VIDÉKE ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

Engedélyszám: HU ISSN 0238-1435
Megjelenik minden pénteken - INGYENES

Nyomtatás: Fazekas Nyomda, Szarvas, Kossuth L. u. 24.

Kiadja: Szarvas Város Önkormányzata
Szarvas, Szabadság út 36.

Felelős kiadó:
dr. Melis János címzetes főjegyző

Főszerkesztő: Szenes János
Lapszerkesztő: Szenes Iván

Telefon: 70/249-9228
E-mail: szvid@szarvasnet.hu

Babák Mihály
Szarvas polgármestere részére

Tisztelt Polgármester úr! 

 arót város frissen választott polgármestereként, Bvárosunk lakói, illetve az önkormányzat nevében is nagy 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az új esz-

tendőben. Mindenekelőtt erőt, egészséget kívánok munká-
jukhoz és bízom benne, hogy az elkövetkező esztendőben is 
megvalósítások hosszú sora jellemzi majd tevékenységeiket.

Az elmúlt esztendő különösen nehéz és szokatlan meg-
próbáltatások elé állított mindannyiunkat, testvérvárosi kap-
csolataink ápolására is visszafogottabb keretek között kerülhetett 
sor. Még nem tudjuk mit hoz magával a 2021-es esztendő, 
hogyan alakulnak közösségi dolgaink, de tiszta szívből reméljük, 
hogy belátható időn belül a világjárványról, csak mint egy rossz 
emlékről, rossz álomról fogunk beszélni, jóra fordul minden és 
hétköznapi életünk visszazökkenhet a megszokott kerékvá-
gásába.

Ebbéli reményeinknek hangot adva, tisztelettel közlöm 
Önökkel, hogy Barót önkormányzata szeretné testvérvárosi 
kapcsolatait új alapokra helyezni úgy, hogy az évről-évre 
ismétlődő közös rendezvények, melyeknek köszönhetően eddig is 
számos értékkel gazdagodott mindkét város lakossága, további 
értékekkel, más területeket is magába foglaló együttmű-
ködésekkel, személyes barátságokkal is gyarapodhasson. 
Gondolok itt elsősorban városunk, térségünk gazdasági meg-
erősítésére irányuló törekvéseinek támogatására.

A mihamarabbi személyes találkozás lehetősége, illetve a 
hosszútávú gyümölcsöző együttműködés reményében zárom so-
raimat, kívánok egészséget és sok sikert munkájukhoz. Isten 
áldása legyen a közösség érdekében kifejtett szolgálatunkon. 

Megkülönböztetett tisztelettel, 
Benedek Huszár János

Barót város polgármestere
Barót, 2021. január 11. 

Üdvözlet Barótról Felhívás emlőszűrésre 
a Magyarországon a daganatos megbetegedések Mmiatti halálozás a szív és érrendszerit követően a 
második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek 
emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként 
meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba 
tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves 
korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. 
Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és 
mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, 
akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott 
telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében 
felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel 
időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális 
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán 
előfordul férfiaknál is. Magyarországon évente mintegy 7500 új 
megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a 
betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb 
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál 
hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség 
felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz 
forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél 
inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése 
rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a 
betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, 
évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő 
méhnyakrák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás 
pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése 
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e 
lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a 
betegséget. 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az 
ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.  
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Boldog Névnapot!

Január 29-én Adél

Január 30-án Martina, Gerda

Január 31-én Marcella

Február 1-jén Ignác

Február 2-án Karolina, Aida

Február 3-án Balázs

Február 4-én Ráhel, Csenge

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Január 29-én

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

Január 30-án
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 12:00-20:00

Január 31-én
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 09:00-19:00

Február 1-jétől 4-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

Segítségnyújtás felajánlása
nkormányzatunk és a polgármesteri hivatal felajánlotta a 

ÖBékés Megyei Kormányhivatal részére, hogy szívesen 
segítenek a Covid 19 elleni védőoltást igénylőket felmérni és 

akár az oltás beadásának is szervezésében is valamennyi szarvasi 
bentlakásos szociális intézmény, az Ápolási Intézet, a házigondozás 
és tanyagondnoki szolgálat keretében ellátottak, az idősek klubbjai 
napali ellátottak és valamennyi ott dolgozó munkavállaló 
tekintetében. A.
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A holokauszt nemzetközi 
emléknapja január 27.
z ENSZ közgyűlés 2005. november 1-jei határozata a Aholokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította 
január 27-ét. Az emléknap a második világháború 

megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentrációs tábor 
felszabadulásának időpontja.

Mi a holokauszt? Népirtás. Emberek, főleg zsidók teljes 
elpusztítása gázkamrákban a német fasizmus idején. Mikor és 
hogyan kezdődött ez a szörnyűség? 1939 őszén a németek 
megszállták Nyugat-Lengyelországot, ahol kb. kétmillió zsidó élt. 
Nagyobb városokban ún. gettókban gyűjtötték őket kényszer-
munkára. Sok ezret meggyilkoltak, sokan az éhség, betegség és 
kimerültség miatt vesztették életüket. A holokauszt áldozatainak 
száma 5-6 millió. Iszonyú szám! Hitler korábbi ígéretét 
igyekezett teljesíteni. Íme a gonosz, őrült elme nyilatkozata: „Ha 
hatalomra jutok, legelső dolgom a zsidók megsemmisítése lesz!” 
Már e kijelentése után előre látható volt – véleményem szerint -, 
hogy a németek elvesztik majd a háborút. Hogy miért? Mert a 
zsidók Isten kiválasztott népe, s e nép büntetését Isten maga végzi, 
ha úgy ítéli meg. Hitlernek és a németeknek nem volt joguk 
bíráskodni, ítélkezni, de egyik népnek sincs joga ahhoz, hogy 
más nép felett ítélkezzen és megsemmisítsen ártatlan embereket. 
Isten ezt nem hagyhatta büntetés nélkül.

Bátor, igaz keresztények segítették a zsidók megmentését még 
saját életük kockáztatásával is. Több, mint százezer magyar 
zsidó menekült meg így a II. világháború idején. A 
vészkorszakban sokan segítették a zsidókat túlélésükben minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Ezt emberségük parancsolta így. 
Talmud, a zsidó nép enciklopédiája szerint „aki megment egy 
életet, az a világot menti meg”. A zsidó nép nem felejtette el 
segítőit, akik mellé álltak a bajban. A nem zsidóknak adható 
legmagasabb izraeli állami kitüntetés a Világ Igaza. Eddig 24 
országból 17 ezer ilyen embert kutattak fel. Magyarországon 
1989-ben vehették át először a Világ Igaza kitüntetést, 
posztumusz is. Azóta több, mint 500-an kapták meg hazánkban. 
Így pl. Sztehlo Gábor, id. Antall József, Karády Katalin.

A holokauszt e borzalom előidézői, kitervelői és végrehajtói 
felelőssége, bűne megbocsáthatatlan. Sohasem évül el. 
Mindannyiunk kötelessége a közös emlékezés, a múlt hibáiból, 
bűneitől való intésre odafigyelés. A főhajtás mindig szimbolikus 
jelentőségű, hiszen az összetartozás, a közös tenni akarás 
üzenetét hordozza. Fontos, hogy fejet hajtsunk az üldözöttek és 
áldozatok, valamint az érintett családok fájdalma előtt.

Szarvas, 2021. január 14.
Csapó Imréné

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Kedves 
Polgármester Úr!

Meghatódva köszönöm le-
velét és az Emléklapot, 
amelyet a 90. születésna-

pomra küldött, Orbán Viktor mi-
niszter úr köszöntő soraival együtt.

Jól esett, hogy munkájuk mellett 
eszükbe jutottam, gondoltak rám.

Szebbé, boldogabbá tették a nap-
jaimat. Szeretett családommal együtt 
örültünk a tortának és a virág-
csokornak.

Kívánok Önnek és Munkatár-
sainak jó egészséget, sikert, örömöt 
a Jó Isten áldásával:

Szarvas, 2021. január 19.

Újabb élelmiszercsomagok 
érkeznek

Február elsején a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 305 
db tartós élelmiszercsomagot oszt ki Szarvason az „Élelmiszersegély 
biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, 
valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek szá-
mára” projekt keretein belül. A kedvezményezettek – magyarán jo-
gosultak – kiválasztása a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása 
alapján történt. Mindezt Gara Ágnes megyei igazgató közölte Babák 
Mihály polgármesterrel s egyben meg is hívta az osztás helyszínére.

* * *

Sok volt a galambürülék

A múlt héten Fórizs Péter közterületfelügyelő levélben szólította 
fel dr. Futó Zoltánt, a Szent István Egyetem Öntözési és Vízgaz-
dálkodási Intézetének dékánját, valamint dr. Katona Krisztinát, a 
Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara dékánját az intézményüket 
érintő közterületi járdák tisztántartására, mivel esetükben mindkét 
intézmény előtt nagymennyiségű galambürülék gyűlt össze, amely 
akadályozza a gyalogosközlekedést. Másrészt nagyméretű fer-
tőzésveszélyt jelent az arra közlekedők tekintetében. 2020-ban a 
közterületfelügyelet egy ízben már felszólította az érintetteket a 
takarításra, akkor a helyzet átmenetileg rendeződött.

* * *

Köszönet Kásler Miklóstól

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
tárcavezetője levélben köszönte meg Csasztvan Andrásnak, hogy az 
elmúlt öt évben a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet 
Kollégiumában, a szakmai szervezetek delegáltjaként végzett 
áldozatos, magas színvonalon megvalósított szakmai tevékeny-
ségével hozzájárult az NKA feladatainak ellátásához, kulturális 
értékeink gyarapításához és megőrzéséhez, nemzeti identitásunk 
erősítéséhez. Ide kapcsolódó információ, hogy Csasztvan András 
mandátuma meghosszabbodott a Csoóri Sándor Alapnál. Ezáltal 
döntéshozóként továbbra is részt vesz a népművészeti 
szakterületek pályázatainak elbírálásában. Ez utóbbi szakterület 
felügyeletét az EMMI átadta a Csoóri Sándor Alapnak.

* * *

Szúnyoggyérítési területünk 
nagyságáról

A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseként Szarvas város 
közigazgatási területén légi biológiai gyérítésben 200 hektár, az ULV 
technológiás földi kémiai gyérítésben 1100 hektár, valamint a 
melegköd képzési földi kémiai gyérítésben 400 hektár jön 
számításba a szúnyoglárva és imágó gyérítési területi nagyság-
rendjében, az említett gyérítési módok alkalmazásával.

* * *

Autóbuszos költségek

A Volánbusz Zrt. által működtetett városi autóbusz 2020 
decemberében Szarvas területén 1428 kilométert teljesített. Ennek 
bruttó értéke 634 ezer 746 forint.
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Döntésekről
int az ismeretes, a jelenlegi veszélyhelyzetben az Mország valamennyi településén a képviselő-tes-
tületek nem ülésezhetnek. Így a döntéseket min-

denütt a polgármesterek hozzák meg. Így történt ez január 
21-én is. Hozzátesszük, Szarvas város polgármestere 2021. 
január havi döntéseinek előkészítése során bekérte a 
Képviselő-testület tagjainak véleményét.

Győri és budapesti 
cégek adnak 

ajánlatot

A „Helyi értékek megerősí-
tésének fejlett, partneri együtt-
működésen alapuló megol-
dásai” című projekt vizsgálati 
tevékenységének ellátására két 
győri és egy fővárosi cég adhat 
ajánlatot.

* * *

Közmeghallgatásra 
kerülhet

Közmeghallgatásra alkalmas 
az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
tervezet. A közmeghallgatásra 
2021. február 18-án a képviselő-
testületi ülést megelőzően kerül 
sor.

* * *

Támogatás a 
pályázatnak

Szarvas város polgármestere 
támogatja a Körösszögi Kistér-
ség Többcélú Társulása által 
fenntartott Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézményének új 
gépjármű beszerzési pályázatát. 
Az esetleges szükséges önerő 
biztosítása a 2021. évi költség-
vetés terhére történik.

* * *

Szerződés 
jóváhagyva

Jóváhagyásra került az IN-
TEGRÁL Építő Zrt. és a Tessedik 
Sámuel Múzeum és Száraz-
malom, Városi Könyvtár által 
megkötendő régészeti meg-
előző feltárás elvégzésére irá-
nyuló szerződés.

* * *

Meghosszabbítva 
december 31-ig

2021. december 31-ig meg-
hosszabbítva a Belopotoczky 
György egyéni vállalkozóval 
kötött helyiségbérleti szerződés 
a Szarvasi Inkubátorház 10-es 
jelű helyiségére vonatkozóan.

* * *

Az Automobil 
Körös Kft. szállít 

téligumit

277 ezer forint összegben az 
Automobil Körös Kft. szállíthat 
téligumit ahhoz a négykerék 
meghajtású gépjárműhöz, ame-
lyet a „Határmenti katasztrófa-
helyzetek kezelését célzó integ-
rált válaszrendszerek kapacitás-
fejlesztése” című projekten be-
lül nyert az Önkormányzat.

* * *

Letétként kezelik

Letéti szerződés születhet a 
Tessedik Sámuel Múzeumban 
és a Ruzicskay Alkotóházban 
történő kiállítások érdekében a 
Szarvasi Agrár Zrt. tulajdonában 
lévő három darab Ruzicskay 
festmény letétként történő ke-
zelésére.

* * *

Csatlakozás

Szarvas város polgármestere 
csatlakozik a Polgármesterek 
Éghajlat- és Energiapolitikai 
Szövetségéhez.

* * *

Épülhet a 230 
férőhelyes lelátó

A Szarvasi Futball Club Sport 
Egyesület a Járási Hivatal által 
kiadott építési terv alapján 230 
férőhelyes fedett lelátót létesít-
het az 5329. helyrajzi számú 
ingatlanon. A megvalósuló le-
látó Szarvas Város Önkormány-
zatának tulajdonába kerül. A 
beruházással érintett munka-

területen – a sportpálya Liget 
felőli oldala – lévő mobil lelátó 
áthelyezéséről az Egyesület 
gondoskodik.

* * *

Pályázati önerő 
biztosítása

A Szarvasi Futball Club 12 
milliós pályázati önerő biztosí-
tásában részesül az Erzsébet 
Ligeti Sportcentrum infrastruk-
turális fejlesztésére elnyert pá-
lyázatához.

* * *

Szerződés a 
Mobilissimus Kft.-vel

A budapesti illetőségű Mobil-
issimus Kft. 7 millió 450 ezer 
forint + ÁFA vállalási áron biz-
tosítja a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, kerék-
páros közlekedés fejlesztése 
Szarvason és Békésszent-
andráson” című projekt köte-
lező szemléletformáló rendez-

vények és tevékenységek meg-
valósítását.

* * *

Eszközbeszerzés: 
Dier Job Bt.

A szarvasi illetőségű Dier Job 
Bt. 574 ezer 800 forint + ÁFA 
vállalási áron szerzi be a „Klíma-
stratégia kidolgozása és szemlé-
letformáló klímakampány Szar-
vas, Csabacsűd és Hunya tele-
püléseken” projekt eszközeit.

* * *

Határozat 
visszavonva

Január 21-én visszavonásra 
került a szarvasi Szlovák Álta-
lános Iskola, Óvoda és Kol-
légium vagyonelemeinek tulaj-
donba adásáról rendelkező 
3/2021/I.08. sz. képviselő-
testületi határozat. Mint isme-
retes, az iskolát az Országos 
Szlovák Önkormányzat kérte 
tulajdonába. 

Átadva a Cervinus 
Teátrumnak

ADeák Ferenc utca 7. szám alatti ingatlant (a régi 
tűzoltósági épületet) önkormányzatunk térítés-
mentes tulajdonba kapta a Magyar Államtól.

A tulajdonba vétellel egyidőben már bérbe is adtuk azt a Cervinus 
Teátrumnak azzal a kikötéssel, hogy azt kizárólag előadóművészeti 
tevékenységek kiszolgálására, a tevékenységéhez szükséges 
díszletek és egyéb technikai eszközök raktározására használhatja.

A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.
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Szépkorúak köszöntése
öbbször elhangzott már, hogy városunk szépkorú Ttagjait köszöntötte a polgármester és az anya-
könyvvezetők, valamint ők adták át a miniszter-

elnök üdvözletét is. Nézzük meg, hogyan is történik 
mindez. 

Hivatalos nevén a KEK KH Személy Nyilvántartási és Igazgatási 
Főosztály rendszeresen figyelemmel kíséri azokat az adatokat, 
melyek éveink számára vonatkoznak. Minden hónapban külön 
kigyűjtik azokat az állampolgárokat, akik éppen a 90., 95. vagy 100. 
születésnapjukat ünneplik.

Őket levélben keresik fel, és küldenek egy nyomtatványt, 
melyben többek között arról is nyilatkoznak, hogy szeretnének-e 
személyes köszöntést ebből az alkalomból.

Amennyiben erre igennel válaszolnak, úgy a központi hivatal 
keresi meg anyakönyvvezetőinket, hogy vállalják-e a személyes kö-
szöntést.

A szarvasi anyakönyvvezetők nem szoktak ez elől elzárkózni, szí-
vesen keresik fel szépkorú polgárainkat otthonaikban.

Ilyenkor az anyakönyvvezetők egyeztetnek a családdal, meg-
ismerik a köszöntött személy életútját is, hogy személyessé tudják 
tenni az ünnepi gondolatokat.

A születésnapi köszöntéshez ajándék is jár, a Magyar Állam az 
életkorral megegyező számú ezer forintot valamint Orbán Viktor 
Miniszterelnök úr írásos köszöntését küldi el, önkormányzatunk 
pedig tortával, virággal és egy másik díszoklevéllel egészíti azt ki.

Mindezeket együtt viszi el az ünnepi alkalomra az anyakönyv-
vezetők egyike, valamint a polgármester, akadályoztatása esetén az 
alpolgármester.

Nem minden érintett kíván élni ezzel a lehetőséggel, ők postán 
kapják meg az oklevelet és a jutalmat is.

Jelenleg a vírus okozta helyzetre való tekintettel a személyes talál-
kozók korlátozottak, de ez az eljárás rendje és bízom benne, hogy 
hamarosan visszatérhetünk hozzá.

Addig is arra kérjük idős polgáraink hozzátartozóit, hogy ha szük-
séges, segítsenek a nyomtatványok kitöltésében és visszakül-
désében, hogy része lehessen időseinknek ebben a szép kö-
szöntésben.

Rajzpályázatot hirdetnek
zarvas Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 prog-Sram keretében Csabacsűd Nagyközség Önkor-
mányzatával és Hunya Község Önkormányzatával 

konzorciumban valósítja meg a „Klímastratégia 
kidolgozása és szemléletformáló klímakampány Szarvas, 
Csabacsűd, Hunya településeken” című pályázatát.

A lakosság és ezen belül az ifjúság körében futó számos 
projekttevékenység egyike a rajzverseny meghirdetése szarvasi 
és csabacsűdi óvodák és általános iskolák alsó tagozatai 
számára. Minderről Babák Mihály polgármester és dr. Melis 
János címzetes főjegyző levélben tájékoztatta Sutyinszky 
Zoltánt, a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola, Molnár 
Istvánnét, a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda, Bíró Gyulát, a Gál Ferenc Egyetem 
Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Dombóvári Zitát, 
a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola, Nyemcsok Mátyás 
Lajosnét, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, 
valamint Rejtő Csabát, a Fő téri Általános Iskola igazgatóját.

Bajban a klíma! Mit tehetünk?
Rajzverseny óvodásoknak és alsó 

tagozatosoknak klímavédelem témában

A KEHOP 1.2.1. projekt keretein belül rajzversenyt hirdetünk 
„Bajban a klíma! Mit tehetünk?” témában Szarvas és Csabacsűd 
óvodáiban és alapfokú oktatási intézményeiben. 

A rajzpályázat célja az óvodások és kisiskolások figyelmének 
felkeltése a klímaváltozás témája iránt, környezettudatosságuk 
kialakítása, növelése. 

Várjuk minden óvodás és alsó tagozatos kisiskolás klíma-
változáshoz és klímavédelemhez kapcsolódó alkotásának 
beérkezését. A beérkezett rajzok az érintett intézményekben 
kiállításra kerülnek, illetve a versenyek válogatott eredményei a 
Facebookon és a projekt honlapon a széles nyilvánosság 
számára elérhető. Az óvodásoknál nem hirdetünk győzteseket, 
mindenki egy jelképes ajándékban részesül, az alsó tago-
zatosoknál az első három helyezettet stílusos díjjal jutalmazzuk, 
mely az egyik érintett helyszínen a kiállítás megnyitásakor kerül 
átadásra. 

Téma: Mit tehetek én és mit tehetünk mi a klímavédelemért és 
az alkalmazkodásért?

A pályázók köre:

- Szarvasi és Csabacsűdi intézmények óvodásai és alsó 
tagozatos diákjai

A beadható pályaművek paraméterei:

- A pályázatok témáját kivéve nincs semmilyen megkötés, de 
saját alkotásnak kell lenni.

- A pályaművek az intézményi illetékesnél kerülnek leadásra 

A beérkező pályázatok leadása az oktatási intézmények 
pályázati felelősénél. 

Beadási határidő: 2021. március 31. 

Intézmények:

- Fő téri Általános Iskola

- Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

- Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda

- Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorlóóvoda

- Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola

- Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

A Dózsa utcai óvoda újból 
önkormányzati 

használatba kerül

Szarvas Város Önkormányzata még 2014-ben kötött 
szerződést a Magyarországi Evangélikus Egyházzal a 
Damjanich utca 116. szám alatti – Vásártéri – óvoda 

és a Zöldpázsit utcai óvoda köznevelési feladatainak 
ellátására.

Majd a megkötött Köznevelési Szerződést 2018 tavaszán módo-
sították, így 2018. szeptember 1-től az Önkormányzat a Dózsa utcai 
óvodát az egyház fenntartásába adta. Azonba a 2019/2020-as 
tanévben, majd a mostani 2020/2021-es tanévben a sikertelen 
beíratások következtében a Dózsán nem indultak óvodai cso-
portok, így az óvoda működése szünetelt.

Fentiek alapján a Magyarországi Evangélikus Egyház az Önkor-
mányzattal közös megegyezésben módosítja a szerződést, 
magyarán önkormányzati használatra visszaadja a Dózsát.
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM Túzok Vándorkupa
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság az idei Aévben is meghirdeti a Túzok Vándorkupa alkotói 
pályázatát a működési területén található telepü-

lések általános- és középiskolás diákjai részére.

A felhívás célja a túzok, mint fokozottan védett, kipusztulással 
fenyegetett madárfaj széles körű megismertetése, illetve a fiatal 
generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, 
megóvására való ösztönzése.

Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással lehet, 
amely túzokkal kapcsolatos élményt jelenít meg. A hangsúly a lehető 
legötletesebb, lehetőség szerint minél egyedibb módon történő 
bemutatáson van. A túzok megismerésében az Igazgatóság 
munkatársai, előzetes egyeztetés alapján segítséget nyújtanak.

A pályázatokat a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság köz-
pontjába 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) szükséges eljuttatni sze-
mélyesen vagy postai úton, 2021. április 8. (csütörtök) 12 óráig.

A nyertes és családja 1 teljes éven keresztül kedvezményesen 
látogathatja az Igazgatóság fogadó helyeit és részterületeit, illetve 1 
alkalommal, szintén szabadon egy egész napos szervezett 
programon vehet részt osztályával az Igazgatóság szervezésében.

A pályázatban a nyertesen kívül további II. és III. helyezettek, 
illetve különdíjasok is értékelésre kerülnek, akik szintén értékes 
nyereményekben részesülnek.

Eredményhirdetés 2021. május 8-án az V. Túzokfesztiválon lesz a 
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban.

A települések listáját, ahonnan várjuk a beérkező munkákat alább 
olvashatják.

További információk érhetőek el az alábbi elérhetőségeken:

https://www.facebook.com/events/1110817892676867/

http://kmnp.hu/ 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 5540 Szarvas, Anna-
liget 1., telefon: 66/313-855

* * *

Az alábbi településekről várjuk az alkotói pályázatra a 
nevezéseket:

Békés megye: Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, 
Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Bucsa, 
Csabacsűd, Csabaszabadi, Csanádapáca, Csárdaszállás, Csorvás, 
Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, 
Füzesgyarmat, Gádoros, Gerendás, Geszt, Gyomaendrőd, Gyula, 
Hunya, Kamut, Kardos, Kardoskút, Kaszaper, Kertészsziget, 
Kétegyháza, Kétsoprony, Kevermes, Kisdombegyház, Kondoros, 
Körösladány, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kö-
tegyán, Kunágota, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardomb-
egyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Méhkerék,, Mező-
berény, Mezőgyán, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Murony, Nagy-
bánhegyes, Nagykamarás, Nagyszénás, Okány, Orosháza, Ör-
ménykút, Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Sarkad, Sarkadkeresztúr, 
Szabadkígyós, Szarvas, Szeghalom, Tarhos, Telekgerendás, 
Tótkomlós, Újkígyós, Újszalonta, Végegyháza, Vésztő, Zsadány

Csongrád megye: Ambrózfalva, Apátfalva, Árpádhalom, Csa-
nádalberti, Csanádpalota, Derekegyház, Deszk, Eperjes, Fábián-
sebestyén, Ferencszállás, Földeák, Hódmezővásárhely, Király-
hegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, 
Makó, Maroslele, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagylak, Nagy-
mágocs, Nagytőke, Óföldeák, Pitvaros, Szeged-Tápé, Szegvár, 
Szentes, Székkutas

Jász-Nagykun-Szolnok megye: Kisújszállás, Kunszentmárton, 
Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Túrkeve

Baráti Kör: pályázatok gőzerővel

Szarvas Város Barátainak Köre az utóbbi időszakban is folytatta 
pályázati tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alapnál. A 
Közösségi környezet kollégium 1550 ezer 100 forintot ítélt meg a 
Kör részére közösségépítésre külső források segítségével. Ugyan-
ezen Kollégiumnál döntéselőkészítés alatt áll a turisztikai tanul-
mányútra és 2021-es működési költségekre benyújtott pályázat 3 
millió 986 ezer forintra vonatkozóan. Szintén döntéselőkészítés alatt 
áll a 3 millió 402 ezer forintos támogatásra benyújtott pályázat, 
amely a „Körülöttünk lévő csodák – magyar-magyar kapcsolatok a 
gasztronómián át” projekt címet viseli.

* * *

Reprezentatív katonai támogatás 
az állami ünnepekhez és 

megemlékezésekhez

Lipták József alezredes, a Magyar Honvédség Vitéz Vattay Antal 
Területvédelmi Ezred 101-es Fekete Imre Területvédelmi 
Zászlóaljának parancsnoka a napokban levélben ajánlott fel segítsé-
get rendezvényeink katonai biztosítására. Mint az ismeretes, katonai 
díszőrséget az előző évek során is láthattak a szarvasiak a Történel-
mi Országközépnél az I. világháborús emlékműnél illetve az I. 
világháborús hősi parcella újjászentelésén. A mostani nemes fel-
ajánlás azt sugallja, hogy a díszőrség jelenléte fokozhatja a március 
tizenötödiki, október huszonharmadiki koszorúzások illetve a doni 
megemlékezések méltóságát.

* * *

Csárdaszállás és Hunya 
csatlakozik

Csárdaszállás és Hunya települések csatlakoznak a 2013 novem-
bere óta működő szúnyoggyérítési konzorciumhoz. Mint az isme-
retes, az eredményes együttműködésben eddigiekben Gyoma-
endrőd, Békésszentandrás, Mezőberény, Orosháza, Mezőtúr, 
Sarkad, Dévaványa, Ecsegfalva, Szarvas és Kondoros vették részt.

* * *

Lakossági használt sütőolaj 
gyűjtése

Dr. Uhrin Anna, a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. jogásza a napokban megküldte a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Zrt. – NKHV – levelét, amelyben tájékoztatják köz-
szolgálati partnereiket, miszerint a hatályos Kormányrendelet 
alapján a lakossági használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló edényt 
közterületi-használati engedély birtokában csak közszolgáltató 
helyezhet ki közterületen.

* * *

Petőfi Zoltán domborműve is 
elkészült

Turi Török Tibor szobrászművész még 2020 őszén elkészítette 
Petőfi Zoltán domborművét. Mint ismeretes, a halhatatlan 
költőgéniusz fia 1865-67 között volt a szarvasi főgimnázium diákja. 
Csecsemőkorában 1849 júliusában pedig egy éjszakát töltött szü-
leivel a Bárány fogadóban.
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Hamis szerződések

A Szarvasi Járási Ügyészség 2 rendbeli különösen nagy kárt 
okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, jelentős kárt 
okozó csalás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt 
emelt vádat egy 65 éves büntetlen előéletű debreceni férfi ellen, 
aki hamis ajándékozási szerződésekkel saját gyermekeit és volt 
feleségét károsította meg. Társának, egy 58 éves büntetlen 
előéletű budapesti ügyvédnek gondatlanságból elkövetett 
közokirat-hamisítás vétsége miatt kell felelnie a bíróság előtt.

A 65 éves férfi és felesége házastársi életközösségüket 2016 
nyarán megszüntették és elváltak. Ekkor közös gyermekeik 
tulajdonában állt több nagyértékű ingatlan, így Gyomaendrőd 
külterületén elfekvő szántók és legelők, amelyek haszonbérbe 
voltak kiadva, és amelyeken a férfinak és volt feleségének holtig 
tartó haszonélvezeti joga volt. Azért, hogy a nagyértékű 
ingatlanok tulajdonjogát megszerezze, a férfi 2017 októberében 
egy valótlan tartalmú ajándékozási szerződést készített, 
amelynek értelmében két gyermeke 7 db művelés alatt álló 
földet az apjuknak ajándékoz. A szerződés azt is tartalmazta, 
hogy a gyermekek édesanyja ezen 7 db és további 5 db ingatlan 
vonatkozásában a holtig tartó haszonélvezeti jogáról ellenérték 
nélkül lemond. A szerződés valótlan tartalmú volt, azt nem a 
férfi gyermekei és volt házastársa írták alá, azoknak ugyanis 
nem állt szándékukban a földek elajándékozása, illetőleg a 
haszonélvezeti jogról történő lemondás. A szerződést a 
budapesti ügyvéd ellenjegyezte, majd bejegyzés végett 
benyújtotta az illetékes járási hivatalhoz. Az ügyvéd cse-
lekményével megszegte az ügyvédi tevékenységre irányadó 
szabályokat, ugyanis az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd azt 
bizonyítja, hogy az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a 
jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az 
okiratot előtte írta alá, illetőleg aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el. A valótlan tartalmú szerződés alapján a 
fölhivatal az ingatlan-nyilvántartásba, mint közhiteles nyilván-
tartásba a valótan adatokat bejegyezte. A férfi cselekményével 
gyermekeinek egyenként 60 M Ft-ot meghaladó kárt, míg volt 
feleségének közel 35 M Ft kárt okozott, amely nem térült meg.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a 
bíróság a gyermekeit megkárosító férfit felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélje, a sértettek által bejelentett polgári jogi 
igényeknek adjon helyt és kötelezze a férfit az okozott kár 
megtérítésére, az ügyvédet pedig pénzbüntetésre ítélje, ezen 
felül kötelezze őket a nyomozás során felmerült 800.000.-Ft-ot 
meghaladó bűnügyi költség megfizetésére.

Jelzett a szonda

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök 2021. 
január 23-án 23 óra 15 perc körül Gyomaendrődön, a Pásztor János 
úton. Egy személygépkocsi vezetőjénél jelzett alkoholfogyasztást a 
szonda. A 23 éves férfit a rendőrök előállították, majd miután a Gyo-
maendrődi Rendőrőrsön végzett további légalkoholmérések ered-
ménye is pozitív lett nála, elvették a vezetői engedélyét és 
büntetőfeljelentést tettek ellene.

* * *

Elfogás Gyomaendrődön

Gyomaendrődön, 2021. január 22-én 10 óra 45 perc körül a 
rendőrjárőrök elfogtak egy gyomaendrődi férfit, akinek garázdaság 

miatt rendelte el körözését a Szarvasi Rendőrkapitányság. A 44 éves 
férfit a rendőrök előállították a Gyomaendrődi Rendőrőrsre, ahol a 
nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.

* * *

Tárolókat fosztott ki

A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfit őrizetbe vették.

Ismeretlen személy bement több mezőtúri lakás tároló helysé-
geibe 2021. január 10-én 0 óra és 2021. január 12-én 15 óra között, és 
sarokcsiszolót, elektromos fűrészt és bográcsot vitt magával. A 
rendőrök a bejelentést követően elvégzett nyomozási tevékenység 
során azonosították, elfogták és előállították a feltételezett elkövetőt 
a Mezőtúri Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. 
Megalapozott volt a gyanú továbbá arra is, hogy a terhelt 2020. 
december hónapban több mezőtúri lakos sérelmére követett el 
vagyoni elleni bűncselekményt, mely során a sértettektől 
kerékpárokat és gázpalackot tulajdonított el. A rendőrök kutatás 
során a jogsértő lakásán az ellopott tárgyakat megtalálták és 
lefoglalták. A nyomozók a 39 éves gyanúsított őrizetbe vételéről 
határoztak és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.

* * *

Elfogás

Dévaványán 2021. január 20-án a rendőrök elfogtak egy dévavá-
nyai férfit, aki ellen a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elfogató-
parancsot adott ki hivatalos személy elleni erőszak bűntett el-
követése miatt. A 19 éves férfit a rendőrjárőrök előállították és a 
Szarvasi Rendőrkapitányság őrizetbe vette.

* * *

Csabacsűdön balesetnél 
helyszíneltek

Csabacsűdön, a Zrínyi utca és a 44-es számú főút keresztező-
désében 2021. január 20-án 18 óra 15 perc körül összeütközött két 
személygépkocsi. A balesetben az egyik autós súlyosan, míg a 
másik jármű vezetője és utasa könnyebben megsérült.
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Egri Gergő 12. B osztályos 

vajdás diák maga mögé utasítva 
versenytársait megnyerte a Cu-
rie Kémia Emlékverseny or-
szágos döntőjét. 

Angyali reggelek ősszel is – 
a reformáció ünnepéhez kap-
csolódóan szervezték meg az 
alkalmakat a szarvasi Evangé-
likus Ótemplomban.

Családi nap minden korosz-
tálynak - klasszikus mesékkel 
készültek a Szarvasi Könyv-
tárban.

Szöszmötölés - kreatív ját-
szóházba várták a gyermekeket 
a Szarvasi Arborétumba.

Online formában tanultak 
a középiskolások.

Színház, mozi felfüggesztve 
- ismét zárt ajtók mögött dolgo-
zott a Cervinus Teátrum.

Közel négyszázmillió forintos 
uniós támogatás segítségével 19 
halastavat alakítottak ki a 
Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ (NAIK) Halá-
szati Kutatóintézetben - tájékoz-
tatta a sajtót Halasi-Kovács Béla, 
a HAKI igazgatója. A Magyar 
Halgazdálkodási Operatív Prog-
ramból (MAHOP) elnyert 393,4 
millió forintból 2019 júliusától a 
Csordajárás területén, 17 hektá-
ron 19 tavat alakítottak ki táp-
csatornával, töltő- és lecsapoló 
csatornákkal együtt.

A szarvasi Vajda Péter Evan-

gélikus Gimnázium tanulói 
osztályfőnökeik kíséretében 
minden évben halottak napja 
közeledtével ellátogatnak az 
Ótemetőbe, felkeresik az iskola 
egykori tanárainak síremlékeit. 
2020-ban Koren István bota-
nikusra, tanárra emlékeztek. 
Síremlékét a tanévben a 9. B 
osztály tanulói gondozzák.

Lezárult a Szarvasért Alapít-
vány Mesemondó verse-
nyének értékelése.

 

DECEMBER
 
Erdélyi István elismerése – 

A Portfolio-csoport kezdemé-
nyezése alapján 2020-ban is 
díjazást nyertek a legsikeresebb 
és legkiemelkedőbb magyar-
országi agrárgazdasági szerep-
lők. Az Agrárgazdaságért díjat 
idén Erdélyi István, a Gallicoop 
Zrt. volt elnök-vezérigazgatója 
kapta. 

Palkovics László, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium minisztere december 16.-
i keltezésű levelében értesítette 
Babák Mihály polgármestert, 
miszerint Szarvas Város Önkor-
mányzata 2020. június 30-án 
kelt „Tudományos és Tech-
nológiai Park” cím megszer-
zésére benyújtott kérelmét 
el fogadta,  így a Szarvasi 
Tudományos és Technológiai 
Park működtetése létjogo-
sultságot nyert.

A Magyar Autóklub Dél-
Alföldi Regionális Szervezete 
minden évben elismerésben 
részesít két Békés megyében 
szolgálatot teljesítő közlekedési 
rendőrt. A balesetek mege-
lőzése, kivizsgálása terén vég-
zett kiemelkedő szakmai mun-
kája alapján 2020-ban Gulyás 
Zsolt r. főtörzszászlóst (Mező-
kovácsházi Rendőrkapitányság) 
és Hunya Péter r. főtörzsőr-
mestert (Szarvasi Rendőrkapi-
tányság) díjazták. Mindketten 
helyszínelők és balesetvizs-
gálók.

Angyali Reggelek sorozatra 
került sor a szarvasi Evangélikus 
Ótemplomban.

Lovasszánon érkezett a 
Mikulás, aki három napon 
keresztül járta a város utcáit és 
osztotta a szaloncukrot a gyer-
mekeknek. 

2020-ban Tessedik Sámuel 
halálának 200. évfordulójára 
emlékeztek városunkban. Isten-
tisztelettel, minikonferenciával 
kezdődött a megemlékezés, 
amely Lázár Zsolt evangélikus 
esperes vezetésével szűk kör-
ben, az előírásokat betartva az 
Evangélikus Ótemplomból, Tes-
sedik templomából indult, majd 
folytatódott a Tessedik szo-
bornál az emlékezés gyertyá-
inak elhelyezésével.

Lami István díjat kapott a 
szarvasi Tessedik Táncegyüttes.

Szarvason is elmaradtak a 
közös gyertyagyújtások, ezért a 

a Cervinus Teátrum Online 
advent néven készített műso-
rokat melyeket a Szarvasi Te-
levízió közvetített.

A Mesék szlovákul című 
műsorokkal a Teátrum online 
programjaiban a gyerekekre is 
gondolt, hiszen esténként a 
Szarvasi Televízió szlovák me-
séket sugárzott.

Az Emberöltő Alapítvány és a 
Szarvasi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ több mint 10 
éve megrendezésre kerülő 
közös év végi rendezvénye a 
Mindenki karácsonya   idén 
rendhagyó módon megren-
dezésre. Az Árpád Szálló dísz-
terme helyett a Központ udva-
rában (a jelenleg hatályos jog-
szabályok szerinti gyülekezési 
korlátozásokat betartva) 10 fős 
csoportonként lettek megaján-
dékozva a városban élő hátrá-
nyos helyzetű családok, és az 
idősek. Amivel készültek: fel-
díszített rendezvénysátor, mely 
az oldalán nyitott, jól szellőző, 
350 fő részére összeállított élel-
miszercsomag, ételtartó dobo-
zokban kiadagolt karácsonyi 
menü (töltött káposzta), aján-
dék (meleg tea csatos üvegben, 
mézes kalács). Azon családok 
részére, akik egyéb okok miatt 
nem tudtak részt venni az 
adományosztáson, csomagjaik 
kiszállításra kerültek az intéz-
mény által.

Összeállította: Krivik Viktor

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a vendéglátásszakmai szer-
vezetek álláspontja szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez 
elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését 
és típusát rögzítő jogszabály módosítása.

Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból is 
elavultak. A termékkör szerinti besorolás nem volt egyértelmű, a 
termékkörök pedig nem voltak összhangban a hatályos Áfa-
törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon 
alapultak, azonban az üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör 
nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.

Az MTÜ vendéglátásstratégiai céljai között kiemelten szerepelt a 
vendéglátóhelyek besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, 
valamint az ahhoz szükséges módszertani szakmai útmutató elké-
szítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segít-
ségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-
típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon 
lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.

December 22-én megjelent a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, 
amely felsorolja az egyes vendéglátóhely üzlettípusokat, melyek a 
következők: étterem; büfé; cukrászda; kávézó, alkoholmentes italokra 
specializálódott vendéglátóhely;  italüzlet, bár; zenés-táncos 
szórakozóhely; munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely; 
gyorsétterem;  rendezvényi étkeztetés;alkalmi vendéglátóhely.

A rendelet tartalmazza ezek jellemzőit is.
Az új rendszer 2021. január 1-jén hatályba lépett, a vendéglátó 

üzleteknek legkésőbb 2021. március 31-ig kell bejelenteniük az új 
besorolás szerinti változást a jegyzőnek.

Az újonnan létrejött típusok lehetőséget adnak a specifikus 
szabályozásra, a külön szabályok létrehozásával csökkenhetnek az 
egyes vendéglátóhelyek adminisztratív és üzemelésre vonatkozó 
terhei, sokkal egyértelműbb lesz a hatóságok elvárása is az 
üzemeltetőkkel szemben.

Mindemellett az új rendszer arra is alkalmas, hogy megismerhetővé 
váljon az ágazat struktúrája és valós teljesítménye, amely megalapoz 
egy naprakész adatszolgáltatási mechanizmust is a válsághelyzetekben 
történő gyors reagálás, valamint a stratégiai és tervezési feladatok 
hatékony elvégzése érdekében.

Magyar Turisztikai Ügynökség

* * *

Január 1-jétől él az új típus szerinti besorolás a 
vendéglátóhelyeknél

Megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizs-
gálata, melyet a szektor régóta szorgalmazott. 
Olyan korszerű rendszer jött létre, amely lehe-

tővé teszi az ágazat megfelelően szegmentált és átlátható 
irányítását.
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Nyilatkozat a Martinovics
utcai tóról

Szarvas Város Önkormányzata nevében Babák Mihály polgár-
mester és dr. Melis János címzetes főjegyző nyilatkozatot adtak a 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című 
pályázat benyújtásához. Ez a dokumentum a Martinovics utcai 
záportározóra vonatkozik:

„Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során 
megvizsgáltuk a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait, 
továbbá azt, hogy a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és 
élőhelyeinek állapotát veszélyezteti-e.

A Martinovics utcai záportározó rehabilitációja az elmúlt évben 
megtörtént, így a vízgyűjtő területről levonuló többlet csapadékvizek 
befogadására alkalmas.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak 
megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének 
ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs 
hatással.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommu-
nikációjában és viselkedésében támogatást igénylő esélytu-
datosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.”

* * *

Köszönet Krivik Viktornak

Kovács Kornél, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Gépjármű-közlekedési és Vasút-szabályozási Főosztályának fő-
osztályvezetője köszönőlevelet mellékelt ahhoz az oklevélhez, 
amelyet Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkár adományozott Krivik Viktornak a 2020. évi Európai Mo-
bilitási Hét és Európai Autómentes Nap helyi szervezőjének or-
szágos szinten kiemelkedő munkájáért. Levelében a fő-
osztályvezető utal a Covid-19 világjárvány okozta helyzetre, a-
melyben a biztonsági előírások betartása mellett komoly ne-
hézséget jelentett a rendezvénysorozathoz való csatlakozás és 
részvétel. Továbbá kiemeli annak jelentőségét, hogy a programok 
gazdag szervezésével és lebonyolításával felhívták a figyelmet a 
klíma- és környezetbarát közlekedés fontosságára.

* * *

Üzemeltetési engedély a 
záportározónak

2035. október 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott 
az Önkormányzat a Martinovics utcai záportározó fenntartására és 
üzemeltetésére. A partvédelemmel ellátott földmedrű mesterséges 
tó területe 3,17 hektár. A tározó térfogata 15850 köbméter. Az 
üzemeltetési engedélyt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság adta ki. Az engedély a létesítmény funkciójáról 
kimondja, hogy az Szarvas város belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszerének része. A kapcsolódó csapadékvíz-öblözetben lehulló 
csapadékvizek ideiglenes tározását és elvezetését biztosítja a 
befogadó felszíni vízfolyás irányába.

* * *

Február 1-től: Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem

Február 1-től a Szent István Egyetem a keszthelyi Georgikon kar, a 
gyöngyösi Károly Róbert Campus, a kaposvári egyetem továbbá a 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ intézetei a 
továbbiakban Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemként 
működnek tovább. Az átalakulás reményt adhat a szarvasi 
agrárfelsőoktatás feltámasztására és újraindítására.

* * *

Személyi változások a Magyar 
Közút megyei vezetésében

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei 
Igazgatóságának igazgatója a napokban bekövetkezett személyi 
változásokról értesítette a Polgármesteri Hivatalt. Így megtudhattuk, 
hogy január 18-tól Hunya Péter tölti be a megyei üzemeltetési és 
fenntartási osztályvezetői tisztet, még a Gyomaendrőd mérnökség 
vezető pozíciójába Benkő Tibor került.

* * *

Csapadéklevezetők épültek az 
M44-es mentén

Tanya II és Tanya III külterületi részen a közelmúltban megépültek 
azok a csapadékvízelvezetők – vízjogi engedélyezésük még 
decemberben megindult -, amelyek az M44 főpálya szakaszának 
csapadékvízelvezetését szolgálják. A pályáról a befogadókba csak 
tiszta csapadékvíz kerülhet, s a környezetszennyezés megelőzése 
érdekében tiltás hordalékfogók, burkolt árokszakaszok és 
szikkasztók kerültek beépítésre.

* * *

Békés Megye Területfejlesztési 
programja

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat közgyűlésének 
elnöke még december 9-én keltezett határozatával elfogadta a 
Békés Megyei Területfejlesztési Koncepciót. Január 21. és 28. között 
a területi tervezést segítő videokonferenciára került sor, a 
békéscsabai, gyulai, békési, gyomaendrődi, mezőkovácsházi, 
orosházi, sarkadi, szarvasi és szeghalmi járásokban az ott működő 
többcélú önkormányzati kistérségi társulások bevonásával.

* * *

Csökkent a kiszállított ételek ÁFA 
tartalma

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. a gazdaságvédelmi 
intézkedés február 8-ig tartó időszakában a kiszállított ételek ÁFA 
tartalmának 27%-ról 5%-ra történt csökkentésével adagonként 108 
forintot tudott megtakarítani, napi átlag 170 adag étel esetében ez 
18360 forintot jelent, egy hónapra kivetítve pedig 403 ezer 920 
forintot. Ez az összeg fedezheti az eldobható dobozok és műanyag 
táskák havi beszerzési költségét.

* * *

131 településen szolgáltatnak

Az Alföldvíz Zrt. jelenleg Békés megyén kívül három megyében, 
összesen 131 településen 540 ezres népesség számára szolgáltat 
ivóvizet.
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– Rendkívüli és különleges, új 
kihívásokkal, megpróbálta-
tásokkal teli évtől köszöntünk el. 
A Békés Megyei Kormányhivatal 
vezetőjeként hogyan értékeli a 
2020-as esztendőt?

– A koronavírus-járvány a 
közigazgatás szereplőitől is 
szemléletváltást, újfajta munka-
módszert és gondolkodást, 
másfajta reagálóképességet igé-
nyelt. A Békés Megyei Kor-
mányhivatal a megváltozott 
helyzetben is sikerrel vette az a-
kadályokat, maradéktalanul ele-
get téve a jogszabályban meg-
határozott feladatainak. A jár-
vány hazai megjelenését köve-
tően a különleges jogrendben 
kellett biztosítanunk az ügy-
feleknek az alapvető közigaz-
gatási szolgáltatásokat, ugyan-
akkor át kellett állnunk a rend-
kívüli veszélyhelyzeti üzem-
módra. A tavalyi esztendő egyik 
nagy tanulsága, hogy a közigaz-
gatásnak, a védelmi igazga-
tásnak is van reagálóképessége 
és a produktív kényszer hatá-
sára létszámtöbbszörözési ké-
pességeinkről is tanúbizony-

ságot tettünk. Ugyanannyi 
kollégával hatékonyan, gyorsan 
láttuk el a megnövekedett 
feladatainkat. Folytonosan biz-
tosítottuk a kormányablakok 
működését, sikeresen éltünk az 
elektronikus közigazgatás biz-
tosította lehetőségekkel. Mind-
ezzel párhuzamosan példásan 
együttműködtünk a rendőr-
séggel, a védekezésben részt-
vevő hatóságokkal, önkor-
mányzatokkal, civil szerveze-
tekkel egyaránt. A kormányhi-
vatal szervezésében valósult 
meg a nevelési, oktatási intéz-
ményekben dolgozók célzott 
csoportos koronavírus-teszte-
lése, amelyet ezen a hétvégén a 
szociális alapellátásban és a 
gyermekvédelemben dolgozók 
– falugondnokok, házi segítség-
nyújtást végzők, családsegítők, 
utcai és közösségi munkát vég-
zők, hajléktalanellátásban dol-
gozók – szintén önkéntes tesz-
telésével folytatunk. Eljuttatjuk 
a védőeszközöket, felszere-
léseket a háziorvosok és szak-
rendelők számára, valamint a 
fertőtlenítőszereket a közneve-

lési intézményeknek. Ez jelen-
tős többletmunkát, komoly lo-
gisztikai háttértevékenységet 
igényelt, igényel. Az elmúlt hét-
végén elkezdődött az idősek 
otthonaiban élők, dolgozók ko-
ronavírus elleni oltása. Arra ké-
rem Békés megye valamennyi 
polgárát, hogy éljen az oltás 
lehetőségével.

A koronavírus-járvány elleni 
védekezés koordinálásával egy-
idejűleg a bürokráciacsökken-
tés jegyében átalakítottuk a 
kormányhivatal, a járási hiva-
talok szervezetrendszerét. A hi-
vatalon belül létrejött például az 
egységes építéshatósági és épí-
tésfelügyeleti főosztály, így a 
korábban széttagolt és bonyo-
lult feladatrendszer egy kézbe 
került. Létrejött az önálló föld-
hivatali főosztály, megszűnt az 
úgynevezett „szuperjárás”, a 
megyei illetékességű felada-
tokat az érintett főosztályok 
átvételével a kormányhivatal 
látja el. A bevezetett intéz-
kedések az állampolgárok javát 
szolgálják, hiszen egyszerűbb, 
gyorsabb, hatékonyabb lett az 
ügyintézés.

– A bürokráciacsökkentés 
részeként január 1-jétől számos 
jogszabály változott és az élet 
több területén tovább egyszerű-
södik az ügyintézés az állam-
polgárok és a cégek számára is. 
Melyek a legfontosabb vál-
tozások?

– A kormány által 2010-ben 

meghirdetett bürokráciacsök-
kentés részeként újabb köny-
nyítések léptek életbe. Az külön 
büszkeséggel tölt el, hogy a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
is részt vett a Miniszterelnökség 
azon munkacsoportjának mun-
kájában, amely az egyszerű-
sítéseken dolgozott, és javasla-
taink nagy része visszaköszön 
az elfogadott, kihirdetett jogsza-
bályokban. A bürokráciacsök-
kentő csomag egyik fontos 
eleme az adminisztratív terhek 
mérséklését szolgáló változta-
tások. Ennek köszönhetően 
január 1-jétől immár 449 kor-
mányhivatali ügykörben nyújt-
hatnak be online, akár otthonról 
is kérelmeket az állampolgárok. 
Mostantól a csecsemőgondozási 
vagy gyermekgondozási díj 
iránti kérelem is igényelhető 
elektronikus űrlapon.

Fontos kiemelni, hogy január 
1-jétől a kormány másfél millió 
államigazgatási ügy intézését 
tette ingyenessé. Ez azt jelenti, 
hogy az elsőfokú hatósági 
eljárások döntő többségében 
nem kell illetéket fizetni. Ki-
vételt képeznek ez alól – a 
teljesség igénye nélkül – az 
útlevél, forgalmi engedély, jo-
gosítvány, valamint az adó és 
értékbizonyítványok kiállításá-
val kapcsolatos eljárások.

A gazdaság versenyképessé-
gének további javítása érdeké-
ben csökkennek az egyéni vál-
lalkozók és a gazdasági társasá-
gok adminisztratív terhei is. 
Egyszerűsödik például a vállal-
kozások, gazdasági társaságok 
számára a bankszámla megnyi-
tása, valamint megszüntetése 
során szükséges ügyintézés, 
hiszen 2021-től nem kell külön 
felkeresni az adóhatóságot, a 
gazdasági kamarát és a jegyzőt. 
Az egyéni vállalkozóknak pedig 
– hasonló megfontolásból – 
lehetőségük lesz a kamarai 
nyilvántartásba vétel iránti ké-
relmet a NAV-nál az egyéni 
vállalkozási tevékenység meg-
kezdésének bejelentésével egy-
idejűleg kezdeményezni. Jó hír 
az ingatlant vásárlók számára, 
hogy egyszerűsödik a jelzálog-
jog bejegyzése. Az építtetők 
számára pedig az jelent köny-
nyebbséget, hogy megszűnik az 
építésügy hatósági engedélyek 
meghosszabbítására irányuló 
eljárás, és az eddig kezdemé-
nyezhető hosszabbítás ideje 

Továbbra is a közösség, az emberek 
szolgálatában a kormányhivatal

Akoronavírus-járvány miatt gyökeresen megvál-
tozott helyzetben a tervezettekhez képest eltérő 
hangsúlyok és prioritások mentén, de maradék-

talanul eleget tett a jogszabályban meghatározott fela-
datainak a Békés Megyei Kormányhivatal a mögöttünk 
hagyott esztendőben is. Takács Árpád kormánymeg-
bízottal a tavalyi év kihívásairól, a 2021-es esztendő 
stratégiai célkitűzéseiről és a tovább egyszerűsödő 
ügyintézésről is beszélgettünk.
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beleolvad az alapengedély ha-
tályába. Ezzel az építkezés 
megkezdésére 4 év, a befejezé-
sére további 6 év áll majd 
rendelkezésre.

– A Szankciótörvény kapcsán 
az ország egész területére ki-
terjedő feladatot kapott a Békés 
Megyei Kormányhivatal.

– Valóban, a közigazgatási 
szabályszegések egységes, 
következetes és átlátható szank-
cionálása is megvalósul a január 
1-jétől hatályba lépett törvény-
nek köszönhetően. Azt minden-
képpen el kell mondani, hogy 
az új, ügyfélbarát szabályozás 
egyben szemléletváltást is jelent 
a közigazgatásban, hiszen a 
büntetés, bírságolás helyett el-
sősorban az állampolgárok és a 
vállalkozások önkéntes, jogkö-
vető magatartását ösztönzi. En-
nek megfelelően azt, aki a köz-
igazgatási szabályszegést egy 
éven belül első alkalommal 
követi el, a hatóság a legtöbb 
esetben csak figyelmeztetésben 
résesíti, és a bírság kiszabásánál 
fontos a fokozatosság elve is. 
Alapvetően az ügyfelek védel-
me érdekében a Békés Megyei 
Kormányhivatal az ország teljes 
területén ellenőrzi a tulajdo-
nilap-másolat szolgáltatással 
kapcsolatos felhívásokat, eset-
leges visszaéléseket.

– Apropó földhivatal, földügyi 
igazgatás, agrárium. Tovább 
folytatódik az osztatlan közös 
tulajdon felszámolása, és a ter-
melőszövetkezeti földhasználati 
jog alatt álló ingatlanok tulaj-
donrendezésével kapcsolatosan 
is szabályozás született. Melyek 
a legfontosabb tudnivalók?

– A kormány kiemelt célja az 

osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése. A tavaly megjelent 
törvény tovább egyszerűsítette a 
korábbi hosszadalmas, nehéz-
kes, az állam és az állampol-
gárok számára költséges meg-
osztási eljárásokat, helyettük 
gyors, a mezőgazdaság ver-
senyképességét javító, a tulaj-
donosi szándékra épülő rend-
szert vezetett be. A vonatkozó 
kormányrendelet értelmében 
február 8-ától lehet az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetésére 
irányuló kérelmeket benyújtani 
a földhivatalnál. A termelőszö-
vetkezeti földhasználati jog alatt 
álló és az elmúlt 25 esztendőben 
magán vagy más tulajdonba 
nem került földrészletek január-
tól a Nemzeti Földalaphoz ke-
rültek. Ez Békés megyében 
több mint 300 ingatlant érint. E 
szabályozások összességében a 
letisztult és áttekinthetőbb föld-
használati és birtokviszo-
nyrendszer kialakítását szolgál-
ják. A kormányhivatal a gazda-
társadalommal jó kapcsolatot 
ápol, fontos a mezőgazdaságból 
élők támogatása. Mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy 
az idén kezdődő új hét éves 
uniós költségvetési ciklusban is 
sikeresen és eredményesen 
szerepeljenek a különböző for-
rások elnyerésénél megyénk 
gazdálkodói.

– A kormányablakok révén a 
kormányhivatalok is szerepet 
kaptak az otthonteremtési 
programban.

– Január 1-jétől elindult Ma-
gyarország történetének legna-
gyobb otthonteremtési prog-
ramja, és a kormányablakokban 

személyesen is benyújtható az 
otthonfelújítási támogatás i-
génylése. Mint ismeretes, a 
legalább egy gyermeket neve-
lők saját otthonuk felújítási költ-
ségeit felerészben, maximum 3 
millió forintig visszaigényel-
hetik 2022 végéig.

– Zöld kormányhivatal meg-
valósításáról döntöttek a kö-
zelmúltban, és az állatvédelem 
fontosságáról is beszélt az esz-
tendő első munkaértekezletén. 
Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Melyek az idei esztendő további 
fő stratégiai célkitűzései?

– A környezettudatos gondol-
kodásmód erősítése és a kor-
mányhivatal ökológiai lábnyo-
mának csökkentése érdekében 
döntöttünk úgy, hogy megva-
lósítjuk a zöld hivatalt. Ez gya-
korlatilag annyit jelent, hogy 
valamennyi szervezeti egysé-
günknél, megteremtjük a sze-
lektív hulladékgyűjtés lehető-
ségét, biztosítjuk ennek feltétel 
és eszközrendszerét. Az állat-
védelem – szintén – örökzöld 
téma, éppen ezért fontos, hogy 
a kormányhivatal társadalom-
szervező, integratív szerep-
körében eljárva szorosabbra 
fűzze az együttműködést az 
állatvédelmi kérdéseket zász-
lajára tűző, zömében civil szer-
vezetekkel, egyesületekkel.
Természetesen továbbra sem 
ismerünk pardont és lehetetlent 
a gyermekvédelmi és gyermeki 
jogok érvényesítésével kapcso-
latos ügyekben, mint ahogyan 
az élelmiszerbiztonsági és a 
környezetvédelmi kérdésekben 
sem. Tesszük mindezt a szá-
munkra legfontosabb, a Békés 

megyei emberek egészségének, 
életterének védelme és a megye 
felzárkóztatása, népességmeg-
tartó erejének növelése érde-
kében.

Továbbra is tesszük a dolgun-
kat, annak érdekében, hogy 
Békés megye erősebb, a be-
fektetők számára is egyre von-
zóbb célpont legyen a járvány 
jelentette átmeneti nehézségek 
után. Újra kell teremtenünk, 
mint álmot, lehetőséget, dön-
tést. Mindenünk megvan ehhez: 
van földünk, amit megmű-
velünk, bővül az iparunk, nő-
nek a beruházások. De legfő-
képpen van tehetségünk, tudá-
sunk, szorgalmunk, és van aka-
ratunk. 

A magyar kormány ehhez 
minden támogatást megad Bé-
kés megyének. De van, ami az 
itt élő képviselők, polgármes-
terek, megyei és városi vezetők, 
kormánytisztviselők és munkál-
tatók, a Békés megyei emberek 
feladata. Olyan megyét kell 
építenünk, ahol a gazdaság tel-
jesítményének köszönhetően 
mindenki megtalálja a számí-
tását. Bárki bármit mond, Békés 
megye ma a lehetőségek hazája. 
Legyen szó a gazdálkodásról, 
turizmusról, gasztronómiáról, 
fesztiválokról, művészekről, 
szellemi kapacitásról. Ezért ez a 
megye élhető és szerethető, az 
itt élő család- és hazaszeretető 
emberek szorgalma révén elért 
eredményei alapján érdemes a 
figyelemre és mond igent a jö-
vőre.

Békés Megyei Kormányhivatal
Fotó: Békés Megyei 

Kormányhivatal/Lehoczky Péter

A megújult Lengyel-
palotáról

Anapokban terjedelmes cikkben számolt be a Békés 
Megyei Hírlap a megújult Lengyel-palota épü-
letéről. Ebből idézzük a Tóth Sándor által elmon-

dottakat.

- Az önkormányzat 55,23 millió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás segítségével a két intézmény energetikai 
fejlesztését a Széchenyi 2020 program keretében valósította meg. A 
korszerűsítés eredményeként a Béke u. 1. és a „Plastolus” Kossuth 
u. 70-74. épületre napelemeket telepítettek, amelyek a két 
intézmény elektromosáram-szükségletének közel 98 százalékát 
biztosítják.

A Lengyel-palota külső homlokzatára hőszigetelő bevonat került. 
A projekt rövid távú célja az épületek energia költségeinek csökken-
tése a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. Hosszú távú cél az 
épületek teljes energetikai önellátásának biztosítása, amihez a jelen 
fejlesztés is hozzájárul a megújuló energiaforrások fokozottabb 
használatával. Az épületekre háztartási méretű kiserőmű fotovil-
lamos rendszert telepítettek, a saját villamosenergia-igényének 
kielégítése céljából.

A Lengyel-palota energetikai korszerűsítése továbbá kiegészült a 
külső homlokzat felújításával, a sérült falrészek, lábazat, stukkók 
kijavításával. A felújított homlokzatot ultravékony, 2-5 mm 
vastagságú hőszigetelővel vonták be. A napelemeket egy budapesti 
kft. telepítette, közel 60 millió 200 ezer forintos vállalási áron. A 
homlokzat felújítását, hőszigetelését a szarvasi INTEGRÁL Építő Zrt. 
végezte közel 49,5 millió forintból. Az önkormányzat a beru-
házáshoz 61.759.328 forint saját forrást biztosított - fogalmazott a 
projektcsoport részéről a szakember.



2021. január 29.12

Sárfelhordás

Mótyó-zug műútján egy ízben 
történt sárfelhordás. Felügyelői 
felszólításra az érintett eleget 
tett az előírásoknak.

* * *

Vida-tó és környéke

Napi rendszerességgel meg-
történt a terület gyalogos bejá-
rása a közterület-felügyelet ré-
széről.

* * *

Figyelmeztetés a 
Piacon

Két alkalommal történt ellen-
őrzés és szóbeli figyelmeztetés 
a maszkviselésre vonatkozóan.

* * *

Továbbra is hordják

Sajnálatos módon továbbra is 
hordják a Vasútállomásnál a 
buszmegálló kukájába a nagy 
mennyiségű szemetet, a folya-
matos ellenőrzés ellenére is.

* * *

Gallyaztak a 
tulajdonosok

Felügyelői kérésre a Virágos, 
Szilvafa, Körös és Damjanich 
utcákon, valamint a Bolza sétá-
nyon a tulajdonosok legaly-
lyazták az úttestre benőtt fák 
ágait.

* * *

Súlykorlátozás 
betartása

Ellenőrzés történt a Petőfi 
utca Szabadság-Jókai közötti 

szakaszán az 5,5 tonna tábla 
szabályának betartására. Figyel-
meztetés történt a renitens tulaj-
donossal szemben.

* * *

Horgászati 
ellenőrzés

A Kacsa-tó, városi szabad-
strand, Ciprus partszakasz és 
Történelmi Országközép terü-
letén illegális horgászat nem 
történt.

* * *

Béke lakótelep

Az onnan elszállított konténer 
helyén illegális hulladékelhe-
lyezés nem történt.

* * *

Táncsics utca

Négy esetben történt ellen-
őrzés, majd felszólítás a közte-
rületen engedély nélkül elhe-
lyezett bontási hulladék elszál-
lítására, illetve használati díj 
megfizetésére.

* * *

Szabálytalanul 
tárolt gépjárművek

Az Ady és Jókai utcákon több 
esetben történt intézkedés köz-
területen szabálytalanul tárolt 
gépjárművekkel kapcsolatban.

* * *

Póráz nélkül 
futtatott

Nyúlzugban kutyával való ve-
szélyeztetés miatt egy ízben 
kellett figyelmeztetni az ebét 
póráz nélkül futtató tulajdonost.

Közterületi hírek
a január 11-15. közötti időszakból

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.

Adminisztrációs ügyintéző, 
Szarvas

Agronómus, Hunya
Általános irodai adminisztrátor, 

Szarvas
Általános karbantartó, 

Békésszentandrás
Cukrász, Szarvas

Cukrászdai eladó, Szarvas
Csomagoló, Szarvas

Dohányárudai eladó, Szarvas
Egyéb takarító és kisegítő, 

Szarvas
Egyszerű ipari foglalkozású, 

Szarvas
Éjjeliőr, telepőr, Szarvas

Éjszakai árukiadó, Szarvas
Élelmiszer-, italgyártó gép 

kezelője, Szarvas
Építőipari segédmunkás, 

Szarvas
Épületgondnok, Szarvas

Faipari gyári munkás, Szarvas
Fejő, Kondoros

Felhajtós, Kondoros
Felhajtós, Szarvas

Gépszerelő lakatos, Szarvas
Háztartási takarító és kisegítő, 

Szarvas
Húsfeldolgozó, Szarvas (2)

Húskészítmény gyártó, Szarvas
Intézményi takarító és kisegítő, 

Szarvas
Kézi csomagoló, 
Békésszentandrás

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

Műanyag és gumiipari 
géprendszer-üzemeltető, 

Szarvas
Pék, Kondoros
Pincér, Szarvas

Szakács, Szarvas (2)
Szarvasmarha-gondozó, 

Szarvas
Szerkezetlakatos, Szarvas
Vagyonőr, testőr, Szarvas
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (03.21. - 04.20.)
Pénzügyeid terén hozhat jelentős 

és egyben pozitív fordulatot ez a hét. 
Ráadásul mindez munkádnak a 
gyümölcse, s nem, pedig kétes spe-
kulációk, vagy tisztességtelen ügy-
letek eredménye. Elmondható, hogy a 
jól végzett munka örömével fogadod 
el a sors felkínált lehetőségeit.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Érthetetlen szorongás lehet úrrá 

rajtad, s magad sem tudod, vajon hon-
nan ered a félelmed. Tartasz attól, mi 
lesz holnap, a jövő héten, vagy fél év 
múlva. Még akkor is megfogalma-
zódik benned ez a félelem, ha jelenleg 
úgy érzed, tulajdonképpen jól men-
nek a dolgok.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Vénusz hatására ahhoz lehet ked-

ved, hogy kényeztesd, szeretgesd 
kedvesedet, családodat, vagy kedvé-
ben járj barátaidnak. Meg is van most 
benned a hajlam a romantikára, a 
szeretet átadására. s arra is, hogy 
kimutasd érzelmeidet. De valahogy 
mindig az jut eszedbe, hogy mi lesz, 
ha odaadásodat talán nem is viszo-
nozzák.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Egészen új, érdekes, meglepő vá-

gyak és fantáziák keríthetnek hatal-
mukba a napokban, ehhez erősen 
hozzájárul Vénusz is. Ezek a vágyak 
eddig is ott bujkáltak benned, s bár 
általában megpróbáltad őket elhesse-
getni magadtól. Új élményekre vágysz 
érzelmi életedben, s rájössz, hogy 
milyen unalmas ett életednek ez a te-
rülete mostanság. 

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Váratlan fordulatokat rejteget szá-

modra ez a hét. Nagy az esély rá, 
hogy anyagilag kissé meginoghat az 
eddig stabilnak tűnő háttered, s ezt a 
kiszámíthatatlanságot nagyon nehe-
zen viseled. Nem érintene ilyen mé-
lyen az ügy, hisz általában minden 
körülmények között kimászol a gödör-
ből.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Bár az időjárás nem ad rá igazi okot, 

mégis úgy tűnik, mindenki nagyon jó 
kedvű, aki ebben a jegyben született. 
Lelkiállapotod felszabadult, s nagyon 
várod, hogy valami végre történjen 
veled is. Arra vágysz, hogy jöjjön vala-
ki vagy valami, amitől minden megvál-
tozik. Csak ne feledd, hogy idővel 
elveszik ez a varázs, s megint marad-
nak a szürke hétköznapok.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Hajlamossá válsz komoly hangulat-

ingadozásokra: vagy szeretsz, vagy 
gyűlölsz. Tőled teljesen szokatlan 
módon viselkedsz. Ha szeretsz vala-
kit, akkor lehoznád neki a csillagokat 
is, ha pedig gyűlölöd, akkor szemreb-
benés nélkül megfojtanád. Még sze-
rencse, hogy máskor nem nagyon 
tennél ilyet. Nem tanácsos most veled 
konfliktusba keveredni.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Mars kellemetlenkedése miatt ret-

tentően feszült lehetsz a hét elején, 
így jobb, ha barátaid, rokonaid is ke-
rülik társaságodat. Minden kis apró-
ság kiborít, s nagyon hullámzó a ke-
délyállapotod. Egyik pillanatról a má-
sikra mogorva éned tör felszínre, s 
bizony rendesen az asztalra csapsz. 
Meglepő, de néha pont ez a megoldás 
használ.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Kissé túlfeszítheted a húrt, kifullad-

hatsz, teljesen elfogyhatnak energia-
tartalékaid a hét első felében. Ez 
abban nyilvánulhat meg, hogy kímé-
letlenül hajtod saját magadat, s úgy 
érzed, hogy ez a viselkedés hozhatja 
meg majd a kívánt sikert és elisme-
réseket. Biztos, hogy feletteseid, 
üzletfeleid észreveszik szorgalmadat.

BAK (12.22. - 01.20.)
Úgy érezheted, hogy úton-útfélen 

kihasználják jóindulatodat, odaadá-
sodat, s azt, hogy homlokodra van 
írva türelmed és szelídséged. Hiába is 
tartasz a konfliktusoktól, most bizony 
megkapod szinte mindenhol, akár az 
utcán, vagy pedig otthon. Állj a sar-
kadra,  néha ki kell állnod magadért.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Váratlan, érdekes és meglepően új 

dolgokkal ajándékoz meg a sors most: 
üzleti lehetőségek nyílhatnak meg 
előtted, vagy pedig egészen új mun-
kalehetőségek, ismeretlen terüle-
teken. Arra is kiváló az esély, hogy sok 
pénzt kereshess, ha belefognál vala-
melyikbe.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Ezekben a napokban nagyon ener-

gikus vagy, s minden tervedet és ötle-
tedet könnyedén sikerre viszed. Azon-
ban ehhez az óriási erőhöz most még 
felelősségérzet, s szilárdság is társul. 
Így megvan hozzá minden képessé-
ged, hogy megvalósítsd álmaidat. 
Képes vagy arra, hogy átgondold 
lépéseidet.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók
1820. január 29-én elhunyt III. György brit uralkodó 

(1760–1820). Nagy-Britanniában addig példátlan hosszúságú, 
59 éves uralkodása alatt országa számos fegyveres konflik-
tusban vett részt; nem csak Európában, de távoli konti-
nenseken is. Trónra lépésekor az Egyesült Királyság a hétéves 
háborúban legyőzte Franciaországot és megszerezte amerikai 
gyarmatait. Később az amerikai brit gyarmatok egy része 
sikeres függetlenségi harcot vívott és létrejött az Egyesült 
Államok. Szintén az uralkodása alatt vívta Nagy-Britannia a 
harcát napóleoni Franciaországgal, míg 1815-ben a waterlooi 
csatában sikerült végső győzelmet aratnia.

1621. január 30-án, Sárospatakon született II. Rákóczi György 
(† Nagyvárad, 1660. június 7.) erdélyi fejedelem.

1818. január 30-án született Görgey Artúr, az 1848-49-es 
szabadságharc honvédtábornoka, aki Világosnál letette a 
fegyvert az orosz hadsereg előtt, ezért sokáig árulóként 
tartották számon. Internálásából a Kiegyezés után térhetett 
haza, 1916-ban visegrádi otthonában halt meg.

1969. január 30-án volt a The Beatles zenekar londoni tetőtéri 
koncertje, mely az együttes utolsó nyilvános szereplése is volt 
egyben.

1995. január 30-án hunyt el Gerald Durrell brit zoológus, író.

1119. február 1-jén választották a római katolikus egyház 
vezetőjének Guy de Vienne-t, a későbbi II. Kallixtusz pápát 
(1119–1124), aki az invesztitúraharcok egyik jelentős 
alakjaként ismert. A beiktatására 1119. február 9-én került sor.

1769. február 2-án elhunyt XIII. Kelemen pápa (1758–1769), 
aki 1758-ban megújította Mária Terézia (1740–1780) és 
utódainak a Magyar Apostoli Király címet.  

1849. február 4-én összecsapott Bem József honvéd tábornok 
illetve Puchner Antal az erdélyi császári csapatok 
főparancsnoka a Vízakna mellett vívott csatában, melyben 
Bem vereséget szenvedett a nálánál nagyobb erőkkel 
rendelkező osztrák seregektől.

1946. február 1-jén kikiáltották a köztársaságot Magyar-
országon. A köztársasági elnök Tildy Zoltán lett (hivatali idő 
1946. február 1. – 1948. augusztus 3.), akit a miniszterelnöki 
poszton (1945. november 15. óta töltötte be) Nagy Ferenc 
váltott (hivatali idő 1946. február 4.–1947. május 31.).

1970. február 1-jén hunyt el Rényi Alfréd, iskolateremtő 
magyar matematikus, aki megalapította és haláláig vezette az 
MTA Alkalmazott Matematikai Intézetét, amely ma Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézetként az ő nevét viseli.

1871. február 2-án, Pesten elhunyt Eötvös József (szül. Buda, 
1813. szeptember 3.) magyar jogász, író, a Batthyány-
kormány, majd az Andrássy-kormány vallás- és közokta-
tásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia (1866-tól 
1871-ig) és a Kisfaludy Társaság elnöke (1860–1867).

1920. február 2-án elhunyt Szinyei Merse Pál (1845–1920) híres 
magyar festőművész, politikus, országgyűlési képviselő.

1996. február 2-án, Beverly Hillsben elhunyt Gene Kelly (szül. 
Pittsburgh, 1912. augusztus 23.) Oscar-díjas amerikai táncos, 
színész, énekes, rendező, producer és koreográfus.

1930. február 3-án született Csoóri Sándor, a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József 
Attila-díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus.

1940. február 4-én végezték ki Nyikolaj Ivanovics Jezsov 
szovjet politikust, belügyi népbiztost.

1945. február 4-én kezdődött a február 11-ig tartó jaltai 
konferencia, amely a második találkozó volt a három 
nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült 
Királyság és a Szovjetunió vezetői között a második 
világháború folyamán.

Január 29-től február 4-igJanuár 29-től február 4-igJanuár 29-től február 4-ig
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IKSZ online

Kedves diákok! A szarvasi Városi Könyvtár online 
biztosítja a kötelező 50 órás iskolai közösségi 
szolgálat teljesítésének lehetőségét.

Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen 
készítenének könyvajánlókat, filmajánlókat (szöveg vagy videó) 
meghatározott témában cikkeket közösségi oldalainkra.

A közösségi munkavégzéshez folyamatos kapcsolattartást bizto-
sítunk. Jelentkezés és bővebb információ a konyvtar@szarvasnet.hu 
e-mail címen.

Az elkészült munkák névvel együtt a könyvtár közösségi oldalain 
vagy honlapján kerülnek közzétételre az alábbi feltételekkel:

Az ajánlók, cikkek csak saját szellemi tulajdonú alkotások 
lehetnek. Amennyiben művéhez más szerző alkotását is fel-
használja, azt csak forrásmegjelöléssel (pl. szerző, cím, weboldal 
linkje) teheti közzé. 

Előnyben részesítjük a tisztán saját véleményt tartalmazó, 
stilisztikailag, helyesírásilag helyes, kész munkákat.

Egy elkészült, a mentor (Baginé Tóth Erika) által elfogadott és 
közzétételre ítélt szöveges vagy videós ajánlóért 3 óra közösségi 
szolgálat igazolása adható. 

Szöveges alkotások:
- Formailag egy alkotás min. 1500 karakter max. 2000 karakter 

lehet.  Kizárólag szövegszerkesztővel készült munkákat fogadunk 
el, illusztrációként megadott képeket, linkeket külön csatolva is 
kérjük.

Videóra vonatkozó követelmények:
- Youtube csatornánkra készíthet saját könyvajánló videót. A vi-

deót 1-3 perc terjedelemben, .mp4, .mov, .mpg, .avi vagy .mpeg 
formátumban fogadjuk el.

Kérjük, hogy a videó hangja jól hallható legyen, egyéb esetben 
javasolt feliratozni a videót.

Szerzői jogok:      

- A közösségi szolgálat során az alkotások benyújtásával a diák 
kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a TSMK 
(Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár) részére, hogy az alko-
tásokat  a TSMK bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül 
felhasználja.

A diák a szerzői jogokkal kapcsolatban a  TSMK-tól  jövede-
lemben nem részesül. A felhasználási engedély valamennyi ismert 
felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.

A diák  garantálja, hogy a beküldött alkotás felett teljes mértékű 
szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Ebből eredő esetleges 
vitákban a TSMK nem érintett, felelősséget nem vállal, a viták teljes 
következményeit a diák viseli.

Szarvasi Városi Könyvtár

Közúti hírek

Szentesi út

A 4401-es számú szentesi út az orosházi úti kereszteződéstől az 
M44-es lehajtóig 2021 végéig teljes burkolatfelújítást kap.

* * *

Tovább a megye tábláig

Szintén burkolatfelújítást kap az M44-es felhajtótól egészen a 
megyetábláig tartó szakasza a 4401-esnek.

* * *

Orosházi út

Pályázati maradvány pénzből újulhat meg az orosházi út 
Siratói bekötőtől az M44-ig tartó szakasza. A Magyar Falu 
program keretében egy újabb szakasz is megújulhat.

* * *

Tervezik

Tervezés alatt áll a 443-as – gyomaendrődi út – és a 44-es 
körforgalmi csomópontja, ez azonban nehezen illeszthető a 
Magyar Falu programokba.

* * *

Gyomaendrődi út

A Magyar Közút Megyei Igazgatósága szorgalmazza a 443-as 
gyomaendrődi út felújítását. A felújítás előkészítése az év 
második felében kezdődhet. Emellett tervezik a kerékpárút 
Gyomaendrődig történő kiépítését is.
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Pályázati hirdetmény
zarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot Shirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Kossuth Lajos 
utca 2. sz. alatti garázsok bérletére. A nyilvános 

pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi 
személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt 
feltételeknek eleget tesz.

1. A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Kossuth Lajos utca 2.

- 2 db egy beállásos garázs:

- alapterület: 28.88 m2, bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- alapterület: 30 m2, bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- 1 db négy beállásos garázs:

- alapterület: 94.16 m2, bérleti díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA

2. A bérleményt raktározás és garázs célra lehet haszno-

sítani. 

3. A bérleti szerződés időtartama: 1 év. 

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változta-

tásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzá-

járulásával végezhet. 

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szük-

séges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és 

költsége.

6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

a) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,

b) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett 

tevékenység felelősségbiztosításáról,

c) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről 

(burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések), 

d.) a garázsok megközelítését szolgáló bejáró, út tisztántartásáról, 

szükség esetén síkosságmentesítésről.

7. A bérlemény minimális bérleti díja:

- 2 db egy beállásos garázs:

- alapterület: 28.88 m2, bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- alapterület: 30 m2, bérleti díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- 1 db négy beállásos garázs 

- alapterület: 94.16 m2, bérleti díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA

A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb igénybe 

vett szolgáltatások díjait 

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését 

megelőzően a havi bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű 

kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó 

kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a 

bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett 

követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az 

ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben 

a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti 

jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

9. Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

- 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, amely nem lehet kevesebb a 

7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,

- bérelni kívánt egységek (egy beállású garázs – kettő db -, négy 

beállású garázs) megjelölését,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10. A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2021. 

február hó 26. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, 

zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, 

Szarvas, Béke utca 1.) 

A zárt borítékon „Pályázat a Szarvas, Kossuth Lajos utca 2. szám 

alatti garázsok bérbevételére. A bontási ülésig felbontani TILOS” 

feliratokat kell feltüntetni.

11. A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes 

ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő 

személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve 

azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb 

bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos 

ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. 

napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13. A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 

pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek 

minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, 

Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.) 

Szarvas Város Polgármesteri Hivatal

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

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt

DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt

Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege

Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC

Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok

Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok

Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája

Ezüstszőlő – Coop ABC

Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:



Pácolt ponty
Hozzávaló 6 személyre: 2 kg 

ponty, 0,2 dkg egész bors, 50 
dkg vöröshagyma,  1  db 
babérlevél, 1 dl ecet, só.

A halat megtisztogatjuk, felsze-
leteljük, besózzuk, és 1 órán át 
állni hagyjuk. A szeleteket forró 
olajban sárgára sütjük. Ha elké-
szült, edénybe rakjuk, s ráöntjük 
az előbb felforralt, majd kihűtött 
következő páclevet: vízbe ecetet, 
szemes borsot, 0,5 kg tisztított, 
karikákra vágott vöröshagymát, 
babérlevelet és sót teszünk. Egy-
két nap múltán fogyasztható. 
Ízletes előétel.

Orvos a beteghez:

- Érdeklik önt a léha nők?

- Nem különösképpen! - von 
vállat a beteg.

- Hát az ital?

- Cseppet sem.

- És a dohányzással hogy áll?

- Nem dohányzom.

- A fenébe is! Magának semmi 
rossz szokása nincsen?

- De, van egy kis hibám.

- Micsoda?

- Sokat hazudok.

* * *

- Édesem, ne haragudj, de nem 
tudtam bevinni az autót a ga-
rázsba - mondja a feleség este a 
férjének.

- Miért nem? Tudod, hogy nem 
szeretem ha kinn hagyod!

- Túl sötét van már, és biztos 
nem találnám meg minden egyes 
apró darabját...

* * *

- Pincér, ebben a húslevesben 
nincs hús!

- Na és? A halászlében sincs 
halász!

* * *

- Vigyázzon Jean! Kifut a tej!

- Azt nem hiszem uram. Az 
összes ajtót bezártam!
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Megfejtéseiket 2021. február 4-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Január 29.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Meghoztuk a védelmi díjat drága Don Alonzó!”

Nyertesünk: Molnárné Pető Beáta. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk! 
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