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Másfél milliárd forintból 
fejlesztik a szarvasi 

gyógyfürdőt

Másfél milliárd forint hazai forrásból fejlesztik a 
szarvasi Szent Klára Gyógyfürdőt, a beruházás 
várhatóan másfél év múlva kezdődik – tájékoz-

tatott az MTI.

Dankó Béla (Fidesz) országgyűlési képviselő közösségi ol-
dalán számolt be arról, hogy három szabadtéri medencét 
építenek élményelemekkel (csúszdával, sodróvizes medencével 
és jakuzzis ülőrésszel), valamint kiszolgáló létesítményekkel ki-
egészítve. A kormány 125 millió forintot már biztosított a meg-
valósíthatósági tanulmány és a műszaki tervek elkészítésére, a 
közbeszerzés lebonyolítására és a projektmenedzsmentre – írta.

Dankó Béla szerint a fürdőfejlesztés a már meglévő 
attrakciókkal – mint az állatpark, az arborétum, a makettpark, a 
Vízi Színház, a csaknem félmilliárdból megújult Tessedik Sámuel 
Múzeum vagy a szárazmalom – tovább növeli a mintegy 15 ezres 
lélekszámú település látogatottságát.

Szarvason a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a-
datai szerint 2020-ban 28 ezer vendég szállt meg közel 80 ezer 
vendégéjszakát generálva. Ennek 97 százaléka belföldi vendég 
volt.

Az 1902-ben, eredetileg tisztasági fürdőnek épített Szent Klára 
gyógyfürdő látogatottsága évi 44 ezer körül mozog.

A fürdőben a település felszíne alól, 200-280 méter mélyről 
kinyert, 40-50 fokos gyógyvíz szolgál főként mozgásszervi be-
tegségek kezelésére. A létesítményt 2000-ben már elkezdték 
fejleszteni, ekkor készült egy sportmedence, egy kisebb 
látványmedence és felújították a majd száz éves részeket is.

Békés megyében több fürdő fejlesztését jelentették be a kö-
zelmúltban hazai forrásból. A Gyulai Várfürdő 2,9 milliárdból; a 
békési Gyógyfürdő és Uszoda mintegy 2,4 milliárd forintból; a 
gyomaendrődi Liget fürdő közel 1,3 milliárdból újulhat meg. Az 
ugyancsak Békés megyei Sarkadon közel egymilliárd forintból 
tanuszoda épül.

MTI

KOMÉP munkák
AKOMÉP dolgozói január 25-26-án útkezelésben az alábbi 

munkákat végezték el. Kerékpárutakon, járdákon, rajonos és 
őrjáratos utakon sí-kosságmentesítés és hódúrás történt a város 
belterületén. Valamint szemétszedés a város területén. A köz-
tisztasági munkák sorában lombgereblyézés, takarítás történt a 
Templomkertben, a Fő téren és a Bethlen lakótelepen. A kertészeti 
munkák során karácsonyi díszek elbontására került sor a Szabadság 
úton, gallyalásra a Szabadság út 17-19. előtt, valamint lomb-
gereglyézésre a mozi előtti cserjesornál. Ehhez még hóeltakarítási 
munkák csatlakoztak a város területén.

Január 28-án és 29-én Útkezelésben lombgereblyézés történt a 
Jókai utcán a Kazinczy-Dr. Melich között. Kátyúzást végeztek 
hidegaszfalttal a Strand-Malom-Horgász és Béke utcákban, valamint 
szemétszedés történt játszótereinken. Lombgereblyézésre került sor 
a Bethlen lakótelepen. Kertészeti profilban gallyaztak a Bethlen és 
Béke lakótelepen. Lombgereblyéztek a Szabadság út Diego – Penny 
Market közötti szakaszán a cserjesorban. Sor került a fa virág-
oszlopok tisztítására, valamint a fóliasátor melletti vízlevezető árok 
tisztítására, mélyítésére.

Útügyek
napokban is folytatódtak a levelezések útügyek-Aben, Babák Mihály polgármester dr. Mosóczi László 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, valamint 

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés 
Megyei Igazgatóságának igazgatója között.

Az államtitkár leveléből biztatónak tűnt, hogy a 44-es átkelési 
szakaszán 2021-ben várható a viacolor burkolatú csomópontok 
javítása, valamint rendszeres kátyúzás. Mindezt a közútkezelő 
tájékoztatása alapján fogalmazza meg. A levélből az is kiderül, hogy 
rövid távon nem várható biztonságos körforgalmi csomópontok 
kiépítése sem az endrődi út 44-es, sem a mezőtúri út 44-es 
kereszteződésében.

A megyei igazgatónak írt polgármesteri levélben sokadjára 
megfogalmazódik, hogy a 44-es főút átkelési szakasza is teljes 
felújítást igényelne. Annak jelenlegi állapota nem megfelelő, a 
közlekedés biztonságos feltételei azon nem vagy csak nagyon 
korlátozottan biztosítottak. Szorgalmazza a levél a fentiekben már 
említett körforgalmi csomópontok kiépítését a biztonságos 
közlekedés érdekében. S hangsúlyozottan vetődik fel a szentesi út 
44-es átkelési szakaszának csomópontjától - Szabadság úttól - 
egészen az M44-ig tartó teljes felújítása is. Köztudott, hogy a teljes 
szakasz beszállítási útvonalként hasznosult - ÉS TÖNKREMENT - az 
M44-es építésekor.

Zárlati intézkedések: 
fenntartva

március 1-ig!
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Boldog Névnapot!

Február 5-én Ágota, Ingrid

Február 6-án Dorottya, Dóra

Február 7-én Tódor, Rómeó

Február 8-án Aranka

Február 9-én Abigél, Alex

Február 10-én Elvira

Február 11-én Bertold, Marietta

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Február 5-én

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

Február 6-án
Pingvin Patika

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

Február 7-én
Pingvin Patika

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

Február 8-tól 11-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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Az egészségügyi veszély-
helyzet időszaka alatt –ami a 
jelenlegi szabályok szerint 2021. 
március 1-ig került meghosz-
szabbításra-  a képviselő-tes-
tület hatásköreit a polgármester 
gyakorolja, így annak nevében 
határozatot hozhat és rendeletet 
is alkothat. Fentiekből követ-
kezően az idei költségvetési 
rendeletünket is Polgármester 
Úr fogja megalkotni, azonban a 
kialakított metódus szerint a 
testületi tagok véleményére fi-
gyelemmel. Így történt ez a 
tervezet esetében is, amelyet 
első fordulóban alkalmasnak 
tartott és elfogadásra javasolt 

képviselőink többsége.
Az idei költségvetés fő ösz-

szege bevételi és kiadási ol-
dalon is 4.033.798.000,-Ft.

A tervezést alapos megfon-
toltság és szigor jellemezte idén 
is. Figyelemmel kellett lennünk 
arra, hogy a koronavírus-jár-
vány által előállt gazdasági ne-
hézségek miatt adóbevételeink 
csökkennek és hasonló követ-
kezménnyel járó jogszabályok 
is születtek. A mikro-kis és kö-
zepes vállalkozások helyi ipar-
űzési adójának csökkentése 
miatt számított adóbevétel-
csökkenés megtérülésére kie-
gészítő állami támogatásként 

számolhatunk, hasonló a hely-
zet az idegenforgalmi adónál is, 
ám még így is alacsonyabb 
bevétellel kell kalkulálnunk. 
Szükségszerűen működési hi-
telt is beállítottunk a hiány ki-
egyensúlyozására, viszont alap-
pal reménykedhetünk abban, 
hogy annak felvételére nem lesz 
majd szükség.

A járvány kezelése a kiadá-
saink növekedésében is meg-
mutatkozott. Intézményeink 
bezárása, működésük szünete-
lése, a gyermekélelmezési 
társaságunk és a fürdő megne-
hezített működése 2020-ban 
olyan önkormányzati támo-
gatások kifizetését igényelte, 
amelyekre korábban nem volt 
példa. Pontosan nem látható 
előre, hogy 2021-ben mivel 
nézünk szembe, mikor térhet 
vissza életünk a normális 
mederbe, ezért kellő óvatos-
sággal terveztük meg a mű-

ködési tartalékot és az egyen-
súlyi alapunkat is.

A rendelet-tervezet arról 
tanúskodik, hogy 2021 a mi 
számunkra is nehezebb lesz, 
mint a megelőző évek. Egyet 
azonban felelősséggel ki tu-
dunk jelenteni: városunk lakói 
minden olyan alapszolgáltatást 
és fejlesztést továbbra is meg 
fognak kapni az önkormány-
zattól, amely komfortérze-
tükhöz nélkülözhetetlen. Gon-
dosan meg kell azonban fon-
tolnunk az önkormányzat ön-
ként vállalt feladatainak körét, 
leginkább az azokra fordítható 
forrásokat. Törekvésünk most is 
arra irányul, hogy semmi ne 
maradjon el és ha nem is a 
korábbi szinten, de legalább a 
folytatás biztonságát szem előtt 
tartva várjuk a jövő évet.

dr. Melis János
címzetes főjegyző

Elkészült az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének tervezete!

Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző 
által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester a központi költségvetés hatályba 

lépésétől számított negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 2021-ben ennek feb-
ruár 14. napjáig kell megtörténnie. 

Míg 2017-ben 82 pár döntött 
úgy, hogy hivatalosan is egy-
bekelnek, addig az elmúlt 
évben 103 házasságkötés tör-
tént. Figyelembe véve a jár-
ványhelyzetet, ez igen szép 
szám.

A fiatalokat ösztönzi erre a 
lépésre az a sok, számukra elér-
hető családtámogatási forma, 
melyet az állam biztosít szá-
mukra. Az is elmondható, hogy 
a támogatások elnyerése érde-
kében több olyan pár is össze-
házasodik, akik már évek óta 
együtt élnek, családot alapí-
tottak, gyermekeik vannak.

Az esküvőkkel kapcsolatban 
elmondható, hogy nagyon sok 

időpont változás volt a járvány-
helyzet miatt, sőt olyanok is 
voltak, akik elhalasztották az 
egybekelést, de leginkább az a 
jellemző most, hogy a házasu-
landók a megengedett szűk 
létszámú család jelenlétében 
hétköznap összeházasodnak és 
majd a későbbiekben, ha a hely-
zet azt lehetővé teszi, egyházi 
szertartással és lakodalommal 
ünnepelnek majd.

Az esküvőkkel kapcsolatban 
általánosságban elmondható, 
hogy – eltekintve a jelenlegi 
helyzettől – egyre több pár kéri 
azt, hogy az összeadási cere-
móniát valamilyen külső hely-
színen szeretnék megtartani a 

párok, sokszor ott, ahol a la-
kodalom van.

Szarvason népszerű helyszín 
a Vízi Színház, a Zenepavilon, 
az Arborétum, Bolza-kastély 
kertje, a Körös-parti szállodák, 
hotelek kertjei és a sétahajós 
esküvő is. Arra is van példa, 
hogy a saját ingatlan területén 
szeretnének esküvőt, ami szin-
tén lehetséges, amennyiben 
elég ünnepélyes a helyszín az 
eseményhez.

Minden ilyen kívánságot igye-
keznek anyakönyvvezetőink 
teljesíteni, hogy valóban olyan 
legyen az a nap, amilyennek a 
házasulandók megálmodták.

Jelenleg is van lehetőség arra, 
hogy előzetes bejelentkezést 
követően, kis létszám mellett, a 
Lengyel-palota épületében kia-
lakított – ünnepélyes házasság-
kötésre alkalmas teremben 
megtörténjen a ceremónia.

Az ehhez kapcsolódó ügyin-
tézésnek van egy örvendetes új 
eleme is.

Amennyiben a házasulandók 
nevében névváltozás követ-
kezik be, úgy az anyakönyv-
vezetőknél el lehet intézni az új 
okmányok iránti kérelem be-
adását.

Természetesen csak olyan 
okmányokra vonatkozik ez, a-
melyek a házasságkötés napján 
érvényben vannak. Az adatfel-
vételt követően az új okmá-
nyokat – melyeknek cseréje 
ebben az esetben díjmentes – a 
posta kézbesíti majd az érin-
tetteknek.

Aki pedig éppen ennek az 
írásnak a hatására döntött a há-
zasságkötésről, az a következő 
telefonszámokon kérhet idő-
pontot Dr. Bankóné Ordovics 
Katalin, Uhljárné Lestyán Edit és 
Ujhelyi Orsolya anyakönyv-
vezetőktől: 06-66-311-122/ 133 
mellék.

Házasság hete anyakönyvvezetőink szemével

Ez a hét a házasság hete, melynek világmozgalmához 
hazánk 2008-ban csatlakozott. Ennek apropóján 
számolunk be arról, hogy örvendetes módon 

városunkban is növekszik a házasságkötések száma.
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Egyenlegküldésig ne fizessenek!

Mint az ismeretes, január 15.-i postázással a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. fizetési felszólító 
levelet küldött a szarvasi ingatlanok tulajdonosai és bérlői – 
ingatlanhasználói – részére.

Babák Mihály polgármester panaszlevelére Holopné dr. Sztrein 
Beáta, a DAREH Bázis Zrt. cégvezetője arról küldött tájékoztatót, 
hogy az NHKV Zrt. soron kívül felülvizsgálja a fizetési felszólítás 
kapcsán beérkező – a Körösszögi Nonprofit Kft. közszolgáltatási 
területére vonatkozó – panaszbejelentéseket, melynek során a 
kiküldött felszólító levelekben megjelölt követelések is felül-
vizsgálásra kerülnek. A zrt. minden érintett ügyfél részére egyen-
legközlő levelet fog kiküldeni. Egyben arra kérik az ügyfeleket, 
hogy a levél megérkezéséig a kiküldött felszólító leveleket hagyják 
figyelmen kívül.

* * *

Panasz a csatornakotrás kapcsán

A Kontroll-Centrum Kft. még a múlt év őszén végezte el a 
Malomzugi-Décsi-puszta csatorna iszapkotrását. Lakossági panasz 
érkezett ennek kapcsán az Önkormányzathoz, mivel a csatorna 
menti útra nagy mennyiségű zagy lett terítve, s az akadályozza a 
lakossági közlekedést.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatta dr. Melis 
János címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzati útra előírt teljes 
helyreállítást a Kontroll-Centrum 2021 első negyedévében elvégzi.

* * *

A Városi Könyvtár I. félévi 
feladatai

A Városi Könyvtár kollektívája dolgozik a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtandó „A Szarvasi Városi Könyvtár új arculatának 
kialakítása” pályázatán, melynek benyújtási határideje május 31. A 
projekt megvalósításában információs kiadványszerkesztés, honlap 
idegennyelvű fordítása, gyermekprogram is szerepel.

Folyamatos a kapcsolattartás a lakossággal és az oktatási 
intézményekkel, amelynek fő irányai az idősek digitális ismere-
teinek fejlesztése, kulturális programok és klubok szervezése.

Szintén folytatódik a digitális tartalomfejlesztés, ezen belül a 
Városfoglaló helytörténeti tematikus útvonalak kidolgozása, online 
oktatási csomagok kidolgozása és az évkönyvek digitalizálása.

Az első félévre tervezett rendezvények: Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd Verseny, Költészet Napja, olvasótábor, író-olvasó találkozók 
szervezése a lehetőségekhez igazított formában.

* * *

45% beoltva

Farkasné Lestyán Eszter minőségirányítási vezető dr. Kozma 
Lewellyn Marius ügyvezető megbízásából arról tájékoztatta Babák 
Mihály polgármestert, hogy a január 27.-i állapot szerint a 
Szakorvosi Kft. alkalmazottainak és közreműködőinek 45%-a lett 
beoltva COVID-19 elleni vakcinával. Mint jelezte, ez az arány 
belátható időn belül nagyban javulni fog. Az Ápolási-Hospice 
Intézet betegei azért nem részesültek eddig védőoltásban – 
fogalmaz tájékoztatójában -, mert ez az intézmény nem a szociális 

szférához tartozik, hanem krónikus fekvőbeteg ellátó helyként az 
egészségügyi ellátás részét képezi.

* * *

Népszerű a Szarvas és Vidéke

Dezső Gabriella, a Szarvasi Általános Informatikai Kft. lapterjesz-
tésért felelős munkatársa arról tájékoztatta a múlt héten a város 
polgármesterét, miszerint a Szarvas és Vidéke jelenlegi formájában 
népszerűvé vált az olvasók körében.

* * *

Csatlakozás a Polgármesterek 
Éghajlat- és Energiapolitikai 

Szövetségéhez

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 21-én 
felhatalmazta Babák Mihály polgármestert, hogy csatlakozzon a 
Polgármesterek Éghajlat- és Energiapolitikai Szövetségéhez. Erre 
vonatkozóan Szarvas Város Önkormányzata az alábbi kötele-
zettségvállalásokat teszi:

„A CO2 (és lehetőség szerint más üveghatású gázok) kibocsátását a 
területén 2030-ig legalább 40%-kal csökkenti az energia-
hatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának 
növelése révén;

Növeli az ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás révén.

E kötelezettségvállalások konkrét intézkedés formájában történő 
érvényesítése érdekében az általam képviselt helyi önkormányzat 
vállalja, hogy követi az alábbi lépéseket:

Az alapkibocsátásokra vonatkozó jegyzék készítése és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat- és sebezhetőségi elemzés 
elvégzése;

Fenntartható energiával és éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvési terv benyújtása az önkormányzati képviselő-testület fent 
megjelölt napon meghozott határozatától számított két éven belül;

Jelentés az eredményekről a fenntartható energiával és 
éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési terv benyújtását követően 
legalább kétévente, értékelés, nyomon követés és ellenőrzés végzése 
céljából.”

* * *

Gépjárműre pályáznak

A Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa, mint a 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartója pályázatot nyújt be 
1 db gépjármű beszerzésére. Az igényelt támogatás összege bruttó 9 
millió forint. A támogatáson felüli önerőt Szarvas Város Önkor-
mányzata fogja biztosítani.

* * *

Támogatás mezei őrszolgálathoz

A Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
2020. IV. negyedévére vonatkozóan 810 ezer forint támogatásban 
részesíti Szarvas Város Önkormányzatát. A támogatás jogcíme: a 
mezei őrszolgálat működési támogatása.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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Tájékoztató a szarvasi 
bentlakásos intézmények 
Covid 19 védőoltásáról a 
szarvasi intézményekben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és AGyermekjóléti Intézményének vezetője, Varga Margit 
arról adott tájékoztatást, hogy a mai napon kapták az 

értesítést, miszerint a következő négy nap valamelyikén jönnek a 
szakemberek és a bentlakásos otthon lakói és dolgozói megkapják a 
védőoltást. 

Pillanatnyilag a kért feltételek kialakításán dolgoznak, hogy az 
bármely időpontban rendelkezésre álljon. 

A nappali ellátásra vonatkozóan nem kaptak oltásra vonatkozó 
információt, most csak és kizárólag a bentlakásos intézményben 
lévőket és az ott dolgozókat oltják be. 

Amennyiben szükség lesz rá a szolgálat munkatársai a nem 
bentlakásos intézményekben élők számára is biztosítani tudják a 
helyszínt és adatszolgáltatást is. 

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetője, Lázár Zsolt 
esperes szintén arról tájékoztatott, hogy bentlakásos intéz-
ményeikben 4 napon belül történik meg a védőoltások beadása 
mind a bentlakók, mind az ott dolgozók számára. Megkapják majd a 
védőoltást a szarvasi Rákóczi utcai nagyintézményben és annak 
szenvedélybeteg részlegében is, a Vajda Péter utca bentlakásos 
otthonban és a csabacsűdi otthonban is. 

A nappali ellátásban részesülők oltásáról ők sem kaptak 
információt, de bármiben segítenek, akár helyszínbiztosítással, akár 
adatszolgáltatással. 

Balázs Anikó, az Ápolási Otthon vezetője kérdésünkre azt a 
tájékoztatást adta, hogy ők nem kaptak értesítést arról, hogy a 
közeljövőben megkaphatják az osztály lakói a védőoltást. 

Mivel az osztály egészségügyi intézmény keretein belül működik 
(Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató), így mint 
egészségügyi dolgozók ők már kaphattak védőoltást, amelynek 
lehetőségével nagyrészt éltek is a dolgozók, így is védve a rájuk 
bízott ápoltak egészségét. Az ápolási osztály tehát nem állami, 
egyházi, vagy önkormányzati keretek között látja el a feladatot, 
ezért várhatóan rájuk akkor kerül majd sor, amikor a fenti 
intézményekben megtörtént az oltakozás.

COVID-19 Szarvas
január 21-27. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt 20 alkalommal kértek mintavételt COVID-19 gyanúja 
miatt, amelyből a mai napig mindössze 4-et igazoltak vissza 

pozitívként.
Kórházba nem utaltak beteget és egy személyről van tudomásuk, 

aki jelenleg kórházban van.
Szarvasi illetőségű elhalálozásról nincs tudomásuk.
A Védőnői Szakszolgálat munkatársai nem tudnak csecsemő vagy 

kisgyermek megbetegedéséről.
Gyermekorvosaink 6 alkalommal éltek a mintavétel lehető-

ségével, melyből még nem keletkezett igazolt eset.

Szarvas, 2021. január 27.
Petneházi Andrea

Olvasni jó!
Könyvajánló a Városi Könyvtár újonnan 

beszerzett könyveiből:
Ismeretterjesztő irodalom:

Ali, R.: Testvérem, Muhammad Ali – a leghitelesebb életrajz
Budai L.: Rizsporos hétköznapok – Női életutak és mindennapok 

a történelemben
Davis, H.: Fermentálás – erjesztett ételek és italok több mint 100 

recepttel
Irving, C.: Az utolsó királynő – Hetven év küzdelem a 

Monarchiáért
Obama, B.: Egy ígéret földje – elnöki memoár
Sal E.: Mi, magyarok a századelőn – 51 szenvedélyes történet 

Szépirodalom:
Barker, J. D.: Szíve helyén sötétség
Gregson, J.: A naptól keletre
Korelitz, J. H.: Tudhattad volna

Madeleine, L.: Egy francia titok íze
Pataki É.: Nagymama vesztegzár 

alatt
Turow, S.: Az utolsó tárgyalás

 
Gyermekirodalom:

Böszörményi Gy.: A Barnum-rejtély 
– Ambrózy báró esetei VI.

Gernhauser, S.: Legelső nagy szókincstáram – Az óvodában
Kivirahk, A.: A mumus és a Facebook
Mancs Őrjárat – Mancsmesék 1.
McBrien, T.: Minecraft – Lenyűgöző bázisok – inspiráló 

építmények
Riordan, R.: Apollón próbái – Az elrejtett orákulum

Elérhetőségek: 
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár

5540 Szarvas, Vajda P. u. 26. Pf. 108. - Tel.: 66/312-745
E-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com

Nyitva tartás: H – K – Cs - P: 8.30-18 h, Sze: 8-18 h

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetünket kifejezni azok részére, akik 

eljöttek Bezzeg Mihály temetésére 2021. január 18-án és 
jelenlétükkel enyhítették fájdalmunkat.

Bezzeg család
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Ilyen lesz...

... a Szarvasi FC 1905 új lelátója.

Demeter Attila egyéni vállal-

kozó turisztikai szolgáltatások 

fejlesztésére „Levendula Birtok” 

címmel 6 millió 934 ezer 113 Ft. 

Brusznyiczki Erika „Horgász-

turizmus fejlesztése a Körösök 

völgyében” címen 9 millió 435 

ezer 884 Ft. Jurák Renáta 

„Turisztikai bemutatóhely és lo-

vas élménypark” címén 9 millió 

915 ezer 120 Ft. Demeterné 

Annus Krisztina egyéni vál-

lalkozó „Helyben termelt alap-

anyagok felhasználásával ké-

szülő élelmiszeripari és kéz-

műves helyi termékek piaci ér-

tékesítése céljából történő elő-

állítása a Maczó-zugban” 9 mil-

lió 928 ezer 134 Ft. 

Szarvas Kóbor és Elveszett 

Kutyáiért Állatvédő Egyesület 

„21. századi körülmények kia-

lakítása a szarvasi állatott-

honban” 4 millió 667 ezer 921 

Ft. Aquarius67 Alapítvány „Nap-

agancsos Csodaszarvas Köz-Ős-

Tér Szarvas külterületén” 5 

millió 707 ezer 162 Ft. Békés 

Megyei Falusi Turizmusért E-

gyesület „Szakmai tanulmányút 

szervezés és ismeretkészítés a 

falusi turizmusban” Szarvas 1 

millió 594 ezer 599 Ft.

Körös-menti Turisztikai és 

Kulturális Egyesület „Az online 

jelenlét fontossága vállalko-

zásunkban” Szarvas 709 ezer 

876 Ft. Skorka Henrik egyéni 

vállalkozó gépbeszerzésének 

támogatása 3 millió 680 ezer 101 

Ft. Maczkó Ferencné „Gyü-

mölcskészítmények gyártá-

sának támogatása” Maczkó Fe-

rencné őstermelőnél 1 millió 26 

ezer 913 Ft. Bodnár István 

egyéni vállalkozó – élelmi-

szeripari és kézműipari termé-

kek – kapacitás bővítést és mi-

nőségjavítást elősegítő beru-

házás 1 millió 817 ezer 955 Ft.

Cervinus Teátrum Kft. „Kul-

turális közösségi programok 

technikai feltételeinek meg-

oldása” 7 millió 428 ezer 694 Ft. 

Misur Telecom Kft. Szálláshely 

létesítése 9 millió 999 ezer 999 

Ft. Szarvasi Delta Fuvarozó és 

Kereskedelmi Kft. Delta Ven-

dégház fejlesztése 4 millió 279 

ezer 224 Ft.

Jócskán nyertek a szarvasi vállalkozók

AKörösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület „Sok-
színű természet, sokszínű társadalom a Körösök 
völgyében 2014-2020” című Helyi Fejlesztési 

Stratégia keretében az alábbi szarvasi projektek kaptak 
támogatást.
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18-20 éves ukrán 
embercsempészeket tartóztatott 

le a bíróság

Szarvasi Járási Ügyészség vagyoni haszonszerzés végett, Aaz államhatár átlépéséhez több személynek segítséget 
nyújtva elkövetett embercsempészés bűntette miatt 

kezdeményezte egy 18 és egy 20 éves ukrán állampolgárságú, 
de Lengyelországban, Lublinban élő férfi letartóztatását, akik az 
M44-es autóúton 10 migránst szállítottak az autójukban.

A 20 éves férfi 2021. január 24-én az esti órákban 
Magyarország területén, a magyar-román határ közelében, az 
Elek és Lőkösháza közötti úton a személygépkocsijába felvett 5 
fő iraki, 2 fő tunéziai és 3 fő egyiptomi állampolgárságú 
személyt, akik az államhatárt gyalogosan, a „zöldhatáron”, 
engedély nélkül lépték át. A 18 éves férfi „előfutóként” egy 
személygépkocsival a migránsokat szállító autó előtt haladva 
biztosította az útvonalat. Az elkövetők célja a migráns 
személyeknek az ország belseje felé történő szállítása volt. A 
migránsokat szállító autót 2021. január 24-én 21 óra 30 perckor 
az M44-es autóút 76 kilométerszelvényénél vonták ellenőrzés 
alá, míg a másik férfit rögtön ezután a Gödényhalmi 
pihenőhelyen fogták el.

A letartóztatás kezdeményezésére egyrészt azért került sor, 
mert a büntetés várható mértékére és a terheltek külföldi 
kapcsolataira figyelemmel fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye. 
Másrészt a szervezett elkövetésre és tagadásukra figyelemmel az 
is megalapozottan feltehető volt, hogy a terheltek, szabadlábra 
kerülésük esetén a büntetőeljárásban részt vevő vagy más sze-
mély megfélemlítésével, befolyásolásával vagy a tárgyi bi-
zonyítási eszközök megsemmisítésével, elrejtésével a bi-
zonyítást veszélyeztetnék.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség 
indítványával egyetértett és a terheltek letartóztatását 1 hónapra 
elrendelte.

Kigyulladt a zsír

Gáztűzhely sütőjében zsír gyulladt meg szombat délután 
Nagyszénáson, a Gádorosi utcában.

A lakók a villanyt és a gázt elzárták, sütő ajtaját becsukták, majd az 
épületet kiszellőztették. Az esethez riasztott orosházi hivatásos 
tűzoltók kiérkezésekor a lánggal való égés már megszűnt. Az 
egység a tűzhelyet és környezetét átvizsgálta, a lakók szakszerű 
magatartásának köszönhetően a tűz másra nem terjedt át.  Az eset 
során senki sem sérült meg. A berendezés a gázszolgáltatásról 
leválasztásra került.

* * *

Baleset Kunszentmártonnál

Közúti közlekedési baleset történt a 45. számú út 5. 
kilométerszelvényében Kunszentmárton külterületén 2021. február 
1-jén 5 óra körül.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi Szentes 
irányába közlekedett, amikor eddig ismeretlen okból lehaladt az 
útárokba és fának csapódott. A baleset következtében a sofőr – az 
elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

* * *

“Lábon” akarta hazahozni…

Egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a 
Szarvasi Járási Ügyészség és vádiratában próbára bocsátás intéz-
kedés alkalmazására tett indítványt egy büntetlen előéletű 66 éves 
csárdaszállási férfival szemben. A férfi 2019. év végén elhatározta, 
hogy saját maga részére vásárol egy külföldről behozott, forgalmi 
rendszámmal nem rendelkező személygépkocsit, amelyet egy inter-
netes hirdetési oldalon kínáltak eladásra Keszthelyen. Azért, hogy a 
gépkocsit „lábon” haza tudja hozni, előző este leszerelte a saját tu-
lajdonát képező személygépkocsira felszerelt rendszámtáblákat. 
Másnap, 2019. december 6-án Keszthelyen megvásárolta a kinézett 
autót, majd hazaindulás előtt a közúton történő közlekedés jog-
szerűségének látszata érdekében elől-hátul rászerelte az eredeti 
gépjárműről eltávolított forgalmi rendszámot. A férfit indulás után 
nem sokkal Balatonfenyvesen, a Balatoni Vízirendészeti Rendőr-
kapitányság járőrei intézkedés alá vonták, amelynek során meg-
állapították, hogy a személygépkocsira felszerelt, egyedi azonosító 
jelnek minősülő forgalmi rendszám eredetileg nem arra a 
gépjárműre lett kiadva.

Letartóztatta a bíróság a fizetés 
nélkül távozó vendéget

Gyulai Járási Ügyészség 11 rendbeli üzletszerűen Aelkövetett csalás vétsége, 4 rendbeli lopás bűntette és 3 
rendbeli lopás vétsége miatt kezdeményezte egy 28 éves 

többszörösen büntetett előéletű hajléktalan férfi letartóztatását, 
aki az elmúlt öt hónapban országszerte több vendégházból is 
fizetés nélkül távozott és gyakran a szobákban elhelyezett 
tárgyakat is magával vitte.

 A férfi 2020. szeptember 25-én szabadult az egyik büntetés-
végrehajtási intézetből, de munkával, állandó jövedelemmel 
nem rendelkezett, a lakhatása sem volt megoldott, ezért – hogy 
megélhetését és lakhatását biztosítsa – rendszeres haszon-
szerzésre törekedve az ország különböző területein szállás-
helyek szolgáltatásait vette igénybe, majd a szállás díjának 
kifizetése nélkül távozott. Egyes esetekben a szobákban 
elhelyezett értéktárgyakat – így televíziót, hosszabbítót, 
ágyneműt, törülközőt – is magával vitte, és azok értékesítéséből 
származó jövedelemből tartotta fenn magát.

A férfi 2020. szeptember 26. és 2021. január 9. napja között 
lényegében beutazta az országot. Az egyik internetes 
szállásfoglaló portálon foglalt szállást Dömsödön, Szentendrén, 
Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Füzesgyarmaton, Nagy-
kanizsán, Kamuton, Gyomaendrődön, Békéscsabán és Gyulán 
tipikusan vendégházakban vagy apartmanokban. 1-2 éjszakánál 
többet sehol sem töltött, majd elegánsnak nem nevezhető 
módon fizetés nélkül távozott a szálláshelyekről a lopásokkal 
további kárt okozva az üzemeltetőknek. A férfi 2021. január 01-
én egy mezőkovácsházi apartmanba is be akart jelentkezni, 
majd amikor az üzemeltető rövid időre magára hagyta, eltula-
jdonított egy mentőskabátot és távozott. A férfi a csalásokkal és 
a lopásokkal 12 sértett részére összesen több mint 650.000.-Ft 
kárt okozott. 

A Békéscsabai Járásbíróság azért tartóztatta le, mert a büntetés 
várható mértékére és a férfi hajléktalan életvitelére figyelemmel 
fennállt a szökés, elrejtőzés veszélye. A férfi büntetett előélete és 
az elkövetés sorozatjellege miatt fennállt a bűnismétlés veszélye 
is, azaz tartani lehetett attól, hogy szabadlábra kerülése esetén 
hasonló vagyon elleni bűncselekményeket követne el.



8 2021. február 5.

Közérdekű 
figyelemfelhívás

napokban Kellerné Szarka Andrea, a Békés Megyei AKormányhivatal közfoglalkoztatási szakügyve-
zetője az alábbi figyelemfelhívó levelet küldte az 

érintett közfoglalkoztatók részére.

Figyelemfelhívás! Közfoglalkoztatás - 10 éves időtartam!

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Közfoglalkoztatók! 

Hivatkozással a Belügyminisztérium BM/1068-1/2021. iktató-

számú levelére az alábbiakról tájékoztatom.

2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, 

melyet a közfoglalkoztatás rendszere váltott fel, mely 

immár 10 éve működik. Ennek következtében előállt az a 

helyzet, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama 

számításának jelenleg hatályos szabályai szerint a 

folytonosnak tekinthető közfoglalkoztatási jogviszonyok 

időtartama elérheti a 10 évet! 

A közfoglalkoztatási jogviszonyra a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szabályai 

alkalmazandók, a közfoglalkoztatásról és a közfoglal-

koztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosí-

tásáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 2. § 

(2)-(5) bekezdésében meghatározott eltérésekkel. A Kftv. 2. § 

(2) bekezdése a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamával 

kapcsolatosan az alábbiak rögzíti: 

„Közfoglalkoztatásijogviszony csak határozott időre 

létesíthető. A határozott idő nem lehet hosszabb, mint a 

közfoglalkoztatás támogatásáról szóló jogszabály alapján 

nyújtott támogatásról szóló hatósági szerződésben előírt 

időtartam. A hatósági szerződés meghosszabbítása vagy a 

korábbi támogatási időszak lejártát követő hat hónapon belül 

újabb hatósági szerződés megkötése esetén a közfoglalkoztatási 

jogviszony Mt. 192. § (2) bekezdése szerint számított időtartama 

az öt évet meghaladhatja, azonban nem haladhatja meg a tíz 

évet.”

A Belügyminisztérium álláspontja az, hogy a 10 év fo-

lyamatos közfoglalkoztatási jogviszonv számításába csak 

az azonos közfoglalkoztatónál töltött határozott idejű 

iogviszonyok - amelyek között hat hónapnál kevesebb idő 

telt el - számítanak bele. A közfoglalkoztatóknak a jog-

viszonyok létesítésekor a saját munkaügyi nyilván-

tartásaik alapján kell meghatározniuk, hogy mikor érik el 

a közfoglalkoztatottak a 10 éves folyamatos jogviszonyt. 

A Kftv. 2011. július 27-étől hatályos, ezért a 10 éves 

összeszámítási határidő legkorábbi elméleti időpontja 

2021. július 26-a. 

A közfoglalkoztatóknak a határozott idejű közfoglal-

koztatási jogviszony létesítésekor figyelemmel kell 

lenniük arra, hogy 10 év elteltével a jogviszony már nem 

felel meg a közfoglalkoztatási jogviszony Kftv.-ben ne-

vesített ismérveinek, ezért az esetleges továbbfog-

lalkoztatásra már az Mt. szabályai alkalmazandóak és 

további közfoglalkoztatási támogatást nem lehet igé-

nyelni a foglalkoztatásra. 

Kérem, a fentiek figyelembevételét a jövőben kötendő 

közfoglalkoztatási munkaszerződéseknél vegyék figye-

lembe!

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Módosult a Településszerkezeti 
Terv és a Helyi Építési Szabályzat

2020 folyamán lakossági kezdeményezésre módosításra került a 
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat.

Ennek következtében a Szarvas külterület 0127. hrsz. ingatlan a 
korábbi, vízgazdálkodási terület besorolásból ún. különleges, 
beépítésre nem szánt övezeti besorolásra módosult, ezen belül 
horgásztó övezetbe került. Így az érintett ingatlan turisztikai 
fejlesztése megvalósulhat, a megfelelő előírások betartásával.

Ezzel párhuzamosan mezőgazdasági övezet besorolásból 
különleges megújuló energia övezetbe került a 0189. hrsz. 
külterületi ingatlan. Így azon hétvégi házak kerülhetnek 
elhelyezésre.

* * *

Slágertermék a tökmagolaj, 
valamint a héj nélküli tökmag

A napokban terjedelmes cikket közölt a Békés Megyei Hírlap az 
Elefánti-tanyán működő Agroselect Kft. életéről. A cikkből kitűnik, 
hogy a Molnár család tulajdonában lévő jól prosperáló cég 
slágerterméke a tökmagolaj, valamint a héj nélküli sós tökmag. 
Ezzel nagyban segítik a reformtáplálkozást.

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:
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Bővebben a Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztési 
koncepciójáról

Aváros és az eurorégiót 
megalakító partner tér-
ségek kiváló idegenfor-

galmi adottságokkal, a nemzet-
közi turizmus szempontjából is 
jelentős vonzerőkkel rendel-
keznek: az itt található gyógy- 
és termálvízkincs; az élővizek 
(Hármas-Körös) és holtágak; az 
egyéb táji, természeti értékek 
(Szarvasi Arborétum) és ter-
mészetvédelmi területek (Kö-
rös-Maros Nemzeti Park); a 
lovas hagyományok, kulturális 
fesztiválok és népi tradíciók 
számtalan turisztikai élmény-
lehetőséget kínálnak. 

A közvetlen célok között 
- új munkahelyek teremtése,
- a munkanélküliség csök-

kentése,
- a térség vonzerejének, kíná-

latának és
- a turisztikai vállalkozások 

versenyképességének erősí-
tése,

- a helyi és határon álnyúló 
információáramlás és marketing 
tevékenység hatékonyságának 
javítása szerepel. 

A térségi prioritások közül a 
gyógy- és termálturizmus fej-
lesztése különösen alkalmas az 
üdülési-idegenforgalmi szezon 
széthúzására, a kistérség ide-
genforgalmi vonzásának erő-
sítésére. 

Fürdő fejlesztési elképzelés:
A projektben tervezett 3 db 

szabadtéri medence megépítése 
élmény elemekkel és kiszolgáló 
létesítményekkel kiegészítve. 
Cél minden korosztály kiszol-
gálása, ezért élmény, gyermek 
és termálvizes medence is meg-
építésre kerül. Az élmény me-
dencében 2 db csúszda valamit 
sodróvizes medence rész, és 
jakuzzis ülőrész lesz kialakítva. 

A medencében víz alatti vi-
lágítás kerül kialakításra, amely 
az éjszakai fürdőzések alkal-
mával nagyon látványos és han-
gulatos.

A gyermek medencében el-
helyezésre kerülnének gyer-
mekjátékok és bébi csúszda. 

A termálvizes medence fa/lin-
dab fedést kap, a medencében 
ülő masszázsok, masszírozó fú-
vókák kerülnek beépítésre. 

A medencék mellett zuhany-
zási lehetőség biztosított lesz. 

A zöld területen napozóágyak 
lesznek elhelyezve. 

A bővítés a jelenlegi fürdő-
helyen és vele szemben lévő 
önkormányzati területen való-
sul meg. Az átjárhatóság ér-
dekében a két létesítményt a 
Kossuth utca felett egy gyalogos 
üveghíd közi össze. 

A fürdő beruházás révén 
konkrét és minőségi javulás 
következik be a turisztikai 
termékkínálatban, fejlődik a 
térség infrastruktúrája. 

A „Szent Klára Gyógyfürdő 
fejlesztése” című pályázatával 
önkormányzatunk a fenti elkép-
zelések előkészítésére 125 000 
000 Ft támogatásban részesült a 
Kisfaludy pályázat keretében.

* * *

Szarvas elhelyezkedésének 
adottságait maximálisan igye-
keznek kihasználni az itt élők. 
Amint lehetőségünk van rá, 
építünk, szépítünk, komfor-
tosabbá teszünk mindent első-
sorban az itt élők miatt, má-
sodsorban pedig a turizmus 
miatt, hiszen ami nekünk jó, az 
nekik is jó.

Éppen ezért az elmúlt évti-
zedek alatt nagyon sok köz-
intézményünk újult meg tel-

jesen, melynek részét képezi 
például a Vízi Színház és a 
Városi Fürdő is.

A fürdőkultúrának nagy ha-
gyománya van Szarvason, az 
első gőzfürdő 1884-ben épült, 
majd ezt követte a mai helyén 
1902-ben az Ártézi Gőz-Kád és 
Uszodafürdő.  Ami több kisebb 
felújítás után 2004-ben esett át 
teljeskörű felújításon és idő-
közben a termálkútból érkező 
vizünk is gyógyvízminősítést 
kapott mozgásszervi és nőgyó-
gyászati problémák területén.

Jelenleg itt biztosítjuk minden 
szarvasi kisgyereknek, hogy 
első osztályos koruktól test-
nevelés órák keretében ismer-
kedjenek meg az úszással, itt 
edzenek sportegyesületeink, itt 
kapják meg az érintettek a 
gyógykezeléseket.

A fürdő forgalma az elmúlt 
évek alatt jelentős növekedésen 
esett át, leszámítva az elmúlt, 
különleges évet.

Évente közel 40 ezer belépőt 
váltanak és ennél kicsivel töb-
ben, 44 ezren veszik igénybe a 
gyógyászati kezeléseket. Ebből 
is látszik, hogy igény van erre a 
szolgáltatásra, s arra is, hogy a 
jelenlegi lehetőségeket bővít-
sük.

A turizmusban, mint ipar-
ágban rejlő lehetőségeket is 
felismerték az itt élők és felis-
merve az összefogás fontos-
ságát, egyesületbe tömörültek. 
Az egyesületnek közel 150 tagja 
van, és a becslések szerint kb. 
legalább 1000 ember él vala-
milyen módon, szolgáltatóként, 
szállásadóként, vendéglátós-
ként stb. ebből az ágazatból is. 

A tendencia egyértelműen 
kirajzolódik abból, hogy míg 
2016-ban még 53 szállásadó 60 
szálláshelyen 4031 vendéget 
fogadott, addig ugyanez a szám 
2020-ra már 115 szolgáltatóra, 
132 szálláshelyre emelkedett.

Ugyanez a 100%-os növeke-
dés igaz a vendégéjszakák 
számára és az ebből befolyt 
adóbevételekre is. Éppen ezért 
fontos, hogy az itt élők és az 
idelátogatók még több szolgál-
tatást vehessenek igénybe és ne 
csak a folyó, hanem a gyógy-
fürdő is a kor követelmé-
nyeinek megfelelően szolgáljon 
bennünket. A tervezett három új 
szabadtéri medence megépítése 
olyan vendégek számára is 
vonzó lehet, akiket a szabad 
vízben való fürdőzés elriasztott. 

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy most megtervezhetjük, 
megálmodhatjuk a fejlesztést, 
olyan lehet majd, ami mind-
annyiunkat egyformán szolgál.

A Szent Klára Gyógyfürdő 
forgalmi adatai

Év – Fürdőforgalom (fő/év) – Gyógyászati 
forgalom (fő/év):

2020:  20080 25817
2019: 39460 43727
2018: 36768 35513
2017: 36050 39892
2016: 32356 42705

Szarvas Város Önkormányzatának 
idegenforgalmi adóbevételének alakulása

Év – Szálláshelyszolgáltatók – Szálláshelyek – Vendégek (fő) – 
Vendégéjszakák – Adóbevétel (ezer Ft)

2016 53 60 4031 11941 12900
2017 68 78 5757 35132 16360
2018 85 93 5955 20329 27064
2019 94 106 6426 21018 24928
2020 115 132 na. na. 3286
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Jókai utca: 
szabálytalanul tárolt 

gépjármű

Két esetben történt közterü-
leten szabálytalanul tárolt gép-
jármű visszaellenőrzése. A tu-
lajdonos eleget tett a felszó-
lításnak.

* * *

Bem-Hunyadi 
sarok: illegális 

szemét

A jelzett helyszínen elhe-
lyezett illegális hulladékot a 
KOMÉP elszállította.

* * *

Szelektív 
hulladékgyűjtők: 
közterületen nem 

volt illegális szemét

A Benka Gyula utcán, a Jókai 
lakótelepen valamint a Szentesi 
úti lakóparkban napi rendsze-
rességgel történt az illegális 
hulladéklerakások ellenőrzése. 
Közterületre illegális szemét 
nem került.

* * *

Béke lakótelep: 
elszállított konténer

A korábban elszállított konté-
ner helyén illegális hulladék-
lerakás nem történt.

* * *

Vasútállomás: 
buszmegálló

A vasútállomás buszmegálló-
jának kukájába ismeretlen tet-
tesek továbbra is hordják ille-
gálisan a háztartási szemetet. 
Ennek megakadályozásakép-
pen a közeli napokban ellen-
őrzik a környék házainak köz-
szolgáltatási-szemétszállítási 
szerződéseit.

* * *

Piaci 
figyelmeztetések

Az ellenőrzések során két 
alkalommal figyelmeztettek ott 
tartózkodókat a maszkviselés 
szabályaira.

* * *

Vida-tó: napi 
bejárás

Továbbra is napi bejárás tör-
ténik a Vida-tó és környékén.

* * *

Budai Nagy Antal: 
megállni tilos!

Napi rendszerességgel törté-
nik a Budai Nagy Antal utcán a 
Megállni tilos! tábla betartá-
sának ellenőrzése.

* * *

Súlykorlátozás

A Petőfi Szabadság-Jókai kö-
zötti szakaszán és a Vajda Péter 
utca Szabadság-Vasút közötti 
szakaszán történtek ellen-
őrzések az 5,5 tonna súlykor-
látozó tábla betartására. A felü-
gyeletnek egy ízben kellett 
feljelentést tennie a Szarvasi 
Rendőrkapitányságon.

* * *

Megállni tilos! tábla 
betartásának 
ellenőrzése

A Vajda Péter utcán és a 
Kossuth utca szakaszán rend-
szeres ellenőrzés történt a 
Megállni tilos! tábla betartására 
vonatkozóan, kilenc alkalom-
mal. A szabálytalanul várako-
zókkal szemben szabálysértési 
eljárás indul.

* * *

Alkotmány utca: 
hatósági eljárás

Egy ottani ingatlantulajdonos 
határidőre nem tett eleget a 
közterületen engedély nélküli 
építési-bontási hulladék elhe-
lyezés felszámolásának. Így 
közigazgatási hatósági eljárás 
indul ellene.

* * *

Bem utca: engedély 
nélkül

Engedély nélkül helyeztek el 
építési-bontási hulladékot köz-
területen. A tulajdonosok írás-
beli felszólítása megtörtént.

* * *

Hársfa, Fácán és 
Strand utcák: szintén 

engedély nélkül

Fenti utcákban szintén enge-
dély nélkül történt az építési-
bontási hulladék közterületi el-
helyezése. A tulajdonosok fel-
szólítást kaptak.

* * *

Fokozott ellenőrzés

Fokozott ellenőrzésre került 
sor a Vasút-Mátyás király utca 
sarkán az illegális szemét kihe-
lyezésével kapcsolatban.

* * *

Nem horgásztak 
tiltott helyeken

Mint az ismeretes, tilos hor-
gászni a Kacsa-tónál, a városi 
szabadstrandnál, a volt Ciprus 
előtti partszakaszon és a Tör-
ténelmi Országközépnél. Fenti 
helyszíneken az ellenőrzések 
során illegális horgászatra nem 
került sor.

* * *

Külterületi 
területbejárások

Köztisztasági ellenőrző terü-
letbejárások történtek a Tanya 
IV., Tanya V., Tanya III. kül-
területen. Emellett az önkor-
mányzati tulajdonú közutakon 
és termőföldeken és a Tanya 
VII. külterületen.

* * *

Hatósági Osztállyal 
közösen

A Hatósági Osztállyal közös 
köztisztasági ellenőrzés történt 
a Tanya IV.-ben. Szintén a 
Tanya IV.-ben 2 esetben kellett 
intézkedni szabálytalan ebtartás 
miatt.

* * *

Kóbor eb

A Tanya III. kerületben két 
ellenőrzés történt és a tulaj-
donos felszólítása az ebtartás 
szabályaira.

* * *

Illegális szemét

Illegális szemét lerakása tör-
tént a Tanya II. külterületen. A 
KOMÉP elszállította.

* * *

Hatóságiakkal 
együtt

A Hatósági Osztállyal közös 
ellenőrzés két alkalommal 
történt a Tanya IV.-ben illetve 
berülterületen az ebtartásra vo-
natkozóan. 

Közterületi hírek
január 18-22. közötti időszakból

SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.SZARVAS, TESSEDIK UTCA 24.
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Amagyar kultúra áthatja 
életünk minden percét. 
Azzal, hogy szavaljuk a 

magyar költők verseit, hogy 
énekeljük a magyar népdalokat, 
hogy ápoljuk a hagyomá-
nyainkat, hogy látogatjuk a 
magyar történelem jeles hely-
színeit, hogy kirándulunk a ma-
gyar tájakon és megnézzük a 
magyar művészeti alkotásokat 
életben tartjuk kultúránkat.

Az iskolánkban egy egész 

hetet felölelő programsorozat 
várta a diákokat. Reggelente az 
iskolarádión keresztül hungari-
cumokról készült totók kitölté-
sére buzdítottuk a gyerme-
keket. Az osztályközösségek 
plakátot készítettek a téma-
héthez kapcsolódóan. A legkre-
atívabb csapat – sokak szerint a 

legfinomabb hungaricumot – 
egy dobostortát kapott fődíj 
gyanánt.

Minden felsős diák írásban 
megfogalmazta gondolatait a-
zokról a nagy szellemi elő-
deinkről, akikre büszkék lehe-
tünk. A nemzeti színű szalagra 
felhelyezett értékes írásokat 
büszkeséggel a szívünkben 
olvashatjuk.

A programok sorát színesí-
tette még Rubik-kocka kirakó 

verseny is, melyen a híres 
magyar találmányt kellett a gye-
rekeknek minél gyorsabb ki-
rakni.

Felavattunk iskolánkban egy 
emlékfalat, mely azoknak a 
magyar íróknak, költőknek állít 
emléket, akikre méltán büszkék 
lehetünk.

A 2. emeleti folyosónk újabb 
kiállítással bővült, Tóth-Rigler 
Emma alkotásait mostantól bár-
mely diák, tanár megcsodál-
hatja, ha arra jár.

Videóklipet is készítettünk a 

magyar kultúra napjára, amit a 
benkások online tekinthettek 
meg. (A mellékelt QR-kódot 
beolvasva lehet a kisfilmet meg-
nézni). 

A hetet egy igazán népszerű 
eseménnyel zártuk, a piros-
fehér-zöld instagram fotózással, 
melyért „kicsik” és „nagyok” 
egyaránt lelkesedtek.

Köszönjük a segítő kolle-
gáknak, akik munkája nélkül 
nem lett volna ennyire élmény-
dús ez a hét!

Kultúra hete a Benkában

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem 

szerzi magának.” – Kodály Zoltán

Szervezők
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Többlettámogatások 
várhatók

 Szóbanforgó múlt heti adásában Babák Mihály Apolgármester szólt a városi nagyberuházásoknál 
eddigiekben beérkezett és a továbbiakban várható 

kormányzati többlettámogatásokról. Összességében 
Szarvas Város Önkormányzata a 2016-tól indult TOP-os 
pályázatokon 394 millió 503 ezer 284 forint több-
lettámogatási igényt nyújtott be. Eddigiekben a város 
megkapott 157 millió 745 ezer 961 forintot. Továbbiakban 
várható még 236 millió 757 ezer 323 forint. Alábbiakban 
tételesen felsoroljuk az érintett beruházásokat.

Helyi termékek piaca

A Kossuth utcai termelői boltra még 2018-ban nyújtottunk be 
többlettámogatási igényt 23 millió 460 ezer 916 forintra 
vonatkozóan. Ezt a múlt év folyamán kaptuk meg. Majd az árak 
megemelkedése kapcsán szintén 2020-ban 5 millió 227 ezer 672 fo-
rint plusz igény keletkezett. Utalása várható.

* * *

Háziorvosi rendelők fejlesztése

Még 2018-ban nyújtottunk be 16 millió 576 ezer 633 forint igényt, 
amiből 2020-ban megtörtént 9 millió 167 ezer 174 forint utalása. 
Várható még 7 millió 409 ezer 459 forint. Továbbá a múlt évben 
keletkezett további 30 millió 804 ezer 744 forint plusz igény. Várható 
a teljes összeg.

* * *

Családsegítő

2019-ben megkaptuk a megigényelt 44 millió 900 ezer forint 
többlettámogatást. Majd 2020-ban az önkormányzat benyújtott 106 
millió 796 ezer 509 forintos igényt. Kielégítése várható.

* * *

Napelemek

Az önkormányzat tulajdonát képező Gyógyfürdő, gyermek-
élelmezési konyha, Vízi Színház és Sportpálya vonatkozásában a 
múlt év tavaszán benyújtottunk 22 millió 592 ezer 106 forintos 
igényt uniós forrásra, amely későbbiekben hazai forrásra módosult. 
Kielégítése várható.

* * *

Polgármesteri Hivatal és 
Lengyel-palota

Fenti önkormányzati épületek napelemes fejlesztésére a múlt 
esztendőben megkaptuk a megigényelt 17 millió 194 ezer 683 forint 
többlettámogatást.

* * *

Termálfejlesztés II. ütem

Az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése kapcsán a 
termálfejlesztés II. ütemére 2020-ban megkaptuk a megigényelt 10 
millió 608 ezer 89 forint többlettámogatást.

Kihívás a könyvtárban

Összefoglaló a Szarvasi Városi Könyvtár levelező 
könyvtárhasználati versenyéről.

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjához kapcsolódva arra 
törekszünk, hogy minden évben felhívjuk a figyelmet a könyvek, az 
olvasás és az iskolai könyvárak szoros kapcsolatára. Mindig kiemelt 
figyelmet kap ezen a könyvtárhasználati versenyen városunk tör-
ténelme is, a könyvtárakban található helytörténeti információk.

Rendhagyó módon idén levelező verseny formájában idézünk fel 
néhány szeletet városunk helytörténetéből és a könyvek világából. 
A Városi Könyvtár felhívására iskolánként egy-egy 4 fős csapat 
nevezhetett az 5 – 8. osztályos tanulók közül.

A próbák teljesítésére, feladatok megoldására és beküldésére a 
teljes november hónap  rendelkezésre állt. Természetesen a 
feladatatok megoldását személyesen segítették az iskolai könyv-
tárak pedagógusai és levelező formában a Városi Könyvtár 
munkatársai.

A verseny résztvevői: a Könyvtár(s) Csapata (Benka Gyula 
Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola) Fazekas Anna 8.a, Janovszki Gréta 8.a, 
Czifra Zétény 7.b, Bánfi Péter 7.b; a GyakBook Csapat (Gál Ferenc 
Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda) 7. 
évfolyamosai: Barna Réka, Bencze Hunor, Erdei Máté Levente, 
Makai Regina;  és a Könyvolimpikonok Csapat (Szlovák Általános 
Iskola, Óvoda és Diákotthon) 8. b osztályos tagjai:  Antal Dóra, Nádi 
Gerda, Kovács Regina, Szalai Dorka (póttag: Tóth Adrienn).

Feladataik a következők voltak: 2 perces videót készítettek 
(telefon vagy tablet segítségével), melyben felhívták a figyelmet 
arra, hogy miért érdemes könyvtárba járni. Prezentáció formájában 
kreatívan mutattak be egy híres szarvasi, lehetőleg iskoláikhoz 
kötődő személyt. A “Benkások” Novodomszky Éva műsorvezetőt, a 
“Gyakorlósok” Tessedik Sámuelt, a pedagógust, a “Szlovákos” 
diákok Jurák Andrea paralimpikont mutatták be. Könyvtáros 
vezetéssel sétálhattak végig “Tessedik Sámuel útján” a Városfoglaló 
kvízjátéka segítségével (https://guide.szarvas.monguz.hu/single-
player/game-list). Könyvtárhasználati feladatlap megoldása.

Örömünkre szolgált, hogy egy hónapon keresztül – ha ugyan 
személyesen nem is találkozhattunk – együtt gondolkodhattunk a 
diákokkal a helytörténet, könyvtárhasználat jegyében. Lelkiis-
meretesen megoldották a feladatokat, értékes művekkel jelent-
keztek, ötletes megoldásokkal, precíz gyűjtőmunkával járultak 
hozzá, hogy Szarvas helyi jellegzetességei életre keljenek. Nagy 
örömet szereztek a kisfilmekkel, prezentációkkal, papírra vetett 
személyes véleményeikkel, amellyel a könyvtár jelentőségét járták 
körül.

Köszönet illeti a felkészítő tanárokat, Gerhát Katalin iskolai 
könyvtárost, Stafira-Lovas Ilona és Molnár-Budai Barbara pedagó-
gusokat, akik összetartották, segítették a csapatok munkáját.

Az eredményes munkájáért minden csapat részére oklevelet és 
ajándékcsomagot állítottunk össze a Szarvasi Bibliothéka Alapít-
vány támogatásával, melyet eljuttattunk az iskolákba.

Köszönjük a részvételt, jövőre találkozzunk a könyvtárban!

Szarvasi Városi Könyvtár
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KOS (03.21. - 04.20.)
Nagyon is időszerű lenne elvégez-

ned azokat a feladataidat, melyeket 
hetek óta csak halogatsz. A legtöbbje 
lassan idejét is múlja, de ettől még 
megoldásra várnak! Már rég a kör-
mödre égett a munka, de még mindig 
csak húzod, halogatod teendőid 
elvégzését. Nem lesz jó ez így! 

BIKA (04.21. - 05.20.)
Ezekben a napokban valaki nagyon 

felbosszanthat, hangulatod pattaná-
sig feszülhet, s a következő napokat is 
tönkreteszed rosszkedveddel, ami 
még környezetedre is erős hatással 
lesz. Ráadásul olyan dologba szólt 
bele ez az illető, ami egyáltalán nem 
tartozott volna rá.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Végre eljött az ideje annak, hogy 

megszabadulj ettől a mélabús álla-
pottól. Attól, hogy nem sikerül minden, 
amibe belekezdesz, még egyáltalán 
nem azt jelenti, rosszul mennének a 
dolgaid. Lehet, hogy a számodra 
fontos problémákat meg kellene osz-
tanod valakivel, hátha ő is adhatna jó 
tanácsot.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Ha mostanában töröd a fejed mun-

kahely váltáson, akkor itt az ideje, 
hogy neki kezdj a keresésnek is. A 
lehetőségeket most tálcán kínálja az 
élet, szinte csak ki kell választanod a 
neked legjobban tetszőt. Fontold meg 
a döntésed, mert hosszútávra kell el-
kötelezned magad.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Ez a hét lehet a pihenés hete is akár, 

de ha munkára, karriered építgeté-
sére, tanulásra szánod, akkor sem 
kell túlhajszolnod magad. Olyan tevé-
kenységekre is jut időd, melyeket he-
tek óta csak halogatsz, pedig mind 
időszerű lenne. Itt az ideje esetleges 
párkapcsolatodat is kimozdítani az 
unalmas hétköznapokból.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Jó híreket kaphatsz ezen a héten, 

akár barátoktól, a családodtól, isko-
lából vagy munkahelyedről. Egy uta-
zás, egy esetleges költözés, új munka 
vagy saját vállalkozás lehetősége 
teljesen felvillanyoz, de mindemellett 
ne feledkezz meg egyéb kötelezett-
ségeidről. Hisz könnyen esel abba a 
hibába, hogy gondolkodás nélkül ve-
ted bele magad az ismeretlenbe, s 
megtörténhet, hogy gyorsan csalódás 
lesz a vége.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Ha úgy érzed, nem tudsz dönteni 

egy számodra jelentős kérdésben, 
lehet, hogy segítséget kellene kérned 
környezetedtől, rokonaidtól, barátaid-
tól. Több szem többet lát alapon, 
lehet, hogy ők kívülállóként tudnak 
segítséget nyújtani döntésedhez, sőt 
az első lépéseket is megteheted 
támogatásukkal.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Ha van valami jó és újszerű elkép-

zelésed a jövőt illetően, ez a hét kivá-
lóan alkalmas arra, hogy elkezd a 
megvalósítását. Megvan hozzá a 
hibátlan ötlet, a jó lehetőségek, a 
tettrekészség. Hosszútávon alapoz-
hatod meg jövődet, ha most jól és 
ügyesen cselekszel. Könnyen és 
gyorsan arathatod le a babérokat.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Ezen a héten számos új dologgal 

kell szembenézned. Olyan feladattal 
bízhatnak meg, melyhez először nem 
sok kedved van, de minél jobban meg-
ismered a körülményeket és bele-
merülsz, annál több energiát fogsz 
beleölni, s a feladat elvégzésekor még 
komoly dicséretre is kilátás van.

BAK (12.22. - 01.20.)
Ezen a héten túlságosan érzé-

kenyen reagálsz mindenre új dologra 
és információra. Úgy érezheted min-
denki beléd akar kötni, és csak hi-
bákat keresnek benned. Elég lenne 
egy vállrándítással lerendezni ezeket 
a helyzeteket, de most különösen 
fogékony vagy mindenre, így több 
vitát is magad kezdeményezel.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Egyik pillanatról a másikra új szere-

lem léphet az életedbe ezekben a 
napokban. Kicsit bonyolult szemé-
lyiségnek tűnhet, de, ha megismered, 
talán megérted miért is olyan. Nem 
biztos, hogy ez a találkozás egy 
hosszú távú kapcsolat lehetőségét 
rejti, azonban, nyugodtan bonyolódj 
bele, szép időszak következhet.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Munkahelyeden vagy az iskolában 

mostantól kicsit felszabadulhatsz, sőt 
már most kezdhetsz készülni a tava-
szi vagy akár a nyári vakációra. De a 
lazítás még semmiképpen sem jelenti 
azt, hogy kötelezettségeidnek nem 
kell eleget tenned. Ügyelj arra, hogy a 
közlekedésben ezen a héten veszély 
leselkedhet rád.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Február 5-től 11-igFebruár 5-től 11-igFebruár 5-től 11-ig

1921. február 5-én, Budapesten született Fitz Jenő († 
Budapest, 2011. november 9.) Széchenyi-díjas magyar 
történész, régész, numizmatikus, Gorsium feltárója, 
1949 és 1985 között a székesfehérvári István Király 
Múzeum, 1962-től a Fejér Megyei Múzeumok 
igazgatója is.

1971. február 5-én, Budapesten elhunyt Dudich Endre 
(szül. Nagysalló, 1895. március 20.) Kossuth-díjas 
magyar zoológus, egyetemi tanár, akadémikus.

1971. február 5-én, az akkori Szovjetunió területén 
található Gorkijban elhunyt Rákosi Mátyás (szül. 
Rosenfeld Mátyás, Ada, 1892. március 9.) kommunista 
politikus, 1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, 
illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 
1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisz-
tertanácsának elnöke.

1418. február 6-án V. Márton pápa a pálos szerze-
tesrend számára engedélyezte, hogy templomaikban 
prédikálhassanak és gyóntassanak. Ezzel a lépéssel 
lehetővé vált, hogy a remeterend részt vegyen a 
világiak hitéletében.

1945. február 6-án született Bob Marley jamaicai 
énekes, gitáros, dalszerző, emberi jogi aktivista.

1920. február 7-én született Béres József biokémikus, 
Széchenyi-díjas kutató, a Béres Csepp feltalálója.

1964. február 7-én a The Beatles először érkezett az 
amerikai kontinensre, hogy megkezdje első turnéját 
az Egyesült Államokban.

1925. február 8-án született Jack Lemmon, kétszeres 
Oscar-díjas és többszörös Golden Globe-díjas 
amerikai színész, filmrendező.

1949. február 8-án életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték Mindszenty József esztergomi érseket, bíborost, 
Magyarország utolsó hercegprímását.

1849. február 9-én Bem József honvéd tábornok a 
piski csatában győzelmet aratott a Puchner Antal 
erdélyi császári főparancsnok által vezetett osztrák 
csapatok felett.

1846. február 10-én, Marcaltőn megszületett Concha 
Győző († Budapest, 1933. április 10.) jogász, egyetemi 
tanár, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja.

1921. február 10-én, Sülelmeden megszületett 
Versényi Ida († Budapest, 1992. április 21.) Jászai Mari-
díjas magyar színművésznő, érdemes művész, 
rendező, színészpedagógus, egyetemi tanár.

1821. február 11-én, Boulogne-sur-Mer-ben meg-
született Auguste Mariette († Kairó, 1881. január 18.) 
francia régész, egyiptológus, a fáraókori Egyiptom 
tanulmányozásának szervezeti alapokra helyezője, az 
Egyiptomi Régészeti Hivatal alapítója és első igaz-
gatója.

1929. február 11-én megalakult a szuverén Vatikán 
állam. Benito Mussolini és XII. Pius pápa bíboros 
államtitkára Pietro Gasparri megkötötte a lateráni 
szerződést.
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Pályázati hirdetmény piaci 
alapú bérlakás bérbeadására

I. Az ingatlan alapadatai (cím, alapterület, szobák, száma, 
komfortfokozata, fűtési mód, bérleti díj, egyéb fizetendő 
költség):

- Dr. Melich J. utca 1. A. lh. IV. emelet 13., 81 m2, 3 szoba 
komfortos, gázfűtés, 35.540,-Ft/hó, közös költség: 7.854,-Ft/hó, 
rezsi költség, szemétszállítás.

- Bolza P. sétány 2. B/1., 33 m2, 1 szoba, komfortos, villany-
kályha, 14.520-Ft/hó, közös költség: 4.255,-Ft/hó, rezsi költség, 
szemétszállítás.

A lakásbérleti szerződés időtartama: A bérleti szerződés 
határozott időtartamra kötődik: a pályázó igénye szerint egy, kettő, 
illetve három évre.

II. Pályázni jogosultak köre:
Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek, valamint a város területén 
munkaviszonnyal rendelkező személyek.

Nem biztosítható lakás a pályázónak, ha a bérleti díj meghaladja a 
pályázó havi átlag nettó összjövedelme 25 %-át.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki egy 
összegben és a legtöbb hónapra előre történő lakbér megfizetését 
vállalja.

III. A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatal (Béke u. 1.) Pénzügyi és Gazdasági 
Osztályán, valamint a hivatal portáján beszerezhető forma-
nyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem 
megállapításához szükséges igazolásokat.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március hó 5. 
napjának 10.00 órája. A lezárt borítékra a „Pályázat a meghirdetett 2 
db piaci alapú bérlakás bérbevételére” feliratot kell feltüntetni és 
Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági 
Osztályához kell benyújtani.

V. A benyújtott pályázatokról Szarvas Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szociális, Családügyi, Egészségügyi és 
Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt, a 
Bizottság ülését követő 30 napon belül.

Szarvas Város Önkormányzata
Szarvas, Szabadság út 36.

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási 
Hivatala Foglalkoztatási Osztályának

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

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

Adminisztrációs ügyintéző, 
Szarvas

Általános irodai adminisztrátor, 
Szarvas (2)

Általános karbantartó, Szarvas
Ápoló, segédápoló, Szarvas
Betanított varrónő, Szarvas
CNC gépkezelő, Szarvas

Cukrász, Szarvas
Cukrászdai eladó, Szarvas

Csomagoló, Szarvas
Csomagológép-kezelő, Szarvas
Dohányárudai eladó, Szarvas
Egyéb takarító és kisegítő, 

Szarvas
Egyszerű ipari foglalkozású, 

Szarvas
Éjjeliőr, telepőr, Szarvas

Éjszakai árukiadó, Szarvas
Elektromoshálózat-szerelő, -

javító, Kondoros
Élelmiszer-, italgyártó gép 

kezelője, Szarvas
Építőipari segédmunkás, Szarvas

Épületgondnok, Szarvas
Esztergályos, 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
Jogi munkatárs, Szarvas

Kézi csomagoló, 
Békésszentandrás

Kézi csomagoló, Örménykút
Kőműves, Szarvas (2)

Konyhai kisegítő, Szarvas (3)
Mezőgazdasági asszisztens, 

Hunya
Műszaki bolti értékesítő, Szarvas

Műszaki manager, Szarvas
Pék, Szarvas

Pincér, Szarvas
Szabó, varró, Szarvas
Szakács, Szarvas (3)

Szarvasmarha-gondozó, Szarvas
Szerkezetlakatos, Szarvas
Vagyonőr, testőr, Szarvas

Tisztelt Méhészek!
méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes Abetegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 
70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 2. § értelmében a 

méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az 
újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység meg-
kezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a 
méhek tartási helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyző-
jénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást 
folyamatosan vezeti.

A bejelentéshez szolgáló adatlap letölthető Szarvas Város 
honlapjáról, vagy személyesen kérhető Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) portáján.

A kitöltött bejelentőlap beadásának módja:
- személyesen a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 

Szarvas, Béke u. 1.) portáján, vagy
- postai úton Szarvas Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve 

(5540 Szarvas, Szabadság út 36.), vagy 
- elektronikus úton a hatosag@szarvas.eu e-mail címre (a 

tárgyban a méh bejelentés megjelölésével)

Szarvas, 2021. január 28.
Hatósági és Szociális Osztály
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Kézilabda

Megkezdték a felkészülést
Szarvasi Női Kézilabda Klub csapata is megkezdte a Afelkészülést a 2020/2021-es bajnokság tavaszi 
szezonjára. Január 4-én találkoztak a játékosok és 

heti 3 alkalommal megkezdődtek az edzések.

Két felkészülési mérkőzésen is túl vannak. Január 16-án a 
gyomaendrődi együttesnél vendégeskedtek és 33-35 arányban 
diadalmaskodtak. A mérkőzés első játékrészében a hazaiak erős 
iramot diktálva 19-14-re vezettek. Fordulás után a szarvasiak 
kerekedtek felül és nyerték a partit.

Január 22-én NKK-Ceglédi KCSE (NB II Déli Csoport) találkozóra 
került sor. Komolyan vette mindkét csapat a mérkőzést. Lendületes, 
ötletes játékot mutattak be a hazaiak. Kemény védekezésből gyors 
támadásokat vezettek. Valamennyi nevezett játékos pályára lépett. 
Jó egyéni teljesítmények mellett, igazi csapatmunka eredménye a 
győzelem a jó képességű vendégek ellen. Szarvas NKK-Ceglédi 
KCSE 34-30 (19-14).

További hírek a csapatról. 2020 december végén néhány éves 
kitérő után ismét az NKK-koz igazolt Búzás Orsolya Mezőtúrtól, aki 
2014-16 között volt a Szarvas játékosa. Az októberben súlyos 
sérülést szenvedő Kovács Brigitta (Achilles-ínszakadás) felépülőben 
van, de még nem állhat a csapat rendelkezésére. Január 29-én a 
gyomaendrődieket fogadják a szarvasiak.

nym.

Labdarúgás

Döntetlen első 2021-es 
edzőmérkőzésünkön

ASzarvasi FC csapata január első hetében átmozgató 
edzésekkel kezdte meg a munkát a korán kezdődő 
tavaszi szezonra. Somogyi mester heti öt edzést 

vezényelt a játékosok számára.

Ettől a héttől edzőmérkőzésekkel is kiegészül a felkészülés, 
elsőként szerda este Szentesen vendégeskedtünk, a Csongrád-
Csanád Megyei I. osztály második helyen álló csapatnál.

Szentesi Kinizsi SZITE – Szarvasi FC ‘1905’ 3-3 (1-1). Szentes, 
műfű. Zárt kapuk mögött.

Szarvas: Kasik V. – Szikora M., Kiri B. Bány I. B., Kiri M., 
Bozsó L., Deli L., Zima D., Varga I., Sindel R., Styecz M.

Pályára lépett még: Rohony M., Klimaj Z., Bakró G., Törköly 
T., Mojzsis M., Bány II. B., Molnár

Vezetőedző: ifj. Somogyi János
Szarvasi gólszerzők: Styecz M., Sindel R., Varga I.
Edzői nyilatkozat:
Ifj. Somogyi János:
– A hosszú téli szünet után, remekül szolgálta a felkészülésünket a 

mérkőzés. Nem vagyunk még csúcsformában, egy-két játé-
kosunknak erőnléti lemaradása van, de a csapat jó úton halad, hogy 
eredményes tavaszi szezonunk legyen!

Forrás: szarvasifc.hu, fotó: Szenesi Kinizsi SZITE facebook

Korallvirág vásár az 
Arborétumban

öbbféle színpompás korallvirágot kínálunk! Üvegházban Tnevelt, már virágzó korallvirágok a Növényárudában 
vásárolhatók meg.

Az Arborétum üvegházában nevelt 9 fajta korallvirág színpompás 
példányait árusítjuk a készlet erejéig a Növényárudában.

A sárgától a pirosig, a barack színűtől a rózsaszínű korallvirágig 
megvásárolhatók a növények a főbejárat melletti Növényárudában 
hétfőtől péntekig 8:00-15:00 óráig.

9 cm-es cserépben egységesen 350,-Ft/db , 12 cm-es cserépben 
egységesen 500,-Ft/db áron kínáljuk a virágokat.

10 darabnál nagyobb mennyiség vásárlása előtt kérjük, keressék 
Somlyai Márta főkertészt a +36 30 963 9554-es telefonszámon 
munkaidőben!



Orosz almás 
lepény

Hozzávalók: 4 tojás, 8 dkg 
vaj, 15 dkg kristálycukor, ¼ 
citrom, 30 dkg liszt, ½ kg alma, 
2 evőkanál porcukor, fahéj.

A tojásokat habosra keverjük a 
vajjal és a kristálycukorral, majd 
a citrom reszelt héjával ízesítjük, 
s hozzákeverjük a lisztet.

A vajjal megkent tepsibe hámo-
zott, szeletelt almát teszünk, 
rászórunk porcukrot, citrom 
reszelt héját és őrölt fahéjat.

A kikevert tésztát az almára 
öntjük és a sütőben megsütjük. 
Tálalásnál kockákra vágjuk és fa-
héjas porcukorral megszórjuk.

Pistikééknél az iskolában szülői 
értekezlet van. Az elfoglalt szülők 
helyett Pistike nagymamája vesz 
részt rajta. A tanárnő panasz-
kodik Pistikére:

- Az Ön unokája több tantárgy-
ból is kettest fog kapni, matema-
tikából meg is fog bukni.

- És ötöse nem is lesz? - kérdezi 
a nagymama.

- De lesz, magatartásból. Mert 
egyébként aranyos, szófogadó 
kis fiú - mondja a tanárnő.

- Na látja: amire én tanítom 
abból 5-ös, amire pedig önök, 
abból megbukik!

* * *

A nyelvtan tanár kérdezi Mó-
rickát:

- Milyen időben vannak ezek az 
igék: én fázom, te fázol, ő fázik.

Móricka felel:
- Hideg időben.

* * *

Az anyós látogatóba megy a 
vejéhez.

- Meddig marad anyuka? - kér-
dezi a veje.

- Hát fiam, ameddig szívesen 
láttok.

- Jaj, anyuka már a kávét se 
tetszik megvárni?

* * *

Megáll két rendőr egy pékség-
nél. Bemegy az egyik, majd egy 
pár perc múlva kijön. Odaszól a 
társának:

- Ha kitalálod, mennyi kakaós 
csigát vettem, tiéd lehet mind a 
kettő!

16 2021. február 5.

MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORMotoros túraMotoros túraMotoros túra

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. február 11-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Február 5.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „A nagybátyám közlekedési zebra Chicagoban.”

Nyertesünk: Oncsik Zsuzsanna. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!
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