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Felhívás
Szarvas város polgáraihoz

Tisztelt Szarvasiak!

2021. évben is folytatni kívánjuk belterületi közutaink Aépítését, földutaink szilárd burkolattal való ellátását. 
Önkormányzatunknál ennek szabályait a 6/2015. (IV. 24.) 

számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A helyi lakosság érdekét szolgáló helyi közút megépítése 

elsősorban az érintett lakosság együttműködésén alapul.
Az útépítéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak írásbeli 

szándéknyilatkozat megtételével vállalniuk kell a beruházási 
összköltség legalább 25%-ának megfizetését. A fennmaradó 75% 
megfizetésére az önkormányzat vállal kötelezettséget.

A beruházás csak akkor kezdődhet meg, ha az érintett 
ingatlantulajdonosok által vállalt 25% önerőnek legalább a fele 
befizetésre kerül az önkormányzat számlájára.

A lehetőség tehát ebben az évben is nyitva áll, a megvalósulás 
Önökön múlik!

Kérem, további tájékoztatásért keressék települési képvi-
selőjüket.

Szarvas, 2021. február 10.
Tisztelettel:

Babák Mihály polgármester

Szarvas Város Önkormányzata
valamennyi települési képviselő részére
Helyben

Tisztelt Képviselő Asszony, 
Tisztelt Képviselő Urak!

021-ben is folytatni szeretnénk a belterületi járdák felújítását. 2Mindannyian tudjuk, hogy a város valamennyi részén 
felmerül erre az igény, de egyszerre képtelenség lenne 

minden kívánságnak eleget tenni.
Ezért azt kérem Önöktől, hogy mérjék fel területükön a felújításra 

szoruló járdaszakaszokat, állítsák fel a prioritási sorrendet és erről 
írásban szíveskedjenek tájékoztatni az ismert e-mail címen 
(hivatal@szarvas.eu). Az igényeket városi szinten is összesítjük, 
minden szempontot figyelembe véve itt is kialakítunk egy sorrendet, 
amelyet a képviselő-testület elé bocsátunk véleményezésre és 
elfogadásra.

Válaszukat 2021. február 19-én (pénteken) 12.00 óráig várom a 
fenti elérhetőségeken.

Szarvas, 2021. február 10.
Tisztelettel:

Babák Mihály polgármester

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:

A.
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Boldog Névnapot!

Február 19-én Zsuzsanna

Február 20-án Aladár, Álmos

Február 21-én Eleonóra

Február 22-én Gerzson

Február 23-án Alfréd

Február 24-én Mátyás

Február 25-én Géza

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Február 19-én

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

Február 20-án
Szirony Patika

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

Február 21-én
Szirony Patika

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

Február 22-től 25-ig
Szirony Patika

(Szarvas, Szabadság út 23., tel.: 66/313-543), 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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Meghalt Itamár Jáoz-Keszt 

É
letének 87. 
évében el-
hunyt Ita-

már Jáoz-Keszt 
magyarországi 
születésű izraeli 
költő, műfor-
dító. 1934-ben 
született Szarva-
son Keszt Péter 
néven, család-
jával 1944-ben 
Bergen-Belsen-
be deportálták. 
1951-ben kiván-
dorolt Izraelbe, ahol irodalmat, bibliatudományt és hébert tanult 
a Tel-Aviv-i Egye-temen, majd az Eked kiadót vezette és az 
azonos című folyóiratot szerkesztette. Számos kisebb publikáció 
(köztük egy Radnóti-válogatás, majd A magyarországi zsidó 
költészet antológiája) után kezdett hozzá utóbb grandiózusnak 
bizonyuló vállalkozásához: a Cvi Haplaot - Csodaszarvas-
antológiához, mely Jáoz-Keszt által válogatott, fordított, saját, 
tel-avivi kiadójánál, az Ekednél megjelentetett kétnyelvű 
(magyar, héber) gyűjteménye a magyar költészetnek Balassi 
Bálinttól Nemes Nagy Ágnesig. Az első kötet A magyar költészet 
kincsesháza, a második, Illyés Gyulától Csoóri Sándoron át 
Kántor Péterig a Mai magyar költők antológiája, a harmadik, a 
Szól a kakas mártól Székely Magdáig és az izraeli magyar nyelvű 
költőkig a Zsidó sors a magyar költészetben címet viseli. 

Babák Mihály
Szarvas Város Polgármestere

Kiss Attila
az Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke

Bejárás az Erzsébet hídnál

Február 8-án történt a szarvasi fahíd – Erzsébet híd – pilléreinek 
javítása utáni bejárás. Ezen jelen volt Klimaj Attila műszaki 
megbízott, valamint Lukácsi László főépítész az Önkormányzat 
részéről. A kivitelező INTEGRÁL Építő Zrt.-t Bődi Péter vezér-
igazgató képviselte. A KOMÉP Kft. részéről Pákozdi János 
ügyvezető és Medvegy Zoltán útkezelő jelentek meg. A bejárás 
során megállapították, hogy a javított pillérlábakon semmilyen 
külső elváltozás, repedés, elszíneződés nem tapasztalható. Emellett 
megállapították, hogy a Vízi Színház felőli betonozott partfal rész 
alatti földet a víz részben kimosta, annak lezárása szükséges. A ki-
vitelező vállalta az alátámasztás elvégzését, helyszíni betonozással. 
A jelenlegi téli vízállás mellett várhatóan március 1-ig lehet a 
munkálatokat elvégezni.

COVID-19 Szarvas
2021. február 3-10. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahétben 19 alkalommal kértek mintavételt, amelyből 
mindössze 4 lett pozitív.

A védőnők nem tudnak csecsemő korú betegről, a gyermek-
orvosok pedig 3 alkalommal kértek mintavételt, amely mindhárom 
esetben negatív lett.

Háziorvosaink arról is beszámoltak, hogy ha lassan is, de 
érkeznek a különböző típusú védőoltások, amelyekhez igazodva 
hívják be a pácienseket.

Szarvas, 2021. február 10.
Petneházi Andrea

Tisztelt Sportegyesületek!
Tisztelt Sportvezetők!

szarvasi sportszervezetek vezetői köszöntésének Ahagyománya 1999-ben kezdődött. Minden év 
januárjában összegyűltünk, hogy közösen értékeljük és 

ünnepeljük az elmúlt év sportsikereit, az egyesületek munkáját. 
Az egészségügyi veszélyhelyzet következtében e rendezvényre 
idén sajnálatos módon nem kerülhetett sor, hiszen 
biztonságunk, egészségünk megőrzése mindenkor elsőbbséget 
élvez. Mindazonáltal nem szabad megfeledkeznünk a 2020-as 
év eredményeiről. Nehéz esztendőt tudhatunk magunk mögött, 
több egyesület számára az is nagy kihívást jelentett, hogy 
biztosítsa működését, fennmaradását. Ezen felül erejükből még 
olyan sportsikerekre is futotta, amelyek minden szarvasit 
büszkeséggel tölthetnek el. Kitartásukért, lelkesedésükért, 
befektetett munkájukért ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani. Egyúttal támogatásunkról biztosítjuk Önöket, hogy a 
járványhelyzet ellenére Szarvas Város Önkormányzata 
erejéhez, lehetőségeihez mérten továbbra is mindent megtesz, 
hogy segítse munkájukat.

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

Lestyankernél is elérheti!



4 2021. február 19.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

A hulladékkezelési számlázásról

A KOMÉP részéről Király András ágazatvezető arról tájékoztatta 
Babák Mihály polgármestert, hogy 2016. június 30-ig a Szarvasi 
KOMÉP Nonprofit Kft. végezte a hulladékkezelési közszolgáltatás 
számláit, a díjhátralékokat és a szemétszállítási szerződéseket a cég 
tartotta nyilván és állította ki, az akkori közszolgáltató, a Körös-szögi 
Nonprofit Kft. nevében.

2017. július 1-től a számlák kiállítását, a hátralékok kezelését az 
NHKV Zrt. végezte, a Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. szerződés 
nyilvántartása alapján. 2018 utolsó negyedévében az új hulladék-
kezelési közszolgáltató, a DAREH Bázis Zrt. átvette a szerződéseket, 
a számlázást és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.

* * *

Kabinetvezetői tájékoztatás

Turi János kabinetvezető a napokban hivatalosan tájékoztatta 
Babák Mihály polgármestert arról, hogy 2021. február 1. napjától a 
Szent István Egyetem Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(MATE) néven, közhasznú magán felsőoktatási intézményként 
működik tovább.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete 
és több gazdasági társasága, valamint a Debreceni Egyetem Karcagi 
Kutatóintézete is csatlakozott az Egyetemhez, amely révén meg-
valósult az oktatás és a kutatás szorosabb integrációja. A MATE fenn-
tartója a fenti időponttól a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
temért Alapítvány. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány kura-
tóriumi elnöke dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezér-
igazgatója, a kuratórium tagjai dr. Nagy István agrárminiszter, dr. 
Lázár János kormánybiztos, dr. Han Péter akadémikus, örökös 
rector emeritus és dr. Bedő Zoltán akadémikus. A Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem rektora Dr. Gyuricza Csaba professzor.

* * *

Tanulóbérletek megrendelése

Szarvas Város Önkormányzata 2021. február hónapra a Volánbusz 
Zrt.-nél 3 db helyközi 5 km-es bérletet rendelt 1785 forintért. 10 
kilométeres helyközi bérletből 38 darabot rendeltek 36 ezer 480 
forintért. 15 kilométeres bérletből pedig 5 darabot 5 ezer 950 forint 
értékben. Összesen 44 ezer 215 forint összegben. A bérleteket 
Szarvas város alap- és középfokú köznevelési intézményeiben 
tanuló szarvasi lakóhelyű tanulók részére a helyközi buszköz-
lekedéshez természetbeni juttatásként ingyenesen adják át.

* * *

Adalék a majdani híd 
előtörténetéhez

Múlt heti számunkban írtunk a Szarvas-Mezőtúr közötti komp 
helyén felépítendő közúti híd reményteljes esélyeiről. A hely 
előtörténetéhez tartozik, hogy már 1944 októberében a bevonuló 
szovjet-orosz csapatok ideiglenes pontonhidat működtettek ott 
egységeik hatékonyabb mozgatása érdekében. A híd építéséhez 
szarvasi civileket is kivezényeltek. A Luftwaffe légiereje próbálta 
bombázni a hidat - az erős légvédelem miatt nagy magasságból -, a 
bombák nem jutottak célba.

* * *

Bővülhet a Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium 

tornaterme

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 171,93 négyzetméter 
alapterülettel bővítheti tornatermét. A beruházás érvényes építési 
engedéllyel bír a Békés Megyei Kormányhivatal részéről. A 
beruházás kapcsán Szarvas Város Önkormányzata és a Magyar-
országi Evangélikus Egyház módosította a 2014-ben kötött 
közoktatási megállapodását. A módosítás lényege: a bővítéssel 
keletkező épületrész köznevelési feladatok ellátásához szükséges, a 
Megállapodás alapján használatba adott ingatlannal azonos módon 
és időtartamban kerül az Evangélikus Egyház használatába. A 
hozzáépítéssel keletkezett épület az Önkormányzat tulajdonába 
kerül, az ingatlanon közös tulajdon nem keletkezik.

* * *

Táblák kihelyezése az M44-esre

A városimázst jelenleg leginkább érintő Szarvasi Vízi Színház, az 
Erzsébet-híd és a Holt-Körös képe került azokra a turisztikai 
táblákra, amelyek hamarosan kikerülnek az M44-es mellé. Erre 
vonatkozóan Mihály Mariann, a Turisztikai Kft. ügyvezetője felvette 
a kapcsolatot Klimaj Attila útreferenssel.

Tárgy: Kérdés: Szarvas és Vidékében aktuális témával kapcsolatos 
megjelenés lehetőségéről

Tisztelt Polgármester Úr!
egköszönöm a Városszépítők nevében a közterület Mfelügyelők ellenőrzéseiről megküldött kimutatásokat. 
Kiértékeltem a 2020-as évben tett intézkedéseiket, és 

35%-on felüli az „egyszerű” figyelmeztetések azonnali megoldása. 
Sajnos nagyobb arányban vannak, akik az első figyelmeztetést nem 
teljesítik, és csak eljárás hatására végzik el kötelességüket. A 
közterületfelügyelők munkájáról, intézkedéseiről készülő részletes 
tájékoztatást hasznosnak tartja egyesületünk. Bizonyára pozitív 
hatása van széles körben is a lakosságra. 

Örülünk a Szarvas és Vidéke hetilapunk folytatódásának! Az 
utolsó számban is olvasható környezetvédelmi téma, ez késztet 
arra, hogy kérjük továbbra is a sajtóbeli megnyilvánulásunk 
lehetőségét. Nem ismerem az újraindítás szerkezeti, tartalmi, 
terjedelmi szempontjait. Többen érdeklődnek például a 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, és más témák is felmerülnek 
folyamatosan. Az aktualitások határoznák meg a Városszépítők 
írásának megjelenését, amennyiben erre lehetőséget kapunk. 

Azt gondoljuk, hogy szerény tervekkel folytathatjuk munkánkat 
ebben az évben, amelynek gátat szab a civil pályázati támogatások 
hiánya. Ennek tudatában folytatjuk városunk szépítését! 

Tisztelettel:
Váradi Lászlóné

Város és Környezetvédő Egyesület 

POSTALÁDA * POSTALÁDA
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A Tulipán csoport nagycso-
portosai, világot meghódító 
country hangulatban űzte el a 
telet. A táncra perdült óvónénik 

előadását vastaps kísérte. A 
vigadalom nem múlhatott el 
olyan mókás játékok nélkül, 
mint lufi-terelés,  lufi puk-
kasztás, szék-öltöztetés, palack 
állító verseny. A játékok szü-
netében az édességek, sós sütik 
mellett gyümölcsfalatkákkal ké-
nyeztették az ínyenceket.

A Búzavirág csoport farsangi 
mulatsága, hasonlóan vidám 
hangulatban telt. Különleges, e-
gyedi jelmezek jelentek meg, 
amelyeket a gyerekek saját 
költött versükkel mutattak be. 
Nem hiányozhatott a palettából 
a Márió, a „Minecraft”,  de eljött 
hozzájuk a Három muskétásból 
D' Artagnan is, a tavaszt csalo-
gatva mutatkozott meg a nagy 

virágcserép a tavasztündérek-
kel, az állatok közül pedig az 
őslények, madarak is jelen vol-
tak. Mókás, vicces játékok nél-

kül itt sem múlhatott el a Far-
sang. Próbálkozhattak a gyere-
kek tejszínhabbal megetetni 
társaikat bekötött szemmel, lufit 
terelgethettek seprűvel a kosár-
ba, de a lufit a homlokuk közé 
szorítva is megtáncoltathatták. 
Nagy tetszést váltott ki a szívó-
szállal felszippantott vattapa-

macsok áthelyezése a tálkákba. 
Jól esett a játékok után egy kis 
eszem- iszom.

Az Alma csoportban az idei 
farsangon a gyerekek ügyességi 
játékokkal játszhattak. Papír po-
harak segítségével minél maga-
sabb tornyot kellett építeniük, 
melyet minél gyorsabban telje-
síteniük kellett. A kézműves 
asztalnál készültek a szebbnél 

szebb álarcok, melyet a farsangi 
bálban fel is vehettek a gyere-
kek. „Ki a leggyorsabb csipe-
szelő?” címért is nagy verseny 
kerekedett, nagy kacagások kö-
zepette kerületek fel a csipe-
szek a jelmezekre. A maci 
barlangban is nagy volt a sür-
gés, hiszen Mackó Barnabás 

most ébred és nagyon éhes volt, 
így segítettünk neki egy kis 
eledelt gyűjteni a barlangjába.

A Cseresznye csoportban is 
nagy izgalommal készültek kis-
csoportosok a Farsangra. Az 
egyszerűbb játékok mint, fánk-
evő verseny, szivacslabda terel-
getése hokiütővel, pom- pom 
fújás, pohár- torony építés, lég-
gömb levegőben tartó verseny 
mind nagy sikert aratott. Cso-
daszép jelmezeikben a leg-
kisebbek örömmel vettek részt 
a játékokban.

A Szamóca csoportosok egy 
indián törzs kalandjaiba csöp-
pentek. A Törzsfőnök és Fényes 
Nap, a törzs táltosa segítségével 
igyekeztek visszaszerezni a 
gyógynövényeket, melyekkel 
meggyógyították a vad orosz-
lánt, az állatok királyát. Tuta-
jaikkal sikeresen átkeltek a 
gyors sodrású Kacagó Patakon. 
A törzs krokodiljai segítették 

őket a víz mélyén rejtőző 
boldogság-gyöngyök megtalá-
lásában. Fürge Gyík végül 
kénytelen volt visszaadni ello-
pott talizmánjaikat. Örömüket a 
totemoszlop körüli tűztánccal 
ünnepelték meg.

Vidám hangulatban telt a 
farsangi délelőtt a Panda cso-

portban.   Mindenki valamilyen 
„maskarába” öltözött, hogy e-
gyütt űzzék el a telet. Volt itt 
Elza hercegnő, Batman, Minion, 
Pókember és nem maradhattak 
el a Bohócok sem erről a vi-
gasságról. A porond  bohócai 
segítettek a gyerekeknek az 
ötletes játékok kipróbálásában. 
A többiek pedig lelkesen biz-
tatták a társaikat a játékokban. 
Lehetett fakanállal tyúkot ütni, 
bohócot etetni labdával, fánkot 
tekerni és édességet enni a kéz 
segítsége nélkül.

Az óvodai csoportokba ellá-
togattak és megmutatták ötletes 
jelmezeinket.

Fergeteges Tánccal zártuk a 
hagyományőrző  ünnepet. Jól 
esett a játékok után egy kis 
eszem- iszom, és reményeink 
szerint sikerült elűznünk a telet!

Dr. Budai Viktória 
óvodapedagógus

Télűző mulatság a Gyakorlóoviban

Afarsangi időszak vízkereszttől, hamvasztószerdáig 
tart. Az ünnepre mindig játékosan ráhangolódunk, 
álarcot, farsangi szemüveget készítünk közösen. 

Ovisaink, kis csoportokban összegyűlve napok óta arról 
beszélgetnek, hogy ki minek öltözik, milyen jelmezbe fog 
bújni. Óvodánkban minden csoport külön tartja meg 
mulatságát, melyet a farsangi népszokások sokaságával 
színesít.
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Az idei évben mindannyian a megszokottnál is jobban várjuk, azt 
hogy kimozdulhassunk, hogy pihenhessünk valahol családunk, 
barátaink körében, így tudomásunk szerint a Körös vidékére is szép 
számmal érkeznek a foglalások.

Úgy gondoltuk szeretnénk néhány különleges érvet felsora-
koztatni makettparkunk mellett, hiszen aki a Körös vidékét választja 
pihenése helyszínéül, a Mini Magyarországot sem hagyhatja ki:

- Több mint 2 hektáron immár közel 100 élethű épületmakett 
tekinthető meg parkunkban, melyeknek egy része interaktív;

- Az ország leghosszabb szabadtéri vasútmodell sínpályáján 
múltat idéző vonataink robognak, melyeket a látogatók indíthatnak 
gombnyomással;

- Hozzánk 4 lábú kedvenceitek is hozhatjátok pórázon. Ivóvizes 
kutunknál kutya-itató tálka is várja őket;

- Sétányaink akadálymentesek: kerekesszékkel, babakocsival 
kényelmesen körbejárhatók;

- Csoportok, osztályok, vagy akár egyedi látogatók is, előzetes 
egyeztetés alapján játékos kvízkérdésekkel egybekötött szakve-
zetést igényelhetnek (Információ: info@minimagyarorszag.hu) ;

- Saját fényképes hűtőmágnest is készíthettek, melyet akár aján-
dékba is vihettek; 

- Bárki magának „préselhet” Mini Magyarországos emlékérmét;
- Egyedi Mese játszóterünkön a gyerekek a mesék világában 

érezhetik magukat; 
- Izgalmas, és több egyedi motívummal készült fotófalunk előtt 

készíthettek viccesebbnél viccesebb képeket. 
Makettparkunk jelenleg is folyamatosan nyitva van, reggel 8.00-tól 

sötétedésig! Az idei évben is nagy-nagy szeretettel várunk titeket a 
Mini Magyarország makettparkba, ahol rengeteg élményt vár rátok!

Mini Magyarország makettpark
Cím: 5540 Szarvas, I. kk. 9.

Web: http://www.minimagyarorszag.hu

Tudtad-e!? A Mini Magyarország makettpark 
által nyújtott extrák…

Makettparkunk immár közel 8 éve várja látogatóit, 
mely során évről évre az igényeknek megfelelően 
bővítettük, alakítottuk szolgáltatásaink körét.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

40 millió forint kiesés

A járványhelyzet következtében a tavalyi évben kulturális bevételi 
kiesés keletkezett Szarvason. Ennek kompenzálására Babák Mihály 
polgármester kéréssel fordult Fekete Péterhez, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárához. Mint 
levelében fogalmazott: „Kérem Önt mint kultúráért felelős állam-
titkárt, amennyiben lehetősége van, kompenzálják ezt a kiesést, 
hogy kulturális szolgáltatásaink ne sérüljenek, működésük biz-
tonságos maradjon.”

* * *

Kultúrpercek

Kedd esténként új műsorral jelentkezik a Szarvasi Televízió 
„Kultúrpercek – Virtuális tárlatvezetés a Tessedik Sámuel Múzeum-
ban” címmel, este nyolc órai kezdettel.

* * *

Elkészült a tévés visszatekintő 
második félévi része

A napokban elkészült a Szarvasi Televízió Visszatekintés 2020-ra, 
azaz mi történt Szarvason tavaly című összeállításának második 
félévi szerkesztett változata. Tartalma: Szíjjártó Péter külügy-
miniszter a Gallicoopban tett látogatást, Honvédelmi Sportközpont 
alapkőletétele, Szarvas Város Napja az Ótemplomban, Magyarok 
Kenyere – a Búzaösszeöntés Ünnepe, Kenumaraton, 23. Aratónap, 
Szent István Nap ünnepi istentisztelet az Ótemplomban, Körös-
körül Futógála, a megújult Tessedik Sámuel Múzeum átadása, új ha-
lastavakkal bővült a HAKI, karácsonyi ajándékozás a Családsegítő 
Központban.

* * *

Támogatás a Biztos Kezdet 
Gyerekháznak

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság főigazgatója arról értesítette az Önkormányzatot, 
hogy a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központban működő 
„Biztos Kezdet Gyerekház” a 2021. január 1. és december 31. közötti 
időszakban 7 millió 836 ezer 115 forint támogatásban részesül.
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BALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEK

Nem fizette a tartásdíjat

Tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a 
Szarvasi Járási Ügyészség egy büntetlen előéletű 38 éves szarvasi 
nővel szemben.

A nő a most 9 éves, tartós betegségben, asztmában szenvedő 
gyermekének tartására előírt havi 28.000.-Ft-os tartásdíjfizetési kö-
telezettségének önhibájából nem tett eleget és ezzel közel 400.000.-
Ft-os hátralékot halmozott fel a gyermeket nevelő apa felé.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság 
szüntesse meg az eljárást, ha a terhelt a tartásdíj fizetési köte-
lezettségének az elsőfokú ítélet meghozataláig eleget tesz, ellen-
kező esetben pedig próbára bocsátás intézkedést alkalmazzon a 
cselekményét beismerő nővel szemben.

* * *

Kártérítésre kötelezték

A Gyulai Járási Ügyészség 2 rendbeli nagyobb kárt okozó 
üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 50 
éves büntetlen előéletű szarvasi illetőségű, de gyulai tartózkodási 
helyű nővel szemben, aki jogtalan haszonszerzési célzattal ejtett 
tévedésbe két gyulai vállalkozót.

A nő a vádbeli időben egy budapesti cég ügyvezetője volt, amely 
cég Gyulán, a Temesvári úton egy panziót üzemeltetett. 2018-ban a 
panzióban egy férfi háztartásigép-szerelési munkálatokat végzett, 
akinek a nő felajánlotta, hogy rendkívül jutányos áron, 295.-Ft-os 
árfolyamon nagyobb összegű eurót tud váltani a számára. A férfi 
élni kívánt a terhelt által kínált előnyös lehetőséggel, ezért 2018. 
május 25-én – euró váltás céljából – átadott a terheltnek 2.950.000.-
Ft készpénzt. Ebben az időben az euró árfolyama 320.-Ft körül 
mozgott. A nő az ígérete ellenére néhány nap múlva 10.000 euró 
helyett 6.200 euró készpénzt adott át a férfinak, de ígéretet tett a 
fennmaradó 3.800 euró megfizetésére. Ehelyett azonban néhány 
nap múlva újabb 10.000 euró kedvezményes, 295.-Ft-os árfolyamon 
történő átváltásának lehetőségével kecsegtette hamisan a sértettet, 
aki – bízva, hogy a terhelt teljesíti a korábbi megállapodásukat is – 
2018. június 07-én átadott a nőnek újabb 2.950.000.-Ft készpénzt. A 
nő a beígért 13.800 eurót nem hozta a sértettnek, az nem is állt 
szándékában, de nem fizette ki a sértett által elvégzett 
munkálatokért járó 280.000.-Ft összegű vállalkozói díjat sem. A férfi 
– bár a nő a többszöri felszólítása ellenére sem fizette ki számára az 
ígért pénzösszegeket – 2019. december 19-én a terhelt kérésére 
további 270.000.-Ft készpénzt adott át neki; ezt a nő arra 
hivatkozással kérte, hogy a folyószámlájára érkezett 27.000.000.-Ft-
os hitelösszeget csak ezen összeg 1%-a, azaz 270.000 forint 
befizetésével tudja felvenni a számlájáról. A nő cselekményével 
közel 4.500.000.-Ft-os kárt okozott a sértett részére, amely nem 
térült meg.

Közben a nő 2018 novemberében 1 millió Ft pénzkölcsönt kért 
egy másik gyulai férfitól, akit szintén onnan ismert, hogy korábban 
különböző szerelési-karbantartási munkákat végzett a számára. A 
terhelt azt ígérte, 2019. március 31-ig a kölcsönt visszafizeti, és a 
teljesítési képességére vonatkozóan megtévesztő módon arra 
hivatkozott, hogy egy nyertes pályázatból pénzt vár, azonban az 
átmeneti likviditási problémáit a sértettől kölcsön kapott összegből 
oldaná meg; valójában azonban nem állt szándékában a pénzösszeg 
visszafizetése. Később haladékot kért a sértettől, majd elérhe-
tetlenné vált a számára.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság 
a tagadásban lévő nőt tárgyalás mellőzésével hozott büntető-
végzésében próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, 

kötelezze őt a sértettek kárának és az eljárás során felmerült 
bűnügyi költségnek a megfizetésére.

* * *

Fiktív dolgokat hirdettek

A Szarvasi Járási Ügyészség 32 rendbeli bűnszövetségben, 
üzletszerűen elkövetett szabálysértési értékhatárt meg nem haladó 
kárt okozó csalás vétsége miatt nyújtott be letartóztatásra irányuló 
indítványt a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírójához egy 30 
éves, hasonló bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű 
kiskunhalasi nő és társa, egy büntetlen előéletű 32 éves kiskunhalasi 
férfi ellen. Ők is letartóztatásba kerültek.

A terheltek 2020 őszétől kezdődően az egyik közösségi oldal 
különböző adásvételi csoportjaiban fiktív hirdetéseket adtak fel, 
amelyekben olyan termékeket (könyveket, ruhaneműket, gyerek-
játékokat stb.) kínáltak eladásra, amelyekkel valójában nem 
rendelkeztek. Előbb saját nevükben adták fel a hirdetéseket, majd 
később a lebukás elkerülése érdekében álprofilokat hoztak létre, az 
általuk hirdetett termékek fotóit pedig más felhasználók által 
létrehozott hirdetésekből szerezték. Miután az érdeklődők a 
termékek vételárát előre átutalták az elkövetők bankszámláira, a 
termékeket nem küldték el és a vételárat sem utalták vissza. A 
terheltek jogtalan haszonszerzési célzattal tévedésbe ejtették az 
érdeklődőket, és részükre egyenként 50.000.-Ft-ot el nem érő kárt 
okoztak, amely egy esetben sem térült meg. Egyelőre 32 sértett 
sérelmére elkövetett csalással gyanúsítják őket, de folyamatban van 
több mint 200 tovább sértett azonosítása. A bűncselekmény 
elkövetésében nemcsak a pár, de a férfi anyja és más személyek is 
részt vettek, akik személyazonosságának megállapítása szintén 
folyamatban van.

* * *

Körözték

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának rendőrei 2021. február 12-én elfogtak egy férfit, akinek 
a Szarvasi Járásbíróság ittas járművezetés miatt elrendelte a 
körözését. A 41 éves gyomaendrődi férfit a rendőrök őrizetbe 
vették.

* * *

Meglett a tolvaj

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei 2021. február 12-én 
Dévaványán előállítottak egy férfit. A 63 éves férfi a közelmúltban 
Dévaványán, egy élelmiszerbolt elől ellopta egy nő kerékpárját, 
ezért indult ellene büntetőeljárás.

* * *

Leégett egy nádtetős családi ház 
tetőszerkezete Mezőtúron

A február 13-ra virradó éjszakán kigyulladt egy nádtetős családi 
ház tetőszerkezete Mezőtúron, a József Attila utcában. A tűz 
következtében a tető beszakadt, emiatt az épület belső helyiségei is 
égni kezdtek. A mezőtúri és a szarvasi hivatásos tűzoltók három 
vízsugárral körülhatárolták a lángokat, egy felrobbant gázpalackot 
pedig kihoztak az épületből.
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Új tájékoztatás

Korábban már írtunk a Településszerkezeti Terv és 
a Helyi Építési Szabályzat múlt évi módosításáról. 
Alábbiakban tesszük közzé a dr. Kepenyes Réka 

által készített összefoglaló tájékoztatót.

2020 folyamán részben önkormányzati, részben lakossági 

kezdeményezésre 3 esetben módosításra került a Település-

szerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat. Az Önkormányzat által 

kezdeményezett módosítás az alábbi területrészeket és sza-

bályozási elemeket érintette:
1. Az Üdülő sétány holtág felőli területe — azaz a parti ingatlanok 

— Szarvas Város Településszerkezeti Tervén „Hétvégi házas 

üdülőterület” területfelhasználási egységbe tartozik, a Helyi Építési 

Szabályzatban és a mellékletét képező Szabályozási Tervben 

„Hétvégi házas terület (Üh)” építési övezetbe lett besorolva. Az 

Üdülő sétány holtág felőli területrész övezeti besorolása nem 

változott, de a terület beépíthetőségi paramétere 20%-ról 30%-ra 

nőtt, a legkisebb zöldterület aránya pedig 65%-ról 55%-ra csökkent. 
2. A Nagyfoki-holtág területe Szarvas Város Településszerkezeti 

Tervén „Üdülőházas üdülőterület” területfelhasználási egységbe 

tartozik, a Helyi Építési Szabályzatban és a mellékletét képező 

Szabályozási Tervben „Hétvégi házas terület (Üh)” építési övezetbe 

lett besorolva. A módosítás célja az volt, hogy Nagyfoki-holtág 

partvonalának építési szabályozása kerüljön szinkronba a 

Településszerkezeti Tervvel, akként, hogy mindkét területrendezési 

dokumentumon a „Hétvégi házas terület (Üh)” jelölésű övezet 

legyen. Ennek megfelelően a beépíthetőség felső határát 10%-ről 

20%-ra kell növelni, a legkisebb zöldterület arányát 75%-ról 65%-ra 

csökken. A fentiek mellett kikerült a helyi építési szabályozás 

szövegéből a részleges közműellátottság biztosítása az üdülő-

épületek építési engedélyek kiadása feltételeként. Az üdülő-

épületek tervezése és kivitelezése során 2021. januárjától elegendő 

a közműpótló műtárgyak kiépítése az OTÉK előírásai szerint. 
A településrendezési eszközök módosítása 2 esetben kérelemre 

történt, közvetlen önkormányzati érdeket nem hordozott. A 

magánszemélyek érdekeit szolgáló módosítás településrendezési 

szerződés megkötése mellett valósult meg a kérelmező tulajdonos 

költségviselése mellett. A tervező elkészítette a szükséges 

dokumentumokat, megbízásából a Polgármesteri Hivatal lefolytatta 

a különböző állami szervekkel, partnerekkel szükséges egyez-

tetéseket, az állami főépítész jóváhagyta a módosítást, így a 

folyamat lezárásaként elkészült a helyi építési szabályzat 

módosítása. 
1.) A Szarvas, külterület 0127 hrsz.-ú ingatlanon a tulajdonos 

turisztikai fejlesztés tervezése érdekében kezdeményezte a terület-

rendezési besorolás módosítását. Az érintett ingatlan (helyileg a 

Nagyfoki-holtág és a Hármas-Körös közötti területrészen található) 

vízgazdálkodási terület övezeti besorolásban volt, amely mellett a 

— a beépíthetőség korlátozottsága miatt — építmények elhelye-

zésével járó fejlesztés nem megvalósítható.
A vízgazdálkodási terület ún. különleges, beépítésre nem szánt 

övezeti besorolásra módosult, ezen belül horgásztó övezetbe 

került. 
Az övezetben elhelyezhető építmények és beépítési előírások: 
a) gyalogos közlekedés céljára szolgáló burkolt felület,
b) személygépjárművek elhelyezésére szolgáló fásított parkoló 

közlekedési területhez kapcsolódóan,
c) kereskedelmi, vendéglátó építmény,
d) szálláshely célját szolgáló építmény,
e) szociális helyiségek önálló épületként is,
f) sportolási célú építmények,
g) játszóeszközök,
h) vízfelülethez csatlakozóan horgászati célú építmények 

(például stég). 
Beépítési paraméterek a Különleges horgásztó Kho jelű 

övezetben:
a) megengedett legnagyobb beépítettség 5%,
b) beépítési mód szabadonálló,
c) építménymagasság maximum 5,5 méter,
d) épület földszintes kialakítású lehet, melynek tetőtere beé-

píthető,
e) minimális zöldfelület 60%, melybe a vízfelület beszámítandó. 
2.) A Szarvas, külterület 0189 hrsz-ú ingatlanon tervezett fejlesz-

tések miatt az ingatlan általános mezőgazdasági övezet besorolása 

akként módosult tulajdonosi kérésre, hogy azon egyéni használatú 

hétvégi házak elhelyezhetők legyenek, emellett pedig különleges, 

megújuló energia felhasználására irányuló területnek is megfeleljen. 
A módosított szabályozás értelmében a (Különleges megújuló 

energia) Kmú övezetben elhelyezhetőek az alábbi építmények a 

beépítési paramétereknek megfelelve:
a) napelemes erőmű építményei, 0,5 MW-ot meghaladó 

teljesítménnyel is,
b) az erőmű üzemeltetéséhez szükséges utak, parkolók,
c) szociális épület,
d) kizárólag a működést szolgáló gazdasági épület. 
Beépítési paraméterek a Kmú jelű övezetben:
a) megengedett legnagyobb beépítettség 3%,
b) beépítési mód szabadonálló,
c) építménymagasság technológiai építményeknél a technológiai 

kívánalmak szerint, a további építményeknél maximum 5,5 méter,
d) épület földszintes kialakítású lehet, melynek tetőtere nem 

építhető be,
e) minimális zöldfelület 60%. 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

* * *

2020 folyamán - lakossági kezdeményezésre — módosításra 

került a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat. A 

településrendezési eszköz módosítása kérelemre történt, közvetlen 

önkormányzati érdeket nem hordozott. A magánszemélyek 

érdekeit szolgáló módosítás településrendezési szerződés meg-

kötése mellett valósult meg a kérelmező tulajdonos költségviselése 

mellett. A tervező elkészítette a szükséges dokumentumokat, 

megbízásából a Polgármesteri Hivatal lefolytatta a különböző állami 

szervekkel, partnerekkel szükséges egyeztetéseket, az állami 

főépítész jóváhagyta a módosítást, így a folyamat lezárásaként 

elkészült a helyi építési szabályzat módosítása. 
1.) A Szarvas, külterület 0127 hrsz-ú ingatlanon a tulajdonos 

turisztikai fejlesztés tervezése érdekében kezdeményezte a 

területrendezési besorolás módosítását. Az érintett ingatlan 

/helyileg a Nagyfoki-holtág és a Hármas-Körös közötti területrészen 

található/ vízgazdálkodási terület övezeti besorolásban volt, amely 

mellett a — a beépíthetőség korlátozottsága miatt — építmények 

elhelyezésével járó fejlesztés nem megvalósítható. A vízgaz-

dálkodási terület ún. különleges, beépítésre nem szánt övezeti 

besorolásra módosult, ezen belül horgásztó övezetbe került. 
Az övezetben elhelyezhető építmények és beépítési előírások: 
a) gyalogos közlekedés céljára szolgáló burkolt felület,
b) személygépjárművek elhelyezésére szolgáló fásított parkoló 

közlekedési területhez kapcsolódóan,
c) kereskedelmi, vendéglátó építmény,
d) szálláshely célját szolgáló építmény,
e) szociális helyiségek önálló épületként is,
f) sportolási célú építmények,
g) játszóeszközök,
h) vízfelülethez csatlakozóan horgászati célú építmények (pél-

dául stég). 
Beépítési paraméterek a Különleges horgásztó Kho jelű 
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övezetben:
a) megengedett legnagyobb beépítettség 5 %,
b) beépítési mód szabadonálló,
c) építménymagasság maximum 5,5 méter,
d) épület földszintes kialakítású lehet, melynek tetőtere 

beépíthető,
e) minimális zöldfelület 60%, melybe a vízfelület beszámítandó.
2.) A Szarvas, külterület 0189 hrsz-ú ingatlanon tervezett fejlesz-

tések miatt az ingatlan általános mezőgazdasági övezet besorolása 

akként módosult tulajdonosi kérésre, hogy azon egyéni használatú 

hétvégi házak elhelyezhetők legyenek, emellett pedig különleges, 

megújuló energia felhasználására irányuló területnek is megfeleljen. 
A módosított szabályozás értelmében a (Különleges megújuló 

energia) Kmú övezetben elhelyezhetőek az alábbi építmények a 

beépítési paramétereknek megfelelve:
a) napelemes erőmű építményei, 0,5 MW-ot meghaladó telje-

sítménnyel is,
b) az erőmű üzemeltetéséhez szükséges utak, parkolók,
c) szociális épület,
d) kizárólag a működést szolgáló gazdasági épület. 
Beépítési paraméterek a Kmú jelű övezetben:
a) megengedett legnagyobb beépítettség 3%,
b) beépítési mód szabadonálló,
c) építménymagasság technológiai építményeknél a technológiai 

kívánalmak szerint, a további építményeknél maximum 5,5 méter,
d) épület földszintes kialakítású lehet, melynek tetőtere nem 

építhető be,
e) minimális zöldfelület 60%. 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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.

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

Cukrász, Szarvas
Csomagoló, Szarvas

Csomagológép-kezelő, Szarvas
Egyéb takarító és kisegítő, 

Szarvas
Egyszerű ipari foglalkozású, 

Szarvas
Éjjeliőr, telepőr, Szarvas

Elektromoshálózat-szerelő, -
javító, Kondoros

Elektrosztatikus porfestő, 
Szarvas

Élelmiszer-, italgyártó gép 
kezelője, Szarvas

Építőipari segédmunkás, 
Szarvas

Épületgondnok, Szarvas
Esztergályos, Szarvas

Fejő, Kondoros
Felhajtós, Kondoros
Felhajtós, Szarvas
Fémmegmunkáló, 

felületkezelő gép kezelője, 
Szarvas

Háztartási takarító és kisegítő, 
Szarvas

Hegesztő, lángvágó, Szarvas
Húsfeldolgozó, Szarvas (2)

Húskészítmény gyártó, Szarvas
Kézi csomagoló, 
Békésszentandrás

Kézi csomagoló, Örménykút
Kőműves, Békésszentandrás

Kőműves, Szarvas
Konyhai kisegítő, Szarvas (3)
Lakatos, Békésszentandrás

Lakatos, Szarvas
Mezőgazdasági asszisztens, 

Hunya
Műszaki bolti értékesítő, 

Szarvas
Műszaki manager, Szarvas

Pék, Kondoros
Pincér, Szarvas

Pulyka előnevelő, Örménykút
Szabó, varró, Szarvas
Szakács, Szarvas (3)

Közterület felügyeleti hírek
Február 1-től február 5-ig

Mezőőri munka

Bracsok István mezőőr folytatta napi köztisztasági ellenőrzéseit a 
Tanya IV., Tanya V., Tanya III., Tanya VI. és Tanya VII. külkerület 
területén. Emellett a Tanya III., Tanya IV., Tanya V. és Tanya VII. 
önkormányzati közútjait és termőföldjeit ellenőrizte. Sárfelhordás 
miatt egy alkalommal adott felszólítást az út tisztántartására a Tanya 
III-ban. A Tanya IV-ben illegális szarvasmarha- és lólegeltetést 
észlelt.

Szarvas belterületen közterületfelügyelővel közös szolgálatot 
adott. Illegális építési törmelék elhelyezést észlelt a Tanya IV-ben. A 
törmeléket azóta átadták a KOMÉP-nek.

Janecskó János mezőőr a II. külkerületben észlelt illegális 
szemétlerakást. Azt a KOMÉP elszállította. Folyamatos napi 
ellenőrzést tartott emellett a III. külkerületben. Ott 5 alkalommal 
kellett kóbor ebek miatt intézkednie. Közterületfelügyelővel közös 
szolgálatot adott a Vajda-Kossuth utcák szakaszain.

Vajgely Zoltán mezőőr napi ellenőrzései során rendben találta a 
Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornyasor, 
Kenderföldek zártkertjeit. Szabálytalan trgyáalerakást észlelt a 
Kenderföldeken. A tulajdonos eleget tett a szóbeli figyelmez-
tetésnek. Kóbor eb befogása történt Mótyóban. Az ebet az 
állatvédők elszállították. Szintén közös szolgálatot adott a Vajda és 
Kossuth utcák szakaszán.

* * *

Közterületfelügyelők

Blaskó Péter közterületfelügyelő a Bocskai utcán szólított fel 
tulajdonost a közterületen szabálytalanul tárolt gépjármű 
elszállítására. Az elszállítás megtörtént. Az Irinyi utca folytatásában 
az Ótemető mögött kommunális hulladékot, állati eredetű hul-
ladékot és trágyát talált. Megkezdte a lerakó személyek felderítését. 
Közigazgatási eljárást kezdeményezett egy Rózsa utcai építési-
bontási hulladék jogosulatlan közterületi elhelyezési ügyben. 
Közterületen szabálytalanul tárolt gépjárművet észlelt a Martinovics 
utcán. Felszólításának a tulajdonos eleget tett. Hatósági eljárást 
kezdeményezett gondozatlan zöldterület miatt a Semmelweis 
utcában, mivel a tulajdonos nem tett eleget a felszólításnak. Szintén 
a Semmelweis utcában szabálytalanul tárolt gépjármű miatt adott ki 
írásbeli figyelmeztetést.

A korábban már említett Vajda és Kossuth utcai szakaszokon a 
„Megállni tilos!” tábla betartását ellenőrizte napi rendszerességgel. 
Naponta ellenőrizte a Benka, Jókai, Szentesi út térségében 
elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket. Közterületre nem került 
illegális hulladék. Ugyanígy ellenőrizte a Béke lakótelepi elszállított 
konténer helyét is. Továbbra is napi rendszerességgel hordják a 
szemetet illegális módon a Vasútállomás buszmegállójánál lévő 
kukába. Feljelentést tett a háztartási hulladékot elhelyező személy 
ellen. Három esetben figyelmeztetett a Piac területén a maszk-
viselés szabályaira.

Napi rendszerességgel ellenőrizte a Vida-tavat és környékét 
Fórizs Péter közterületfelügyelő. Az Alkotmány utcán hatósági 
eljárást kezdeményezett építési-bontási hulladék engedély nélküli 
tárolása miatt. Hasonlóképpen intézkedett a Fácán és a Gyékény 
utcákban. A Hajnal utcán a tulajdonos ezügyben használati 
engedélyt kapott, hasonlóképpen egy esetben a Hársfa utcában is. 
Ugyanott felszólításának e témában a tulajdonos eleget tett.

Szabálytalanul közterületen tárolt gépjárművel találkozott a Vajda 
Péter utcán a Dohánybolt melletti parkolóban. Felszólításának a 
tulajdonos eleget tett. Folytatta közös ellenőrzéseit a Vajda és 
Kossuth utcai szakaszokon a „Megállni tilos!” betartása ügyében. 
Fokozott ellenőrzést tartott a Vasút-Mátyás király utcák sarkán 
illegális szemét vonatkozásában. Horgászati ellenőrzései során nem 
talált horgászatot folytató személyt a Kacsa-tó, városi szabadstrand, 
Ciprus partszakasz, Történelmi Országközép területén.
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Módosult a köznevelési 
szerződés

Február 8-án Budapesten a Magyarországi Evangélikus Egyház 
részéről Fabriny Tamás elnök-püspök, Krámer György országos 
irodaigazgató, Szarvas Város Önkormányzata részéről Babák Mi-
hály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző módosították 
a korábbi köznevelési szerződést. Ez a módosítás egyebek közt 
lefekteti az Egyház kötelezettségét a Damjanich u. 116. sz. alatti 
óvodában két csoport működtetésére, csoportonként maximum 25 
fős gyereklétszámmal. Ugyanezen létszám vonatkozik a Zöldpázsit 
u. 4/1. sz. alatti óvoda két csoportjára is.

* * *

Bartók Béla utcai útviszonyok

A közelmúltbeli egyik hétvégén mentőt hívtak a Bartók Béla 
utcába, azonban a jármű vélhetően a fordulásra alkalmatlan, 
keskeny úton nem tudott megfordulni. Sinkovicz Krisztián, a körzet 
települési képviselője jelezte a problémát. Ennek következtében 
Karsai Béla településüzemeltetési igazgató megtekintette kollé-
gáival a helyszínt. Mint azt megállapította, az út jelentős részén nem 
állna fenn probléma, ha az ott lakók beleengednék az úton megálló 
esővizet az 50-60 cm-rel alacsonyabban fekvő esővíz elvezető 
nyílásba. Ugyanakkor kilátásba helyezte a szükséges gép munkák 
helyszíni elvégzését.

* * *

Panasz a Malom utcából

A napokban panasz érkezett dr. Melis János címzetes főgyejzőhöz 
a Malom utcai szilárd burkolatú útépítéssel kapcsolatban. 
Válaszában dr. Melis János megfogalmazta, hogy az útépítési 
megállapodást a Képviselő-testület által jóváhagyott 6/2015. (IV. 
24.) sz. útépítési rendeletben foglaltak szabályozzák, attól eltérni 
nem lehet. A rendelet szerint egy útépítés akkor valósulhat meg, ha 
az érintettek több mint 2/3-a részt vesz, vagy a teljes kivitelezési 
költség 25%-ának befizetése megtörténik, valamint ha az Önkor-
mányzat is hozzá tudja tenni a költségek 75%-ának fedezetét. 
Továbbá a válasz kitér a jelenlegi szilárd burkolat nélküli utak 
karbantartására is. Ez utóbbi szintén helyi rendelet szerint az út 
középvonaláig az érintett ingatlan tulajdonosának feladata.

* * *

Orosháza két hétig fogad

Az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet vezetése a 
Szarvasi Szakorvosi Kft. megkeresésére jelezte, hogy a Szarvasi 
Szakorvosi Kft. ellátási területéről érkező kardiológiai betegeket 
2021. február 15-től két hét időtartamban fogadja. Az ambulanciára 
érkező betegek a 06-68/411-166/424-es melléken kérhetnek idő-
pontot.

Természetesen a szarvasiak számára ez a válasz nem kielégítő. Az 
érintett betegeknek folyamatos ellátásra van szükségük. A prob-
lémával Babák Mihály polgármester megkereste a Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vezetőjét, dr. Sárosi 
Tamást, s hathatós megoldást kért annak megszüntetése érdekében.

* * *

Köszönet dr. Takács Árpádnak

Babák Mihály polgármester levélben köszönte meg dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott elrendelését a szarvasi oltópont kiala-
kításáról. Fenti témában közöljük dr. Kozma Lewellyn Marius 
ügyvezető levelét, amelyet a polgármesternek küldött az oltópont 
eddigi működéséről.

„Tisztelt Polgármester úr! 

Tájékoztatni kívánom Polgármester urat a Szarvasi Szakorvosi 
Kft. oltópontján lezajlott, kihelyezett COVID-19 elleni védőoltás 
elvégzésének tapasztatalatairól. Mint tudható volt, az oltást a Békés 
Megyei Központi Kórház mobil oltócsapata végezte az általunk 
biztosított oltóhelyiségben, háttér kapacitással, személyzettel és 
informatikai rendszerrel.

Szervezetünk, élve a helyzet nyújtotta lehetőséggel, hogy egy 
gyakorlott oltócsapat végez itt munkát, megszervezte, hogy az 
egészségügyi személyzetünk (orvosok, asszisztensek, admi-
nisztrátorok) minél nagyobb létszámban megtanulhassa a gya-
korlatban is az oltóponton végzett munkafázisok végrehajtását.

E célból — folyamatos váltásban — 8 asszisztensünk vett részt az 
oltóanyag kezelésének, beadásának megtanulásában és a beoltott 
személyek megfigyelésében, felügyeletében. Továbbá 2 kollégánk 
segédkezett az oltandók és kíséretük épületen belüli irányításában, 
az arra rászorulók tolókocsis szállításában. 

Az érintett korcsoportban a regisztrált létszám 91 fő volt, az 
oltóponton 85-en jelentek meg, mert az egyik gyomai háziorvos 
lemondta a saját betegeit, tehát ők nem is jöttek el az oltásra. A 
megjelentek közül 81 fő beoltása történt meg, mert a kockázatok 
felmérése alapján az olthatóságot elbíráló orvos négy főnél magas 
kockázatúnak ítélte az oltás beadását. A kizártak közül háromnak 
ismert penicillin érzékenysége volt, egy főnél pedig halmozottan 
fordult elő allergiás túlérzékenység. Ezekről a kizáró okokról már a 
háziorvos is tájékoztathatná a páciensét, hogy ne az oltóponton 
kelljen elutasítani őket egy felfokozott várakozást követően. Egyben a 
háziorvossal lehetősége van a betegnek megkonzultálni azt, hogy a 
magas kockázatú egyének más vakcinával történő oltásával, vagy 
aktív kórházi háttérrel rendelkező oltóponton való beoltással miként 
csökkenthető a fennálló veszélyhelyzet.

Összefoglalva az első napi tapasztalatokat, fontos hogy a kockázat 
felmérő lapot a beteg és a háziorvosa közösen töltsék ki és beszéljék 
meg a lehetséges kimeneteket. Sajnos volt egy szarvasi háziorvos, aki 
kitöltött kockázatfelmérő lap nélkül  küldte el a betegeit az  oltásra, 
megakasztva ezzel a gördülékeny ellátást. 

Fontos feltétel, hogy az olthatóságot elbíráló orvosnak pontos 
információja legyen az oltandó által rendszeresen szedett gyógy-
szerekről (gyógyszerlistáját hozza magával mindenki), különös 
tekintettel a véralvadást gátló szerekre. 

A munka kezdetén az oltócsapat az oltandók létszámának isme-
retében 14 és 15 óra közötti időpontra tette a program befejezését, 
ezzel szemben háromnegyed 12-re mindenki megkapta az oltását. 
Mellékhatás senkinél sem jelentkezett. 

Ugyanez a csoport február 26-án kapja meg a második 
vakcináját. Fontos, hogy a második oltáshoz is szükséges a kockázat 
felmérés és a gyógyszerlistát magukkal hozniuk a jelentkezőknek, 
illetve az oltási igazolványuknak is náluk kell lennie. 

Összegezve az első oltónap tapasztalatait, szakember gárdánk 
felkészült arra, hogy a tömeges oltási szakaszban a felmerülő 
igényeknek megfelelő számú oltóhellyel álljunk rendelkezésére az 
oltást felvenni kívánó lakosságnak, itt helyben.”
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Velencéből Mohácson át 
Szarvasra…

Körülbelül egy éve az életünk sajnos nem a meg-
szokott mederben folyik. Lassan már kezdünk 
hozzászokni, hogy mindent át kell gondolnunk, 

újra kell terveznünk; hiszen meg kell felelnünk az éppen 
életben lévő korlátozásoknak.

Így történt ez az idei tanév farsangi mulatságával is. Elmaradt a 
nyolcadikosok hagyományos bécsi keringője, nem tapsolhattunk az 
osztályok műsorainak, nem táncolhattunk a DISCO-ban. De mi nem 
adtuk fel: az elmúlt hetet a karnevál, a vidámság, a jókedv 
színesítette iskolánkban.

Hétfőn héttől az intézmény közössége egy reneszánsz farsang 
kellős közepébe csöppent. Az előkelő urak és hölgyek mellett az 
udvari bolond és a korhű zene segítettek visszautazni pár száz évet. 
Kedden reggel már Velencében nézhettük a napfelkeltét, és – bár a 
valóságban elmaradt – a híres velencei karnevál maszkjaival találtuk 
szemben magunkat. A hangulatot csak fokozták a tempera-
mentumos olasz dallamok. Szerdán határainkon belül folytatódott a 
heti program, és magyar farsangi néphagyományok nyomába 
eredtünk. Ebben segítettek a táncos lábú fiúk, és a népviseletbe 
öltözött lányok. Csütörtökön nem volt gond az ébredéssel. Akinek 
ezt nem sikerült megtenni az iskoláig vezető úton, az garantáltan 
felébredt a bejáratnál. Két busó ugyanis eltévedt, és Mohács helyett 
nálunk ijesztgette a suli apraját-nagyját. A hét utolsó munkanapján 
pedig megérkeztünk Szarvasra, ahol osztálykeretben folytattuk a 
„mulatozást”. Akinek úgy hozta a kedve, az jelmezbe bújt; aki 
játszani szeretett volna, megtehette; volt itt zene, tánc, finom falatok. 
A programok zárásaként pedig kikergettük az épületből a 
kiszebabát, elűzve ezzel a rossz időt, a sötétséget, a telet.

A farsangi pillanatképek mellett különböző játékokkal, vetélke-
dőkkel vártuk a nebulókat. Az 5. évfolyam lovagi tornán mutathatta 
meg, mit tud a középkorról. A hatodikosok Velencéről számokban 
címmel a lagúnák városáról szerezhettek sok-sok információt. A 
magyar farsangi néphagyományok kérdéseire kaphattak választ 
hetedikeseink. Egy dolgot kellett csak szem előtt tartani, hogy a 
válaszoknak a „Fele sem igaz!”. A legnagyobbak pedig – stílusosan – 
a „Maszkot le!” című versenyen bizonyították, hogy mennyire 
ismerik a celebeket.

Dale Carnegie amerikai író szerint: Ha az élet citrommal kínál, 
csinálj belőle limonádét! Nos, a citromot megkaptuk, péntek délre 
pedig elkészült a limonádé, ami mellé egy-egy szelet tortát is 
kaptunk. Bízunk benne, hogy mindenkinek ízlett.

A DÖK nevében: Szabó Józsefné
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

A Székely fodrász 
tanműhelyeiben „gőzerővel” 

folyik a gyakorlat

Ö
römmel számolunk be arról, hogy fenntartónk jó-
voltából ismét új eszközökkel bővültek fodrász tan-
műhelyeink, így azok még korszerűbb felszerelt-

séggel bírnak, alkalmasak arra, hogy ott a legmodernebb 
technikákat sajátítsák el a szépészet ágazatba járó, majd 
fodrász szakmát tanuló diákjaink az itt töltött évek alatt.

A technika fejlődését követve beszereztünk két ózonos gőzbúrát, 
melynek köszönhetően jelentősen lecsökken a hatóidő bármilyen 
termék használata esetén, a hajszínezés, festés, egyenesítés, dauer, 
pakolások alatt. A haj hidratált, fényes, ragyogó és dúsabb lesz az 
ózon és gőz technológia hatására. Alkalmazása csökkenti a 
zsírosodást, korpásodást. Lerövidült szolgáltatási idő mellett 
maximális eredményt érhetünk el.

A gőz erejét felhasználjuk még a hajvasaláskor is, ezekkel az új 
vasalókkal „gyalult” hatást kapunk vagy éppen rugalmas hullá-
mokat a haj károsodása nélkül. A steam pod kezeléssel a haj 
gyönyörű fényessé, egészségessé válik.

Nyitott tanműhelyeinkben most is folyik a gyakorlat, persze a jár-
ványügyi előírások maximális betartása mellett.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az ilyen, sajnos előre ki nem 
számítható időszakban is teljesítsék a gyakorlatot, hiszen a tanév 
végén vizsgát kell tenniük.

A mindennapi szakmai kihívásoknak megfelelően a szolgál-
tatások bővítésével arra törekszünk, hogy jó szakembereket 
képezzünk. Amennyiben szívesen kipróbálnák az új eszközeinket, 
jelent-kezzenek be még ma! Szeretettel várjuk Önöket!

Szerbné Takács Judit
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Televíziós összefoglalók

Az elmúlt hetekben mind a Körös Televízió, mind a Szarvasi 
Televízió összefoglaló produkciót készített az elmúlt év 
eseményeiből. A Körös TV műsorának címe: Összefoglaló a 2020-as 
év eseményeiből Szarvason. A Szarvasi Televízió Visszatekintés 
2020-ra, azaz mi történt Szarvason tavaly az első félévben címmel 
készítette összeállítását. Ez utóbbi tartalmában szerepel a 
sportvezetők köszöntése, a doni megemlékezés, a jégpálya avatása, 
a nagyadózók köszöntése, a Martinovics utcai zárportározó 
megújulása, a medencés sárkányhajó bajnokság, az evangélikus 
bál, farsang a Liliomkertben, a Baráti Kör bálja, Mályvapont a 
könyvtárban, felújítások a fürdőben és testületi bejárások. Mindkét 
televízió összefoglalója visszanézhető.

* * *

Megbeszélés a Bohnyát dűlő 
állapotáról

Mint az ismeretes, a múlt évi őszi békésszentandrási ivóvízvezeték 
építés munkái során alaposan tönkrement a korábban jól 
karbantartott Bohnyát dűlő állapota. A megoldás illetve a helyretétel 
érdekében Klimaj Attila útreferens február 9-én megbeszélést hívott 
össze, amelyen rajta – mint műszaki megbízotton – kívül részt vett 
Sinka Imre békésszentandrási polgármester, a kivitelező OMS Kelet-
Magyarország Kft. részéről Pozsgai Péter ügyvezető, Németh Csaba 
projektvezető, valamint az érintett lakosok közül Lestyan János, 
Rágyanszki Pál és Jambrich Pál. A megbeszélés végén a kivitelező 8 
napon belüli nyilatkozatra tett ígéretet. Szerencsére az érintett 
lakosságnak kitűnő felvételek állnak rendelkezésre, amelyek 
bizonyítják a korábbi gondos karbantartást. Ugyanakkor a 
megbeszélés idején fölös földkupacok, tönkrement vízlevezető 
árok és tönkretett útviszonyok uralták a helyszínt. Klimaj Attila teljes 
körű helyreállítást – beleértve a tört betonos-zúzottköves borítást is 
– kért a kivitelező cégtől.

* * *

Védelmi témák

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakmai tájékoztatót állított 
össze a Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság 2021. évi I. félévi 
ülésére, s azt megküldte Gaál Rolandnak, a Helyi Védelmi Bizottság 
elnökének. A 2020. november 1-jétől január 31-ig terjedő időszakról 
szóló tájékoztatóból kitűnik, hogy a jeges árvíz védekezésre való 
felkészülésként december 15-től melegen tartották a Berettyó I. és 
Berettyó II. jégtörő kisgép hajókat. Mivel az adott időszakban 
beavatkozásra nem került sor, helyreállítási igény nem keletkezett.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén, illetve a Szarvasi 
Járás által érintett Szarvasi Árvízvédelmi Szakaszon árvízvédelmi 
készültség elrendelése nem vált szükségessé.

Az adott időszakban a Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszon 
nem kellett elrendelni belvízvédelmi készültséget.

* * *

Újabb KOMÉP munkák február 
8-án és 9-én

Útkezelésben KRESZ táblák igazítása történt a Dózsa utca végén, 
takarították az Erzsébet hidat és környezetét, tört betonnal javították 
a Bartók Béla utca útját, városi parkokat takarítottak.

A kertészeti ágazatban gallyaltak a Tükör utcán, a Jókai 
lakótelepen, gallyat szállítottak a Béke és Hunyadi lakótelepekről. 

Vas virágoszlopokat festettek, fa virágoszlopokat béleltek fóliával és 
virágföldet rostáltak.

* * *

Tervezik a 2021-27-es 
programozási időszakot

Fenti témában Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke felkérte a járásközpontok polgármestereit a 
járási programigények felmérésére. Erre a Szóbanforgó múlt szerdai 
adásában is kitért Babák Mihály polgármester, hangsúlyozva, hogy 
nem kívánja rangsorolni az adott települések fejlesztési igényeit.

* * *

Népszerű archív anyagok is a 
Szarvasi Televízió műsorán

A napokban Sinkovicz Réka, az Általános Informatikai Kft. 
ügyvezetője tartalmas kimutatót készített a Szarvasi Televízió 
műsorairól. Ebből kitűnik, hogy ez év januárjában az archív 
műsorok között rendkívül népszerű műsorok is szerepeltek. Csak 
felsorolásképpen: adásba került az Egri György szobrászművész 
alkotásai Csabacsűdön, Dr. Margócsy Gyula élete és munkássága, 
Elmúlt idők pedagógusai, „Akik a tűzzel játszanak” – A kondorosi 
kovácsmester Varga Pál, „Virágtól a gyümölcsig” – Beszélgetés 
Demeter Péterrel, Mesterségek nyomában: Révészek a Körösön, 
Ruzicskay György élete és ami utána maradt című korábbi felvétel.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

„Újra mozgásban 
leszünk!”

- adta hírül honlapján a szarvasi Székely Mihály Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium. Ugyanis fenntartója – a Gyulai 
Szakképzési Centrum – jóvoltából a múlt hét elején Ozsváth 
Zsuzsanna igazgató asszony átvehette az intézmény legújabb 
járművét egy új, 9 személyes Volkswagen Caravelle kisbusz for-
májában. A kisbusz kiválóan alkalmas a tanulók szakmai és tanul-
mányi versenyekre való utaztatására, valamint üzemlátogatási, 
kiállítási, színházi és egyéb szakmai célú rendezvények szállítási 
feladataira.
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KOS (03.21. - 04.20.)
Kitartó tulajdonságoddal valami 

olyan dolgot érhetsz el ezen a héten, 
amelyről régóta álmodoztál, és bizony 
sokat is tettél érte. Ennek a célnak az 
elérésével bizony a közel s a távoli 
jövőben is komoly sikereket könyvel-
hetsz el magadnak! Kiemelkedő 
teljesítményt kell nyújtanod egy olyan 
területen, ahol eddig többnyire komoly 
akadályokba ütköztél.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Nagyon jól érzed magad a bőröd-

ben, élvezed az egyre közeledő ta-
vaszi időjárást, az apró örömöket, s 
képes vagy elfeledkezni a kisebb 
problémákról. Viszont semmiképpen 
se kalandozzanak el gondolataid a 
munkádtól, mert hétvégére felhalmo-
zódhat számos elvégzetlen feladat, 
mely pénteken bosszúságot okozhat.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Néha Te is elfeledkezhetsz valami-

ről. Nem lenne baj, ha ez egy kevésbé 
fontos feladat lenne, azonban most 
egy nagyon is jelentős dolgot hagytál 
számításon kívül. Sajnos nem neked 
jut előbb eszedbe, hanem valaki szá-
mon kérheti rajtad, kellemetlen pilla-
natokat okozva. Ez sértheti önbecsü-
lésedet, s megzavarhatja nyugodt 
lelkivilágodat.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Végre nyitottál a nagyvilág felé, hisz 

mostanában sokszor magadba zár-
kóztál, s ez egyáltalán nem tett jót sem 
magánéletednek, sem hivatásodnak 
vagy tanulásodnak. Elbűvölheted kör-
nyezeted, sőt, ha nincs partnered, 
ezen a héten találkozhatsz valakivel. 
A csütörtöki, pénteki és szombati nap 
kiváló új kapcsolatok építésére.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Ne légy ennyire pesszimista, hisz 

nem mennek olyan rosszul a dolgok. 
Neked sem sikerülhet minden, amibe 
belekezdesz. Őrizd meg hidegvéred, 
a kudarc csak azt jelenti, hogy elvesz-
tettél egy csatát, de még nem vesz-
tetted el az egész háborút! Feladatod, 
hogy önállóan cselekedj.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Ez a hét a karriered szempontjából 

meghatározó lehet. Olyan dolgot kér-
nek tőled, melyet csak Te tudsz elvé-
gezni, és ráadásul tökéletesen végre 
is hajtod. Ezt nem felejtik el az ille-
tékesek, s hamarosan meg is kapod a 
jutalmadat! Tehetségedet és hozzáér-
tésedet kell megmutatnod.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Azt érzed néhányan úgy bánnak 

veled, mint egy gyerekkel, pedig már 
nem vagy az? Függetlennek érzed 
magad, s úgy véled Téged már ne 
terelgessen senki, hisz Te is tudod mi 
a jó és a rossz. Nem baj, ha kinyilvá-
nítod a véleményed, csak ne sérts 
meg vele senkit. Törekedj harmóniára 
és egyetértésre környezeteddel.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Ha úgy érzed, hogy égeti a zsebed 

némi felesleges pénz, akkor itt az 
ideje, hogy valami rég áhított dologra 
elköltsd. Semmit se vegyél meggon-
dolatlanul, csak azért, mert az első 
helyen máris meg lehet kapni. Nézz jól 
körül alaposan, mielőtt vad költe-
kezésbe kezdesz! Kényelemsze-
reteted ne vigyen rá arra, hogy olyat 
tégy, amit nagyon hamar megbánnál. 

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Családod egyik tagja kellemetlen 

pillanatokat okozhat neked meggon-
dolatlanságával. Tulajdonképpen 
csak jót akart neked, a kieszelt terv 
egyáltalán nem úgy sült el, ahogy 
kellett volna. Ne keseregj, a kellemet-
lenségen hamar túlteszed magad. 
Inkább használd kiváló kommu-
nikációs képességedet.

BAK (12.22. - 01.20.)
Jó tett helyébe jót ne várj! Hiába 

kérsz segítséget, támogatást valaki 
olyantól, akit már számtalanszor 
kihúztál a bajból, ő könnyedén, lelki-
ismeret-furdalás nélkül nemet mond 
neked. Most megtanulod a saját 
károdon, hogy ne segíts úton-útfélen 
mindenkinek. Saját magadra leszel 
utalva, s meg kell tapasztalnod, 
milyen egyedül végigcsinálni valamit.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Ezen a héten a környezetednek 

kicsit többet kell noszogatnia Téged, 
mint máskor. Ez az előző héten fel-
gyűlt, és nem kipihent állapotodnak 
köszönhető. Ideje lenne, ha többet 
pihennél, különben az egészséged 
bánhatja ezt az állapotot. Csütörtökön 
konfliktusba keveredhetsz valakivel,

HALAK (02.20. - 03.20.)
Egy olyan emberrel találkozhatsz 

ezen a héten, aki már első látásra sem 
túl megnyerő, de aztán saját bőrödön 
is tapasztalhatod, mennyire igazad 
volt. Jusson eszedbe, hogy talán soha 
nem kell találkoznotok újra! De most 
kompromisszumot kell kötnöd, és 
mivel közös feladatotok van, türel-
mesnek és mértéktartónak kell lenned 
ahhoz, hogy átvészeld ezt a néhány 
kellemetlen napot.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Február 19-től 25-igFebruár 19-től 25-igFebruár 19-től 25-ig

1945. február 19-én kezdetét vette az Ivo Dzsimai csata 
(1945. február 19. – március 26.), melyet az Amerikai 
Egyesült Államok és a Japán Birodalom vívott egymással a 
második világháborúban, a csendes-óceáni hadszíntéren. A 
harcokban kb. 70 000 amerikai és 22 000 fős japán hadsereg 
vett részt. A túlerőben lévő amerikaiak által „Elkülönülés 
hadműveletnek” (Operation Detachment) nevezett támadás 
eredményeként elfoglalták Ivo Dzsima szigetét. Ettől kezdve 
használni tudták az ott található, kulcsfontosságú 
repülőtereket.

1970. február 19-én hunyt el Révay József Baumgarten-díjas 
magyar író, irodalomtörténész, műfordító, klasszika-
filológus, egyetemi tanár.

1980. február 19-én hunyt el Ronald Belford Scott, ismertebb 
nevén Bon Scott, skót születésű ausztrál zenész. Az AC/DC 
nevű együttes énekeseként és szövegírójaként vált 
világhírűvé.

1790. február 20-án hunyt el II. József (1741–1790), a 
„kalapos” magyar király (1780–1790). Utódja II. Lipót lett.

1796. február 20-án, Baján megszületett Mészáros Lázár († 
Eywood, Anglia, 1858. november 16.) honvéd altábornagy, 
hadügyminiszter.

1821. február 20-án, Budán megszületett Ráth Károly († 
Budapest,1897. július 30.), ügyvéd, jogász, az 1873-ban 
egyesített Budapest első főpolgármestere.

1821. február 20-án, Pesten megszületett Feszl Frigyes († 
Budapest, 1884. július 25.) építész, a magyar romantikus 
építészet egyik legjelentősebb alkotója.

1821. február 20-án, Kismartonban megszületett Storno 
Ferenc († Sopron, 1907. január 29.) festőművész, 
építőművész, restaurátor, műgyűjtő, a soproni Storno-
gyűjtemény megalapozója.

1944. február 20. és február 26. között a szövetséges légierő 
állandó szőnyegbombázással igyekezett ellehetetleníteni a 
német repülőgép-ipari központokat azáltal, hogy 
megközelítőleg tizenegyezer tonna bombát dobtak le rájuk.

1960. február 20-án hunyt el Sir Charles Leonard Woolley 
angol régész, a mezopotámiai Ur városának feltárója.

1965. február 21-én Malcolm X amerikai emberjogi aktivista 
merénylet áldozata lett.

1920. február 22-én született Luis Buñuel spanyol születésű 
mexikói filmrendező. A társadalmi igazságtalanság, 
indokolatlan kegyetlenség, vallási túlbuzgóság és az erotika 
témáit megszállott makacssággal feldolgozó, eredeti stílusú 
rendező, aki különleges helyet foglal el a filmművészetben.

1980. február 22-én hunyt el Oskar Kokoschka osztrák 
expresszionista festő, grafikus, drámaíró és költő.

1821. február 23-án, Rómában elhunyt John Keats (szül. 
London, 1795. október 31.) angol költő.

1846. február 23-án, az iowai Le Claire-ben megszületett 
William Frederick „Buffalo Bill” Cody († Denver, Colorado, 
1917. január 10.) amerikai katona, bölényvadász és 
showman, az első „celebek” egyike.

1919. február 23-án az első világháborúban harcolt katonák 
között Heves megyében végrehajtották az első földosztást.

1921. február 24-én, Guton megszületett Mocsár Gábor († 
Debrecen, 1988. december 3.) József Attila-díjas író, 
újságíró.

1939. február 24-én Magyarország aláírta az antikomintern 
paktumot.

1368. február 25-én létrehozták az egyik első lengyel-
magyar kereskedelmi egyezményt Budán. Aláíróik I. (Nagy) 
Lajos és III. (Nagy) Kázmér lengyel király voltak.

1964. február 25-én világbajnok lett a híres amerikai 
bokszoló, Muhammad Ali.
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Kézilabda

Győzelem a tavaszi 
nyitányon

Szarvasi NKK-Bácsalmási PVSE 37-32 (17-15), NB II-es 
női kézilabda-mérkőzés, Szarvas, zárt kapuk mögött. 
Vezette: Demus Mónika, Réti Rebeka.

Szarvas: Juhos-Paska 2, Majoros 10/2, Tasgyik 4, Szöllősi 
8/1, Óvári 2, Búzási 7. Csere: Skorka (kapus)-Ábrahám, 
Szűcs, Nyerges, Horváth 4, Nagy, Jani, Tasgyik Závoda. 
Edző: Száva Flórián.

Bácsalmás legjobb dobói: Ralhpflug 11/3., Nagy M. 9. 
Kiállítások: 6 ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/4 ill. 4/3.    

azai találattal indult a mérkőzés, de a vendégek gyorsan Hegyenlítettek és 6 perc alatt elhúztak három góllal. A 
vendéglátók támadásai pontatlanok voltak. A 14. percben 

Száva edző időt kért és próbálta rendezni a sorokat. Ennek 
eredményeként a 21. percben Majoros egyenlített: 9-9 lett az állás. A 
vezetést is megszerezték a Körös-partiak és félidőre 17-15-ös állással 
vonultak a csapatok.

Pihenő után felváltva estek a gólok. Jelentősebb 4 gólos előnyre a 
hazaiak a 44. percben tettek szert (26-22). Feljavult a szarvasiak 
védekezése és a fáradó vendégek több támadást elhibáztak. A 
végjátékban csak a különbség volt kétséges. Az első félidei 20 perc 
után a vendéglátók jó csapatmunkával és második félidei 
fegyelmezett védekezéssel megérdemelt győzelmet arattak a 
szezonnyitón.

A tabella 7. pozicíóját  foglalja el az NKK 8 ponttal.
Száva Flórián:
- 20 perc előnyt „kaptak” a vendégek, de azután jó csapat-

munkával itthon tartottuk a két pontot. Minden játékos dicséretet 
érdemel.

Az ifjúsági mérkőzésen Szarvasi NKK-Bácsalmás PVSE 47-14 (21-
5) eredmény született.

Február 20-án Gyulára látogat az NKK.
nym.

SPORTINFÓSPORTINFÓSPORTINFÓ

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

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

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

e-mail: komep@szarvas.hu

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

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

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

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

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

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

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

Szarvas Város Önkormányzata szerződést kötött a budapesti 
illetőségű Mobillissiumus Kft.-vel a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, kerékpár közlekedés fejlesztése Szarvason és 
Békésszentandráson” című projekthez kapcsolódóan kerékpáros 
közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szem-
léletformáló kampány megvalósítására. A fővárosi cég bruttó 9 
millió 461 ezer 500 forintért valósítja meg a kampányt, melynek 
időzítése várhatóan egybeesik majd az idei Mobilitási Hét 
eseményeivel.

* * *

Újabb levél dr. Mosóczi 
Lászlónak

Babák Mihály polgármester a napokban újabb levelet küldött dr. 
Mosóczi Lászlónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának. Ebben köszönetet 
mondott az eddigi intézkedésekért, egyben reményét fejezte ki a 
szentesi út és az orosházi út felújítására vonatkozóan. Kiemelten 
utalt a 44-es főút szarvasi belterületi szakasza felújításának és a két 
körforgalmi csomópont megépítésének szükségességére.

* * *

KOMÉP munkák
február 3-tól 5-ig

Útkezelésben a Szabadság úti csapadékvíznyelő aknák takarítása 
történt. Cserélték a Vágóhídj utca behajtani tilos tábláját. 
Takarították a Petőfi és az Alkotmány utcai sportcsarnok 
környezetét. Darált betonnal kátyúztak az Újtelep utcában. Szintén 
darált betonnal kátyúztak a Bajcsyn, a betonút kezdeténél. 
Takarították a kerékpárút ligeti szakaszát. Darált betonnal javítottak 
utat a Fácán utcán, majd hengerelték. Hidegaszfaltos kátyúzás 
történt az Ipartelep, Móra, Horgász utcákban és a Petőfi utca végén. 
Padkát rendeztek a Csicsely Pál-Dózsa útkereszteződésnél. A 
kertészeti munkák során gallyaztak a Béke lakótelepen, a Hunyadi 
lakótelepen, a Béke utcán, a Kis utcában, a Jókai lakótelepen, a 
Strand utcán és a „barna ház” udvarán. Festették a fa virág-
oszlopokat, gallyat rakodtak a Bethlen lakótelepen, lomb-
gereblyéztek az Árpád és a Mittrovszky-kastély közötti parkban.

* * *

Segítség a rászoruló 
kisgyermekes családoknak

A Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság arról 
tájékoztatta a városvezetést, hogy ebben a hónapban is 20 darab 
tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot adnak át olyan rászoruló 
családoknak, akik intézményi ellátásban nem részesülő három év 
alatti gyermekeket nevelnek.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Szarvason családi ház zöldséges kertje 
művelésre kiadó. Érdeklődni: 30/462-97-97

POSTALÁDA * POSTALÁDA

Kéktúra 2020 tájékoztató

Kedves Polgármester Úr!

armadik levelünkkel jelentkezünk, mint a Kéktúra Hútvonalába eső település vezetőjénél és egyben sikeres, 
egészségben, a személyes találkozások örömét visszaadó 

élményekben gazdag új esztendőt kívánunk Önnek és mun-
katársainak! 

Ahogyan korábbi leveleinkben is jeleztük, igyekszünk három-
havonta helyzetjelentést adni a Kéktúra háza tájáról, rövid 
összefoglalásban ezek most a következők: 

2020. október 10-én megtartottuk a Kéktúrázás Napját, amelynek 
keretében az Országos Kéktúra jelenleg 1171,8 km-es teljes 
útvonalát, közösségi túraeseményként, 70 napi szakaszra bontva, 
szakaszonként maximum 50 túrázóval jártuk be, egy nap alatt. Min-
den elképzelésünket felülmúlta a túrázók érdeklődése, 2100 
természetjáró, a járványügyi intézkedéseket szabályosan betartva 
rótta a kék sávjelzés ösvényeit. A közösségi túranapot nagy sikerrel 
és mindenki számára megelégedéssel zártuk. Az eseményről készült 
egy hangulatos f i lm is ,  ezt  a www.kektura.hu és a 
www.kekturazasnapja.hu honlapokon megtekinthetik. 

Idén, október 9-én a teljes Országos Kékkört tervezzük hasonlóan 
bejárni, közel 2550 km-en, ennek részleteiről következő leve-
lünkben számolunk majd be. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából készült egy másfél 
perces imázsfilm is az Országos Kéktúráról, nagy örömünkre 
többszázezer néző láthatta ezt a közösségi csatornákon és a 
kereskedelmi televíziókban is, ahogy a www.kektura.hu hon-
lapunkon is.

A legkedveltebb gyalogos turistaút továbbra is az Országos 
Kéktúra útvonala, amely a Vas megyei Írott-kő és a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Hollóháza között vezet, s melynek karbantartója 
és a mozgalom üzemeltetője a Magyar Természetjáró Szövetség. 

Az idei év leginkább fontos változása a kéktúrák kapcsán 
honlapunk megújítása lesz. 21. századi felhasználói élményt 
nyújtani képes, ugyanakkor letisztult világú, könnyen áttekinthető, 
praktikus túratervezési segítséget is adó új honlapunk terveink 
szerint a túraszezonra válik élessé. 

Továbbra is felajánljuk Önnek, valamint munkatársainak szakmai 
segítségünket, támogatásunkat abban, hogy minden, a Kéktúrával 
kapcsolatos kérdésben napra készek lehessenek, értesülhessenek 
az útvonalat érintő változásokról, a bélyegzőhelyek esetleges 
áthelyezésétől az útvonalak változásáig. 

Szívesen jelenítjük meg és népszerűsítjük településeik túrázással 
kapcsolatos szolgáltatóit is felületeinken, szálláshelyek, szolgál-
tatópontok vagy akár az Önkormányzat is részese lehet így a 
túrázókat támogatók 

A kekturarditermeszetjaro.hu emailcímen bármikor szívesen 
állunk rendelkezésére, az aktuális, a helyi közösséget is érintő kék-
túrás kérdésekben. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a Kéktúra 
az MTSZ bejegyzett védjegye, az útvonal önkényes elterelése 
és/vagy nyomvonalának megváltoztatása beleegyezésünk nélkül 
nem lehetséges. 

Természetjáró tisztelettel várjuk kérdéseit, észrevételeit! 

Budapest, 2021. február 4. 
Tisztelettel: 

Tassy Márk igazgató
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORHázőrzőkHázőrzőkHázőrzők

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. február 25-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Február 12.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Nem adtál túl sok erősítő tápot a madárnak?”

Nyertesünk: Tóth Dezsőné. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Baklava
Hozzávalók: 1 csomag rétes-

tészta, 25 dkg darált mandula, 
30 dkg olvasztott vaj, 2,5 dl 
sárgabaracklé (friss vagy 
konzerv), 20 dkg cukor, 12 db 
kimagozott, félbevágott sárga-
barack.

Vajazzunk ki egy alacsony 
tepsit és óvatosan, laponként 
rakjuk le a réteslapokat, melyek 
közé jó bőven locsoljunk olvasz-
tott vajat, majd szórjuk meg 
mandulával. A tetejére ne szór-
junk mandulát, hanem bőven 
olvasztott vajat.

Közepes sütőben kb. 1 órán 
keresztül sütjük.

Közben a barackléből cukorral 
és citromlével főzetet készítünk 
(fedő nélkül, állandóan kever-
getve, 15 percig főzzük). Mikor 
megsült a baklava, újból meg-
locsoljuk olvasztott vajjal, 10 
percig állni hagyjuk, majd rá-
öntjük a meleg barackos mártást.

Félretesszük 24 órára. Sárgaba-
rackkal körítve tálaljuk.

A repülőgép kapitánya a 
hangosbeszélőn szól az utasok-
hoz:

- Hölgyeim és Uraim! Van egy 
rossz és egy jó hírem. A rossz hír 
az, hogy egy géprabló kerítette 
hatalmába a repülőgépünket. A 
jó hír az, hogy a Bahamákra akar 
menni.

* * *

Pistike bőg, mikor az anyja 
hazaér. Kérdezi, mi a baj?

- Az apu kétszer is megvert.
- Miért?
- Megmutattam az ellenőrzőt.
- És?
- Tele volt egyessel, kettessel.
- Ezt megértem, de miért vert 

meg másodszor is?
- Mert kiderült, hogy az ő 

gyerekkori bizonyítványát mu-
tattam meg.

* * *

Disznóvágáson a gazda így 
szól a kancsal böllérhez:

- Böllér uram, ha oda szúr, 
ahová néz, akkor én inkább 
helyet cserélnék ezzel a disz-
nóval!
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