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A hóvirág üzenete 2015-ből
pár szál hóvirág hirtelen köszönt rám a feketicsi öreg utca Aárokpartján. Közel-távol rokonai nélkül virított a téltől 
még álomittas sárgászöld fűcsomók között.

Lassan március lesz – tűnődtem a virág láttán –; böjtmás, 
tavaszelő, kikelet hava – ízlelgettem a hónap régi nevét. Mert 
zamata van e régi neveknek, akár az ígyünket fürdető bácskai 
bornak. Régi márciusok képe futott elém, kinyílott az Idő 
nagykönyve, s egy réges-régi márciusi reggelen láttam magam 
hetedikes koromból a piacon, két-három cimborámmal, Dankó 
Zsoltival és másokkal.

Bevallom, az a reggel önmagában cseppet sem lett volna 
kellemes élmény. Mert a Kossuth utca toldott-foldott kecskelábú 
kofaasztalai fölé éppen havas esőt rendeltek az égiek. Mit sem 
törődtünk ezzel mi, 7/B-s süvölvényei a régi I-esnek. Mert Nőnap 
lévén kizárólagosan nőnemű osztálytársaink és tanárnőink 
kedvéért vágtattunk ki a piacra kora reggel. S a fiúk összeszedett 
forintjaiból felvásároltunk egy kazal hóvirágot. Nem fáztam, mert 
különösen egy tengerkékszemű, barna hajú kisleányra 
gondoltam egyfolytában.

Évtizedek teltek el. Az emberi evolúció csodái közepette a 
hóvirág szedése, ipari mennyiségű árusítása rég betiltva. 
Majdnem a Március 8. is így járt, de jobb érzésű helyeken az 
ünnep bensőséges, köszöntő volta csak-csak megmaradt. 
Nemzetköziség: kerülendő.

Most újra Március 8. lesz. Ha tehetném, a saját kertemből 
szednék egy hatalmas csokor hóvirágot annak a régi, 
tengerszemű, barna hajú kisleánynak. Mert a hóvirág üzenete 
örök. A Nőnap nálam amúgy is 365 napig tart.

Szenes János

Szenes János:

Nőnapi vers
A maradék háromszázhatvannégy napon
piros rózsáid, át nem adhatom.
Tudod mit? Marad ennyi délelőtt,
játsszunk elátkozott szeretőt.
Az év minden maradék éjjelén
táncoljunk a végzet tenyerén.
Akarod? Háromszázhatvannégy hajnalon
neved imaként suttogom.
És rózsák a szélben, szerelemtengeren,
a léted megköszönhetem.-
További háromszázhatvannégy délután
komédiázzunk sírva-nevetőst. Talán.
Színház az élet. Kegyelmi szenvedély.
Háromszázhatvanöt rózsádba kap a szél.
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Boldog Névnapot!

Március 5-én Adorján, Adrián

Március 6-án Leonóra, Inez

Március 7-én Tamás

Március 8-án Zoltán

Március 9-én Franciska, Fanni

Március 10-én Ildikó

Március 11-én Szilárd

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Március 5-én

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

Március 6-án
Borostyán Gyógyszertár

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

Március 7-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Március 8-tól 11-ig
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 18:00-20:00
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napokon 0-24 óráig.
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAMTisztelt Szarvasiak!
veszélyhelyzeti szabályok jelenleg nem teszik Alehetővé, hogy a költségvetésről szóló önkor-
mányzati rendeletet közmeghallgatáson véle-

ményeztessük. Ahhoz, hogy a szarvasiak megismerjék a 
rendelet tervezetet a következő módon biztosítjuk 
lehetőséget. A tervezet 2021. március 5-től megtekint-
hető a www.szarvas.hu weboldalon a Hírek – Helyi hírek 
menüpontjának A költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet lakossági véleményezésre cikkében, ahol a cikk 
alatt hozzászólási lehetőséget biztosítottunk.

Szarvas, 2021. február 24.
Köszönettel és tisztelettel:

Babák Mihály polgármester

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

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

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:

Elektromos töltőállomás 
decemberi díja

Az Önkormányzat 2021 decemberére vonatkozóan bruttó 30 ezer 
480 forint elektromos töltőoszlop üzemeltetési díjat utalt át az MVM 
Mobility Kft. számlájára.

* * *

Forschner Rudolf lokálpatrióta 
újabb nemes gesztusa

Közelgő nemzeti ünnepünk, Március 15., egyben a Magyar Sajtó 
Napja alkalmából a Budapesten élő Forschner Rudolf lokálpatrióta, 
Szarvas Város Baráti Körének jeles tagja ismét nemes gesztust tett 
szülővárosa irányában. A Szarvasi Televízió stábját megajándékozta 
egy full HD Panasonic Agac 8 típusú vállkamerával. Mint azt 
Forschner Rudolf megfogalmazta, adományával a Szarvasi Televízió 
városunk életét bemutató több évtizedes eredményes munkáját kí-
vánja támogatni.

* * *

Felhívás fokozott óvatosságra

Boross Árpád Bence, a Polgármesteri Hivatal munkatársa az 
alábbi felhívást intézte az intézmények, gazdasági társaságok 
vezetőihez:

„Tisztelt Intézményvezetők, Igazgatók és Ügyvezetők!
Ezúton továbbítom Önöknek Babák Mihály polgármester azon 

kérését, hogy továbbra is fokozott elővigyázatossággal, a megelőző 
intézkedések szigorú betartásával folytassák munkájukat. A 
lakosság oltása ugyan megkezdődött, de továbbra is óvatosságra 
intenek az aktuális fertőzöttségi adatok. A kormányzati 
kommunikáció már a 3. hullámról szól, ezért Szarvas Város 
Önkormányzata kéri Önöket, hogy az eddig tapasztalt alapossággal 
járjanak el, különös tekintettel a munkavállalók megbetegedése 
esetén, az egészséges munkahelyi környezet megóvása érdekében.”

Emellett a fent említett vezetők a védekezés következő idő-
szakában minden pénteken jelentik, hogy a munkavállalói 
összlétszámhoz képest hányan részesültek védőoltásban.

Tüdőgyulladás elleni védőoltás

Az Önkormányzat a napokban újabb 65 éven felüli szarvasi 
lakosok számára tette lehetővé a fertőző tüdőgyulladás elleni 
védőoltás felvételét. A 144 ezer 162 forint összeget át is utalta a 
Pingvin Oros Zrt. számlájára.

* * *

Februári tiszteletdíj

Az önkormányzati képviselők és bizottsági külső tagok nettó 
tiszteletdíja februárban összesen 1 millió 943 ezer 74 forint volt.

* * *

Tudományos és Technológiai 
Park menedzselése

A Szarvasi Szellemi Inkubátorház eddigi menedzselése mellett 
továbbiakban a szarvasi Tudományos és Technológiai Park 
menedzselését is Szécsi Attilára szeretné bízni az Önkormányzat. E 
vonatkozásban Babák Mihály polgármester és dr. Melis János cím-
zetes főjegyző levélben kereste meg Szécsi Attila egyéni vállalkozót.
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Távvezetékre nem lehet rákötni

Az Alföldvíz Zrt. részéről Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető 
valamint Szatmári Gábor ivóvízágazatot vezető válaszoltak Babák 
Mihály polgármester korábbi felvetésére a Bohnyát-dűlőn tör-
téntekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, a városvezetés javasolta az 
ott lévő tanyák közvetlen rákötését a békésszentandrási ivó-
vízvezetékre.

Idézünk a válaszlevélből:

„Ezt a vezetékszakaszt vízveszteség-felügyeleti és vegyszere 
hálózat-tisztítási szempontból is távvezetékként fogjuk üzemeltetni, 
ezért az erre a távvezetékre történő közvetlen rákötés nem le-
hetséges.”

Továbbiakban javasolják egy új vezeték kiépítését a meglévő 
ingatlanok ivóvízellátása érdekében.

A kardiológiai 
szakrendelésről

Babák Mihály polgármester a kardiológiai 
szakrendelés problémái vonatkozásában az 
alábbiakról tájékoztatta Szarvas járás települési 

polgármestereit.

„Tisztelt Polgármester Kollégáim! 

Közösségi oldalakon számos hozzászólásban felháborodott 
kommentek jelentek meg a Szarvasi Szakorvosi Kft. által 
működtetett szakrendeléseknél bekövetkezett és még várható 
változások miatt. Miután közzétettem az Orosházi Kórház igazgató 
főorvosának válaszát arról, hogy már csak két hétig tudják 
biztosítani a szarvasi kardiológiai rendelést, a járás különböző 
településein élő emberek közül többen -személy szerint engem - 
intézkedésre szólítottak fel. 

Amint azt több alkalommal és számos fórumon elmondtam: a 
szakellátás biztosítása Szarvason egy kórháznak minősített állami 
tulajdonú épületben egy magáncég által történik, amely cégnek a 
kórházi ellátásért felelős Magyar Állammal van feladat-ellátási 
szerződése, városunknak ezzel a társasággal semmilyen jog-
viszonya nincs. 

Polgármesterként kizárólag azért érdeklődtem a Szarvasi Szak-
orvosi Kft. ügyvezetőjénél az ellátások helyzetéről, mert városunk 
polgárainak biztonságos ellátását akkor is szem előtt kell tartanom, 
ha egyébként az esetleges problémák megoldásához nincs 
hatásköröm. Ilyenkor azonnal jelzéssel élek az ellátásért felelős 
állami szervek és az országgyűlési képviselőnk felé, amint azt most is 
megtettem. 

Arra kérem polgármester társaimat, hogy saját választópolgáraik 
biztonságos szakorvosi ellátása érdekében cselekedjenek 
hasonlóan, jelezzék a felmerült és várhatóan fokozódó gondot. Azt 
pedig kollegiálisan megköszönöm, ha a rendelkezésre álló 
fórumokon megemlítik, hagy a szarvasi szakorvosi ellátás 
stabilitásának fenntartása, jövőbeni útjának meghatározása teljes 
mértékben kívül esik a szarvasi polgármester hatáskörén. 

Szarvas, 2021. február 22. 

Tisztelettel: Babák Mihály polgármester”

COVID-19 Szarvas
2021. február 10-17.

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint 44 alkalommal Alátták indokoltnak a mintavételt és ebből a mai napig 16 
esetben bizonyosodott be a COVID-19 vírussal való 

fertőzöttség. Közülük 2 személyt a betegség súlyos lefolyása miatt 
jelenleg kórházban ápolnak.

Védőnőink arról adtak tájékoztatást, hogy tudnak fertőződött 
csecsemőről.

A gyermekorvosok 6 alkalommal vettek mintát, az eredmények 
még nem ismeretesek előttünk.

Háziorvosaink arról is tájékoztattak, hogy folyik a védőoltások 
beadása. Vannak körzetek, ahol a rendelőkben és vannak olyan 
körzetek is, akik a Szakorvosi Rendelőben kialakított oltópontra 
irányítják a pácienseket, ahol a hét végén kapják majd meg a 
védőoltást.

Szarvas, 2021. február 17.
Petneházi Andrea

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Intézik a hibák kijavítását

Kécskei Imre energetikus a napokban összefoglaló tájékoztatót 
készített a Fő téren, a Béke lakótelep belső parkolójában és az 
Erzsébet-liget – Zsidó tábor kerékpárútszakasz mentén keletkezett 
közvilágítási hibákról. A sok eső és a kemény fagyok következtében 
a Fő téren 7 db „pásztorbot” és három díszreflektor, a Béke 
lakótelepen 10 db kandeláber, még az Erzsébet-ligeti kerékpárút 
szakaszon és a Ligeti sétányon a közvilágítás teljes javítása vált 
szükségessé. A hibákat földkábel zárlatok okozták. Javításuk akár 
több hetet is igényelhet.
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Csapadékvíz csatornák 
üzemeltetése

Az Önkormányzat üzemeltetésre ajánlja fel a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság számára az M44 melletti külterületi csatornákat, mivel 
azok egy része az M44 főpályáról érkező csapadékvíz befogására 
alkalmas, így üzemeltetésük, fenntartásuk közérdeknek minősül. 
Ezért az Önkormányzat részéről Babák Mihály polgármester és dr. 
Melis János címzetes főjegyző kezdeményezte a csatornákra 
vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötését Szabó János 
igazgatónál.

* * *

Kormányzati bértámogatások

Gémes Tibor ügyvezető tájékoztatása szerint a Szarvasi Gyógy-
Termál Nonprofit Kft. a novembertől februárig terjedő időszakban 
havonta 2 millió 612 ezer 775 forint kormányzati bértámogatást 
tudott igénybe venni. Emellett a fennálló jogszabályok értelmében 
nem kellett megfizetnie az adott időszakban havi 784 ezer 415 forint 
szociális járulékot.

A Gyermekélelmezés esetében a meg nem fizetett szociális 
hozzájárulás összege 2 millió 62 ezer forint ugyanebben az 
időszakban. Az ÁFA tartalom 27%-ról 5%-ra történt csökkentésével 
átlag napi 170 adag étel esetében havi kivetítésben 403 ezer 920 
forinthoz jutottak. Ez az összeg fedezheti az eldobható dobozok és 
műanyag táskák havi beszerzési költségét.

* * *

A Horwath HTL beszáll

A Horwath HTL Budapest érdemben beszállhat a fürdőfejlesztési 
stratégiába, annak kidolgozását jelentő potenciális együtt-
működésbe. Erről a Horwath HTL részéről Gomola Marius igazgató 
értesítette Sztankó János fejlesztési tanácsadót. Majd kölcsönösen 
kezdeményeztek egy négyes szakmai találkozó Sztankó János, 
Gomola Marius ügyvezető igazgató, illetve Babák Mihály 
polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző között. A 
rendkívül gazdag nemzetközi múlttal rendelkező Horwath HTL 
hazai ténykedéséről jövő heti számunkban olvashatnak. 

* * *

Átvállalt szemétszállítási díjak

2020. IV. negyedévben az Önkormányzat összesen 1 millió 12 
ezer 640 forint összegben vállalta át 70 éven felüli egyedül élő 
szarvasiak esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. 
Ezt az összeget február folyamán át is utalták a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére. 
Tételesen ez az összeg október 1-től december 31-ig 190 fő családi 
házban élő polgár számára jelentett 713 ezer 763 forintos átvállalást. 
Ugyanezen időszakban 66 fő emeleti lakásban élőt érintett az 
átvállalás 267 ezer 650 forint értékben. Összesen 8 fő új kérelmező 
élt az átvállalás adta kedvezménnyel 19 ezer 359 forint értékben. 
Túlfizetés 1 fő esetében történt 3834 forint értékben. Az 
önkormányzati átvállalás fenti időszakban 270 hetven éven felüli 
egyedül élő szarvasi lakost érintett.

KOMÉP munkák
Február 17-24. között

Útkezelés

Kátyúzás történt hideg aszfalttal a dr. Melich, Deák Ferenc, Árpád 
és Alkotmány utcákon, a Szappanosi lejárónál, valamint a 
kerékpárút városi szakaszán.

A Vasút utca végén útív feltöltés történt darált betonnal.
Darált aszfaltos kátyúzás folyt a Zöldpázsit-Móra utcákon, 

valamint a HABITAT-házak bekötőútjánál. Szintén darált aszfaltos 
kátyúzásra került sor a Honvéd utca Tessedik-Benka közötti 
szakaszán.

Pótolták a buszmegállók „Dohányozni tilos!” tábláit.

* * *

Kertészet

Gallyaztak a Strand, Alkotmány, dr. Melich, Deák Ferenc, Tükör, 
Béke és Nap utcákon. Fakivágás volt a Béke utcán.

Fahelyeket gyomláltak a Polgármesteri Hivatalnál, az Árpád és az 
Agrár Zrt. között.

Nádat vágtak Magyarország közepénél és a Kacsa-tónál.
Emellett kőedények gyomlálása történt a Járási Hivatalnál, a Fő 

téren, a Szlovák Iskolánál.
Továbbá Canna beültetések és virágoszlopok takarítása történt.

A városi 
sportlétesítményekről

irály András, a KOMÉP városüzemeltetési ágazat-Kvezetője az alábbiakban adott tájékoztatást sport-
létesítményeinkről.

Szarvas város járványügyi védekezésének előírásához igazodva a 
városi sportlétesítmények nyitva vannak.

A Petőfi utcai sportcsarnokban a délutáni és a hétvégi 
sportesemények, valamint a Gál Ferenc Egyetem Gyakorló 
Általános Iskolai testnevelés órák vannak megtartva. Itt egy fő 
állandó állományú dolgozó végez munkát.

Az Erzsébet-ligeti sportpálya szinte kizárólag a Szarvasi FC 
sporteseményeinek ad otthont, ami napi pálya karbantartási 
munkálatokat igényel a hét minden napján, illetve szükség esetén 
hétvégén is. Itt 3 fő állandó állományú dolgozó végez munkát.

Az Alkotmány utcai sportcsarnokot szinte kizárólag csak a helyi 
kézilabda egyesületek veszik igénybe napi rendszerességgel illetve 
szükség esetén hétvégén is. Az itt alkalmazott 2 fő állandó 
állományú dolgozóból elegendő 1 fő alkalmazása, a másik dolgozó 
a Szarvasi KOMÉP Kft. telephelyén a portán teljesít szolgálatot.

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Szarvas, 2021. március 15.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Atisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Szarvason, a március 
15-i nemzeti ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) 

és a zöldhulladék gyűjtése a megszokott rend szerint történik. 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra 
kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes infor-
mációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.



6 2021. március 5.

Mit vállalt az OSM Kelet-
Magyarország Kft. a Bohnyát-

dűlő rendbetételéről?

Már többszörösen érintettük a békésszentandrási 
ivóvízberuházás során a Bohnyát-dűlőn kelet-
kezett károkat. Alábbiakban tételesen ismer-

tetjük azt a nyilatkozatot, amelyet Pozsgai Péter, az OSM 
Kelet-Magyarország Kft. ügyvezetője tett a február 9.-i 
helyszíni bejárás után.

„A „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. 
(DKMO1)” című KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosító számú 
projekt keretében Békésszentandrás, Felgyő, Tömörkény települések 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv 
feltételei szerint” című projekt keretében 2020. április és október 
időszakban Társaságunk kivitelezésében megvalósult DN 250 KPE 
regionális vízellátó vezeték kivitelezésével érintett Szarvas Bohnyát-
dűlő Juhász Gyula utcától déli irányba eső szakaszán az építés 
során a vezeték munkaárkából visszatöltést követően kiszoruló föld 
helyenként a meglévő járdalapokból épített járdára került 
deponálásra, ill. a „Méhész” tanyáig húzódó út menti 
szikkasztóárokba szóródott, amit még nem távolítottunk el teljes 
mértékben. Az építési kivitelezési munkák során az eredetileg föld, 
de törmelékkel helyenként felszórt útfelületre földet – az útfelületet 
teljes szélességében beterítő – mennyiségben nem deponáltunk. Az 
említett járdán található földdepó eltávolítása, valamint 
kivitelezésünkkel összefüggésben a szikkasztóárokba beszóródott 
föld eltávolítása kivitelezői feladatunk.

Tekintettel arra, hogy az útfelületre – az útfelületet teljes 
szélességében beterítő – föld elhelyezése sem a Bohnyát-dűlő fent 
hivatkozott szakaszán, sem a dűlő Juhász Gyula utcától északra eső 
szakaszán nem történt, az útfelület csapadékos időszakban 
tapasztalható sáros felületének kialakulását nem látjuk közvetlen 
ok-okozati összefüggésben a kivitelezői tevékenységünkkel.

A dűlő jelenlegi állapotát is tartalmazó, a kivitelezési munkák 
megkezdése előtt 2020.03.30-án Társaságunk által készített 
állapotfelvételen látható és a jelenlegi állapot között, megítélésünk 
szerint nem állapítható meg tevékenységünkhöz köthető közvetlen 
ráhatás eredményeként előálló – a dűlő funkcióját korlátozó, 
akadályozó – változás.

A tárgyi projekt zárását megelőző, földmunkavégzésre alkalmas 
időszakban a kiszoruló föld fentiekben említett eltávolítását és 
elszállítását elvégezzük, legkésőbb 2021.04.30-ig. Továbbá az 
önkormányzat illetékeseivel egyeztetve, megvizsgáljuk a Bohnyát-
dűlő felületének esetleges jó karba helyezésének közös lehetőségeit.”

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Simonné Dr. Kiss Ibolya 
szobráról

Dr. Pauk János akadémikus a közelmúltban levélben kereste meg 

dr. Melis János címzetes főjegyzőt Simonné Dr. Kiss Ibolya 

szobrának felállításával kapcsolatban. A világ minden részén ismert 

rizskutató - elhunyt 2015-ben - bronzszobrát szakmai tanítványai és 

több szervezet (ÖVKI, Rizsszövetség MNE, Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem) szeretné felállítani Szarvason az Egyetem 

Szabadság út felőli parkolója mellett. A bronzszobor megalkotására 

Lestyan Goda János szobrászművészt kérték fel. Az új emlékhely 

kialakításával kapcsolatban a kezdeményezők személyes egyez-

tetést kértek dr. Melis Jánostól.

* * *

Elkészült a fásítási terv

A KOMÉP elkészítette a fásítási tervet 2021-re. Mint azt a Parczen 

Benedek és Karsai Béla településüzemeltetési igazgató nevével 

jelzett terv mutatja, egyik kiemelt cél, hogy az M44-es bevezetője – 

Szentesi út – és a Szabadság út mentén egységes fasor szülessen. A 

tervben gömbkőris, kislevelű hárs, kocsányos tölgy, gömbjuhar és 

gömbakác szerepelnek 1 millió 280 ezer forint + ÁFA értékben. A 

fásítási tervben nem szerepel a Szentesi úti lakópark fásítása.

Újabb KOMÉP munkák
Február 25-től március 1-ig

Útkezelés

A Kórház dűlőn járda melletti kerékvető gumik elhelyezése 
történt.

Kertészet

Gallyaztak a Dr. Melich, a Deák Ferenc utcákon. Gallyszállításra a 
Deák Ferenc utcán, a Bajcsy lakótelepen és a Bartók Béla utcán 
került sor. Kétnyári ágyást gyomláltak a Mittrovszky-kastély előtt, az 
Agrár Zrt. és az Árpád között, valamint az OTP és a PEPCO előtti 
hosszú sávban.
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BALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEKBALESETEK * BŰNESETEK * TŰZESETEK

Szivárgó gáz

Gáz szivárgott egy lakatlan ingatlanban február 24-én este a 
kunszentmártoni Fél utcában. A helyi hivatásos tűzoltók detek-
torukkal a nyomáscsökkentőnél mutatták ki a gázt, a szivárgást 
pedig a csap elzárásával megszüntették. Az egység a továbbiakban 
a helyszínt biztosította a szolgáltató megérkezéséig.

* * *

Kuka kapott lángra

Kigyulladt egy műanyag kuka február 24-én este Mezőtúron, a 
Damjanich utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral 
fékezték meg a lángokat.

* * *

Időben sikerült megfékezni a 
tüzet

Száraz aljnövényzet égett február 28-án, vasárnap délelőtt 
Kondoros és Hunya között, a 4642-es út mellett. A tűz a közeli 
nádast és erdősávot veszélyeztette. Az esethez riasztott gyo-
maendrődi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámokkal és víz-
sugárral a tüzet eloltották. Az eset során senki sem sérült meg.

* * *

Közös volt a zsákmány, ketten 
vittek egy biciklit

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett elkö-
vetőket. Ismeretlen személy bement egy mezőtúri lakóház udvarán 
található melléképületbe 2021. február 22-én 20 óra és 2021. február 
23-án 13 óra között, ahonnan egy lezárt állapotban lévő kerékpárt 
tulajdonított el. A rendőrök az adatgyűjtést követően azonosították, 
elfogták és előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható két 
férfit. Gyanúsítotti kihallgatásuk során a 20 és 35 éves helyi lakosok 
beismerő vallomást tettek. A rendőrök a kutatás során az 
eltulajdonított kerékpárt megtalálták, lefoglalták és a tulajdonos 
részére visszaadták.

Telephelyről lopott, elfogták

A szentesi nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki egy helybeli 
férfit, aki kézi szerszámokat és egy szerszámgépet tulajdonított el a 
városban. Lopás miatt kell felelnie.

A megalapozott gyanú szerint a 48 éves feltételezett elkövető 2021 
februárjában háromszor ment be a Kurca-parti város külterületén 
lévő telephelyre. Az egyik nyitva hagyott műhelyből egy 
sarokcsiszolót, hozzá tartozó csiszolókorongokat, valamint külön-
böző kézi szerszámokat vitt el több tízezer forint értékben. A tulaj-
donos 2021. február 23-án tett bejelentést a Szentesi Rendőr-
kapitányságon.

A rendőrök az adatgyűjtés eredményeként, egy napon belül 
megállapították a feltételezett elkövető személyazonosságát, akit a 
városban elfogtak és a rendőrkapitányságra előállítottak. Gyanú-
sítotti kihallgatásán a férfi részletes beismerő vallomást tett, ellene 
lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 
eljárás.

A rendőrök az ügyben tartott kutatás során lefoglalták az 
eltulajdonított eszközöket és visszaadták azokat a tulajdonosnak.

* * *

Bódultan vezetett

Szarvason járművezetés bódult állapotban bűncselekmény 
gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. Szarvas külterületén 2021. 
február 23-án 17 óra körül egy személygépkocsival közlekedő férfit 
ellenőriztek a rendőrjárőrök. Az autósnál felmerült a gyanúja annak, 
hogy bódultan vezetett, ezt a gyorsteszt eredménye is 
megerősítette. A Szarvasi Rendőr-kapitányság rendőrei ezért a 24 
éves szarvasi férfit orvosi vizsgálatra és mintavételre vitték, majd 
büntetőfeljelentést tettek ellene.

* * *

Szarvason balesetnél 
helyszíneltek

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. 
február 22-én egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési 
balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre. Szarvason, a Tessedik 
Sámuel utca és a Madách Imre utca kereszteződésében 7 óra 45 perc 
körül egy személygépkocsi veze-tője nem adott elsőbbséget egy 
kerékpáros nőnek és elütötte. A mentők a nőt súlyos sérüléssel 
vitték kórházba.
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Pályázati hirdetmény
zarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot Shirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Kossuth Lajos 
utca 2. sz. alatti garázsok bérletére.

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

1. A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Kossuth Lajos utca 2.,

- 1 db egy beállásos garázs, alapterület: 28.88 m2, bérleti 
díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- 1 db négy beállásos garázs, alapterület: 94.16 m2, bérleti 
díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA

2. A bérleményt raktározás és garázs célra lehet 
hasznosítani. 

3. A bérleti szerződés időtartama: 1 év. 

4 .  A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti 
változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos 
hozzájárulásával végezhet. 

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és 
költsége.

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

a) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,

b) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett 
tevékenység felelősségbiztosításáról,

c) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről 
(burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések), 

d) a garázsok megközelítését szolgáló bejáró, út tisztántartásáról, 
szükség esetén síkosságmentesítésről.

7. A bérlemény minimális bérleti díja:

 - 1 db egy beállásos garázs, alapterület: 28.88 m2, bérleti 
díj:10.000,-Ft/hó + ÁFA

- 1 db négy beállásos garázs, alapterület:94.16 m2, bérleti 
díj:30.000,-Ft/hó + ÁFA

A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb igénybe 
vett szolgáltatások díjait 

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését 
megelőzően a havi bérleti díj 1,5-szeresének megfelelő 
összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót 
a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban 
keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg 
nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a 
bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. 
Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a 
bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

9. Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó adatait 

- magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési 
helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi 
száma;

- vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye 
és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, 
székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány 
száma;

- jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, 
adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre 
jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 
7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,

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

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10. A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2021. 
március hó 31. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, 
zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (104-es iroda, 
Szarvas Béke utca 1.) A zárt borítékon „Pályázat a Szarvas, Kossuth 
Lajos utca 2. szám alatti garázsok bérbevételére. A bontási ülésig 
felbontani TILOS” feliratokat kell feltüntetni.

11. A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes 
ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő 
személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve 
azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb 
bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos 
ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon 
belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13. A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek 
minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (104-es iroda, 
Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől, tel.: 66/311-122/120.)

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
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Ismét van döntős a Szép 
Magyar Beszéd versenyen!

AKazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére 
kuratórium által a 2020-2021. tanévre meghirdetett 
Kazinczy- „Szép Magyar Beszéd" verseny területi 

fordulója rendhagyó módon került megrendezésre a jár-
ványügyi előírások miatt.

A szarvasi Városi Könyvtár által meghirdetett versenyen idén on-
line, az iskola által elkészített videók beküldésével mérhették össze 
tudásukat a 11-14 éves tanulók Szarvas, Kondoros és Békés-
szentandrás általános iskoláinak képviseletében. 

A megmérettetés a kiírásnak megfelelően zajlott: a beküldött 
videókon egy kötelező és egy szabadon választott szöveget olvastak 
fel a versenyzők, melyet szakmai zsűri - Brachna Irén, Németh Judit, 
Baginé Tóth Erika, Salka Zsuzsanna, Bartolákné Szabó Éva, 
Harencsárné Liska Mária - értékelt a meghatározott szempontok 
alapján.

Iskolánk tanulói közül Szabó Tamara 1. helyezést ért el az 5-6. 
évfolyamosok között, felkészítő tanára Abonyi Éva.

A 7-8. osztályosok közül Tóth-Rigler Emma 3. helyen végzett, 
felkészítő tanára Gazsóné Gugolya Beáta.

A 7-8. évfolyam győztese Győri Beatrix Dorina, aki régiónkat a 
kisújszállási döntőn képviseli majd, felkészítő tanára Hovorkáné 
Hegedűs Hajnalka.

Gratulálunk valamennyiüknek!

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

A Szarvas és Vidéke korábbi 
számait megtalálja az alábbi 

internetes hivatkozáson:
http://www.szarvas.hu/kultura/helyi-media

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Nyomvonal módosítás

A Békés Megyei Kormányhivatal nyilatkozatot adott ki a „Szarvas, 
Erzsébet-ligeti fahíd és Arborétum közötti kerékpárút nyom-
vonalának módosításáról”. A nyomvonal módosítás következtében 
új ingatlan igénybevétele nem szükséges, a csapadékvíz elvezetés 
módja nem változik. A módosított nyomvonal új közműveket nem 
érint, a tervezett keresztmetszeti kialakítása és pályaszerkezete, 
illetve forgalmi rendje nem változik. Arra a Kormányhivatal felhívta 
a kivitelező STRABAG Építőipari Zrt. figyelmét, hogy a kivitelezés 
megkezdése előtt hozzájárulást kell beszerezni a Magyar Közút Zrt. 
Békés Megyei Igazgatóságától, mint a 44-es számú elsőrendű főút 
és a 4631 jelű Mezőtúr-Szarvas összekötő út kezelőjétől.

* * *

A Nemzeti Földügyi Központ 
helyszíni szemléje

A Nemzeti Földügyi Központ még 2020 októberében helyszíni 
szemlét végzett Szarvason, a még 2016-ban megkötött Vagyon-
kezelési Szerződésben rögzítettek tekintetében és a Szerződés 
tárgyát képező ingatlanok vonatkozásában. A helyszíni szemléből 
és az adatközlésből álló ellenőrzés során az NFK az alábbi 
megállapításokat tette. A földhasználati bejelentések megtörténtek. 
A vagyonkezelt földterületek művelési águknak megfelelően 
műveltek. A vagyonkezelő az ingatlanokat meghatározott célra, a 
települési közfoglalkoztatás elősegítése érdekében, mezőgazdasági 
közfoglalkoztatási program végrehajtása céljából hasznosította, 
amelyeket dokumentumokkal támasztott alá.
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Szóbanforgó műsorok
2021. március 8-15. között

zóbanforgó Önkormányzati tájékoztató műsor a SSzarvasi Televízió csatornáján, 2021. március 1-18. 
között. – Tájékoztatás első kézből.

Március 8. hétfő:
18.00: Hetényi Péter. Téma: CicAngyal Macskamentő Egyesület

19.00: Podani Mihály. Téma: Podani Milán, versenyek aktualitások

Március 9. kedd:
18.00: Szécsi Attila (a Szarvasi Szellemi Inkubátorház koordinátora). 
Téma: aktuális hírek

Március 10. szerda:
06.00: Ismétlés

18.00: Molnár Etele alpolgármester. Téma: aktualitások

Március 11. csütörtök:
18.00: Farkas Tamás és Csernus Zsolt (önkormányzati képviselők). 
Téma: Képviselői munka

 

Március 15. hétfő:
06.00: Ismétlés

18.00: A Cervinus Teátrum Március 15-i ünnepi műsora

A műsorok megosztásra kerülnek a Szarvasi Televízió Youtube 
oldalán, műsorainkat átveszi a Rádió Szarvas, valamint a Körös 
Televízió.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Beszerző munkatárs, Szarvas

Betanított varrónő, Szarvas

Biztosítási értékesítési 
tanácsadó, Szarvas

CNC gépkezelő, Szarvas

Cukrász, Szarvas

Cukrászdai eladó, Szarvas

Elektromoshálózat-szerelő, -
javító, Kondoros

Elektrosztatikus porfestő, 
Szarvas

Építőipari segédmunkás, 
Békésszentandrás

Épületgépészeti csőhálózat- és 
berendezés-szerelő, Szarvas

Esztergályos, Szarvas

Fémmegmunkáló, 
felületkezelő gép kezelője, 

Szarvas

Festő és mázoló, Szarvas

Gipszkartonozó, stukkózó, 
Szarvas

Hegesztő, lángvágó, 
Csabacsűd

Húsfeldolgozó, Szarvas

Intézményi takarító és kisegítő, 
Szarvas

Jogász, Szarvas

Kézi csomagoló, Örménykút

Kőműves, Békésszentandrás

Kőműves, Szarvas

Konyhai kisegítő, Szarvas (2)

Lakatos, Békésszentandrás

Lakatos, Csabacsűd

Matróz belvízi hajón, Szarvas

Műszaki szerelő, Szarvas

Pincér, Szarvas

Pulyka előnevelő, Örménykút

Szabó, varró, Szarvas

Szakács, Szarvas (2)

Tehergépkocsi vezető, Szarvas

Termeltetési asszisztens, 
Szarvas

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Hatósági ellenőrzések

Aszódi Éva szervezési osztályvezető tájékoztatása szerint feb-
ruárban az alábbi helyeken történt hatósági ellenőrzés a lótartás 
kapcsán.

Az ellenőrzött ingatlanok száma 18. A Béke utcán egy alkalommal 
lovat nem találtak. A Damjanich utcán 1 millió 50 ezer forint 
hatósági bírság kiszabását követően (ez 2 lovat érintett) ismét 
lótartás folyt. Ezért megtörtént a végrehajtás elrendelése, 
folyamatban van bírósági végrehajtó közreműködésével a lovak 
lefoglalása és elszállítása.

A Dózsa utcán három ingatlant ellenőriztek. Egy lovat találtak, 
ismételt közigazgatási bírságot szabtak ki. Nem találtak lovat az 
Eötvös utcában és a Kazincy utcán sem.

A Hunyadi utcán 2 db lovat találtak. Ismételt közigazgatási 
bírságot szabtak ki. A Köztársaság utcán egy ingatlan esetében 
lótartás nem folyt. Egy másik ingatlanon egy darab ló tartását 
rendezett feltételek mellett folytatják.

A Kristóffy utcán nem találtak lovat. A Nap utcában egy 
ingatlanon nem folyt lótartás. Egy másik ingatlanon egy darab lóval 
találkoztak, ott ismételt közigazgatási bírság kiszabása történt.

A Somogyi Béla utcában három ingatlant ellenőriztek, lovat nem 
találtak. A Vasút utcán egy esetben kötelezték a tulajdonost – 1 ló 
esetében – a lótartás megszüntetésére.

A Zrínyi utcai ellenőrzésen lovat nem találtak.

POSTALÁDA

Tisztelt Babák Mihály 

polgármester úr!

rra kérném legyen szíves valamilyen nagyobb plakáttal Akiplakátolni azt, hogy a kereskedelmi boltokban és azok 

környékén (50 m) maszkot kell viselni.

Tegnapelőtt megszámoltam és 95% a lakosságnak nem viselt 

maszkot! 1 hónappal ezelőtt szintén.

Valamilyen nagy plakátot javasolnék, esetleg el tudom készíteni az 

egyszínű grafikát gratis és akkor 50 db ilyen nagyobb plakáttal 

felhívhatjuk a város figyelmét, hogy maszkot viselni kell tenni…

Csatolna néhány kép illusztrációnak. A képek tíz perc alatt 

készültek…

Tisztelettel: Béla
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Ezért úgy döntöttünk, hogy 
február 8-tól, szigorúan önkén-
tes alapon, kiscsoportos foglal-
kozások keretében, osztályon-

ként különböző napokon meg-
szervezzük a kötelező érettségi 
tantárgyakból (magyar, mate-

matika, történelem és idegen-
nyelv), hogy heti egy napon a 
végzős tanulók az iskolában 
hallgathassák tanáraikat és sze-
mélyesen vehessenek részt a 
felkészítő foglakozásokon. E-
zen kívül más tantárgyakból is 
szervezünk érettségire felké-
szítő órákat, és lehetőséget biz-
tosítunk szinte minden szaba-

don választható vizsgatárgyból 
a felkészülésre.

Miközben kidolgoztuk a je-
lenléti órák rendjét, az Oktatási 

Hivataltól is megérkezett Kásler 
Miklós miniszter úr levele, 
melyben kifejezetten kéri, hogy 

a középiskolák szervezzenek 
felkészítő foglalkozásokat a 
végzősöknek.

A tanulók körében nagy sikert 
aratott ez a kezdeményezés és 
szívesen jelennek meg ezeken 
az alkalmakon, hiszen ők is 
tudják, milyen nagy a felelős-
ségük, és milyen kevés az idő a 
megmérettetésig.

A jelenléti foglakozások szer-
vezése természetesen a járvány-
ügyi szabályok szigorú betar-
tásával történik: az órákon 
maszk viselése minden peda-

gógus és tanuló számára kö-
telező, az iskolába belépni csak 
lázmérés után lehetséges, el-
várjuk a gyakori kézmosást, tá-
volságtartást, minden szünet-
ben szellőztetünk, a foglal-
kozások után pedig alapos fer-

tőtlenítés történik minden al-
kalommal.

Bízunk benne, hogy a fel-
készítő foglalkozások hozzá-
járulnak tanulóink sikeres és 

eredményes érettségi vizs-
gáihoz.

Várjuk és reméljük a leg-
jobbakat…

Hortobágyiné
Csizmadia Edina

Vigyázz, kész, érettségi! Avagy felkészülés, 
kicsit másképp

Végzős tanulóink a Vajda Péter Evangélikus Gim-
náziumban május 3-án megkezdik írásbeli érettségi 
vizsgáik sorát a magyar nyelv és irodalom tan-

tárggyal. Nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen az 
elmúlt és a jelenlegi tanév során több mint 120 tanítási 
napot digitális oktatásban teljesítettek. Igyekeztünk biz-
tosítani a lehetőségekhez képest mindent, ami a za-
vartalan felkészüléshez szükséges, de a személyes 
jelenlétet nem lehet pótolni semmivel.
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ERASMUS+ akkreditált 
szakképző iskola lett a 

szarvasi Székely

Az akkreditáció olyan, mint egy tagsági kártya azok-
nak a szervezeteknek, akik szeretnének részesülni 
az Erasmus mobilitási tevékenységekben, vagyis 

külföldi szakmai képzésben vagy gyakorlatban.

Az Erasmus-akkreditáció hozzáférést biztosít iskolánk számára, 

hogy egyszerűbben pályázhassunk 2021-2027 között akár minden 

évben külföldi szakmai programon való részvételre. (Az 

akkreditációval nem rendelkező intézmények a ciklus alatt csak két 

mobilitásra pályázhatnak, mi minden évben megtehetjük majd.)

Az Erasmus-akkreditációnk érvényes:  

- A szakképzésben részt vevő tanulók mobilitására

- A köznevelésben, a szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban 

dolgozók mobilitására

- Lehetőséget kaptunk arra, hogy szakmai és személyes fejlődési 

lehetőségeket kínáljunk külföldi tanulási lehetőségre a tanulók és 

oktatók számára.

Köszönjük a Tempus Közalapítványnak és az Európai Bizott-

ságnak!

Andrej Éva

Elhunyt Kepenyes Pál

2021. február 28-án mexikói otthonában elhunyt Kepenyes Pál  
kondorosi születésű és szarvasi kötődéssel is rendelkező Kossuth-
díjas szobrászművész. Mint az ismeretes, az ő alkotása az 
Ótemetőben álló Doni Emlékmű is.

* * *

Babák Mihály a Városok, Falvak 
Szövetsége képzésén

Február 25-én és 26-án a „Közösségi tervezés a közműve-
lődésben” címmel tartott a Lakiteleki Népfőiskolán belső képzést a 
Városok, Falvak Szövetsége. Ezen Babák Mihály polgármester is 
részt vett. A kétnapos programban szerepelt jó gyakorlat bemutató a 
helyi fejlesztések közösségi erejéről, tájékoztató a Lakitelek Ala-
pítványról. Jó gyakorlat bemutató volt: Hungarikumok, kulturális 
értékek a településeken címmel. A résztvevők megtekintették a 
Hungarikum ligetet és hungarikumait, meglátogatták a Bor-
katedrálist. A Nemzeti Művelődési Intézet székházában Závogyán 
Magdolna ügyvezető igazgató köszöntötte a képzésen jelenlévőket. 
Napirendre került a közösségi tervezés modellje. A képzés második 
napján beszámolókra és szakmai előadásokra került sor.

* * *

Energiahatékonysági terv

Kécskei Imre, önkormányzatunk energetikusa elkészítette az 5 
évre szóló energiamegtakarítási intézkedési terv múlt évre szóló 
beszámolóját az ide vonatkozó hatályos törvények értelmében.

Mivel az anyag terjedelmes, ezért azt Szarvas város honlapján 
(www.szarvas.hu) tették elérhetővé az érdeklődők számára.

Ami ezzel kapcsolatban röviden elmondható, hogy a 2017-es 
törvényi előírást, miszerint 5 év alatt 5%-kal csökkenteni kell a 
közintézmények energiafelhasználási szintjét, bőven túlteljesítette 
Szarvas Város Önkormányzata, hiszen majd minden intézményénél 
20% felett van ez a mutató. Mindez annak köszönhető, hogy 
törekednek az energiatakarékos megoldásokra, napelemekkel 
látják el intézményeiket, bekapcsolják őket a termál rendszerbe és 
az ott dolgozók is törekszenek az energiatakarékosságra.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

A.

Szarvasi véradások
Március 16., 08.00-12.00 Szarvas, Járási Hivatal (5540 Szarvas, 

Szabadság út 25-27.)
Március 26., 09.00-12.00 Szarvas, Gallicoop (5540 Szarvas, 

Ipartelep utca 531/1.)
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (03.21. - 04.20.)
Ötletesen oldod meg a feladataidat, 

de szükséged is lesz az ügyes-
ségedre. Jobban be kell osztanod az 
idődet, nagyobb hatékonyságot kí-
vánnak meg tőled a munkahelyeden. 
Nem most van itt az ideje annak, hogy 
kávézgatással töltsétek az időt! A jó 
hangulat előnyös, de ne bizalmaskodj 
a munkatársakkal!

BIKA (04.21. - 05.20.)
Végre lesz időd arra, hogy szoro-

sabbra fűzd a munkakapcsolataidat, 
sőt néhányból akár még barátság is 
lehet. Mindez jót tesz a csapatmun-
kának, jobban megismeritek egymást. 
A magánéletedben már eleged van a 
hétköznapok szürkeségéből, de egy 
ideig még nincs kilátás közös prog-
ramokra kedveseddel.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Sok munkád akadhat, de ez nem 

gond számodra, hiszen tevékeny han-
gulatban vagy. Tudod, hogy értékes 
munkaerő vagy, és ettől jókedved 
kerekedik. Szükséged a pozitív visz-
szajelzésekre, amelyeket főnököd 
adhat meg neked. Minden azon múlik, 
hogy megkapod-e ezeket a megerő-
sítéseket. Most szerencsére nem 
fukarkodik a dicséretekkel, úgyhogy a 
munkakedved is szárnyal majd!

RÁK (06.22. - 07.22.)
Úgy érzed, hogy rohanássá vált az 

életed. Egy perc nyugtot sem hagynak 
neked a munkatársaid, egészen jelen-
téktelen ügyekben is tőled várhatják 
az útmutatást. Ahogy elmélyülnél a 
feladataidban, rögtön megtalálnak 
valamilyen kis aprósággal, amit pont 
elég ahhoz, hogy kizökkentsenek.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Többet kell törődnöd a munkakap-

csolataiddal, aktuálissá válhat néhány 
tárgyalás is. Ezek különösen fontosak 
lehetnek az előrejutásod szempont-
jából! Annyira kifáradhatsz, hogy a 
nap végére már semmi másra nem 
vágysz, csakis nyugalomra. Szerelmi 
életedre szinte semmi időd nem jut.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Nagy energiákkal látsz hozzá a 

munkáidnak, de ügyelned kellene az 
egészségedre is. Gondolnod kellene 
arra is, hogy legalább egy-két napot 
pihenhess. Különösen a párkapcso-
latodra fordíthatnál több gondot, hi-
szen kedvesed nagyon vágyik a társa-
ságodra. Te is maximális elfogadásra 
és gyengédségre vágysz.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Szinte egy perc nyugtod sem lesz a 

munkahelyeden, minden nehézséget 
neked kell megoldanod a munkahe-
lyeden. Amikor elmerültél a saját 
munkádban, akkor rögtön megjelenik 
valaki és megzavar. Talán a nagyobb 
munkahelyi stressznek köszönhető, 
hogy a magánéletedben apróságok 
miatt is felkaphatod a vizet.

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Most meg kell békülnöd az unalmas 

feladatokkal, hiszen ezek lesznek 
napirenden. Az összes időrabló te-
endő a nyakadba zúdulhat. Nehéz 
napok elé nézel, szükség lesz az 
összeszedettségedre. Amikor estén-
ként hazaérsz, már alig várod, hogy 
kedveseddel együtt legyél.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Több megbeszélésed lehet a na-

pokban, s ez megköveteli tőled a 
nyitottságot, naprakészséget. Ha nem 
alszod ki magad, akkor nem tudsz 
frissen, hatékonyan részt venni a 
munkahelyi feladatokban! Pihend ki 
magad, fel kell venned a gyorsabb 
tempót! Most a hangulatod változé-
konnyá válhat, amihez kedvesed 
nehezen alkalmazkodik!

BAK (12.22. - 01.20.)
Sok a munkád, eleged is lehet a 

hajtásból.  Mégsem teheted meg, 
hogy szabadságot veszel ki, hiszen 
számítanak rád. Szerencsére az 
energikusságod is megvan a többlet-
munkákhoz, így szokás szerint jól 
teljesítesz. A magánéletedben csen-
des hétköznapokra vágysz. Ha adódik 
is alkalom a szórakozásra, túlságosan 
fáradt vagy hozzá.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Általában nincs időd arra, hogy a 

kapcsolataiddal törődj. Most azonban 
eljött az ideje annak, hogy jobban 
odafigyelj a munkatársaidra! Ha meg-
osztják veled a gondjaikat, akkor 
mutass figyelmet! A magánéletedben 
nagyon szenvedélyes vagy, ami tet-
szik kedvesednek. Ám a vitákat job-
ban kellene kezelned, hiszen sokszor 
belekötsz abba, amit szerelmed tesz. 

HALAK (02.20. - 03.20.)
Annyi munkád lesz a napokban, 

hogy segítségre lehet szükséged. 
Megtörténhet, hogy neked is át kell 
vállalnod valamennyit a többiek mun-
kájából. A legjobb, ha közösen old-
játok meg a feladatokat. A kreativit-
ásod hozzásegíthet a gördüléke-
nyebb munkavégzéshez, bár nincs túl 
sok kedved az unalmas feladatokhoz.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Március 5-től 11-igMárcius 5-től 11-igMárcius 5-től 11-ig

1770. március 5-én történt a bostoni sortűz (Boston 

Massacre), amely az amerikai függetlenségi háború egyik 

előzményének is tekinthető. A Bostonban lévő brit katonák 

a dühöngő tömegbe lőttek a King Streeten, aminek 

következtében öt ember meghalt és többen megsebesültek. 

A kibontakozó konfliktus felerősítette a brit ellenes 

érzelmeket és előkészítette az utat az amerikai forrada-

lomhoz.

1849. március 5-én Damjanich János és Vécsey Károly 

honvéd csapatai a szolnoki csatában győzelmet arattak a 

császári erők fölött, és sikeresen foglalták el Szolnokot.

1870. március 5-én született Székely Aladár (1870–1940) 

fényképész, a magyarországi fotográfia egyik kiemelkedő 

szakembere, úttörője.

1946. március 5-én mondta el Winston Churchill híres fultoni 

beszédét.

1845. március 6-án jelent meg Petőfi Sándor elbeszélő 

költeményének, a János vitéznek az első kiadása.

1919. március 6-án az európai kommunista pártok Moszk-

vában megalapították a Harmadik Internacionálét (Komin-

ternt).

1967. március 6-án hunyt el Kodály Zoltán zeneszerző.

1920. március 7-én hunyt el Fabinyi Rudolf, a Kolozsvári 

Tudományegyetem vegyészprofesszora, majd rektora, az 

MTA tagja, tudományszervező, az első magyar nyelvű 

kémiai szakfolyóirat – a Vegytani Lapok – alapítója, a Magyar 

Kémikusok Egyesületének első elnöke.

1846. március 7-én, Tatán megszületett Pasteiner Gyula († 

Budapest, 1924. november 8.) művészettörténész, mű-

kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, utóbb 

tiszteleti tagja, az első magyar nyelvű egyetemes mű-

vészettörténeti összefoglalás szerzője.

1921. március 7-én, Bécsben elhunyt Tersztyánszky Károly 

(szül. Szakolca, 1854. október 28.) magyar katonatiszt, 

császári és királyi vezérezredes.

1770. március 8-án született Pápay Sámuel nyelvész, tanár, 

ügyvéd, az első magyar nyelvű rendszeres irodalomtörténet 

szerzője.

1921. március 8-án, Nagytétényben megszületett Romhányi 

József († Budapest, 1983. május 7.) író, költő, műfordító, 

érdemes művész.

1945. március 8-án hunyt el a munkaszolgálatba hurcolt 

Sárközi György költő, író, műfordító, folyóirat-szerkesztő, a 

népi írók mozgalmának egyik vezető egyénisége.

1934. március 9-én született Jurij Alekszejevics Gagarin, 

szovjet pilóta, űrhajós, az első ember, aki járt a világűrben.

1971. március 9-én, Budapesten elhunyt Jankovich Ferenc 

(szül. Székesfehérvár, 1907. november 29.) Kossuth-, József 

Attila- és Baumgarten-díjas magyar költő, író, műfordító.

1916. március 10-én hunyt el Teleki Sámuel Afrika-kutató.

1975. március 11-én hunyt el Várkonyi Nándor magyar író, 

szerkesztő, könyvtáros, kultúrtörténész.

1985. március 11-én Mihail Gorbacsovot választották meg a 

Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkárává. 
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Az idén a sajnálatos körül-
mények mindent felülírtak.

Vártunk a megfelelő idő-
pontra. De tovább már nem 
várhattunk.

2021. február 19-én délután 
három részletben tartottuk meg 
végzőseink számára az Útmu-
tató istentiszteletet, melynek 
keretében feltűztük a tizen-
kettedikeseknek a gimnáziumi 
évek végét jelképező szalagokat 
is.

Zahorecz Pál iskolalelkészünk 
biztató, személyes élményeket, 
tapasztalatokat is felsorakoztató 
szavai után a 11. évfolyamos di-

ákok műsora következett. Ver-
sekkel, hangszeres zenével, é-
nekkel színesítették áhítatunkat. 
Szabolcsi Zsóka: Legyél forrás 
című verse útmutatást adott a ta-

nulóknak: forrás legyél, patak 
legyél, folyó legyél, tenger le-
gyél, óceán legyél, de legfon-
tosabb: ember legyél. Teréz a-
nya imája örök érvényű, igazi 

segítség, kapaszkodó az ínséges 
időkben.

Kitajkáné Szántai Mária igaz-
gató asszonynak minden osz-
tályhoz volt egy-két biztató 
szava.

„Itt vagyunk mindannyian, jól 
vagyunk. Segítjük egymást. A 
bajban megerősödő emberi 
kapcsolatok egész életeteken át 
elkísérnek benneteket. A sza-
lagot is megkapjátok ma, ami 

talán jelzi, hogy a rendkívüli 
helyzet ellenére is elkövet-
keznek azok a megméret-
tetések, amik egy végzős kö-
zépiskolásra várnak. Ebben szá-

míthattok tanáraitok segítsé-
gére. Tartsatok ki, vigyáz-zatok 
magatokra, egymásra!” – hall-
hatták az A-sok.

„Hónapok óta az iskolán kívül 
kell tanulnotok, készülni az é-
rettségire, felvételire. Nem 
könnyű feladat. Mikor szétesni 
látszik körülöttünk a rend, ne-
héz állhatatosan tovább dol-
gozni, nem is mindig sikerül. 
Kívánjuk, hogy ezek erősít-

senek benneteket a céljaitok 
elérésében. A feltűzött szalag 
pedig emlékeztessen benne-
teket arra, amit ezért tennetek 
kell.”- ezek voltak a 12.B osztály 

számára az útmutató gon-
dolatok.

A 12.C-sek a következő 
üzenetet kapták: „Azt hiszem, 
mindenkinek kellett már ez a 
személyes találkozás, még ha 
ilyen szűk körben és távolság-
tartóan is. Az elmúlt időszakban 
sok dolog szinte megoldhatat-
lannak tűnt. Nemcsak a tan-
anyag követése, a kiadott fela-
datok teljesítése, a határidők 

betartása, hanem az is, hogy, 
közben érzelmileg egyben tart-
suk magunkat. Arra biztatlak 
benneteket, hogy a ma megka-
pott szalag adjon nektek egy 
újabb lendületet az előttetek 
álló feladatok teljesítésében.”

A lelkészi útmutatás és az 
igazgatói kitartásra biztatás után 
az iskolában elkészültek az 
ünnepélyes osztályképek és le-
hetőség nyílt közös fényké-
pezkedésre is.

Reméljük, hogy fel tudtuk 
kicsit tölteni végzőseinket, re-
méljük, elfogadják segítő ke-
zeinket és türelemmel, kitar-
tással, közös erővel eljutnak a 
sikeres érettségi vizsgákig, fel-
vételiig.

Mészáros Tünde

Útmutató Istentisztelet – szalagtűzéssel

Ez a tanév ismét más, mint a korábbiak voltak… 
Vajdás végzős diákjaink november végén a hagyo-
mányos szalagavatón kapják meg a gimnáziumi 

évek végét jelképező szalagjaikat. A szalagtűzést cso-
dálatos ruhába öltözött párok keringője nyitja meg, majd 
osztálytáncok sora következik egy közös záróénekkel. A 
szülők, nagyszülők pedig megcsodálhatják az immár 
felnőttkor kapujában álló gyermekeiket.
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Megjelent:

Szarvas Város idegenforgalma 
és szolgáltatásai 2021

napokban került ki a gyomaendrődi Varga Nyom-Adából a fenti című turisztikai kiadvány Rózsavölgyi 
Mihályné szerkesztésében.

A nagy hagyományokkal bíró kedvcsináló füzet hosszú évek óta 
az Utazás kiállításra szokott megjelenni, amely hagyományos 
formájában a jól ismert okok következtében elmarad. Ezzel együtt 
érdemes kézbevenni, végiglapozni, ha másért nem, a nyárra 
visszatérő szabadságunk reményében. Az előző évekhez képest az 
a módszertani változás, hogy a füzet már címében is Szarvas városra 
fókuszál.

A Babák Mihály polgármesteri köszöntőjével ellátott munka 
ezúttal is igyekszik felvillantani páratlan természeti adottságainkat, 
épített örökségünk szépségeit, az ütős attrakciók krémjét, valamint 
jónéhány szolgáltatást.

Mivel idén június 25-én ünnepli a Szarvasi Vízi Színház mint 
rangos építőművészeti díjjal elismert épületegyüttes megnyitásának 
tizedik évfordulóját, ezért kézenfekvő, hogy egy gyönyörű 
féloldalas felvétel köszönti a rangos születésnapost mindjárt a 
harmadik oldalon. S mivel a Turul Kisvendéglő a nyitány óta úgy 
tartozik a Vízi Színház történetéhez, mint gyermek az édesanyja 
mosolyához, kézzelfekvő módon uyanezen oldalon a Turul terasz 
kínálja ínycsiklandó svédasztalos fogásait. Az Olvasó emlékezhet 
rá, hogy már tavaly egész nyáron egy igazi színházi ember, Valach 
Mária festőművész képei ékesítették a terasz falát, így a korábbi 
népszerű jelmeztervező szépséges új darabjaival ezúttal is jelen van. 
Amelyekről első szemre is érzékelhetjük, hogy színeiben, 
alakjaiban az érett asszonyi lélek szépségével jeleníti meg a 
színpompás színházi világot. Minderre tökéletesen rímel az egész 
oldalas színes ízelítő a Szarvasi Vízi Színház 2021. június 18-tól 
augusztus 22-ig tervezett szezonjáról. A Szigligeti Színház hozza a 
Kőműves Kelement, a Turay a Hófehérke és a hét törpe történetét. 
Visszatér a Karinthy Színház a Maga lesz a férjem zenés darabbal, a 
Kecskeméti Nemzeti pedig a Társasjáték New Yorkban című 

darabot játssza. S a köz kívánatára a Jókai hozza a Monte Cristót. Már 
ezek az attrakciók is érdemessé teszik e kiadványt az Olvasók 
figyelmére.

- Szenes János -

Labdarúgás

Két gólos rajt a megye egyben
megyei első osztályú bajnokság nyitó fordulójában a ABékéscsabai MÁV együttesét láttuk vendégül. Hét éve 
már annak, hogy azonos ligában rúgták a labdát 

velünk, de most újra jogot szereztek arra, hogy a megye 
élvonalában szerepeljenek.

33. perc: Furár a vendégek tizenhatosának a bal sarkáról ívelt be, a 
labda átszállt a védők felett, a jó ütemben érkező Zima pedig közelről a 
kapu bal oldalába helyezett. 1-0. 80. perc: A balszélen vezettünk 
lendületes akciót, Furár ahogy beért a tizenhatoson belülre középre adott, 
a támadást követő Varga középen átvette a játékszert, majd nyolc méterről 
a kapu közepébe lőtt. 2-0.

Ahogy azt már megszokhattuk, hazai pályán az ellenfelek zöme átadja a 
területet nekünk, ezen a Máv sem változtatott, kettős védelmi falat húzott 
a kapuja elé, és az adódó ellencsapásaira hagyatkozott, ezáltal a játék a 
vendégek térfelére korlátozódott. Kreativitás és vállalkozó kedv nélkül 
effajta stílus ellen nem könnyű sikeresen futballozni, ezek hiányában 
nem is nagyon kerültünk helyzetbe az első félórában. Zima gólja már 
mutatott egy kis fényt az alagút végén, de pár perc múlva majdnem 
szembe jött a vonat, miután Turcsek fejelt közelről kapu mellé. A második 
félidő is hasonló monoton futballal folytatódott, ezen Sindel próbált 
változtatni, mikor kecsegtető helyzetből lőhetett, de elakadt egy védőben 
a labda. Negyed óra elteltével megrázta magát a Loki, két helyzettel 
jelezte, (amelyikből az egyik ziccer volt) nem tett le azon szándékáról, 

hogy ponttal térjen haza. Ez egy kicsit minket is több éberségre sarkalt, 
beláttuk ez még rosszul is végződhet számunkra, megpróbáltunk ritmust 
váltani ami a cseréknek köszönhetően többé-kevésbé sikerült is. A lassan 
fáradó ellenféllel szemben a végjátékban két-három lehetőségünk még 
akadt, amelyekből egyet Varga kihasznált, végleg lezárva a meccset.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy alacsony színvonalú meccsen 
vagyunk túl, ami nem a Máv kritikája, ők lelkesen tették a dolgukat, 
mindinkább a mienk, sajnos rengeteg hiba, görcsösség jellemezte 
játékunkat a kilencven perc során, aminek tükrében két rúgott gól, és a 
három pont lehet csak az aminek örülhettünk ezen a hétvégén, de a kis 
hal is hal, bízzunk benne, hogy legközelebb már méretes lesz. Jövő 
hétvégén Orosházára látogatunk.

Szarvasi FC 1905 – Békéscsabai MÁV SE 2-0 (1-0). Szarvas, 
Erzsébet-liget – zárt kapuk mögött. Játékvezető: Fekete Zoltán 
(Varga L., Pusztai Z.). Szarvas: Kasik V. – Kiri M. (Bány II. B.), Kiri B., 
Bány I. B., Polonszki P., Bozsó L. (Bakró G.), Deli L., Zima D. 
(Lénárt F.), Sindel R. (Varga I.), Furár R., Styecz M. (Klimaj Z.). 
Vezetőedző: ifj. Somogyi János. Békéscsaba: Juhász Z. – Petri Gy., 
Viczián D., Mazán Zs. (Potocska T.), Bánlaki L. (Kiss-Schusztek D.), 
Zsömbörgi R., Mihályi Zs. (Durkó M.), Morva G., Szarka Z., 
Turcsek Sz., Nánási L. Vezetőedző: Dohányos Zoltán. Gólszerzők: 
Zima D. 33' illetve Varga I. 80'.

Edzői nyilatkozatok:
ifj. Somogyi János: – Sokkal rámenősebben, és nagyobb akarattal, 

agresszívebben kell futballoznunk. Köszönjük a „létrások” buzdítását.
Dohányos Zoltán: – Egy jobb csapat ellen továbbra sem tudtunk kilépni 

a szimpatikus vesztes szerepéből, ennek ellenére senkit nem tudok 
elmarasztalni. Gratulálok a hazaiaknak!

SPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓSPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓSPORTINFÓ * SPORTINFÓ * SPORTINFÓ

Tudósítás: Furár Tibor
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MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN * MAGAZIN

HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORFennakadvaFennakadvaFennakadva

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

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

Február 26.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Látod, még a Mirci cica is a meccset szeretné 

nézni?!” Nyertesünk: Bede István. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Kapucinus 
rétes

Hozzávalók: 12 dkg vaj, 24 
dkg liszt, 2 tojás, 2 dkg élesztő, 
10 dkg cukor, tej, só. A töl-
telékhez: 12 dkg cukor, 20 dkg 
mandula, 1 citrom, mazsola, 4 
evőkanál rum, fahéj.

A vajból, lisztből, egy egész to-
jásból és egy sárgájából, élesz-
tőből és cukorból egy kevés 
sóval és langyos tejjel rétestészta 
keménységű tésztát készítünk. 
Ha szép sima és hólyagos, meleg 
lábassal betakarjuk, és kelni 
hagyjuk. Ez alatt elkészítjük a 
tölteléket: a cukorból egy kevés 
vízzel szirupot főzünk, ezután 
beletesszük a héjas őrölt man-
dulát (fele lehet dió is), egy 
kevés citromhéjat, 6 dkg mazso-
lát, 4 evőkanál rumot, egy pici 
fahéjat. A kihűlt tölteléket a ki-
nyújtott tésztára kenjük, de nem 
egészen a széléig, azután össze-
sodorjuk, tepsibe tesszük, kelni 
hagyjuk, végül megsütjük. Ha 
kihűlt, csokoládémázzal vonjuk 
be.

Egy házaspár 10 üvöltő gye-
rekkel áll a repülőtéri vámvizs-
gálat előtt. A vámtiszt meg-kérdi 
a családfőt:

- Van önöknél lőfegyver, szúró-
vágó eszköz vagy kábítószer?

A családfő kicsit idegesen:
- Higgye el uram, ha lenne, már 

rég használtam volna!

* * *

Vidéken lévő feleség távira-
tozik a férjének:

- "Anyám nagyon rosszul lett. 
Stop. Beszállították a kórházba. 
Stop. Az orvosok feladták."

A férj válasza:
- "Remélem nem az én címem-

re!"

* * *

Felirat egy kocsmában:
„Kérjük ne dobjanak égő ciga-

rettacsikket a földre, mert megé-
getheti a távozó vendégeink 
tenyerét és térdét!"
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