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Híd épülhet a komp 
helyén

minap olvashattuk Herczeg Zsolt, Mezőtúr város Apolgármestere Facebook oldalán az alábbiakat: „Jó hír 
érkezett! A Mezőtúr-Szarvas között létesítendő közúti 

híd bekerült a 2021-2027. közötti időszak megyei terület-
fejlesztési programjába. A fejlesztési szándékot a kormány 
részéről dr. Palkovics László miniszter úr a hétfői szolnoki 
látogatásán szóban is megerősítette a jelenlévők részére. Bízom 
e régi álmunk minél hamarabbi megvalósulásában! Ezért is 
dolgozunk a jövőben. A témáról ma Boldog István országgyűlési 
képviselő úrral is egyeztettem.”

Fentieket erősíteni látszik, hogy Csányi Tamás országgyűlési 
képviselő – Jobbik – 2020. június 11-én módosítást nyújtott be 
Kövér Lászlóhoz, az Országgyűlés elnökéhez a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatához, 
a Mezőtúr-Szarvas közötti közúti híd létrehozásáról, amely 3 
milliárd forintba kerülne, a módosítási javaslat szerint.

A '90-es évek derekán németországi adományból már létesült 
volna egy könnyűszerkezetes híd a Hármas-Körösön a komp 
helyén, de megfelelő technikai és anyagi feltételek híján nem 
tudott megvalósulni.

Szarvasi Szakorvosi Kft. 

Tisztelt Páciensek!
tavalyi év decemberében elfogadott új egészségügyi Atörvény 2021. március 1-től átalakítja a jelenlegi 
rendszert. A folyamat most indul és változásokat hoz 

magával. 
Elsődleges célja az állami és magán betegellátás szét-

választása. Azok az orvosok, akik a kórházban dolgoznak és a 
fix, emelt bér megszerzése céljából az új egészségügyi 
szolgálati jogviszonyt választják, nem tudnak magán te-
vékenységeket is folytatni (mellékállások, magánren-
delések).

Mivel a fent jelzett törvény végrehajtási rendelete még nem 
jelent meg, nem lehet tudni, hogy ezeket a főállás melletti kü-
lön tevékenységeket lehet-e művelni, és ha igen - milyen 
formában.

A Szakorvosi Kft. is bizonyos szinten érintve van, hiszen 
több szakrendelő orvosa a környező kórházakból jár 
rendelni Szarvasra.

A kardiológiai szakrendelés 2021. február 15-től bizony-
talan ideig szünetel.

Dr. Kisházi Julianna főorvosnő egyéni döntése volt, hogy az 
új egészségügyi szolgálati jogviszonyt választja és visszatér az 
orosházi kórházba.

Várhatóan a közeljövőben megjelenő, a teljes törvényi 
feltételek és végrehajtási rendeletek megismerése után nyílik 
lehetőségünk egy új kardiológus szakember szerződtetésére 
kardiológiai - belgyógyászati szakrendelésünkre.

Természetesen az összes többi szakrendelést is hasonlóan 
kezeljük, ahol szükséges új szakembert vonunk be a szak-
ellátásba.

Ugyanakkor értesítjük a lakosságot, hogy az intézetben 
folytatott magántevékenységek továbbra is elérhetőek.

A fejleményekről folyamatosan tájékoztatunk.
Szíves megértésüket kérve, köszönettel

Dr. Kozma Lewellyn Marius György ügyvezető
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Boldog Névnapot!

Február 12-én Lívia, Lídia

Február 13-án Ella, Linda

Február 14-én Bálint, Valentin

Február 15-én Kolos, Georgina

Február 16-án Julianna, Lilla

Február 17-én Donát

Február 18-án Bernadett

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Február 12-én

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

Február 13-án
Borostyán Gyógyszertár

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

Február 14-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Február 15-től 18-ig
Borostyán Gyógyszertár

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

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

Javulás
COVID-19 Szarvas, 2021. február 3.

szarvasi háziorvosok tájékoztatási szerint ezen a héten Ajelentősen javult az ún. Covid helyzet városunkban. Az 
elmúlt egy hétben összesen 11 alkalommal kértek minta-

vételt, amelyből 8 esetben igazolódott be a gyanú.
Nagyon hosszú idő után olyan is előfordult, hogy egyetlen tesztet 

sem kért a háziorvos, mert nem találkozott gyanús esettel.
A védőnők nem tudnak ilyen betegségben szenvedő kisgyer-

mekről és a gyermekorvosik által ezen a héten kért 5 mintából 
eddig egyetlen esetben sem igazolódott a gyanú, vagyis a gyer-
mekek között jelenleg nincs covidos beteg.

Kérdésünkre, hogy elkezdődött-e a legidősebbek védőoltása, azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy minden körzet leadta a kért adatokat, 
értesítették a betegeket, várják, hogy érkezzen az oltóanyag.

A mai ismeretük szerint két szarvasi körzetben 10-10 nyolcvan év 
feletti beteg még ezen a héten megkapja az oltást itt a városban, 
további 12-en pedig a békéscsabai oltóponton kapják meg az oltást.

Ezek a számok annak függvényében változhatnak, hogy mennyi 
oltóanyag érkezik a megyénkbe, illetve az országba.

Szarvas, 2021. február 3.
Petneházi Andrea
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Radnainé Fogarasi Katalin, a 
NÖRI főigazgatója felidézte, 
hogy a 2020-as év a járvány-
helyzet miatt az intézet számára 
is komoly kihívást jelentett.

Noha számos tevékenysé-
güket nem tudták áthelyezni a 
virtuális térbe, a NÖRI az in-
terneten is igyekezett megszó-
lítani az érdeklődőket például 
videosétákkal, Facebook-posz-
tokkal és online megemlékezé-
sekkel.

A főigazgató emlékeztetett 
arra, hogy a NÖRI hat éve or-
szágos rendezvénnyé bővítette 
az emlékhelyek napját, amelyet 
azóta minden májusban más-
más tematika mentén rendez-
nek meg. Idén a nyitórendez-
vénynek Székesfehérvár, az 
Emlékhelyek díj tavalyi nyertese 
ad otthont. A díjra ebben az év-
ben is számos város pályázik: 
Debrecen, Diósgyőr, Eszter-
gom, a mohácsi nemzeti em-
lékhely, Ópusztaszer, Szigetvár 
és Gyula mellett ismét jelent-
kezett Székesfehérvár is - kö-
zölte.

Radnainé Fogarasi Katalin ki-
tért arra is, hogy a nemzeti 
emlékhelyeket a gyerekek szá-
mára meghirdetett Kajla prog-
ramba is igyekeznek bevonni, 
de emlékérméken is feltűnnek 
majd az emlékhelyek.

Szabó István, a Honvédelmi 
Minisztérium honvédelmi ál-
lamtitkára az emlékhelyek hon-
védelmi nevelésben betöltött 
szerepéről tartott előadást.

Mint hangsúlyozta, a hon-
védelmi nevelés nem katonai 
kiképzést jelent, hanem a 
fiatalok fizikai, érzelmi és szel-
lemi felkészítését a haza védel-
mére, minderről a kormány a 
köznevelés, a szakképzés és a 
felsőoktatás keretein belül gon-
doskodik.

A nemzeti emlékhelyek jó 
kiindulópontjai lehetnek a hon-
védelmi nevelésnek, hiszen át-
élhetővé teszik a nemzeti tör-
ténelmet - mutatott rá Szabó 
István, kiemelve a Fiumei úti 
sírkertben tartott, honvédelmi 
katonasírokat bemutató túrát és 

a pákozdi Katonai Emlékpark 
sokszínű programkínálatát.

Deák Krisztina, a Miniszterel-
nökség építészeti és műemlék-
védelmi főosztályának főosz-
tályvezetője előadásában hang-
súlyozta, hogy a nemzeti és 
történeti emlékhelyek a nemzeti 
emlékezet fontos eseménye-
inek állítanak emléket, ezért 
különleges fenntartói szemlélet-
módot igényelnek, még az "átla-
gos" műemlékekhez képest is.

Banálisnak tűnik, de a legfon-
tosabb a folyamatos állagmeg-
óvás, hiszen apró mulasztások 
komoly anyagi kárt okoz-
hatnak, de ami ennél is fon-
tosabb: egyedi történeti emlé-
kek veszhetnek el, amelyeket 
nem helyettesíthet többé sem-
milyen másolat - mutatott rá 
Deák Krisztina.

Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere 
kiemelte: a székesfehérvári 
romkert nemzeti emlékhely a 
nemzet történelmi bölcsője, 
ezért egyszerre morális és jogi 
kötelességet, egyben azonban 
lehetőséget is jelent a város szá-
mára.

A nemzeti emlékhely fejlesz-
tésére vannak elképzelései az 
önkormányzatnak, de még vá-
rat magára a romkert nagy ívű 
fejlesztési programja - jegyezte 
meg.

Az Árpád-ház program kere-
tében azonban már évek óta 
zajlanak nagy értékű infra-
strukturális fejlesztések Székes-
fehérváron, többek között láto-
gatóközpont létesül az emlék-
helyhez, megújul az Aranybulla 
emlékmű, valamint Árpád-ház 
kiállítás is nyílik a városban, a 
Magyarságkutató Intézet, a 
Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Szent István Király Múzeum 
együttműködésében - mondta 
el a polgármester, hozzátéve: a 
koronázóbazilika rekonstruk-
ciójának kérdésével a jövőben 
még foglalkozni kell.

Beszámolója szerint az ön-
kormányzat az egyházmegyét is 
bevonva készít távlati terveket a 
nemzeti emlékhely környe-

zetének rendezésére.

Cser-Palkovics András a beru-
házások mellett kiemelte az em-
lékhelyhez és az Árpád-kori 
Fehérvárhoz kötődő számos 
konferenciát, kutatást, rendez-
vényt, elsősorban a minden év 
augusztusában másfél héten át 
megtartott Királyi napok ese-
ménysorozatot is.

A NÖRI online konferenciáján 
Walton Tamás, a DEDU Kft. 
ügyvezetője a Kajla 2020 prog-
ramról nyújt beszámolót, Detrik 
Attila pedig Emlék a történe-
lemből - emlékérméken az em-
lékhelyek címmel tartott elő-
adást.

MTI

Fotó: nori.gov.hu

A nemzeti és történelmi emlékhelyekről 
rendezett szakmai konferenciát a NÖRI

Második alkalommal - ezúttal online - rendezett 
szakmai konferenciát Magyarország nemzeti és 
történelmi emlékhelyeiről az elmúlt kedden a 

Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) – tájékoztatott az MTI.

Létszám a Kistérségnél

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021-ben 87,5 főt 
tervez foglalkoztatni.

* * *

Üzemeltetési és karbantartási 
szerződés

Szarvason 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a fővárosi 
illetőségű PLH Közvilágítás Kft. látja el a közvilágítási hálózat 
karbantartását. Ez 2698 lámpatestet jelent. Nagy forgalmi csomó-
pont és kijelölt gyalogátkelőhely esetében 72 óra a kötelező 
elhárítási idő.

Országos közutak átkelési szakaszain az egyedi hibák, valamint 3 
vagy több egymás melletti lámpatest egyedi hibájánál a kötelező idő 
5 nap.

Szintén 5 nap a kötelező ellátási idő egyedi helyeken fellépő 
egyedi hiba, lakossági bejelentés egyedi lámpatest hibák esetében.

* * *

Letéti szerződés

Megszületett a határozatlan ideig hatályban lévő letéti szerződés a 
Szarvasi Agrár Zrt. és Szarvas Város Önkormányzata között a 3 db 
Ruzicskay festmény – Tessedik és a talajjavítás, Meszezés, Digózás – 
a Ruzicskay Alkotóházban történő elhelyezésére és kiállítására. A 
képek becsült értéke darabonként százezer forint.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM
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Vajgely Zoltán mezőőr napi általános ellenőrzései során rendben 
találta Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornya 
sor és Kenderfölek zártkerjeit. Ezzel együtt rendet jelentett a II. 
külkerület, Kenderföldek, Nyúlzug, Maczó-zug, Szappanos-zug 
földútjainak újraellenőrzéséről is. Közterület felügyelővel közösen 
szolgálatban intézkedett a Vajda Péter és Kossuth utca szakaszán az 
ott szabálytalankodók ellenőrzése céljából.

Janecskó János mezőőr a II. külkerületben egy kóbor eb kapcsán 
tette bejelentést a hatósági osztályra. Folyamatos általános 
ellenőrzést végzett a II. és III. külkerületekben. Illegális sze-
métlerakást észlelt a III. külkerületben. A szemetet a KOMÉP 
elszállította. Vajgely Zoltánnal azonos ellenőrzés végzett a Vajda és 
Kossuth utcai szakaszokon.

Bracsok István mezőőr napi köztisztasági ellenőrző tevékeny-
séget végzett a Tanya IV., Tanya V., Tanya III, Tanya VI. és Tanya 
VII. külkerületekben. A Tanya III-ban, Tanya IV-ben, Tanya V-ben, 
Tanya VII-ben naponta ellenőrizte a termőföldeket, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő közutat. Sárfelhordás miatt 
felszólítást tett a Tanya V-ben az út tisztántartására. Illegális 
szarvasmarha legeltetést észlelt a Tanya IV-ben, ezt jelezte a 
hatósági osztály felé. Egy-egy közös szolgálatot látott el a Városi 
Rendőrkapitánysággal és a közterület felügyelettel.

Fórizs Péter közterület felügyelő jelentette, hogy az Alkotmány 
utcán a tulajdonos újra engedélyt kapott építési-bontási hulladék 
ideiglenes tárolására. Ezzel szemben a Bem utcán, a Hársfa utcában 
és a Strand utcán újbóli írásbeli felszólítást tett az építési-bontási 
hulladék ott tárolásának engedélynélkülisége kapcsán. A Petőfi 
utca Szabadság – Jókai közti szakaszán, valamint a Vajda Szabadság 
– Vasút szakaszán az 5,5 tonnás súlykorlátozó tábla betartását 
ellenőrizte. Egy alkalommal feljelentést tett a Rendőrkapitányságon 
a tapasztalt szabálytalanság miatt. Napi rendszerességgel ellenőrizte 
a „Megállni tilos!” tábla betartását. Fokozott ellenőrzést végzett a 
Vasút – Mátyás király utca sarkán az illegális szemét kihelyezésére 
vonatkozóan. Nem talált illegális horgászati tevékenységet a Kacsa-
tó, a szabadstrand, a Ciprus partszakasz és a Történelmi Or-
szágközép esetében. Ezeken a helyeken ellenőrzéseit napi 
rendszerességgel tartotta.

Közterület felügyeleti 
intézkedések

özterület felügyelőink és mezőőreink napról Knapra beszámolna feletteseiknek napi munká-
jukról. Ezúttal a január 25-től 29-ig tartó időszak 

intézkedéseiből válogattunk.

Őrizzék meg az igazolásokat
ebruár közepéig mindenkinek meg kell kapnia a Ftavalyi jövedelme és esetleges önkéntes pénztári, 
nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosítási 

befizetései után a munkáltatói, kifizetői és pénztári 
igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az szja-bevallási 
tervezet és érvényesíthető az adó-visszatérítés.

A munkáltatók, kifizetők úgynevezett összesített igazolást állítanak 
ki a dolgozóiknak, a tavalyi kifizetésekről, juttatásokról (M30-as 
igazolás), valamint – ha volt ilyen – a kedvezményre és ren-
delkezésre jogosító összegekről. Az összesített igazolást idén február 
1-jéig, a kedvezményekre, rendelkezésekre jogosító igazolást pedig 
február 15-ig kell mindenkinek megkapnia.

A dokumentumokat meg kell őrizni, mert március 15-e után, 
amikortól már megtekinthető lesz a NAV által elkészített adóbevallási 
tervezet, ezek alapján egyeztethetőek az adatok, illetve érvé-
nyesíthető az adó-visszatérítés.

Az igazolásokat legalább az elévülési idő lejártáig szükséges 
megőrizni.

A NAV eSZJA oldalán már minden szja-bevallási információ 
elérhető, emellett a NAV folyamatosan közzéteszi az aktuális 
tudnivalókat a bevallási tervezettel kapcsolatos határidőket és 
teendőket.

Jegyinák Attila, NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Újra adómentes a pálinkafőzés
dén több szempontból is változtak a pálinkafőzés Iszabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte 
alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig 

adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek 
egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két eddig 
is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy 
bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző személyes fogyasztásra 
maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter 
űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat. Újdonság idén, hogy a 
magánfőzés adómentessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter – 
nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a ma-
gánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, vagy ki-
zárólag adóraktár részére értékesíthető.

Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is. Mostantól a 
magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell 
elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár papíron. Meg kell 
adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét, a főzni tervezett 
pálinka mennyiségét literben és nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés 
feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-
származási igazolást készít, amit elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de adatai 
megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés 
megszerzését, valamint a változásokat 15 napon belül kell beje-
lenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az 
ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság munkatársai végzik. 
Valótlan adatok megadása, vagy a főzés bejelentésének hiánya miatt 
a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot le is 
foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bérfő-
zetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót fizetnie, 
az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt 
mennyiségre az adó hektoliterenként 333 385 forint. Az 50 literes 
mennyiség alatt 43 hektoliterfok alkoholterméket kell érteni, amely 
például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak 
feleltethető meg.

Jjövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól magán-
főzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás igazolása, a 
kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az adóraktári 
nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent kivételt.

Jegyinák Attila, NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Az Orosházi út felújítására 
pályáznak

A Magyar Közút Zrt. a napokban nyújtotta be az Orosházi út 
siratói bekötőúttól az M44 felüljáróig tartó szakasza felújítására 
vonatkozó pályázatát. A pályázat összeállításához Klimaj Attila 
útreferens nyújtott szakmai segítséget a Magyar Közút Zrt. Békés 
Megyei Igazgatósága Fejlesztési és Felújítási Osztályának.

* * *

Dankó László tájékoztatója

Dankó László, a Kontroll-Centrum Kft. ügyvezetője arról 
tájékoztatta dr. Melis János címzetes főjegyzőt, hogy 2021. február 
25-ig járhatóvá teszik a Décsi-Malomzugi-csatorna iszapkotrásánál 
fölös zaggyal és sárral borított önkormányzati utat.
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Bálinttól 
Valentinig

álint naphoz már az ókortól Bkezdve számos legenda és ha-
gyomány fűződik. Emellett gaz-

dag a hazai néphagyományok egész 
sora is. Napjainkban pedig eljutottunk 
a világszerte elterjedt Valentin Napig, a 
Szerelmesek Napjáig. Alábbiakban e-
zen hagyományokból adunk röpke 
összefoglalót.

Szent Valentinus a Kr. u. 3. században élt 
vértanú. II. Claudius Gothicus császár ke-
resztényüldözése idején elfogtak Rómá-
ban egy Valentinus nevű áldozópapot. A 
pap a császár előtt mély meggyőződéssel 
és ékesszólással fejtegette a keresztény 
vallás igazságait. Másnap a császár a fogoly 
őrzésével egy Asterus nevű főtisztet bízott 
meg, aki Valentinus elé vezette tízéves vak 
kislányát, hogy mutassa meg rajta Jézus 
Krisztus hatalmát. A szent a leány fejére 
tette a kezét, majd imádkozni kezdett. Mire 
befejezte imáját, a kislány tökéletesen lá-
tott. Asterus a nyilvánvaló csoda hatására 
egész háza népével megtért. Claudius 
mindannyiukat elfogatta és kivégeztette.

Az ókori Interamna – ma Terni – városa 
csodálatos gyógyításairól híres püspöke. 
Egy nap arra kérte Valentinust a Rómában 
élt bölcs, Kratón, hogy gyógyítsa meg évek 
óta súlyos bénulásban szenvedő fiát, Kar-
mónt. Valentinus Rómába ment, s miután 
megnézte a fiút, kijelentette: a gyógyításért 

nem kér mást, hogy Kratón higgyen a 
Jézus Krisztusban. A bölcs, bár meg-
döbbent, ráállt az egyezségre. Valentinus 
ekkor imádkozni kezdett a fiúért. Éjféltájt a 
szoba hatalmas fényességbe borult, s a 
kisfiú, aki évek óta csak nyögni, jajgatni 
tudott, együtt énekelt a püspökkel, azaz 
meggyógyult. Kratón az események 
hatására megtért egész háza népével e-
gyütt. Az isteni csoda hírére Rómában 
sorra tértek át a kereszténységre. Ez na-
gyon felbőszítette a város kormányzóját, 
Placidust. Valentinust elfogatta, kegyet-
lenül megkínoztatta, majd kivégeztette.

Mivel a két legenda hasonló történeten 
alapul, nem kizárható, hogy a történetek 
hőse azonos személy volt.

Most pedig nézzük Bálint nap népha-
gyományait.

A Bálint napi időjárásból a várható 
termésre jósoltak. Hideg, száraz idő esetén 
jó termést reméltek. Facsemetét is szívesen 
ültettek Bálint napokor abban bízva, hogy 
akkor hamarabb erősödik meg.

Balmazújvárosban és Debrecenben úgy 
tartják,  hogy e napon választanak párt a 
verebek. A Borsod megyei Hangonyban 
úgy vélték, ha ezen a napon a vadga-
lambok visszatérnek, azzal a közelgő 
tavaszt jelzik. A Csongrád-Csanád megyei 
Mindszenten a madarak etetése volt a 
szokás, magokat, aszalt gyümölcsöt szór-
tak nekik.

Bálint napnak a szentek kapcsán fontos 
gyógyító szerepe volt a népi gyógyításban. 
A nyakban hordott Bálint-kereszt megvéd 
a nyavalyatöréssel és más betegségekkel 
szemben. Sok helyen, ahol Bálintnak 

szentelt templom állt, kialakult a Bálint 
napi rituális fürdés szokása, a rontások 
elleni híre végett. A védelem egész évre 
szólt.

Hőgyészen a kőművesek Bálint napon 
misére mentek, s azért imádkoztak, hogy a 
szent védje meg őket a szédüléstől. Bálint 
egyben az epilepsziások védőszentje is.

* * *

Végül a sokféle ma divatos magyará-
zatból nézzük meg, hogy alakult ki a 
Valentine Day, a Szerelmesek Napja.

Ez egy angol párválasztó népszokásból 
alakult ki. A szokás eredete tisztázatlan, az 
biztos, hogy angol területen is élt a ma-
darak Bálint napi visszatérését jelző ha-
gyomány, a madarak nászának megün-
neplése. A középkori angol falvakban 
sorsoltak a fiatalok. Mindenki kihúzott 
magának egy Valentine-t, akit ismeretlenül 
meg kellett ajándékozni.

A népszokás évtizedekkel ezelőtt újjá-
éledt, a szerelmesek névtelenül küldenek 
egymásnak képeslapot – Valentine card -, 
legújabban hirdetésekben, SMS-ben és a 
Messengeren is megtalálják egymást.

Hazánkban a Valentin Nap szokása 1990 
után terjedt el, a virág- és ajándékboltosok 
legnagyobb örömére. Az üzletek kirakatai 
már Valentin Napot megelőzően meg-
telnek piros szívecskéket ábrázoló édes-
ségekkel és ajándéktárgyakkal.

Forrás: Csízió –
Jeles napok, ünnepi szokások

Nyitva tartási idő változás!
ovábbra is érvényben van, hogy a korlátozó rendelkezéseket Tbetartva a könyvtár helyiségeiben nem tartózkodhatnak 
látogatók. A könyvtár bejárata előtt lehet átvenni az e-mailen, 

telefonon előre megrendelt könyvcsomagokat, illetve a kiköl-
csönzött könyvek visszahozatalára is itt van lehetőség. Érkezésüket 
kérjük, csengetéssel jelezzék! (Bejárattól jobbra, a postaláda fölött.)

Szolgáltatásunkat a közismert higiéniai előírások betartása mellett 
vehetik igénybe (fertőtlenítés, maszk, 1,5 méteres távolságtartás). A 
visszahozott könyvek felületét fertőtlenítjük és – a szakmai 
javaslatok figyelembevételével – 72 órára „karanténba” helyezzük, 
azaz várakoztatjuk, mielőtt új olvasóhoz kerülhetnek. Ezek ismételt 
kölcsönzése 5 nap után lehetséges.

Nyitva tartásunk: H-K-Cs-P 8-16 óráig, szerdán 8-18 óráig
Továbbra is biztosítjuk a könyvkiszállítás lehetőségét azoknak az 

olvasóinknak, akik nem tudják könyvtárunkat felkeresni. Kérjük, 
mindenképp jelezzék ilyen igényüket!

 A kölcsönözhető könyvekről könyvtárunk honlapján 
http://szarvasikonyvtar.hu/ elérhető OPAC katalóguson keresztül 
tudnak tájékozódni, itt lehetőség van a kölcsönözni kívánt könyvek 
félretételére vagy előjegyzésére. Az alábbi videó segítséget nyújt a 
katalógusunk használatához: https://youtu.be/YPS4cd_APGU

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

A könyvtár új könyveiről az alábbi linken tájékozódhatnak:
https://moly.hu/tagok/szarvasi_varosi_konyvtar/polcok
További információkért kérjük, keressék könyvtárosainkat!
Elérhetőségeink: telefon: 66/312-745, e-mail: szarvasikonyvtar@

gmail.com.
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Közérdekű közlemény
Szarvasi Szakorvosi Kft. egy közérdekű köz-Aleményben szeretné tájékoztatni Szarvas város la-
kosságát az új pszichiáter orvos munkába állá-

sáról.

Örömmel értesítem a Tisztelt Szarvasi Lakosságot, hogy Dr. 
Szlávik Győző, a gyulai megyei pszichiátriai osztály részlegvezető 
főorvosa nem fogadta el a számára felajánlott új egészségügyi 
jogállási törvény feltételeit és rendelő intézetünkben fog dolgozni 
egyelőre minden pénteken 8-14 óra között.

Első rendelési nap: március 5.
Bejelentkezés minden nap a pszichiátriai szakrendelő 66/514-

314-as telefonszámán.
Fogadják bizalommal a főorvos urat. Hasonló módon igyekszünk 

rövid időn belül a kardiológiai ellátást is megnyugtatóan rendezni.

Dr. Kozma Lewellyn Marius György ügyvezető
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Tragédia Nagyrévnél

Összeütközött egy menetrend szerint közlekedő autóbusz és egy 
személygépkocsi február 4-én délután Cibakháza és Nagyrév 
között. A kunszentmártoni hivatásos és a tiszaföldvári önkormány-
zati tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az egységek a személy-
autóban lévő két eszméletlen embert feszítővágó berendezés és 
romhenger segítségével szabadították ki és átadták a mentőknek, 
akik már csak a halál beálltát tudták megállapítani mindkettőjük 
esetében. A busz utasaihoz mentők érkeztek.

* * *

Kisteherautó égett
Kisteherautó gyulladt ki február 3-án este Gyomaendrődön, a 

Toldi Miklós utcában. Az esethez riasztott helyi önkormányzati 
tűzoltók kiérkezésekor, a jármű már teljes terjedelmében égett. A 
tűzoltók vízsugárral a tüzet eloltották, majd a felhevült fémrészeket 
visszahűtötték. A tűz környezetére nem terjedt át, személyi sérülés 
nem történt.

* * *

Őrizetbe vették a késelőt

Ecsegfalván, 2021. február 5-én este egyikük házában együtt 
italozott két férfi. Szóváltás alakult ki közöttük, majd a vita 
tettlegességig fajult, az idősebb férfi egy késsel nyakon szúrta 
vendégét. A mentők a sérültet súlyos, életveszélyes állapotban 
vitték kórházba. A 47 éves házigazdát a rendőrök előállították és a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés 
bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe 
vette.

* * *

Régi módszer, újabb károsult
 „Unokázós” csalók próbáltak a napokban pénzhez jutni Békés 

megyében. Volt, aki ráismert a trükkre és nem fizetett, de volt, aki 
több százezer forintot küldött el.

Csalók hívtak fel vezetékes telefonjukon időseket Békés 
megyében azért, hogy pénzt szerezzenek. A már jól ismert módon a 
hívott fél rokonaként mutatkoztak be és sérülésre, balesetre 
hivatkozva pénzt kértek tőlük. Egy gyulai nőnek 2021. február 3-án 
mondta azt egy ismeretlen telefonáló, hogy az unokája, és 
megsérült, ezért sürgősen pénzre van szüksége. A felhívott nő 
ráismert a módszerre, amelyről több bűnmegelőzési témájú 
felhívás, valamint kisfilm is készült, ezért nem fizetett. Egy újkígyósi 
nő azonban 2021. február 1-jén négyszázezer forintot küldött egy 
idegennek, mert aki felhívta, a fiának adta ki magát és azt mondta, 
hogy balesetezett Angliában.

A rendőrség kéri, hogy ha valaki családtagként mutatkozik be a 
telefonban és sürgősen pénzt kér, szakítsák meg a vonalat! Hívják fel 
a rokonukat azon a telefonszámon, amelyiken máskor is beszélni 
szoktak és győződjenek meg arról, hogy tényleg bajba került-e! 
Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót és ne adjanak át pénzt, 
ékszereket, egyéb dolgokat, idegen számlaszámra, névre ne 
utaljanak, küldjenek pénzt! Ha rendőri intézkedésre, segítségre van 
szükségük, a nap 24 órájában ingyenesen hívható 112-es 
telefonszámon tudnak bejelentést tenni.

* * *

Elfogás
A Szarvasi Rendőrkapitányság 2021. február 2-án őrizetbe vett egy 

gyomaendrődi nőt. A 34 éves nőt a Szolnoki Törvényszék lopás 
miatt körözte, a rendőrök a lakásán fogták el.

* * *

Odaadta a motorját
Járművezetés tiltott átengedésének vétsége miatt a Szarvasi Járási 

Ügyészség vádirata alapján 1 év 6 hónap időtartamra próbára 
bocsátott a Szarvasi Járásbíróság egy 36 éves büntetlen előéletű 
gyomaendrődi férfit. A férfi és egy munkatársa 2020. május 10-én a 
délelőtti órákban Gyomaendrődön, az egyik sörözőben nagyobb 
mennyiségű szeszes italt fogyasztottak közösen, melynek hatására 
mindketten ittas állapotba kerültek. Italozás közben elfogyott a 
cigarettájuk, a munkatárs otthonról akart hozni, ezért kölcsönkérte a 
terhelttől a tulajdonát képező segédmotoros kerékpárt. Bár a terhelt 
tudomással bírt arról, hogy a társaságában lévő személy szeszes italt 
fogyasztott, ennek ellenére a segédmotoros kerékpárját odaadta 
neki. A munkatárs egyébként nemcsak ittasan vezetett, de a jármű-
vezetéstől végleges hatályú eltiltás hatálya alatt is állt, az ő 
büntetőjogi felelősségéről a bíróság külön eljárásban dönt.

* * *

Szarvason lopás gyanúja miatt 
történt rendőri intézkedés

Szarvason, a Béke lakótelepen 2021. február 1-jén 6 óra körül 
ellopták egy férfi táskáját. A táska a kerékpárja kosarában volt. A 
biciklit egy rövid időre letámasztotta és őrizetlenül hagyta, ekkor 
történt a bűncselekmény. A táskában benne voltak az iratai, a 
pénztárcája több tízezer forinttal, valamint a bankkártyája és a 
mobiltelefonja. Miután bejelentést tett a történtekről, a rendőrj-
árőrök rövid időn belül a szarvasi vasútállomáson elfogták a lopás 
gyanúsítottját. A 26 éves örménykúti férfi ellen, akinél megtalálták a 
lopott dolgok egy részét, a Szarvasi Rendőrkapitányság bünte-
tőeljárást indított.

* * *

Hókotrónak ütközött
A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. február 

1-jén egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Szarvas külterületén 6 óra 45 perc 
körül egy személyautóval közlekedő férfi nekiütközött egy 
tehergépkocsinak. A mentők a férfit súlyos sérüléssel vitték 
kórházba.
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Tanulmány értékű, alapos válasz

A Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
működéséről

Babák Mihály polgármester a napokban kért 
tájékoztatást a Szarvasi Szakorvosi Kft. műkö-
déséről, a kardiológiai szakrendeléssel kapcsolatos 

lakossági bejelentések kapcsán. Alábbiakban dr. Kozma 
György ügyvezető igazgató válaszát teljes terjedelmében 
adjuk közre.

Tisztelt 
Polgármester Úr!

Köszönöm, hogy vállalja a 
Szarvasi Szakorvosi Eü. Szolg 
Kft., mint magán fenntartású e-
gészségügyi közszolgáltató 
szervezet érdekérvényesítését 
annak érdekében, hogy ne ke-
letkezzen ellátási hiány a mű-
ködésünk ellehetetlenülése kö-
vetkeztében. A tavalyi év de-
cemberében elfogadott új e-
gészségügyi törvény 2021. már-
cius 1-től átalakítja a jelenlegi 
rendszert. A folyamat most in-
dul és változásokat hoz magá-
val. Elsődleges célja az állami és 
magán betegellátás szétvá-
lasztása. 

A vonatkozó kormányren-
delet megerősítette, hogy a 
szolgálati jogviszonyra vonat-
kozó szabályok nem érintik a 
Szakorvosi Kft-t, mint szer-
vezetet, az ott dolgozó orvo-
sokat és szakdolgozókat sem, 
értve ezen a bérezést és a kö-
telezettségeket is. 

Mindenekelőtt ismertetem 
Önnel a Szarvasi Szakorvosi Eü. 
Szolg. Kit jelenlegi speciális 
státuszát, helyzetét. A Szak-
orvosi Kft. 100%-ban magántu-
lajdonú társaságként működik 
és végez közfinanszírozott 
ellátást. Területi ellátási köte-
lezettséggel felelünk a Szarvasi 
járás lakosainak szakorvosi já-
róbeteg ellátásáért, krónikus 
fekvőbeteg és felnőtt intézeti 
hospice-palliatív ellátásáért. 
Természetesen a megalakulás 
első napjától rendelkezik a 
szervezetünk OEP/NEAK szer-
ződéssel a közfinanszírozott el-
látás biztosítására. A legna-
gyobb tisztelettel felhívom az 
Ön figyelmét arra, hogy a Szar-
vasi Szakorvosi Kit által üzemel-
tetett szakrendelő és fekvő-
beteg részleg (Ápolási — Hos-
pice Intézet) nem állami (kis)
kórház! A 2012. évi egész-
ségügyi államosítási törvény al-
kalmazása után a Szakorvosi 

Kft. által használt ingatlanok és 
egyes műszerek, berendezések 
átkerültek Szarvas Város Ön-
kormányzatától az állami szerv-
hez (ÁEEK - ami azóta már nem 
is létezik). A szakellátási te-
vékenység üzemeltetője és egy-
ben fenntartója egy vállalkozás, 
amely szabadon gazdálkodik - a 
törvények betartásával — az 
OEP/NEAK finanszírozással. 

Információm szerint orszá-
gosan 126 ilyen fenntartású 
szakellátó működik, míg Békés 
megyében öt hasonló szolgál-
tató van. A Dr. Burján Katalin 
(egy szakmás szemészet) és Dr. 
Hegyi Ibolya (egy szakmás fül-
orr-gégészeti szakrendelés) 
Mezőberényben, továbbá a Vis 
Medica Kft. által működtetett 
szakrendelő Mezőkovácsházán, 
és a Szarvas Város Önkormány-
zata Egyesített Gyógyító - Meg-
előző Intézetének funkcionális 
privatizációjával 2005. évben 
létrejött Szarvasi Tüdőgyógyász 
és Szarvasi Szakorvosi KI A két 
szarvasi szervezet között két 
alapvető különbség van. A 
Tüdőgyógyász Kft. saját tulaj-
donú ingatlant használ, a Szak-
orvos i  Kf t .  ped ig  á l l ami 
tulajdonú ingatlanban műkö-
dik, amellyel kapcsolatban 
2012. óta még mindig nincs 
vagyonkezelői szerződése a 
tulajdoni jogokat gyakorló ál-
lami szervezettel. A Tüdő-
gyógyász Kft.-ben a tulajdonos 
szakorvos mellett egy közre-
működő látja el a szaktevé-
kenységet, míg a Szakorvosi Kft. 
a szerteágazó tevékenysége 
miatt lényegesen több közre-
működő orvossal dolgozik. 
Összefoglalva ezek a vállal-
kozások összességében a vállal-
kozói formában működő házi-
orvosokhoz hasonlítanak leg-
inkább, de nem az alapel-
látásban, hanem a szakel-
látásban nyújtanak szolgáltatást. 

Az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló törvény el-
lehetetleníti a jól felépített, 
kielégítően széles spektrumú, 
lakosságközeli járóbeteg ellátási 

rendszert a Szarvasi járásban, 
amit 2005-ben hoztunk létre és 
eddig jól működött, sokszor 
ellenszélben is. Azok az or-
vosok, akik a kórházban dol-
goznak és a fix, emelt bér meg-
szerzése céljából az új egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyt 
választják, nem tudnak magán 
tevékenységeket is folytatni 
(mellékállások, magánrende-
lések). Mivel a fent jelzett 
törvény végrehajtási rendelete 
még nem jelent meg, nem lehet 
tudni, hogy ezeket a főállás 
melletti külön tevékenységeket 
lehet-e művelni, és ha igen - 
milyen formában. 

Az alábbi kérdéseink fogal-
mazódtak meg eddig:

1. Elsősorban azt szeretnénk 
tudni, mi a kormányzat stra-
tégiai elképzelése és az önkor-
mányzatok célja az ilyen for-
mában működő ellátókról? Mi-
lyen módon tervezik a további 
működésüket? Tervben van-e 
az állami ellátásba történő integ-
rálásuk? Amennyiben igen, ak-
kor milyen módon vezényelnék 
le az átszervezést? Mely szerve-
zettel lehet ez ügyben egyez-
tetéseket kezdeményezni a 
jövőben életbelépő működési 
körülményekről.

2. Tudjuk, a nálunk dolgozó 
szakorvosokat nem illeti meg az 
új orvos bér, mert az intézmény 
fenntartója egy magán cég. A 
szektorsemlegesség elvét kel-
lene alkalmazni valamennyi 
közfinanszírozott ellátó eseté-
ben, hiszen ha a kimeneti el-
várások ugyanazok, akkor a be-
meneti feltételeknek is egye-
zőnek kellene lenni, annak 
érdekében, hogy az ellátott 
lakosság ne legyen hátrányo-
sabb helyzetben csupán azért, 
mert nem az állam az intézmény 
fenntartója. Az a tény, hogy az 
itt dolgozó orvosok nem jogo-
sultak a bejelentett béreme-
lésre, jelentős hátrányba hozza 
a Szakorvosi Kft.-t, hiszen a 
meglevő - főállású - orvosaink 
nem kívánnak a korábbi díja-
zásért nálunk dolgozni, más 
olyan intézményben fognak 
munkát vállalni, ahol megkap-
hatják az emelt bért. Akikre 
valószínűleg számíthatunk a 
jövőben is, az a nyugdíj mellett 
dolgozó orvosok köre, hiszen itt 
tevékenykedve nem kell le-

mondaniuk a nyugdíjukról, ha 
dolgozni kívánnak. Nyilván a 70 
évhez közeli életkorú szakor-
vosokkal nem tudunk hosszú 
távon tervezni. A harmadik 
csoport azon orvosok köre, 
akik alkalmazottként valamely 
környékbeli kórházban dol-
goznak és közreműködőként 
gyakorolják a szakmájukat a 
Szakorvosi Kft. egy-egy kisebb 
(heti 5-10-15 órás) szakren-
delésén, pl. urológia, érse-
bészet, neurológia, speciális 
ultrahang diagnosztika, stb. E-
zek a szakmák ekkora kapa-
citással képesek ellátni a járás 
lakosságának igényeit és hely-
ben biztosítják a széles szol-
gáltatási palettát. Várhatóan ez a 
szakorvos csoport vissza fog 
vonulni a közreműködéstől, 
részben azért, mert nem kap 
engedélyt a munkáltatójától a 
máshol való munkavégzésre. 
Arra is utalnak jelzések tőlük, 
hogy a foglalkoztatójuk tiltása 
nélkül, önként fognak dönteni 
az itt végzett tevékenységük 
beszüntetéséről, mert a korábbi 
díjazással elégedetlenek, válto-
zatlan finanszírozás mellett a 
díjuk emelésére nincs módja a 
Szakorvosi Kft-nek. Hogyan 
biztosítható a szerződésben vál-
lalt feladatunk, a lakosság el-
látása, ha szakorvosok nélkül 
ellehetetlenül vagy jelentősen 
szűkül a szakorvosi járóbeteg 
ellátó szolgáltatás a szarvasi 
járásban? Hol és mennyi vára-
kozást és utazást követően kap-
hatnak majd ellátást azok a 
lakosok, akiknek ily módon 
megszűnhet az ellátása hely-
ben? Számolt-e a jogalkotó 
ennek a lakossági körnek az 
ellátásának a biztosításával, és 
miként kívánják megoldani az 
esetlegesen előálló szolgáltató 
kiesést?

3. Várható-e a finanszírozás 
pont - forint értékének emelése 
vagy a finanszírozás új ala-
pokon történő átalakítása kö-
vetkeztében történő jelentős 
növelése, vagy továbbra is kü-
lön soron érkezik a béreme-
lések fedezete az állami, önkor-
mányzati és egyházi fenntartású 
szolgáltatókhoz? A finanszí-
rozási kormányrendelet 2020. 
december 29-i módosításában 
megjelenő fix finanszírozási 
összeg nem hozza érezhetően 
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jobb helyzetbe szervezetünket.

4. Jelenleg a teljesítmény 
finanszírozásunk mértéke u-
gyanaz, mint bármely intéz-
ményé, tehát a szükséges mér-
tékű orvos béremelés, közre-
működői jövedelem növelés - 
többletforrás hiányában - meg-
oldhatatlan. Ugyancsak nehéz 
feladat a szakdolgozók mege-
melt bérének kigazdálkodása, 
hiszen az állami , önkor-
mányzati és egyházi fenntartású 
intézményekhez erre a célra 
eljuttatott, külön soron szereplő 
finanszírozás egyetlen alka-
lommal sem ért el a nálunk 
foglalkoztatott szakdolgo-
zókhoz. Az eddigi szakdolgozói 
béremeléseket szervezetünk 
igyekezett kigazdálkodni, hogy 
a szakembereinket meg tudjuk 
tartani. Látható, hogy több-
szörösen hátrányos megkülön-
böztetések között szolgáltatjuk 
a közfinanszírozott ellátást a 
lakosságnak. További hátrány 
számunkra a különböző pá-
lyázatokon való részvételünk 
ellehetetlenülése, hiszen sem az 
állami tulajdonú egészségügyi 
intézményeknek kiírt pályá-
zatokon, sem pedig a vál-
lalkozások részére meghirdetett 
forrásokhoz nem tudunk pá-
lyázni, jellemzően azért, mert a 
bevételeink túlnyomó része 
állami finanszírozás.

5. A 2003. évi LXXXIV. törvény 
az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről 
szóló törvény 5.§ (5) bekezdése 
szerint az egészségügyi dolgozó 
által ledolgozott óra egy naptári 
héten 6 havi átlagban nem 
haladhatja meg a heti 60 órát, 
továbbá az egészségügyi tevé-
kenység együttes időtartama 
egy naptári napon a 12 órát 
akkor sem haladhatja meg, ha 
az egészségügyi tevékenység 
végzésére párhuzamosan több, 
vagy több fajta jogviszony 
keretében kerül sor. Ezen az 
előíráson kívánnak-e lazítani 
annak érdekében, hogy az 
ellátási hiányok csökkenjenek? 
Jelenleg az a kormányzati cél, 
hogy az orvos ne dolgozzon 

többet, mint heti 60 óra, ne 
zsákmányolja ki önmagát, vi-
szont ez idő alatt keressen a 
tanulmányainak és felelőssé-
gének megfelelően.

Azért ismertetem Önnel is a 
jelenlegi helyzetünket, nehéz-
ségeinket, hogy láthatóvá te-
gyem az ellentmondást a stá-
tuszunk, megítélésünk és a 
tevékenységünk között. Azért 
részleteztem a levelemben a 
fokozódó működési nehézsé-
geinket, jövőbeni működésünk 
bizonytalanságát, hogy meg-
nyugtató megoldást találjunk a 
Szarvasi járás lakosságának 
járóbeteg és intézeti ápolási és 
hospice-palliativ ellátásának to-
vábbi fenntartására. Összefog-
lalva ismertetem a jelenlegi 
helyzetünk előnyeit és hátrá-
nyait.

Hátrányok, megoldandó fela-
datok:

1. Nincs vagyonkezelői szer-
ződésünk az állami ingatla-
nokra, vagyontárgyakra.

2. Tervezett fejlesztések 
(ingatlan, gép, műszer) marad-
nak el , pl. gasztroenterológia, 
egy napos sebészet, nape-
lemek.

3. Nincs meg az állami szfé-
rára jellemző bérfejlesztések 
fedezete.

4. Nem pályázhatunk állami 
és uniós forrásokra a „kakukk-
tojás” helyzetünk miatt (nem 
állami fenntartású szervezet 
vagyunk, de olyan for profit 
szervezetként működünk, a-
mely állami finanszírozásból 
szerzi a bevételétnek jelentős 
részét).

5. A Szarvasi Szakorvosi Kft. 
tulajdonosi összetétele nagyon 
heterogén, hét különböző korú 
és szemléletű tulajdonos bir-
tokolja a céget. Közülük öt 
orvos, akik közül 3 nyugdíjas, 
és két örökös családtag, akik-
nek egy irányba kellene gon-
dolkodni. 

6. A háziorvosoknak is ugyan-
úgy emelik a bérét, mint a 
kórházi orvosoknak.

7. Csökkenő lakosság- és 
betegszám jellemzi az ellátási 
területünket. Kevés azoknak a 
jól fizető cégeknek a száma, 
amelyek cafetéria elemként ma-
gán egészségügyi biztosítást 
kínálnak az alkalmazottaiknak, 
illetve igen szűk az a réteg, 
amely fizetőképessége okán 
rendszeresen tud magán ellátást 
igénybe venni.

8. Az eddigieken túl nagyon 
hátrányosan hat a KATA adó-
nem esetében bevezetett jöve-
delemkorlát, és az a felett meg-
fizetendő 40%-os büntető adó, 
hiszen a legtöbb orvos KATA-s 
közreműködő az intézetben. 

Előnyök:

1. A vállakozói rugalmasság.

2. Nem vonatkozik az itt 
dolgozókra az átvezényelhető-
ség, a kirendelés, szabadság 
egyeztetés kötelezettsége.

3. Megengedett a magán 
tevékenységek folytatása az 
intézeti rendelőkben és esz-
közökkel.

4. Lakosságközeli ellátás nyúj-
tása összefogva valamilyen for-
mában a kialakulóban levő 
háziorvosi praxisközösségek-
kel. Ha beolvasztanának ben-
nünket a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház szervezetébe, 
nincs garancia arra, hogy a 
helyben elérhető szakellátás 
megmarad Szarvason.

5. Szabad orvos választás. 

A fentieket elemezve kiderül a 
követendő stratégiánk:

- Költség racionalizálás, át-
szervezés, amely munkahelyek 
megszűnésével jár.

- Létszámstop, a nyugdíjba 
vonuló munkatársak helyett 
nincs új felvétel, elmarad a 
„kötelező” béremelés. 

- az OEP/NEAK finanszírozás 
TVK+degresszió feletti részére 
magán tevékenységek folyta-
tása, kiterjesztése.

- Az Ápolási Intézet bete-
geinek pénzbeni hozzájáru-
lásának emelése.

- Minimális fejlesztési lehető-
ségek, főleg karbantartás, az 
eszközök működőképessé-
gének megőrzése.

- NHP Hajrá hitel felvétele - 
hosszú távra történő eladósodás 
kockázata fenyeget ezzel.

- A kórházakból kiábrándult 
szakemberek közül minél több 
orvost ide csábítani a Szakor-
vosi Kft-hez, pl. a kardiológiára. 
Sok olyan kórházi szakorvos 
van, aki már nem akar ügyelni, 

nem szeretné, hogy csapdába 
csalják őket a hálapénzzel és 
börtönbe kerüljön, több sza-
badságot szeretne magának, 
szereti a betegeket és akar is 
dolgozni, illetve tudja, hogy az 
állami ellátás soha nem nyújthat 
olyan szolgáltatást, mint a ma-
gán és ezért nem vállalja el a 
szolgálati jogviszonyt. Őket sze-
retnénk meggyőzni, hogy ren-
deljenek a Szakorvosi Kft. ke-
retein belül.

- Célunk átvészelni ezt az 
átmeneti állapotot, hátha a vé-
gén jól jövünk ki belőle. Ehhez 
arra lenne szükség, hogy a jog-
alkotó azonos elbírálással te-
kintsen a közszolgáltató intéz-
ményekre, függetlenül attól, 
hogy milyen formában működ-
nek és látják el a lakosságot. Ha 
pedig végleg nem megy, mert 
nem lesznek orvosok, szakdol-
gozók, ránk dől az épület, 
akkor nincs más lehetőségünk. 
„bedobjuk a törülközőt”.

- Hogy ez a forgatókönyv ne 
következzen be, meg kell talál-
nunk a mindenki számára meg-
felelő kiutat (lakosság, ellá-
tottak, betegek, orvosok, nővé-
rek, önkormányzat, kistérség, 
stb.) Személyes véleményem 
az, hogy a döntéshozók, a 
politika tud a kialakult hely-
zetről és azt várja, hogy a piaci 
viszonyok majd „megoldják” a 
problémákat. 

Intézményvezetőként felelős 
vagyok, elsősorban az ellátandó 
lakosságért, de a szervezetem 
alkalmazottaiért, vállakozóiért. 
Ebben kérem a támogató se-
gítségét. 

Továbbá tájékoztatom Önt, 
hogy az intézetünkben 5 
COVID-19 oltóhely kialakításán 
dolgozunk, hogy a tömeges 
oltási fázisban kimagasló ha-
tékonysággal oltsuk a hozzánk 
fordulókat. hogy mielőbb visz-
szatérhessünk a megszokott 
életritmusunkhoz. 

Szarvas, 2021. február 2. 

Köszönettel: 

Dr. Kozma Lewellyn Marius 
ügyvezető

Szarvasi Szakorvosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Járóbeteg szakellátás

Ápolási - Hospice Intézet

* * *
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Gazdag előadóművészeti 
paletta

napokban a Városok Falvak Szövetsége kérésére a ACervinus Teátrum összegyűjtötte a Szarvason mű-
ködő előadóművészeti csoportokat és tevékeny-

ségük alapján három kategóriába – helyi, regionális, 
országos – sorolta azokat. Minderről Nagyné Magdolna, a 
Cervinus Teátrum munkatársa tájékoztatta Babák Mihály 
polgármestert. Alábbiakban ezt tesszük közzé, mivel nem 
is gondolnánk, hogy városunkban ma is ilyen széles az 
amatőr és önképző előadóművészeti csoportok palettája.

Felsorolásunkat a zenekarokkal kezdjük. Komolyzenében 
országos szinten jegyzik a Városi Kamarazenekart. Régiósként a 
Szarvasi Fúvószenekart és a Harmonika Együttest. Népzenében 
régiós szintű a Szlovák Általános Iskola Citerazenekara és helyi a 
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Együttes Citeraegyüttese.

Kórusok és énekkarok sorában régiós súlyú a Chován Kálmán 
Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekkórusa, a Szlovák iskolai 
énekkara, a Városi Férfi Kórus. Helyi értékkel bír a Melis György 
Vegyeskar, az Ótemplom Luther Kórusa, a Gál Ferenc Gyakorló Szív 
Hangjai Kamarakórusa és a Székely Technikum és Szakképző Iskola 
énekkara.

Néptáncban országos szinten fut a Tessedik Táncegyüttes, 
régióson a Chován Sköcök Néptáncegyüttese, helyi szinte a 
Gyakorló Népi Gyermektáncegyüttese, a Chován Vackor 
Néptáncegyüttese, a Benka Gyermek Néptánccsoportja.

Modern táncokban országos szintű a Babilon TSE, helyi szintű a 
KID DANCE Moderntánc Csoport, a Gyakorló Társastánc Csoportja.

Könnyűzenében országos szintű a Mors Silens zenekar, a 
Feláldozhatók Zenekar, régiós szinten zenél az Apropó, a Körös 
Party Band, a Monoton Rock Team Zenekar, a Távoli Rockonok, a 
Turcsányi-Felföldi duó, helyi szinten pedig az ART zenekar, a Refi 
Band zenekar, a Flyers Zenekar működik.

Bábjátékban helyi szintű a Süni Bábcsoport.
Színjátszásban régiós szintű a Chován Drámajáték, Színjáték 

Csoportja, a Benka Színjátszó Csoportja, a Gyakorló Lila Fecskék 
Színjátszó csoportja és szintén a Gyakorló Dráma Művészeti 
Csoportja.

Fenti összeállításban nem szerepel, ugyanakkor évek óta országos 
színjátszó fesztiválok toplistáján fut a Vajda Péter Evangélikus 
Gimnázium Színjátszó Köre.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Kistérségi kiadások

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2021-re tervezett 
összes kiadása: 868 millió 561 ezer 760 forint.

* * *

Médiaszerződések

Szarvas Város Önkormányzata 2021-re vonatkozóan az alábbi 
médiaszerződéseket kötötte.

A Rádió Szarvas önkormányzati adásait a Mediorix Betéti Társaság 
biztosítja, havi 267 ezer 500 forint szolgáltatási díj ellenében. Ennek 
összegét a felek ez év júliusában felülvizsgálják.

A Körös Televízió önkormányzati adásait a Xeropress Bt. biztosítja 
havi 480 ezer forint díjazás ellenében. Felülvizsgálat ez év 
júliusában várható.

A „Szóbanforgó” című önkormányzati műsorra Szenes Iván 
egyéni vállalkozóval született megállapodás az év egészére 
vonatkozóan.

A hir6.hu (szarvasi aloldalán) önkormányzati hírek elhelyezésére 
a Web and Sales Média Kft.-vel kötöttek szerződést az aloldal 
működtetésére vonatkozó 40 ezer forint évi díjazás fejében.

A „Szóbanforgó” című önkormányzati műsor sugárzását a Szarvasi 
Televízió biztosítja. Erre vonatkozóan a Szarvasi Általános 
Informatikai Kft.-vel született megállapodás, amely vonatkozik a 
Képviselő-testület üléseinek közvetítésére, valamint a Szarvas és 
Vidéke Önkormányzati Hetilap megjelentetésére és terjesztésére is. 
Mindezen szolgáltatásokért az Általános Informatikai Kft. 1 millió 
262 ezer 500 forint vállalkozói díjat kap havonta.

* * *

Hetvenéves a Múzeum

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom idén ünnepelheti 70. 
születésnapját, mivel az alapítás 1951-ben történt. Erről az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztálya által 2019 
februárjában kiadott Működési Engedély tanúskodik. A Vajda Péter 
u. 1. szám alatti székhellyel bejegyzett Múzeum szakmai besorolása 
területi múzeum.

Gyűjtőköre: régészet, történet, néprajz, képzőművészet, ipar-
technikatörténet. Tulajdonosa Szarvas Város Önkormányzat, 
egyben az intézmény fenntartója is.

A Tessedik Sámuel Múzeum gyűjtőterülete kiterjed Szarvas, 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Örménykút, Hunya, 
Gyomaendrőd és Kondoros területére.

* * *

Behálózták a galambokat

Dr. Katona Krisztina, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kara 
dékánja levélben tájékoztatta Fórizs Péter közterület felügyelőt a 
Kar előtti járdaszakasz tisztítása érdekében tett intézkedésekről. 
Leveléből kitűnik, hogy a Pedagógiai Kar padlásteréből 
eltávolították a galambfészkeket, kihúzott hálók gátolják a madarak 
újbóli odafészkelését, a gondnokság munkatársai pedig napi két 
alkalommal takarítják az érintett járdaszakaszt. Mindezek 
következtében jelentős javulás tapasztalható.

Polgármesteri gratuláció

Babák Mihály polgármester levélben gratulált prof. dr. Gyuricza 
Csabának, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorának a 
magyar agrárfelsőoktatás új koncepciójának megvalósítása 
érdekében elvégzett szervező munkájához.

* * *

Meghirdetett képzési szakok

A február 1-jével a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetembe 
olvadt Szent István Egyetem 2021. február 15.-i határidővel hirdette 
meg szeptemberi kezdéssel induló képzéseit. A jelentkezési 
határidőig vidékfejlesztési agrármérnök és mezőgazdász mérnök 
szakokon várják a jelentkezőket. Továbbá a fenti két alapszakon túl 
mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szakra is várnak 
hallgatókat.
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A gyakorló pedagógusok és 
egyetemi hallgatók számára írt 
módszertani kiadvány a GFE 
Szarvasi Gyakorló Általános Is-
kola és Gyakorlóóvoda gyakor-
lóóvodai intézményegység 
„Kisfürkész” tehetségműhe-
lyének környezetpedagógiai te-
vékenységébe enged betekin-
tést. A Gyakorlóban működő 
tehetségműhely célja, hogy 
rendszeresen, szervezett foglal-
kozásokon lehetőséget biztosít-
son a természettudományos 
érdeklődésű, és e területen 
kiemelkedő képességet mutató 
gyermekek aktív, játékos csele-

kedtetésére. A tehetségmű-
helyben a gyermekek mikro-
csoportos formában, sok ér-
zékszervet foglalkoztató tapasz-
talás, felfedezés közben játszva 
ismerkednek meg a környe-
zetükben előforduló anyagok 
tulajdonságaival, egymásra ha-
tásukkal, és a mindennapi élet-
ben betöltött szerepükkel. Egy-
szerű „kísérleteket” végeznek 
el, amelyek veszélytelenek, és a 
mindennapi tevékenységeik-
hez, játékaikhoz hasonlatosak. 
Így biztosítják egyszerre a 
gyönyörködtetést, a jó játékot, 
mindemellett megismerve a 
természet titkait, törvényeit, 
megérthetik alkalmazásukat a 
hétköznapi életben, ezzel meg-
alapozva tudományos ismere-
teiket – mondta el Szalbotné 
Kovács Mária szakvezető óvo-
dapedagógus, a műhely veze-

tője.
Bíró Gyula c. egyetemi do-

cens, a kötet szerkesztője el-
mondta, hogy olyan kiadvány 
megjelentetése volt a cél, amely 
módszertani  „finomságokat” 
mutat meg a gyakorló peda-
gógusok mindennapi munkáját 
támogatva. Akár óvodai cso-
portban szervezett, akár tehet-
ségműhelyekben megvalósított 
környezetpedagógiai tevékeny-
ségekről legyen szó. Az óvo-
dáskorú gyermekek kíváncsi-
sága, érdeklődése, „vágy-te-
lítettsége”, kiapadhatatlan tu-
dásszomja, akt ivi tása, él-

ményéhsége, ami alapja a felfe-
deztetésnek, a megtapasz-
talásnak, és a gyakorlati problé-
mamegoldásnak.  A kötetben 
szereplő kísérletek beágyaz-
hatóak a pedagógiai folyamat-
tervezésbe, megalapozva azok 
tovább gondolását, olyan mód-
szertani fogásokkal, eljárás-
módokkal gazdagítva az óvoda-
pedagógiát, amely nélkülöz-
hetetlen annak a képnek a meg-
őrzésében, ami a hazai, inno-
váció központú óvodai nevelést 
jelenti. A kötet szerkesztője 
kiemelte, hogy a természettu-
dományos oktatás minden gyer-
mek számára nélkülözhetetlen. 
Az objektív elemzés képessé-
gének fejlődése, a természeti 
jelenségek és törvények ma-
gyarázatai, a gyakorlati és el-
méleti kutatás alapja már az 
óvodapedagógiában meg-

jelenik; tevékenységekbe á-
gyazva, megfigyelésekre építve, 
igazolásokkal és megkérdő-
jelezésekkel, „kíváncsiság-
morzsákkal”. Az óvodáskorú 
gyermek ösztönösen befogadó, 
nem szakadt el a természettől, 
cselekvő tapasztalatszerzés út-
ján képes elsajátítani a kör-
nyezetpedagógiai módszerek 
segítségével a legfontosabbat, 
hogy érteni, megérteni, és 
vigyázni kell a teremtett világ 
szépségeire, értékeire. A kulcs-
szót a szemléletformálásban 
ragadhatjuk meg – mondta.

A kötetben az olvasó kísér-
letekkel, kísérlet leírásokkal, 
magyarázatokkal találkozhat, 
fotókkal bemutatva a kísérletek 
elvégzését. A kötet alkotóinak 
nem titkolt szándéka volt, hogy 
az érdeklődő szülők otthon, a 
gyermekeikkel is elvégez-
hessék ezeket a kísérleteket, 
közös programot szervezve, és 
közös élményeket szerezve a 
természettudományos kísérle-
tek végzésével.

A kötet tizenhárom kísérletet 
tartalmaz, és egy oktatófilmet a 
pedagógusok és az egyetemi 
hallgatók részére, amelyben 
gyakorlatban is láthatják a tevé-
kenységbe ágyazott program-
megvalósítást az óvodape-
dagógus irányításával.

Ahogy a kötet ajánló elősza-
vában, Dr. Hanyecz Katalin, a 
Szarvasi Arborétum igazgatója 
fogalmaz: „gondolhatnánk, 
hogy a mi nevelésünk csepp a 
tengerben, és igen keveset szá-
mít az emberiség általános visel-
kedésében, de az a tenger 
mégis ezekből a kis cseppecs-
kékből épül fel, így minden-
képpen hozzájárul a teljes e-
gészhez.”

Bíró Gyula-Szalbotné Kovács 
Mária (2021) Kisfürkészek-
m ó d s z e r t a n i  f ü z e t  k ö r -
nyezetpedagógiai műhelyfog-
lalkozásokhoz, Regionális 
Gyermekkert Oktatóközpont, 
Szarvas ISBN 978-615-01-
0460-7

Sz. Zs.

Módszertani füzet környezetpedagógiai 
műhelyfoglalkozásokhoz

ARegionális Gyermekkert Oktatóközpont gondo-
zásában és kiadásában, a Nemzeti Tehetség-
program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával jelent meg új kiadvány, Kisfürkészek – 
módszertani füzet környezetpedagógia műhelyfog-
lalkozásokhoz címmel.
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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

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
Kézi csomagoló, 
Békésszentandrás

Kézi csomagoló, Örménykút
Kőműves, Szarvas (2)

Konyhai kisegítő, Szarvas (3)
Mezőgazdasági asszisztens, 

Hunya
Műszaki bolti értékesítő, 

Szarvas
Műszaki manager, Szarvas

Pék, Kondoros
Pincér, Szarvas

Szabó, varró, Szarvas
Szakács, Szarvas (3)

Szarvasmarha-gondozó, 
Szarvas

Vagyonőr, testőr, Szarvas

Megemlékezés
„Hiába hordjuk sírotokra a virágot
Eltemettük veletek az egész világot.”
 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

CSERVEN MÁTYÁS
halálának 13. évfordulóján,

CSERVEN MÁTYÁSNÉ
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Lapunkat újabban a Tourinform Irodában 
és az Állomás utca 2. szám alatti 

Lestyankernél is elérheti!

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Kertészeti munkák

A KOMÉP brigádja február 2-án gallyalást végzett a Béke 
lakótelepen, a Tükör, Ady és Hársfa utcákban.

* * *

Szarvasi érdekeltség a Dalban

„A Dal 2021” televíziós versenynek szarvasi érdekeltsége is van 
Varga Viktor a Cervinus Teátrum főrendezőjének személyében. Ő a 
társszerzője Szekér Gergő: Hazatérsz című dalának, amit majd a 
február 13-i Duna tévés adásban láthatunk. Szurkoljunk együtt 
nekik és ha szükség lenne rá, akkor szavazatainkkal is támogassuk 
őket!

Családi híreit: születés, keresztelő, 
házasságkötés, haláleset, 

köszönetnyilvánítás, születésnapi 
köszöntések hétről hétre ingyenesen 

megoszthatja Szarvas város közösségével.
E-mail: szvid@szarvasnet.hu

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

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt

DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt

Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege

Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC

Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok

Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok

Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája

Ezüstszőlő – Coop ABC

Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja

TourInform Iroda - Kossuth tér-Árpád köz

Lestyanker - Állomás utca 2.

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (03.21. - 04.20.)
Munkád ezen a héten nagy szere-

pet kap, de már hetek óta érzed, hogy 
nem maradhat minden a régiben. Ha 
esetleg épp új állást keresel, akkor 
ezekben a napokban komoly esélyed 
van, hogy rátalálj egy neked nagyon is 
megfelelő helyre. Teljes erővel kell 
beleugranod néhány feladat elvég-
zésébe. 

BIKA (04.21. - 05.20.)
Ezen a héten szépen alakulhat egy 

induló, vagy javulhat meglévő párkap-
csolatod. Most partnerednek is lesz 
ideje veled foglalkozni, használd ki az 
időt, amit rád tud szánni. Néha neked 
is szükséged van arra, hogy babus-
gassanak, szeressenek, csak veled 
törődjenek! Karrieredben szerdán 
vagy csütörtökön jöhet érdekes válto-
zás.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Már hétfőn reggel rossz lehet a 

közérzeted, eluralkodhat körülötted a 
feszültség, úgy érezheted, darabok-
ban heversz, melyeket képtelen vagy 
összeszedegetni, pedig nagy szük-
ség van helytállásodra munkahelye-
den is, otthon is. Ez a fejetlenség 
részben a Te hibád, viszont csak raj-
tad múlik, mikor uralod újra a hely-
zetet.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Ne zárkózz be otthonod négy fala 

közé, különben előbb utóbb megesz 
az unalom. Valóban sok elintézetlen 
dolgod van, viszont szükséged van 
neked is friss levegőre, nem ülhetsz 
állandóan a feladatok tömege felett. Itt 
az ideje, hogy találkozz barátaiddal, 
esetleg meglátogasd rég nem látott 
rokonaidat is!

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Meglehetősen mozgalmas hét áll 

előtted, karriered is fellendülhet, új 
lehetőségek közül kell választanod. 
Meghívást kaphatsz egy kedves ösz-
szejövetelre, melyen szívesen részt 
veszel, és jól fogod magad érezni! 
Barátaid is örülnek, hogy végre újra 
láthatnak.

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.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Úgy tűnik, képes vagy arra, hogy 

egy teljesen nyugalmas időszakban is 
bajba sodrod magad! Megint gondol-
kodás nélkül mentél a saját fejed után, 
s csak amikor gond van kezdesz el 
azon mélázni, vajon mit is csináltál 
rosszul!? Ám szerencsére hamar 
rájössz a hibára, s Te képes vagy 
tanulni a saját károdból.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Fantáziád ezen a héten útnak indul, 

egyenesen szárnyakra kap, sok új 
ötlettel rukkolsz elő. Emellett szíved, 
lelked megérintheti valaki, még akkor 
is, ha már párkapcsolatban élsz! De 
lehet, hogy rossz lóra teszel! Nézz 
utána, hogy biztos független e kisze-
melted?! Ha már biztos vagy benne, 
hogy igen, akkor indulj meghódí-
tására.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Vigyázz, hogy kinek, s miként mon-

dod el a véleményedet, mert akarat-
lanul is megbánthatsz olyan személyt, 
aki fontos számodra, s visszakozni 
már nagyon nehéz lesz! Még akkor is 
inkább fogd vissza magad, s tartsd 
meg véleményed, ha tudod, hogy 
igazad van, ne akarj semmit bizony-
gatni.

BAK (12.22. - 01.20.)
Eljött az ideje annak, hogy elis-

merjék munkád vagy eredményes 
tanulásod! Keményen megdolgoztál a 
sikerekért, a megérdemelt jutalmat is 
megkaphatod érte, ebben nagy segít-
ségedre lesz Jupiter jótékony hatása 
is. A keddet követő napokban szipor-
kázni fogsz, mindenhol felkeltheted az 
emberek figyelmét! 

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Ha nincs párkapcsolatod, akkor 

nézz jól körül környezetedben, mert 
valaki bizony sóvárog utánad, s ennek 
már adta jelét, csupán te nem láttad a 
fától az erdőt. Csak akkor ugorj bele 
ebbe a viszonyba, ha nem okoz lelki 
törést, hogy rövid kaland lehet. Vi-
szont rettentően fogod élvezni, hogy 
végre veled is foglalkozik valaki!

HALAK (02.20. - 03.20.)
Ezen a héten majd kicsattansz az 

energiától és tettvágytól, s ezt olyan 
dolgok és feladatok elvégzésére kel-
lene fordítanod, melyeket az elmúlt 
hetekben csak halogattál. Intézd el 
kötelezettségeidet, s ennek ellenére 
még a hétvégére is marad elég ener-
giád a szórakozásra, kikapcsolódás-
ra!

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Február 12-től 18-igFebruár 12-től 18-igFebruár 12-től 18-ig

1910. február 12-én született Erdey László Kossuth-
díjas egyetemi tanár, akadémikus, a Műegyetem 
Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője, 
az analitikai kémia nemzetközi hírű tudósa.

1820. február 13-án született Jakab Elek történész, 
művelődéstörténész, levéltáros, jogász, akadémikus.

1945. február 13-án a Vörös Hadsereg győzelmével 
véget ért Budapest ostroma.

1945. február 13-án a szövetségesek légiereje 
megkezdte Drezda három napig tartó szőnyeg-
bombázását.

1946. február 14-én készült el az ENIAC (angolul 
Electronic Numerical Integrator And Computer), az 
első programozható, elektronikus, digitális számí-
tógép.

1975. február 14-én hunyt el Julian Huxley angol 
biológus, zoológus, szakíró, humanista, az UNESCO 
első főigazgatója.

1368. február 15-én látta meg a napvilágot IV. Károly 
német-római császár és Pomerániai Erzsébet kisebbik 
fia, Luxemburgi Zsigmond, aki később magyar király 
és német-római császár is lett. A nagyívű politikus 
ötven évig ült a magyar trónon (1387–1437).

1571. február 15-én, Creuzburgban született, majd 
1621. február 15-én, Wolfenbüttelben elhunyt Michael 
Praetorius német zeneszerző és zenetudós.

1746. február 15-én, a mai Fehéroroszország (akkor 
Lengyel–Litván Unió) területén található Mereczow-
szczyznában született Tadeusz Kościuszko († Solot-
hurn, Svájc, 1817. október 15.) lengyel hadmérnök, 
tábornok, az amerikai függetlenségi háború részt-
vevője, a lengyel-litván nemzeti fegyveres erők főpa-
rancsnoka a nevét viselő, az Orosz Birodalom ellen 
indított 1794-es nagy felkelés idején.

1855. február 15-én hunyt el Teleki József gróf nyel-
vész, történész, jogász, a Magyar Tudományos Aka-
démia társalapítója, első elnöke, az MTA Könyvtá-
rának megalapítója, Erdély főkormányzója.

1919. február 15-én elfogadták a Nagyatádi Szabó 
István-féle földtörvényt, mely az ötszáz holdnál 
nagyobb magán, valamint a kétszáz holdnál nagyobb 
egyházi birtokok felosztását hagyta jóvá.

1944. február 15-én az amerikai légierő szinte teljes 
mértékben lebombázta az 529-ben, Szent Benedek 
által alapított Monte Cassino-i bencés kolostort.

1519. február 16-án, Párizsban megszületett Gaspard 
de Coligny (más néven: Coligny admirális), aki a 
francia protestantizmus kiemelkedő alakjaként, a 
vallásháborúk idején a hugenották egyik vezéreként 
harcolt. A véres Szent Bertalan éjszakáján mészárolták 
le társaival.

1568. február 17-én Drinápolyban békét kötött 
egymással II. Miksa Habsburg és II. Szelim oszmán u-
ralkodó. A törékeny drinápolyi béke többszöri meg-
újítással 25 évig maradt fenn.

1546. február 18-án, Eislebenben elhunyt Martin 
Luther (magyarosan Luther Márton) Ágoston-rendi 
szerzetes, teológus, a reformáció szellemi atyja. 
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Házasság Hete
2021. február 7-14.

Babazászló
Szarvas Város Önkormányzata 2020 szeptemberében csat-

lakozott a Három Királyfi Három Királylány Mozgalomhoz. A 
babazászlók (5 db rózsaszín és 5 db kék) kihelyezésre kerültek a 
városban ezáltal jelezve, hogy Babaváró Város lettünk. 

Újszülöttek életkezdési támogatása
Szarvas Város Önkormányzata egyszeri támogatást nyújt a 

születéskor, de legalább a kérelem benyújtásakor szarvasi 
lakóhellyel, vagy ennek hiányában szarvasi tartózkodási hellyel 
rendelkező újszülött részére. A támogatás összege gyerme-
kenként 100.000 Ft. 2020. évben 29 fő gyermek részére összesen 
2.900.000 Ft került kifizetésre. 

Gyermekekhez kapcsolódó 
rendkívüli települési támogatás

A támogatás összege elsősorban a gyermekekkel kapcso-
latban felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként leg-
feljebb 10.000 Ft adható, ha a kérelmező családjában az egy főre 
számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 65.550,- Ft-
ot és a családnak nincs vagyona. 2020. évben 46 család részére 
összesen 840.300,- Ft került kifizetésre. 

Gyermekek karácsonyi támogatása
Szarvas Város Önkormányzata annak a gyermeknek, akinek a 

tárgyév december 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága fennáll, egyszeri, gyermekenként 
legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 10.000 Ft pénzbeli támogatást 
folyósít minden év december 20. napjáig. 2020. évben 172 fő 
gyermek részére összesen 1.720.000,- Ft került kifizetésre. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szarvas Város Önkormányzata szarvasi lakóhellyel rendel-

kező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére nyújt támogatást, 
amennyiben a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem a 
85.500,- Ft-ot nem haladja meg. 2020. évben 32 fő részére 
összesen 1.510.000 Ft került kifizetésre. 

Felsőoktatási beiskolázási 
támogatás

Szarvas Város Önkormányzata a felsőoktatási intézmények 
Szarvas városban működő karain az alapképzés nappali 
tagozatán állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási 
formájú első évfolyamára beiratkozott szarvasi lakóhellyel 
rendelkező hallgatói részére egyszeri 50.000 Ft beiskolázási 
támogatást nyújt. 2020. évben 2 fő részére összesen 100.000 Ft 
került kifizetésre. 

Fiatal felnőttek telekvásárláshoz 
nyújtott támogatása

Támogatás nyújtható annak a 40. életévét be nem töltött 
személynek, aki Szarvas város közigazgatási területén belül 
lakás kialakítása, építése céljából — az új lakások építéséhez, 
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kor-
mányrendeletben, vagy a használt lakás vásárlásához, bőví-
téséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvez-ményről 
szóló kormányrendeletben meghatározott támogatás igény-
bevételével — építési telket vásárol. A támogatást egy telek 
vásárlásához kizárólag egy személy egy alkalommal igényelheti. 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás és mértéke 
250.000 Ft. 2020. évben nem volt kérelmező.

Térítésmentes helyközi 
tanulóbérlet

Szarvas Város Önkormányzata a Szarvas város alap- és 
középfokú oktatási intézményeiben tanuló szarvasi lakóhellyel 
rendelkező diákjai részére a helyközi autóbuszközlekedéshez 
tanulóbérletet biztosít, ha a családban a havi jövedelem a 99.750 
Ft-ot nem haladja meg. 2020. évben 45 tanuló részére összesen 
312.560 Ft összegben került kifizetésre. 

Idősek támogatása
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

átvállalása
Szarvas Város Önkormányzata a 70. életévét betöltött és a 

szolgáltatással érintett ingatlanban egyedül élő személy kérelmére a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj teljes összegének megfi-
zetését átvállalja, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a 
121.125,- Ft-ot nem haladja meg. 2020. évben átlag 273 fő részére, az 
NHKV Zrt.-nek utalva összesen 4.105.364 Ft került kifizetésre. 

Védőoltás
Szarvas Város Önkormányzata a szarvasi lakóhellyel rendelkező 

65. életévét betöltött személyek részére térítésmentesen biztosít 
pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni védőoltást (Prevenarl 3) 
2020.12. hótól a mai napig 263 fő részére, a szarvasi gyógyszer-
táraknak utalva összesen 4.212.734 Ft került kifizetésre. 2020. évben 
8.009.000,- Ft és 2021. évben 5.300.000 Ft lett elkülönítve erre a 
célra, amely összesen 13.300.000 Ft. Rendelkezésre álló forrás: 
9.087.266 Ft 

Fűtésköltségekhez nyújtható támogatás 
Szarvas Város Önkormányzata az idős személyek részére (70. 

életévét a tárgyév december 31. napjáig betölti, Szarvason 
lakóhellyel rendelkezik, nyugellátásban és egyéb ellátásban 
részesül és havi ellátása a 70.000 Ft-ot nem haladja meg vagy 
jövedelemmel nem rendelkezik) biztosít háztartásonként egyszeri 
10.000 Ft fűtésköltségekhez nyújtható támogatást. 2020. évben 103 
fő részére 1.030.000 Ft került kifizetésre.

Önkormányzati 
pályázatok

Szarvas Város Önkormányzata Tessedik Sámuel Múzeum és 
Szárazmalom, Városi Könyvtár (5540-Szarvas, Vajda P. utca 1.) 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező LUA-591 forgalmi rendszámú 
Toyota gyártmányú, N2 Hilux típusú gépjármű értékesítésére.

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas 
hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak” című projekt 
keretében Szarvas Város Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet 
1 db lakás használatba adására a város jövője szempontjából 
értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba 
történő letelepedése és a helyben maradás ösztönzése céljából.

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

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező JTX 098 rendszámú 
hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére.

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) 
pályázatot hirdet a tulajdonát képező ISK 795 rendszámú 
hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére.

A pályázati hirdetmények teljes terjedelmükben Szarvas város 
honlapján (www.szarvas.hu) olvashatók.
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Kézilabda

A Szarvasi NKK tavaszi 
mérkőzései

Szarvasi Női Kézilabda Klub NB II Dél-Kelet női fel-Anőtt bajnokságában szereplő csapatának 2020/
2021 tavaszi menetrendje.

Február 14., vasárnap 16.00 Szarvasi NKK – Bácsalmási PVSE
Február 20., szombat 18.00 CORNER-Gyulasport Nkft. – Szarvasi 

NKK
Március 7., vasárnap 15.00 Fiatal Kézilabdások SE – Szarvasi NKK
Március 28., vasárnap 15.00 Szarvasi NKK – Csorvási SK
Április 10., szombat 16.00 Hódmezővásárhelyi LKC – Szarvasi NKK
Április 17., szombat 16.00 Szarvasi NKK – Kecskeméti NKSE U22
Május 1., szombat 16.00 Szarvasi NKK – Szeghalmi NKC
Május 9., vasárnap 18.00 K. Szeged SE – Szarvasi NKK
Május 16., vasárnap 16.00 Szarvasi NKK – Gyomaendrődi NKSE
Május 22., szombat 14.00 Mezőtúri AFC-Syngenta – Szarvasi NKK

Az ifjúsági mérkőzések beosztása:

Február 14., vasárnap 18.00 Szarvasi NKK – Bácsalmási PVSE
Február 20., szombat 16.00 CORNER-Gyulasport Nkft. – Szarvasi 

NKK
Február 24., szerda 18.30 Szarvasi NKK – EUbility Group – 

Békéscsaba
Március 3., szerda 18.00 Szentesi FKC – Szarvasi NKK
Március 28., vasárnap 17.00 Szarvasi NKK – Csorvási SK
Április 10., szombat 13.30 Hódmezővásárhelyi LKC – Szarvasi NKK
Április 25., vasárnap 18.00 Szarvasi NKK – Köröstarcsai DSE
Május 1., szombat 18.00 Szarvasi NKK – Túrkevei VSE
Május 8., szombat 16.00 FISE-Újkígyós – Szarvasi NKK
Május 16., vasárnap 18.00 Szarvasi NKK – Gyomaendrődi NKSE
Május 22., szombat 12.00 Mezőtúri AFC-Syngenta – Szarvasi NKK
Május 29., szombat 16.00 Szarvasi NKK – Mezőtúri AFC-Syngenta

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



Az utasszállító gép pilótája le-
szálláshoz készül. Leteszi a gé-
pet, csikorognak a fékek, a gép 
nagy nehezen éppen meg tud 
állni a leszállópálya vége előtt.

- Nem hiszem, hogy ez a le-
szállópálya hosszabb lenne 400 
méternél - mondja a pilóta.

Mire a másodpilóta:

- Igaz, viszont legalább 5 kilo-
méter széles.

Farsangi fánk
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 8 

tojássárgája, 10 dkg vaj, 3 dkg 
élesztő, kb. 3 dl tej, 5 dkg 
porcukor, 1 evőkanál rum, 
citrom, só, zsír.

Egy dl langyos tejben megáz-
tatott élesztővel, 8 dkg liszttel, 2 
dkg cukorral kovászt készítünk, 
és langyos helyen megke-
lesztjük. A tojássárgákat 3 dkg 
cukorral kikeverjük, a rumot 
hozzáöntjük, citromhéjat re-
szelünk bele. A többi lisztből 
langyos tejjel, egy kis sóval, 
középkeménységű tésztát keve-
rünk, hozzáadjuk a bekevert 
tojássárgáját, a megkelt kovászt, 
jól összekeverjük. Ezután foko-
zatosan, háromszorra hozzá-
öntjük a felolvasztott langyos 
vajat, majd fakanállal jól kidol-
gozzuk a tésztát, amíg hólya-
gosodni nem kezd, és a faka-
nálról le nem válik. Ekkor kissé 
belisztezzük, és ruhával leta-
karva, langyos helyen kelesztjük. 
Ha megkelt, lisztezett deszkára 
borítjuk, megfelelő vastagságúra 
kinyújtjuk, fánkszaggatóval ki-
szúrjuk, lisztezett ruhára rakjuk, 
és letakarva ismét kelni hagyjuk. 
Ha megkelt, a tészta közepét 
ujjunkkal egy kissé benyomjuk, 
és a benyomott oldalával tesszük 
nem túl forró zsírba. Egyszerre 
ne tegyünk sokat a zsírba. Előbb 
fedő alatt sütjük, majd ha szép 
világosra, barnára pirult, megfor-
dítjuk, és fedő nélkül készre 
sütjük. A kisült fánkokat szitára 
vagy rácsra szedjük, lehetőleg 
azonnal tálaljuk vaníliás porcu-
korral meghintve. Külön csészé-
ben hígított barackízt adunk hoz-
zá. Ebből a mennyiségből kb. 25 
középnagyságú fánkot süthe-
tünk.
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Megfejtéseiket 2021. február 18-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Február 5.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Ha magával vagyok, másra nem tudok figyelni!”

Nyertesünk: Frankó Fanni. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!
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