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Boldog Névnapot!
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Március 1-től 4-ig
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 18:00-20:00
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„Este mindig vidám leszel, ha a 
napot hasznosan töltötted.”

- Kempis Tamás -

„
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Az események előjátékaként 
1947. január 5-én a Szabad Nép-
ben hivatalos közlemény jelent 
meg, amely hírül adta: „Az ál-
lamvédelmi szervek az utolsó 
hetekben veszedelmes és széles 
körű köztársaság ellenes össze-
esküvést lepleztek le… A főbű-
nösök Donáth György, Szent-
Iványi Domokos, Szent-Mik-
lóssy István, Arany Bálint, Hé-
der János.” A továbbiakból 
megtudhatta az olvasó, hogy a 
fent nevezettek reakciós, fa-
siszta múltúak, egy Magyar Kö-
zösség nevű titkos szervezet 
tagjai és fegyveres hatalomát-
vételre is készültek.

A koholmányokból annyi volt 
igaz, hogy a letartóztatottak 
közül többen valóban tagjai 

voltak a Magyar Testvéri Kö-
zösség nevű társaságnak. Ez a 
szervezet még jóval a háború 
előtt alakult, és célja a magyar 
dominancia biztosítása volt a 
közéletben. Tagjai részt vettek a 
németellenes fegyveres moz-
galomban. 1945 után alapve-
tően a parasztság felemelésén 
dolgoztak, nemzeti és demok-
ratikus célokat tűztek ki. 

Néhány nap múlva újabb le-
tartóztatások következtek, most 
került sor több kisgazda kép-
viselőre, köztük a főtitkár, Ko-
vács Béla közvetlen munka-
társaira is (Jaczkó Pál, Hám 
Tibor, Kiss Sándor, Horváth 
János). Az FKGP vezetése meg-
döbbent és megzavarodott. 
Nem értették, hogy egy ponto-

san kidolgozott koncepcióval 
van dolguk. A kommunisták 
nyomására egy sor kisgazda 
képviselő mentelmi jogát fel-
függesztették, bízva abban, 
hogy tisztázni fogják magukat. 
Erre azonban nem volt esélyük, 
ugyanis az ÁVO központba, az 
Andrássy út 60-ba kerültek.

A kihallgatottakat bántal-
mazták, megalázták, néhá-
nyukat kegyetlenül megkínoz-
ták. A politikai rendőrség az 
összeesküvés bizonyításán azt 
akarta elérni, hogy tegyenek 
vallomást Kovács Béla főtit-
kárra, a közismerten nyíltan 
kommunistaellenes politikusra. 
Ezt a vallatások hatására többen 
meg is tették.

Ilyen előzmények után a val-
lomásokra hivatkozva kérte az 
ÁVO, illetve a népügyészség 
Kovács Béla mentelmi jogának 
felfüggesztését. A parlamentben 
Kovács István kisgazda kép-
viselő a parasztképviselők ne-
vében kiállt vezetői mellett. 
„Tiltakozunk, hogy Nagy Feren-
cet vagy Kovács Bélát a gyanú-

nak az árnyéka is érje, akikkel 
jóban-rosszban, balsorsban, 
szerencsében, a nemzet fele-
melkedésében vagy nemzetha-
lálban együtt érzünk.” Ezek 
után a parlament nem függesz-
tette fel Kovács Béla mentelmi 
jogát, az ÁVO nem tudta le-
tartóztatni. 1947. február 25-én a 
kisgazdák főtitkára, hogy bi-
zonyítsa ártatlanságát, önként 
bement az ÁVO-ra vallomást 
tenni. A szembesítések után 
sem volt hajlandó elismerni bű-
nösségét, s az előzetes megál-
lapodás szerint hazament. Ek-
kor a szovjet hatóságok a ma-
gyar kommunista vezetők kéré-
sére letartóztatták és elhur-
colták. Hosszú kihallgatások 
során még a Nagy Ferencre néz-
ve kompromittáló vallomásra is 
kényszerítették.

Főtitkáruk elhurcolása után a 
kisgazdapártban megindult a 
bomlás. Nagy Ferenc minisz-
terelnök még az év során emig-
rációba kényszerült.

- Szenes János -

1947. február 25.

Kovács Béla kisgazda politikust ezen a napon 
hurcolták el a megszálló szovjet hatóságok Voro-
silov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

vezetőjének jóváhagyásával. Előbb osztrák területen lévő 
szovjet katonai börtönben tartották fogva, majd a 
Szovjetunióba vitték. Onnan csak 1955-ben került haza 
Magyarországra. Elhurcolásának dátuma 2000 óta a 
kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja.
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Lakossági használt sütőolaj 
begyűjtése

Szarvas Város Önkormányzata szolgáltatói szerződést kötött a 
törökbálinti illetőségű Biotrans Kft.-vel a lakossági használt sütőolaj 
két gyűjtőponton történő begyűjtésére. A határozatlan időre szóló 
szolgáltatás során a KOMÉP Ipartelep u. 2. alatti telephelyén, 
valamint a Gyermekélelmezésnél gyűjtik be műanyag hordókban 
díjmentesen a használt sütőolajat és zsiradékot. Praktikusan a 
lakosság számára a KOMÉP telephelyen történtő elhelyezés a 
legmegfelelőbb.

* * *

Elkészült a belterületi 
kerékpárút kivitelezési ütemterve

Az INTEGRÁL Építő Zrt. az alábbi ütemezésben határozta meg a 
belterületi kerékpárút rekonstrukció megvalósítását.

A nyolcadik héttől a tizenharmadik hétig marás, bontás, szegély, 
útalap, földmunkák, padkázás történik a Vágóhíd-Kazinczy út 
között.

A tizennegyedik héttől a tizenhetedik hétig szegély, útalap, 
földmunka, padkázás következik a Kazinczy-Rákóczi között.

A Rákóczi-Deák szakasz esetében a szegély, útalap, földmunka, 

padkázás a kilencedik héttől a tizenkettedik hétig kerül sorra.

A Deák-főiskola közötti szakaszon a tizenharmadik héttől a 
tizenhatodikig a szegély, útalap, földmunka és padkázás kö-
vetkezik.

A főiskola-sportpálya szakaszon a tizenhetedik héttől a tizen-
kilencedikig folytatódik az útalap, szegély, földmunka és padkázás 
munkálata.

A kerékpárút aszfaltozására májusban a huszadik és huszon-
egyedik héten kerülhet sor. Majd a huszonegyedik héten történik az 
útcsatlakozások marása, a huszonkettediken pedig aszfaltozásuk.

Végül a felfestés, táblázás júniusban a huszonharmadik és 
huszonnegyedik héten következhet – a tervezet szerint.

* * *

Egészséges ivóvizet a Bohnyát-
dűlő tanyáira

Klimaj Attila műszaki megbízott, útügyi referens levelet intézett 
Tinkáné Zvara Erzsébethez, az Alföldvíz Zrt. Gyomaendrődön 
működő Észak-Békési Területi Mérnöksége vezetőjéhez. Levelében 
leszögezi, hogy a Szarvas területét is érintő békésszentandrási 
ivóvízberuházás helyreállítása mind a mai napig befejezetlen és ne-
gatív hatást gyakorolt az érintett tanyai lakosságra. Mindezen 
problémák feloldása érdekében Babák Mihály polgármester 
megbízásából Klimaj Attila kérte a Bohnyát-dűlő lakói és a vezeték 
melletti tanyák, vállalkozások rákötési lehetőségének vizsgálatát.
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Informatikai eszközök 
beszerzéséről

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
informatikai eszközbeszerzésének megfelelő szakmai kontrollja és 
az indokolatlan vásárlások megelőzése érdekében Babák Mihály 
polgármester elrendelte az informatikus munkatársak részéről a 
beszerzendő eszköz kívánt célra való alkalmasságának és az 
önkormányzati informatikai rendszerrel való kompatibilitásának 
vizsgálatát.

* * *

Ellenőrzik a kötelező 
közszolgáltatás igénybevételét

A közelmúltban is számtalan panasz érkezett a Polgármesteri 
Hivatalba, melyek arra utaltak, hogy a hulladékgazdálkodási 
szerződések megléte nem teljeskörű és ezek hiánya az illegális 
hulladék keletkezésének forrása. A probléma feloldása érdekében 
Babák Mihály polgármester az alábbiakban utasította Aszódi Évát, a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztálya vezetőjét:

„Mindezekre tekintettel felhívom, hogy az Ön irányítása alatt 
működő közterületfelügyelők, mezőőrök munkaköri feladataik 
ellátása során a város teljes közigazgatási területén ellenőrizzék a 
kötelező közszolgáltatás igénybe vételét, a közszolgáltatási 
szerződések hatályosságát. A megállapított hiányosságokról 
hetente összefoglaló jelentést kell adni, amelyből megállapítható az 
érintett ingatlanhasználó neve és értesítési címe.”

* * *

Régészeti megfigyelések

A Tessedik Sámuel Múzeum jelenleg élő megrendelés keretében 
február folyamán 1-2 nap régészeti megfigyelést tart a Kondoros 
tanya 04/5 helyrajzi számnál egy kisebb gázbekötés kapcsán.

Kerékpárútépítés kapcsán a Múzeum az Arborétum-kompkikötő 
szakaszon 500 négyzetméter próbafeltárásra kötött szerződést az 
INTEGRÁL Építő Zrt.-vel.

A Munkácsy Múzeummal a Holt-Körös mederkotrásához kap-
csolódóan él régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződés. A 2020 
őszén már megépült két zagytározó építésénél 38 nap megfigyelést 
végeztek. A földmunkák március közepére tervezett folytatásánál 
további 1-2 hónap megfigyelés következik a további két zagytározó 
építése kapcsán.

Január végén megkeresést kaptak egy, a Kondoros területén folyó 
kerékpárútépítéshez kapcsolódó megfigyelésre.

Továbbá a tavasz folyamán a Túrkeve-Dévaványa szakaszon 
várható földkábeles elektromos vezeték építése, s ehhez kap-
csolódóan Gyomaendrőd területén több lelőhelyen lesz régészeti 
megfigyelés.

* * *

Szarvasi sikerek Zalából

Szép szarvasi sikerek születtek a közelmúltban online formában 
megrendezett XXIX. Zalai Kamaratánc Fesztiválon. Az autentikus 
néptánc kategóriában a Koreográfusi Díj II. fokozatát érte el – 
megosztva – Oláh Márkó „Emlékeim” c. koreográfiája. Emellett 
Zenei Díjat nyert a Tessedik Táncegyüttes zenekara ezen produkció 
zenéjéért.
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„Kedves Polgármester Úr! 

Köszönöm szépen, hogy a 95. 
születésnapomon Emléklapot és 
Orbán Viktor Miniszter Úr kö-
szöntőjét is elküldte.

A tortának és a virágcsokornak 
családom körében örültem és ün-
nepeltem, ezzel még szebb lett a 
napom. 

Figyelmességükért kívánok Ön-
nek és Munkatársainak jó egész-
séget!

Szarvas, 2021.02.21. 

Csicsely Györgyné”

Csicsely néni megköszönte

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.
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Közterület felügyeleti 
munka február 8-tól 12-ig

Mezőőrök

Vajgely Zoltán napi rendszerességgel folytatta általános 
ellenőrzését Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, 
Szivornyasor, Kenderfölek területén. A fen említett területeken a 
földutak rongálásának visszaellenőrzése történt. Kenderföldeken 
egy alkalommal tett felszólítást szabálytalan trágya lerakás miatt. A 
tulajdonos eleget tett a felszólításnak. Közterületfelügyelővel közös 
szolgálat történt a Vajda és Kossuth utca szakaszán.

Janecskó János mezőőr a fenti utcaszakaszokon szintén 
ellenőrzést végzett. Illegális szemétlerakást talált a II. külkerületben. 
A szemetet a KOMÉP elszállította. Folyamatos területbejárás történt 
a II. és III. külkerületben. Egy elhullott ebet állatvédők szállítottak el 
a II. külkerületben. A Hatósági Osztállyal közösen két alkalommal 
történt lótartás ellenőrzés a belterületen.

Út- és járdaszakasz ellenőrzés történt a II. külkerületben.

Bracsok István mezőőr a Tanya IV., Tanya V., Tanya III., Tanya VI., 
Tanya VII. külkerületben végzett napi köztisztasági ellenőrzést. 
Ezzel párhuzamosan önkormányzati termőföldeket és közutakat 
ellenőrzött a Tanya III., Tanya IV., Tanya V., Tanya VII. külke-
rületben. Adategyeztetést végzett a Szervezési Osztállyal a Tanya IV. 
és V. külkerületben 21 esetben. Illegális lólegeltetésről készült 
hivatalos feljegyzés a Tanya IV. külkerületben. Egy közös szol-
gálatot adott belterületen közösen a közterületfelügyelővel. A 
DAREH Bázis Zrt. munkatársával területi bejárást végzett a Tanya IV. 
és V. külkerületben.

Közterületfelügyelet

Fórizs Péter közterületfelügyelő egy ingatlantulajdonost szólított 
fel a Jókai utcán építési-bontási hulladék engedély lejáratának 
ellenőrzésekor. A tulajdonos eleget tett a felszólításnak. Közterületi 
ellenőrzést végzett és öt alkalommal tett felszólítást a Jókai, 
Kossuth, Szabadság, Vasút, Malom, Strand, Zrínyi és Damjanich 
utcákon, valamint az Üdülősétányon. Két alkalommal tett 
felszólítást a Piac területén és parkolóiban a maszkviselés szabályai 
kapcsán. Fokozott ellenőrzést végzett a Vasút-Mátyás király utca 
sarkán illegális szemét elhelyezés vonatkozásában. Napi rend-
szerességgel folytatta a horgászati tevékenység ellenőrzését a tiltott 
partszakaszokon.

Blaskó Péter közterületfelügyelő eljárást kezdeményezett a 
Bartók Béla utcában ebrendészeti feladatok kapcsán. Illegális állati 
eredetű hulladékot észlelt az Ipartelepi úton. A zsákokat az 
állatvédők a gyepmesteri telepre szállították. Katasztrófavédelmi 
ellenőrzés történt az INTEGRÁL, GEOMARK, TAMIX, UNITRANS 
telepein. A MÁV pályatest mellett lévő területen egy személy 
gyűjtött levágott ágakat, gallyakat. Önkormányzati területet zártak 
le villanypásztorral az Irinyi János utca végén az ótemetői részen. A 
tulajdonos engedélykérésre lett felszólítva. A Bocskai utcán köz-
területen szabálytalanul tárolt gépkocsi esetében egy felszólításra 
került sor. A tulajdonos annak eleget tett.
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Szerencsére intézményünk o-

lyan pedagógust kapott a CETP 

- Central European Teaching 

Program - által, aki már az előző 

tanévben az országban tartóz-

kodott és tanított. Az indiai 

gyökerekkel rendelkező Malika 

Verma az Amerikai Egyesült 

Államokból érkezett országunk-

ba, s személyében egy nagyon 

kedves, életvidám, pozitív gon-

dolkodású embert ismerhettünk 

meg. Gyermekszeretete és el-

kötelezettsége a tanítás iránt ha-

mar népszerűvé tette nem csak 

a tanulók, de a tanárok körében 

is. Az első félév végén elbú-

csúztunk tőle, mert munkáját 

Indiában folytatja tovább. 

Levelében megfogalmazott 

gondolataiban örömét fejezte 

ki, hogy részese lehetett is-

kolánk közösségének és az itt 

folyó munkának. Hálás az itt 

töltött időért, az iskolától kapott 

támogatásért, a gyermekek lel-

kesedéséért. Dicsérte az intéz-

ményünkben folyó szervezett 

oktatást, a kreatív tanítási mód-

szereket. Malikát elbűvölte kis-

városunk milliője is.

„Thank you for having me at 

this school! I loved being here. It 

was an honor and pleasure to 

teach the kids here! They are 

very sweet. I had a very fun time 

with the children here. Thank 

you for all your help and support 

in making my stay here very 

comfortable. 

The school is very nice and 

sweet. I was very happy to be 

here. The teachers are very 

supportive and extremely nice to 

work with. They do  a very good 

job to making sure the kids are 

learning, growing and evolving. 

The way everthing is done is very 

organized and creative. I had 

the best time teaching here and I 

loved the town, too. God bless 

you all.

Love and blessings, Malika”

Köszönjük Malika munkáját, 

sok sikert kívánunk céljai elé-

réséhez! Februártól a szintén 

amerikai Bonnie Campbell ve-

szi át munkáját iskolánkban.

Idegen nyelvi munkaközösség

Benka Gyula Evangélikus 

Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola

Búcsúzik az anyanyelvi lektor
Time to say goodbye 

Akéttanítási nyelvű oktatás részeként évek óta 
anyanyelvi lektor segíti munkánkat iskolánkban. A 
vírushelyzet megnehezítette a hasonló program 

alapján működő iskolák életét, hisz a célnyelvi or-
szágokból érkező tanárok fogadása kérdésessé vált. 

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:

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Óvintézkedések a Családsegítőben

A Polgármesteri Hivatal részéről Boross Árpád Bence helyszíni 
látogatást tartott a Családsegítőben. Tapasztalatairól alábbiakban 
tájékoztatta Babák Mihály polgármestert:

„Tisztelt Polgármester Úr!

2021. február 22-én felkerestem a Szarvasi Család- és 
Gyermekjóléti Központot, hogy személyesen bizonyosodjak meg az 
ügyfélfogadás során alkalmazott óvintézkedésekről. Az intézmény 
területére az ellátottak természetesen kizárólag maszkban léphetnek 
be, az ügyfélfogadó munkavállalók szintén maszkot viselnek – 
élelmiszer osztásakor gumikesztyűt is.

Ezen felül kézfertőtlenítő is kihelyezésre került, amelyet 
rendszeresen használnak. Jó idő esetén az intézmény területén, 
külső szabad téren is folyik ügyfélfogadás, kihelyezett székeknél és 
asztaloknál. Az élelmiszer osztása külön erre rendszeresített 
műanyag dobozokkal történik: az ellátottak ezekből helyezhetik át az 
előre összekészített élelmiszert saját táskáikba.

A Járási Hivatalban szükséges előzetes (online) időpontfoglalás 
miatt gyakran jelennek meg az ellátottak (átlag napi 10 fő), hogy az 
intézmény segítségét kérjék, ezért erre a célra külön számítógépet 
helyeztek el a fogadásukra használt helyiségben. Az alkalmazott 
óvintézkedéseket összességében megfelelőnek és megnyugtatónak 
találom.”
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Targoncával emelte fel, 
megsérült a munkatársa

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 
vétsége miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség és 
vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 
büntetlen előéletű 44 éves, cselekményét beismerő szarvasi 
férfival szemben, akinek szabályszegő magatartása miatt egyik 
munkatársa súlyosan megsérült.

A terhelt és munkatársa, a későbbi sértett a vádbeli időszakban 
egy fehérje feldolgozással foglalkozó cég szarvasi telephelyén 
dolgoztak karbantartóként, amelynek során munkakörükhöz 
igazodó munkavédelmi oktatásban is részesültek. 2019. 
augusztus 23-án 12 óra körüli időpontban a sértett férfi az egyik 
ipari tartálynál túlfolyást észlelt.

Miután a hibát jelezte munkatársának, közösen úgy döntöttek, 
hogy a gyorsabb hibaelhárítás érdekében egy emelővillás 
targoncára egy raklapot helyeznek, amelyre a sértett feláll és 
társa a targoncával felemeli, hogy a szemrevételezést követően 
megjavítsa a meghibásodott tartályt. Így is történt: a targonca 
villájára fektetett raklapot és munkatársát a terhelt 2,9 méter 
magasra emelte, hogy elvégezhesse a tervezett feladatot. A 
védősisakot nem viselő sértett megcsúszott a túlcsorduló víz 
miatt nedvessé vált raklapon, és megkapaszkodott a javítandó 
tartályban, ennek konzoljai azonban kiszakadtak az összegyűlt 
víz és a sértett testsúlyától, így a sértett a földre esett és súlyos, 8 
napon túl gyógyuló sérüléseket – kulcscsont-törést, bordatörést, 
tüdőzúzódást és más sérüléseket – szenvedett.

Ki kellett költözniük

Kidőlt egy családi ház egyik oldalfalának egy része vasárnap 
délután Mezőtúron, a Kölcsey Ferenc utcában. A város hivatásos 
tűzoltói kordonszalaggal lezárták az érintett területet. Az 
ingatlanban élő három ember rokonoknál helyezkedett el.

* * *

Többszörösen körözték

Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrjárőrök 2021. február 19-én 
19 óra 30 perc körül Öcsödön igazoltattak egy 44 éves zagyvarékasi 
lakost.

Az intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy a Szolnoki 
Járásbíróság, a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási 
Csoportja, valamint a Jászberényi Járásbíróság is elrendelte a férfi 
körözését. A rendőrök a körözött személyt előállították a 
Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vételéről 
határoztak.

* * *

Közokiratot hamisított

Közokirat-hamisítás bűntette, valamint szabálysértésre vonatkozó 
hamis vád vétsége miatt a Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 
1 év börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélt a Szarvasi 
Járásbíróság egy 48 éves szécsényi férfit, aki korábban 13 
alkalommal volt büntetve, többek között közokirat-hamisítás 
bűntette, valamint szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége 

miatt is. A férfi 2018. július 21-én a hajnali órákban, Szarvason úgy 
vett részt a közúti közlekedésben egy autó vezetőjeként, hogy 
személyi igazolványát és vezetői engedélyét nem tartotta magánál. 
04 óra előtt nem sokkal Szarvason, a Kazinczy utca 14. szám előtt 
rendőri intézkedés alá vonták, amelynek során a férfi testvére 
személyes adatait diktálta be a rendőrnek, majd a helyszíni bírságról 
szóló, közokiratnak minősülő nyomtatványt a testvére helyett alá is 
írta.

* * *

Kigyulladt a balesetben

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival Mezőtúr 
irányából Mezőhék felé 2021. február 16-án 5 óra 15 perc körül.

A sofőr haladása során – eddig tisztázatlan körülmények között – 
áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba és 
összeütközött egy rakodási munkát végző, leparkolt mezőgazdasági 
vontatóval. Az ütközés során a személygépkocsi kigyulladt és 
kiégett. A baleset következtében a személyautó sofőrje – az 
elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett.

* * *

Fának ütközött

Dévaványa külterületén, 2021. február 17-én 9 óra 45 perc körül 
egy személygépkocsi lesodródott az útról, fának ütközött és 
felborult. A mentők a jármű vezetőjét könnyű sérüléssel vitték 
kórházba. A baleset okát és körülményeit a Szarvasi Rendőr-
kapitányság vizsgálja.

Fegyvereket tartott

Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt az Orosházi Járási 
Ügyészség vádirata alapján 1 év 2 hónap, illetőleg 1 év 
börtönbüntetésre ítélt az Orosházi Járásbíróság egy 36 éves 
büntetett előéletű kardosi illetőségű, de orosházi tartózkodási 
helyű és egy 50 éves büntetlen előéletű csorvási férfit.

A bíróság a kiszabott büntetések végrehajtását 2 évi 
próbaidőre felfüggesztette, elkobozta a szóban forgó lőfegyvert, 
illetőleg kötelezte a terhelteket az eljárás során felmerült közel 
350.000.-Ft-os bűnügyi költség megfizetésére is.

A 36 éves férfi, aki fegyvertartási engedéllyel nem 
rendelkezett, 2020. május 30. napján megvásárolta a másik férfi 
engedéllyel tartott forgótáras pisztolyát és az ahhoz tartozó 
töltényeket és riasztótöltényeket 30.000.-Ft-ért. Az eladó 
tudomással bírt arról, hogy a pisztoly lőfegyvernek minősül, 
tartása rendőrhatósági engedélyhez kötött és azt is tudta, hogy a 
vevő ilyennel nem rendelkezik, ennek ellenére eladta neki a 
fegyvert. A 36 éves férfi 2020. június 25-én az egyik közösségi 
portál üzenetküldő alkalmazásán keresztül üzenetet küldött 
egyik nőismerősének, miszerint éppen egy pisztolyt tart a 
fejéhez, mellyel öngyilkosságot akar elkövetni, amire tekintettel 
a nő bejelentést tett a rendőrségen. A bejelentés alapján 
foganatosított rendőri intézkedés során a férfi lakhelyén 
megtalálták a fenti, engedélyköteles fegyvert, illetőleg más 
olyan fegyvert és töltényeket is, amelyek tartásához nem 
szükséges engedély.
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A „Premier” fedett 
előkertjéről

Premier Restaurant & Coffee fedett előkertjéhez – a Alétesítést engedélyező polgármesteri döntést meg-
előzően – eltérő szakmai és képviselői vélekedések 

érkeztek. Dr. Váradi Lászlóné, a Szarvasi Város- és Kör-
nyezetvédő Egyesület elnöke az alábbi véleményt fogalmazta 
meg:

„A Premier Restaurant & Coffee a város „főutcáján” 
színvonalas, és láthatóan közkedvelt hely a vendégek számára. 
Az eddigi, erős napsugárzás elleni védelmet textil típusú 
árnyékolók biztosították, könnyed látványt nyújtottak, és 
használatukkal nem csökkent a járda és a tér kedvelt és 
megszokott tágassága.

A Szabadság út szinte teljes hossza – a nyitott, kellemes zöld 
terület – a szarvasiak számára féltett a zsúfoltság érzetének 
kialakulásától, a különböző építmények terjeszkedésétől.

A tervezett módosításról megküldött látványrajzok alapján a 
fedett előkert építménye aránytalanul viszonyul a mögötte lévő 
épület méreteihez. Az előkert tervezett építményének mérete a 
látvány alapján robosztus, sötét színe erősíti az érzetet. A háttér 
épület látványa/stílusa, jelenlegi pasztell színe sem alkotnak 
harmonikus együttest a fedésre felhasználni kívánt épít-
ménnyel, a városnak ezen kiemelt pontján.

Fentiekre tekintettel a kellemetlen időjárási tényezők elleni 
védekezés más módjának megvalósítását javasoljuk.”

Mihály Mariann, a Turisztikai Kft. ügyvezetője így vélekedett:
„A Premier Restaurant teraszának lefedésével kapcsolatos 

kérelmet két irányból vizsgáltuk meg.
Első szempont az esztétikai látvány volt. Ennek alapján a terv 

teljesen elfogadható, a mai kornak megfelelő, egyszerű és 
letisztult. Figyelembe véve a környezetet, a szomszédos 
Művelődési Ház és a bal oldalán lévő hatvan lakás stílusát, 
elmondható, hogy a létesítendő épületszerkezet teljesen illik ezen 
épületekhez is.

Másik szempont az étterem forgalmának lehetséges növelése a 
bővítésnek köszönhetően. A Premier nyitása óta látható volt, 
hogy a helyiek nagyon megkedvelték, jó időben (tavasztól – 
őszig) megtöltötték a teraszt, központi találkozóhellyé vált. 
Elmondható, hogy egy hiánypótló szolgáltatássá vált, ami egy 
szarvasi, családi vállalkozás munkájának és ötletének köszön-
hető. Előszezontól-utószezonig, jó idő esetén, a városunkba 
nagy számban érkező turisták is szívesen látogatták. A jelenleg 
nyitott terasz azonban esős, szeles, hűvös idő esetén nem 
tudta/tudja kiszolgálni a megnövekvő igényeket, így forgalma 
nem tud emelkedni, ezzel a szarvasi cég stabil működése is 
veszélybe kerülhet.”

Csanádi László önkormányzati képviselő véleménye:
„A szakvélemények alapján a döntés egy komolyabb tárgyalást 

igényel! Mégiscsak megváltozik a városkép és szerintem a helyi 
szakvélemény jobban tükrözi a város érdekeit!”

Dr. Pecsenye Erzsébet:
„Teteje lehetne, de nem olyan beépített módon, ahogy a 

látványtervben van.”

Belügyminiszteri döntések, 
közmunka támogatásokról

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Startmunka program” keretén 
belül a Belügyminisztérium 51 fő közfoglalkoztatását támogatja 74 
millió 400 ezer 952 forint összegben az Önkormányzat „Szociális 
jellegű” programja keretében. A „Mezőgazdasági program” 
keretében 29 fő közfoglalkoztatásához 51 millió 211 ezer 562 forint 

önkormányzati támogatást biztosít. További 13 fő közfoglal-
koztatását 20 millió 889 ezer 193 forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a „Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatási programban”.

* * *

Képviselői vélemények a járdák 
felújításáról

Kiss Attila levele:

„Tisztelt Polgármester Úr! Reagálva 2021. február 10-i keltezésű 
levelére, melyben megkért javasoljunk a körzetünkben belterületi 
járdák felújításával kapcsolatos szakaszokat, az alábbi választ 
adom. Az eddigi felújítási koncepciót figyelembe véve a 4. számú 
körzetben a Gárdonyi Géza utcát javaslom erre a felújításra. A 
másik ilyen járdaszakasz pedig a Liszt Ferenc utcán az Újtemetővel 
szemben lévő járdaszakasz. A körzetben több rossz minőségben lévő 
járdaszakasz is van, de ez a szakasz illik abba a koncepcióba, hogy 
gyűjtőjárda, mert a többi szakaszt csak az ott élők használják. 
Persze a többi szakaszon is vannak rossz minőségű szakaszok, 
melyek felújításra szorulnak. Ezek karbantartása miatt a 
megbeszéltek alapján tisztelt Jegyző Urat keresem, ahogy 
Polgármester Úr kérte.”

Csernus Zsolt levele:

„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt c. Főjegyző Úr! A körzetembe (2. 
körzet) a következő járdafelújítást tartanám fontosnak. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy ezek egyeznek a környék lakóinak 
igényeivel is.

A Vasút utcai járdás. Északi oldal. Állomástól a Kálvin J. utcáig ill. 
Béke u.-tól a Vajda P. u.-ig. Déli oldal is helyenként elég rossz 
(Dózsa-Luther-Tükör) között, mert beton járdalapokból készült 
valamikor és feltehetőleg az öreg beteg fák gyökerei felnyomják a 
lapokat. Ezen a részen már volt is gyalogos baleset ebből az okból. 
Megbotlott az idős hölgy, aki a vasútállomásról jött és elesett. Az eset 
a Júró gumis környékén történt. Nappal jó látási viszonyok mellett. 
Indokom. Nagy gyalogosforgalmú járdaszakasz. Vasútállomásról 
ezen az utcán közelítik meg a város központját. Vonattal érkező 
turisták is itt lépnek először a város utcáira.

Kossuth utcai járdák. Északi oldal. Tükör utcától a Béke utcáig 
tartó szakasz. Természetesen a már meglévő jó minőségű szakaszok 
kivételt képeznek (pl. városi óvoda előtti díszburkolattal ellátott 
szakasz). A Béke utcától az óvodáig tartó szakaszon egy kb. 10 
méteres szakasz balesetveszélyes résznek a javítását már többször 
kértem a KOMÉP Nkft.-től, eddig sikertelenül. Indokom. Szintén 
nagy gyalogos forgalmat bonyolító járda. A városi óvoda és a 
gimnáziumhoz vezető utca.

Luther utcai járda. Nyugati oldal. Kossuth és Szabadság utca 
közötti szakasz javítása, járdalapok igazítása. Itt is van 
balesetveszélyes szakasz. Beszakadt járdalap és deformálódott 
beton járdalap. Ennek a javítását is kértem már többször a KOMÉP 
Nkft.-től. Sikertelenül.”
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„Lorea'l, mert 
megérdemled!”

Nagy megtiszteltetés érte az iskolánkat, a GySzC 
Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumot a Lorea'l Professional cég jóvoltából, 

miszerint online képzéseken vehetnek részt tanulóink és 
oktatóink.

A Mátrix márka megismertetése és használatának bemutatása a 

cél. Nagy örömünkre szolgál, hiszen ezzel a lehetőség is 

színesíthetjük a szakmai oktatás palettáját. Ráadásul, hogy még 

könnyebben sajátítsuk el a tanultakat, kaptunk nagyon sok Loreal 

Professional Matrix SoColor hajfestéket és színezőt!

Kis ismertető a cégről: Matrix márka mantrája: „Átgondoltan. 

Hittel. Megálmodva. Merészen.”

Arnie Miller fodrász 1980-ban alapította a Matrix márkát, melynek 

nevét a szinergia és összetartozás gondolata inspirálta. Arnie álma 

az volt, hogy egyetlen matrixban, azaz egyetlen egységes 

rendszerben nyújtson támogatást minden fodrásznak, minden 

hajtípusnak és minden vállalkozási formának. Ezért hozta létre a 

Matrix márkát, ahol senki sem érzi kívülállónak magát és ahol 

mindenkit szeretettel fogadnak.

Ezt mi is így érezzük! Köszönjük a nagylelkű csomagot!

Szerbné Takács Judit

Kérjen egy jó produkciót a 
Jókai Színház művészeitől! 

Indul az Óhaj-online!

Szeretné meghallgatni kedvenc versét egy ismert 
békéscsabai színművész előadásában? Örömmel 
venné, ha küldenénk Önnek egy kedves dalt? Most 

nem akadály a távolság, hiszen bárhol is él, az internet 
segítségével elmondhatja nekünk, mit is látna-hallana 
szívesen.

A Békéscsabai Jókai Színház társulatának előadásában versekkel, 
novellákkal, dalokkal szerezhet örömet magának és kedves 
családjának, ismerőseinek. A közelgő nőnapra, családi ünnepekre, 
különleges alkalmakra adja ajándékba művészeink előadását! A 
legkisebbekre is gondoltunk, gyermekversek, mesék is szerepelnek 
a felajánlott művek között. Kínálatunkat érdemes időről időre ismét 
felkeresni, hiszen a produkciók sora folyamatosan bővül.

Látogasson el a Jókai Színház honlapjára, és válasszon produkciót! 
Adja meg a saját elérhetőségét és a megajándékozott e-mailcímét, és 
színházunk elküldi a választott dalt, verset vagy prózát videó 
formájában.  

Továbbra is elérhetőek online nézhető előadásaink: A Hajnalban, 
délben, este című vígjáték Földesi Ágnes Villő és Czitor Attila 
szereplésével március 12-ig látható, de egy új bemutatóra is 
készülünk: a nagy érdeklődést kiváltó Mario és a varázsló online 
premierje február 26-án este 20.00 órakor látható, és egy hónapon 
keresztül tekinthető meg. A különleges előadás főszereplője Gulyás 
Attila lesz.

Békéscsabai Jókai Színház: közérthető művészet – minőségi 
szórakoztatás!

Jó hír a tanyán élőknek!
ankó Béla országgyűlési képviselő facebookon Dmegjelent tájékoztatása szerint megjelent az Ag-
rárminisztérium pályázati felhívása, melynek 

keretében tanyagazdaságok indítására és fejlesztésére 
igényelhető támogatás. A tanyás térségekben élő és gaz-
dálkodó magánszemélyek, őstermelők és egyéni 
vállalkozók hárommillió forint támogatást igényel-
hetnek. A pályázati felhívás a Herman Ottó Intézet hon-
lapján érhető el a szolgáltatások menüpontban.

http://www.hermanottointezet.hu

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.)

Korbely festmények a 
Havas tárlaton

orbely István festőművész több képe is szerepel a KHavas Művészeti Ügynökség és Galéria látványos, kü-

lönleges tárlatán. Az alkotások: Májusi kékség, Nyári 

pompa, Ketten, Felkel a nap, Kupola a főtéren, Égi öröm, 

Érzékeny tekintet, Szerelmes tekintet. Kitűnő tehetségű 

művészünk ezúton is számít a nagyérdemű művészetpártoló és 

műértő nagyközönség támogatására.
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Kazinczy – „Szép Magyar 
Beszéd” verseny a Városi 

Könyvtárban 

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 
járványügyi előírások miatt.

A szarvasi Városi Könyvtár által meghirdetett versenyen idén 
online, az iskola által elkészített videók beküldésével mérhették 
össze tudásukat a 11-14 éves tanulók Szarvas, Kondoros és 
Békésszentandrás általános iskoláinak képviseletében. A nívós 
tanulmányi verseny az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszéd-
kultúra javítását szolgálja. 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.

Az eredményeket így összegezhetjük: 
5-6 évfolyam:
I. helyezett: Szabó Tamara, 6. évfolyam - felkészítője: Abonyi Éva 

(Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Óvoda, Művészeti Alapiskola) 

II. helyezett: Miskó Leonóra 6. évfolyam - felkészítője: Magyar Edit 
(Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) 

III. helyezett: Szatmári Tímea 6. évfolyam - felkészítője: Fazekas 
Stefánia (Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium) 

7-8. évfolyam:
I. helyezett, továbbjutó a regionális fordulóba: Győri Beatrix 

Dorina, 8. évfolyam - felkészítő tanár: Hovorkáné Hegedűs 
Hajnalka (Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda, Művészeti Alapiskola)

II. helyezett: Trabach Richárd 8. évfolyam - felkészítő tanár: 
Magyar Edit (Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola)

III. helyezett: Tóth-Rigler Emma 6. évfolyam - felkészítője: 
Gazsóné Gugolya Beáta (Benka Gyula Evangélikus Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Művészeti Alapiskola) 

A regionális fordulóban Győri Beatrix Dorina, a Benka Gyula 
Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, 
Művészeti Alapiskola 8. évfolyamos tanulója képviselheti 
városunkat és környékét, amelyhez sikeres szereplést kívánunk. 

A helyezettek könyvjutalmat és oklevelet, a résztvevők 
ajándékokat és emléklapot kaptak szereplésükért a Szarvasi Bib-
liothéka Alapítvány támogatásával. Gratulálunk a tanulóknak és 
felkészítő tanáraiknak.

Szarvasi Városi Könyvtár

Romantikus téli séta 
alentin napra minden évben készülünk valamilyen Vprogrammal, akcióval. Ebben az évben az online 
szolgáltatásaink kerülnek előtérbe, így a tavaly 

fejlesztett Városfoglaló játékunk is, a szarvaskincsei.hu.

Aki itt él, biztosan tud olyan helyet mondani, ahová ő járt 
ismerkedni, randevúzni. Ezek a helyek generációnként változtak, 
de van olyan hely, amely több korosztálynak is nyújtotta ezt az 
élményt. pl. az Erzsébet-ligeti pavilon. 

Az új, Romantikus téli séta című útvonalunkon a résztvevők 
végigjárhatták a szerelmesek által kedvelt utcákat és randihelyeket. 
Igyekeztünk sorra venni azokat a szórakozóhelyeket, pontokat, 
helyszíneket, környezetet, amelyek kellemes emlékeket idéznek fel 
a játékos párokban. A Romantikus téli séta útvonal bejárása egy 
mobilinternet eléréssel rendelkező okostelefonnal követhető. A 16 
helyszínből álló túra pontjainál egy rövid leírást olvashatnak el a 
résztvevők, majd egy kvízkérdésre kell válaszolniuk. A játékos 
kérdések a helyszínhez vagy a romantikához kötődnek. Két 
helyszínen egy-egy szótöredéket is elrejtettünk, amelyeket a 
kezdőállomáson kapott válaszlapra kellett leírni. 

Ez a séta más mint a tavaly ősszel megrendezett városismereti 
túránk, ahol idegenvezetővel járhattuk be közösen Szarvas 
helytörténeti értékeit. A Valentin napi sétán egyénileg indulhattak a 
párok, az este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom idején kívül 
egész nap. 

Ezen 1 hét alatt nyereményjáték és akció is kapcsolódott a 
programhoz. Mindenki, aki elindult, az édesM cukrászda jóvoltából 
10% kedvezménnyel vásárolhatott tőlük édes aprósüteményeket, 
pogácsákat az útra. Akik bedobták az utolsó helyszínen lévő 
postaládába a válaszlapot, azok közül sorsoltunk egy párt, akik 
„édes ajándékokat” kaptak. 

A szarvaskincsei.hu felületen látható, hogy a túra kb. másfél óra 
alatt tehető meg, egy kényelmes tempóban, ez kb. 6000 lépés, kb. 5 
km. 

Lényeg, hogy a párok a pandémia idején is tudjanak olyan 
kettesben eltöltött programot találni, amely által kicsit emlé-
kezhetnek a kapcsolatuk kezdetére, vagy tavaly nyárra, amikor még 
mehettünk szórakozni. 

Városfoglaló oldalunk adatai alapján a sétán kb. 84 fő vett részt. 

A szarvaskincsei.hu oldalon továbbra is elérhető a Romantikus téli 
séta útvonal. Aki szeretné még végigjárhatja kedvesével a 
romantikus helyeket és tesztelheti tudását is! 

Köszönjük az édesM Cukrászda, a Zöld Oroszlán Gyógy-
növénybolt és Granárium Zebra Klub támogatását! 

Vélemények a játékról:

„Annyira jó volt kicsit elfelejteni mindent, ami jelenleg zajlik a 
világban és csak egymásra figyelni. Vettünk egy kis úticsomagot is az 
ÉdesM cukrászdában, és az még jobb hangulatot teremtett az egész 
sétához. Igaz, hogy születésünk óta itt élünk Szarvason, de ezáltal a 
játék által mégis megtudtunk új érdekes információkat szeretett 
városunkról. Köszönjük az élményt! Hanna & Balázs”

„Tényleg nagyon ötletes és izgalmas program volt. A gyerekeknek is 
jó volt, hogy nem „sima” séta volt, hanem az app és a kérdések 
feldobták. Sok mindent tudtunk nekik mesélni a fiatalkorunkból. 
Bea és családja”

„Köszönjük szépen ezt a kis túrát, hogy jobban megismerhettem a 
városunkat! Egy élmény volt! Még több ilyet! Nóra és Tibor”

„Hihetetlen a technika. Tetszett, jó volt emlékezni. Gratulálunk a 
szervezőknek! Jövünk újra, ha lesz ilyen! Krisztina és Zsolti”

„Köszönjük! Klassz volt és kreatív! Ildi és Norbi”

„Először vettünk részt ilyen túrán, melyet február 14-én 
teljesítettünk. Köszönjük az élményeket! Viki és Zoli”

„Nagyon jó volt, köszönjük a szervezést! Kati és György”

„Kellemes „kiszabadulást” nyújtott a városba egy kincsvadászat 
keretében. Mónika és férje”

Szarvasi Városi Könyvtár
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Lakhatási támogatási rendszer bemutatása
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas 

hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak” című projekt 
keretében Szarvas Város Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet 
1 db lakás használatba adására a város jövője szempontjából értékes 
végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek városba történő 
letelepedése és a helyben maradás ösztönzése. A lakhatási 
lehetőség maximális időtartama 24 hónap. A bérlakások hasz-
nálatba adására 18-35 év közötti fiatalok, egyének, illetve párok, 
családok adhatnak be pályázatot. 

Ingatlan bemutatása
A projekt keretében 18 db önkormányzati bérlakás került 

felújításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a célcsoportba 
tartozó fiatal egyének, párok és családok számára. Ezek közül 
jelen pályázat az C/3 lakásra vonatkozik.

- Az ingatlan jellemzői: 
5540 Szarvas, Szentesi út 11. szám alatti ingatlan C lépcső-

házának I/3. lakása. A lakás 1,5 szobás fürdőszoba, konyha, 
előszoba, kamra helyiségekből áll. 

Lakás címe (lépcsőház/lakás): Szentesi út 11. C/I.3
Komfortfokozat: összkomfortos
Alapterülete: 44 m2
Szobák száma: 1,5
Földszint/emelet/tetőtér: 1. emelet
A projekt során megtörtént a lakás felújítása, korszerűsítése, mely 

azok teljes belső terét érinti. A lakás mindegyikében rendelkezésre 
áll: mosógép, gáztűzhely, páraelszívó, mikrohullámú sütő, 
hűtőszekrény, laptop, íróasztal, forgószék, franciaágy, gardrób-
szekrény, konyhaszekrény, étkezőasztal székekkel, kanapé, 
komód, előszobaszekrény.

Támogatás feltételei, pályázók köre:
A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A lakhatási 

támogatás igénybe vételének feltétele, hogy a pályázó olyan 
hiányszakmával rendelkezzen (annak tanult és vagy abban 
dolgozik) mely az alábbi pontokban meghatározásra került(kérjük, 
hogy ezt jelölje is meg), továbbá Szarvas városában lakcímmel 
rendelkezzen (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel), vagy Szarvas 
városába kíván költözni és Szarvas közigazgatási területén működő 
munkáltatónál hiányszakmának megfelelő munkakörben foglal-
koztatási viszonnyal rendelkeznek vagy egyéni vállalkozó 
tevékenységet folytatnak., így az alábbi feltételek együttes 
teljesülése szükséges: 

a) a pályázata benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre épülő 
szakképesítéssel vagy érettségivel vagy érettségire épülő 
szakképesítéssel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezzen,

b) hiányszakmával rendelkezik (2.sz. melléklet szerint)
c) a pályázata benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, de a 

lakhatási lehetőségek igénybe vételéig nem tölti be a 35. életévét,
d) a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal 

(vagy család, pár legalább egyik tagja) foglalkozatási vagy 
vállalkozási jogviszonnyal rendelkezzen,

e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Szarvas 
városában marad a támogatói döntést követő legfeljebb 24 hónapig,

f) pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásba költözés 
időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben 
állandó lakóhelyet létesít, továbbá a lakhatási támogatás 
megszűnését követően 5 munkanapon belül kijelentkezik erről a 
lakcímről. 

g) vállalja, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00060) rendez-
vényein, programjain, fórumain aktívan részt vesz, továbbá egyéb 
közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt vesz. 

h) támogatói döntést követően vállalja, hogy megtakarítást képez 
egy külön, erre a célra létrehozott „elkülönített” folyószámlán a 
lakhatás időtartama alatt havi szinten 20.000.-Ft forint értékben és 
erről hitelt érdemlően tájékoztatja a Támogatót negyedévente. Ezen 

érték felüli vállalást a Támogató bírálati szempontként értékeli. 
Amennyiben a bírálati szempontrendszerben meghatározott 
maximum feletti értéket meghaladó vállalást tesz a pályázó, úgy a 
Támogató a szempontrendszerben szereplő maximális pontot fogja 
kiosztani.

i) pályázó önálló, kizárólagos tulajdonában nem áll hasznosítható 
lakóingatlan.

A beköltöző fiatalok/családok/párok kiválasztásánál a Támogató 
előnyben részesíti a 30. életévét el nem érő pályázókat. 

A támogatásban részesülő bérlőnek a lakhatásért nem kell 
fizetnie, kizárólag a rezsiköltség megfizetésére köteles (úgy mint 
például: villamos energia, földgáz, vizi közmű, hulladék elszállítás, 
telefon, internet és a lakás vagyon-otthon biztosításának díja, stb.) A 
lakhatás legfeljebb 24 hónapra lehetséges (minimum és maximum 
24 hónap) a projekt keretében felújított ingatlannak. A lakhatási 
jogviszony 24 hónapos határozott időtartamra jön létre. 

A felhívásra nem jogosult pályázatot benyújtani:
- A projektet megvalósító Szarvas Város Önkormányzata vezető 

tisztségviselői, az önkormányzati képviselő testület tagjai, valamint 
az előbbiek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói a Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontja alapján.  

- Olyan pályázó, aki jelen pályázat meghirdetését megelőzően 
Szarvas város Önkormányzatának közigazgatási területén szociális 
célú bérlakásban lakott vagy jelenleg is abban lakik. 

Azon előzetes foglalkoztatói felmérések, megyei, járási KSH 
adatok alapján a pályázó hiányszakmákat határozott meg három elv 
alapján. Ezen három elvet meghatározzák a kormányrendeletben 
leírtak, a helyi munkaügyi központ által közölt adatok és a 
munkáltatói visszajelzések. A hiányszakmák listáját a Pályázati 
felhívás 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A pályázatok újbóli kiírását megelőzően Szarvas Város 
Önkormányzata a fentiekben ismertetett hiányszakma listát 
felülvizsgálja.

Pályázat tartalmi elemei, a benyújtandó iratok jegyzéke: 
1) kitöltött, aláírt pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. 

melléklet),
2) részletes önéletrajz aláírtan,
3) motivációs levél aláírtan,
4) iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok 

folytatásáról szóló,az oktatási  intézmény által kiállított  igazolás 
másolatban,

5) szarvasi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött 
munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek 
megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot, vállal-
kozói igazolványt másolatban,   

6) nyilatkozat a Szarvas városában végezni kívánt önkéntes 
munkára tett vállalásról (önkéntes munka végezhető szarvasi 
székhelyű intézménynél, civil szervezetnél, egyházi intézménynél 
egyaránt),

7) házassági anyakönyvi kivonatot, vagy közjegyző előtt tett 
élettársi nyilatkozat, a pályázó gyermekének születési anyakönyvi 
kivonatának másolata,

8) személyazonosító igazolvány, lakcímét igazoló igazolvány 
másolata,

9) nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
beköltözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bér-
leményben állandó lakóhelyet létesít, majd a támogatás lejártát 
követően 5 munkanapon belül állandó lakóhelyét megszünteti.

10) nyilatkozatot, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban,

11) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, 
illetve azokat igazoló dokumentumokat, 

Fiatalok otthonteremtésének biztosítása 
céljából kiírt lakáspályázat

Szarvas hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak - EFOP-1.2.11-16-2017-00060
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Jogosultsági kritériumok hiánypótlása: 

NEM hiánypótolható jogosultsági kritériumok:
- a pályázat a benyújtási határidőt követően kerül benyújtásra,
- a pályázatot nem a felhívásban megadott címre nyújtják be,
- a pályázó nem tartozik a felhívás szerint meghatározott 

jogosultsági körbe,
- a pályázatot nem a megadott adatlapokon töltötték ki, a kitöltés 

nyelve nem magyar,
- a pályázatot nem a pályázó írta alá,
A fentieken kívül eső kritériumok hiánypótlására szólíthat fel 

egyszeri alkalommal a Támogató 8 munkanapos határidő 
kitűzésével. Amennyiben határidőre nem teljesítette a pályázó a 
hiánypótlást, úgy a pályázat nem felel meg a kritériumoknak és 
pontozása, értékelésre nem nyújtható be a Bizottság (Szarvas Város 
Önkormányzata Szociális Családügyi Egészségügyi és Nemzetiségi 
Bizottságának és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság együttes ülésén 
megtárgyalja a pályázatokat és javaslata alapján Szarvas Város 
Önkormányzat Képviselő-testület dönt a lakásokról) részére, így a 
pályázat érvénytelen, értékelésre nem terjeszthető elő. Az ér-
vénytelenség okáról írásban tájékoztatja a Támogató a Pályázót. 

A hiánypótlás határidőre történő teljesítése esetén a Támogató 
újból megvizsgálja a jogosultsági kritériumokat. Amennyiben 
indokolt egyszeri alkalommal a hiánypótlás teljesítését követően 
Támogató tisztázó kérdést tehet fel a Pályázó részére. Ezen eljárási 
cselekményeket követően, ha a pályázati kiírásnak megfelel az 
adott pályázat, úgy az tartalmi értékelésre bocsájtható.

Pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje 2021.03.01. 10:00 óra A 

benyújtott pályázatokról Szarvas Város Polgármestere dönt. A 
lakhatási támogatási rendszerhez kapcsolódó értékelési 
pontrendszer a pályázati adatlap részét képezi. A pályázat postai 
úton történő feladásának utolsó napja 2021. 02. 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton (ajánlott levélben) Szarvas Város Önkormányzat 

5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
- Személyesen a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban Tóth Sándor 

gazdasági ügyintéző és/vagy Czesznak Ildikó gazdasági ügyintéző 
részére átadva, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Béke utca 1. szám 
alatti épületében I. emelet 104. irodájában. 

- Kérjük a borítékra ráírni: „Lakáspályázat Szentesi út 11.”

Egyéb információ: 
A támogatás elbírálásáról Szarvas Város Polgármestere dönt. A 

pályázatok elbírálása az értékelési pontrendszer szerint megál-
lapított pontszámok alapján történik. A polgármester döntése ellen 
fellebbezésnek helye nincs. A döntéséről a pályázók írásbeli 
értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat 
honlapján közzéteszi.

Támogató elérhetősége: 
Amennyiben további információra van szüksége a 

projekt@szarvas.eu illetve a tothsandor@szarvas.eu email címre 
írásban tudja jelezni. A Támogató az írásban beérkezett kérdéseket 
a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül megválaszolja.
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Cervinus Teátrum: teljes gőzzel

A Cervinus Teátrum napokban elkészült tájékoztatójából kiderül, 
hogy mind februárban, mind márciusban teljes gőzzel folynak a 
tervezett előadások próbái és felvételei. Februárban a próbák 
sorában szerepel A bűvös tojás táncos mese, a Sors bolondjai 
vígjáték, a Twist Olivér musical, a Nasa Slovo – Nas Tanec össze-
állítás és a Kabaré. Felvétel készül a március tizenötödiki műsor 
táncosaival, a felolvasószínházzal, magyar és szlovák népmesékkel 
és az említett Kabaréval.

Márciusban tovább próbálják A bűvös tojást, a Sors bolondjait egy 
emlékpróba erejéig és egy alkalommal a Twist Olivért is. Továbbá a 
húsvéti műsort is próbálják. Felvételre kerül a március 15.-i műsor, 
valamint a húsvéti műsor.

* * *

Új címen a Nemzeti Agrárkamara 
Békés Megyei Igazgatósága

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága 
február 22-től Békéscsabán az eddigi Dózsa György út 15. szám alól 
áttette székhelyét az 5600 Békéscsaba, Csaba u. 3. szám alá. A 
megyei székhelyű falugazdász iroda ugyanezen helyszínen látja el 
támogatói, tanácsadói feladatait.

* * *

Újabb csomagosztás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei 
Kirendeltsége február 17-én 20 darab tartós élelmiszer csomagot 
osztott Szarvason, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult, intézményi ellátásban nem részesülő 0-3 éves gyermekek csa-
ládjai részére.

Legkésőbb márciusi helyreállítást 
ígér a kivitelező

Február 16-án megbeszélés történt az Önkormányzat, a KÖR-
KÖVIZIG, a kivitelező Kontroll-Centrum Kft. és az érintett lakosság 
bevonásával a Malomzug-Décsipuszta főcsatorna kotrási munká-
latai miatt a közlekedési út állapotának felülvizsgálata ügyében. A 
megbeszélésen Dankó László, a Kontroll-Centrum Kft. ügyvezetője 
ígéretet tett arra, hogy a kotrásban érintett utat legkésőbb helyre-
állítják, mivel az ott lévő ingatlan tulajdonosa a jelenlegi állapotok 
miatt azt nem tudja megközelíteni.

* * *

Jelölések a „szarvasi Oscarra”

Bődi János, Szarvas Város Barátainak Köre elnöke február 15-én 
az idei kitüntetések jelölésének lezárásáról tájékoztatta a tagságot. 
„Így a kitüntetések átadásához már csak az élet újraindításának 
jelképeként városunk egyik legrangosabb és legnagyobb múltra 
visszatekintő rendezvényét, a bált kell megtartanunk!” – írja 
tájékoztatójában a Baráti Kör elnöke.
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KOS (03.21. - 04.20.)
Olyan élvezeteket és új helyzeteket 

akarsz keresni a most következő 
napokban, amelyeket tiltott gyümölcs-
nek érzel. Éppen ettől olyan érdeke-
sek és vonzóak ezek az alkalmak 
számodra, s valóban nagyon nehezen 
mondasz le arról, hogy életedbe egy 
vonzó és titkos viszonyt hívj be.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Kicsit változékony a hangulatvilá-

god a hét első felében, s az utóbbi 
megállapítás talán még finom is lehet 
a kialakult helyzethez képest. Ez azt 
jelenti, hogy minden apróságon felka-
pod a vizet, jól kitombold magadat, 
aztán pedig Te vagy a legboldogabb 
ember a világon. Ez a fajta érzelmi 
hullámzás téged is megvisel.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Ezen a héten a megszokottnál 

gyakrabban keveredsz olyan helyzet-
be, amikor mások feldühítenek, vagy 
talán nyílt támadási felületté válsz 
néhány ember számára. Különösen a 
közlekedési helyzetekben vagy kitéve 
annak, hogy mások beléd kötnek, s jól 
odamondogatnak neked. Ilyenkor 
bizony kiveszed a magad részét a 
konfliktusból.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Rólad elmondható, hogy mindig tö-

kéletesen tisztában vagy azzal, hogy 
az adott feladataidhoz mennyi ener-
giát, mennyi munkát s időt kell befek-
tetned ahhoz, hogy megérje elvégez-
ned, s profitálj is belőle. Most mégis 
előfordulhat, hogy bizonytalan vagy 
abban, hogy egy-egy lehetőségbe 
belemenj-e.

OROSZLÁN (07.23. - 08.22.)
Érdekes fordulatot tartogat neked 

Vénusz. Az előtted álló napokban jö-
het az életedbe valaki, aki kimondja 
számodra azt az információt, amely 
nagyon hízeleg neked. Elmondja ne-
ked, hogy nagyon vonzónak tart té-
ged, s bizony szívesen osztaná meg 
veled az ágyát, s talán a szabad idejét 
is. Egy picit kínos is a szituáció, hiszen 
Te csak rokonszenvet érzel iránta.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Kellemes időszak várható a követ-

kező napokban, sőt, a következő 
néhány hétben. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy élvezed az életet, annak 
minden ajándékával együtt, mint a jó 
ételek és finom italok, s persze a 
szerelem és a szexualitás is ezek 
közé az adományok, közé tartozik.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Új hét, meglepően új lehetőségek! 

Rengeteg energiát kaphatsz az előt-
ted álló napok folyamán. Úgy érez-
heted, hogy tele vagy erővel, s szinte 
azt gondolod, hogy nincs olyan fela-
dat, amelyet ne tudnál megoldani. 
Nagyon lelkesen állsz hozzá minden 
olyan feladathoz is, amelyeket más-
kor nyűgnek és fárasztónak érzel. 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Téged is meglepő módon fogékony-

nyá válsz új ismeretek befogadására. 
Az előtted álló napok során rendkívüli 
módon felerősödhetnek intellektuális 
képességeid. Az eszed úgy vág, mint 
a borotva, s nagyon spontán és kre-
atív ötleteid születhetnek, ezen a 
héten. Ezt a képességedet leginkább 
a munka területén kamatoztathatod.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Szembekerülhetsz a következő 

napokban mások szerencsétlen-
ségével és kínjaival. Ezek elsősorban 
anyagi természetű gondok, s nagyon 
megérintik a lelkedet. Azon tűnődsz, 
miként tudnál segíteni az érintet-
teknek, azonban nem jut eszedbe iga-
zán jó megoldás. Mindenesetre jó 
ötlet, ha elgondolkodsz azon, hogy 
mindenkinek a búját-baját úgysem 
tudod magadra venni.

BAK (12.22. - 01.20.)
Sok ígéretes lehetőséget és alkal-

mat tartogat számodra ez a hét, s 
ezek a lehetőségek elsősorban mun-
kád és tanulásod körül csoporto-
sulnak majd. Ez azt jelenti, hogy szin-
te tálcán kínálják neked az alkalmat, 
hogy megmutathasd, hogy mit tudsz. 
Különösebb erőfeszítésedbe sem ke-
rül, hogy eleget tegyél az elvárások-
nak.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Nagyon fontos lenne, hogy picit 

mélyebben elgondolkodj azon, vajon 
milyen módon és miként kommuni-
kálsz a körülötted lévő világgal. Köny-
nyen lehet, hogy testeddel, mozdula-
taiddal egészen mást közvetítesz, 
mint amit mondasz. Ez a fajta el-
csúszás akár jelentékenyebb félre-
értésekre  ad okot.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Meglehetősen nagy hangsúly kerül 

most családi életedre, s bizony meg-
tapasztalhatod, hogy nem vagy e-
gyedül. Életed során sokszor fordul e-
lő, hogy mindent önerőből, s egyma-
gad szeretnél megoldani. Néha nem 
fogadod el a segítséget, még akkor 
sem, ha azt önzetlenül és szeretetből 
nyújtják számodra.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Február 26-tól március 4-igFebruár 26-tól március 4-igFebruár 26-tól március 4-ig

1899. február 26-án Széll Kálmán lett Magyarország 

miniszterelnöke.

1865. február 27-én hunyt el Jósika Miklós író, 

újságíró, a magyar romantikus regény megteremtője.

1900. február 27-én alakult meg az FC Bayern 

München.

1946. február 27-én, Budapesten aláírták a cseh-

szlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt.

1960. február 27-án hunyt el Asbóth Oszkár magyar 

feltaláló, gyárigazgató, aviatikus.

1367. február 28-án V. Orbán pápa megerősítette az 

egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete 

rendet, a pálos rendet.

1996. február 29-én, Kolozsvárott elhunyt ifj. Koós 

Károly (szül. Sztána, 1919. augusztus 31.) romániai 

magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia külső tagja.

1666. március 1-jén tartották I. Rákóczi Ferenc és 

Zrínyi Ilona menyegzőjét.

1920. március 1-jén a nemzetgyűlés Horthy Miklóst 

Magyarország kormányzójává választotta.

1921. március 1-jén, Kispesten megszületett N. Kiss 

István († Budapest, 1995. szeptember 7.) agrár-

történész, a Mezőgazdasági Múzeum Agrártörténeti 

Csoportjának tudományos főmunkatársa.

1817. március 2-án Nagyszalontán világra jött a Toldi 

írója, Arany János.

1835. március 2-án hunyt el I. Ferenc (1768–1835) 

magyar király (1792–1835). Utódja V. Ferdinánd lett.

1870. március 2-án avatták fel a Budavári Siklót a 

Budavári Palota megközelítésére szolgáló eszközt, 

amely Európa másodikként megépített ilyen szer-

kezete volt. Az eredetileg gőzüzemű siklót Széchenyi 

Ödön, Széchenyi István gróf fiának a kezde-

ményezésére építették 1868 és 1870 között. Széchenyi 

Ödön a Lyonban látott példa nyomán tette meg 

javaslatát, hogy a Várhegy lejtőjére gőzhajtással 

működtetett kötélvontatású vasút épüljön ki.

1921. március 3-án, Budapesten megszületett 

Szabolcsi Miklós († Budapest, 2000. szeptember 2.) 

állami díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, egye-

temi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja, az Országos Pedagógiai Intézet 1981 és 1988 

közötti főigazgatója.

1975. március 3-án hunyt el Németh László Kossuth-

díjas magyar író, esszéista, drámaíró.

1849. március 4-én I. Ferenc József osztrák császár 

(1848–1916) kiadta az olmützi oktrojált alkotmányt.
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Karate

Egy arany, három ezüst a 
Magyar Ligáról

AHayashi Magyar WKF Karate Liga harmadik 
állomását Zalaszentgróton rendezték 2021. február 
6-7-én. A hazai karatésok az MKSZ támogatásával a 

koronavírus járványhelyzetben való versenyzési lehe-
tőség megoldására tavaly ősszel hívták életre a négy-
fordulós sorozatot.

A koronavírus járvány miatt fokozott óvatossággal megrendezett 

zalai viadal helyenként már parázs versenyhangulatot hozott, a 

versenyzőkön pedig érezhető volt, hogy egyre jobb formába 

lendülnek. A szarvasiak hét versenyzővel már pénteken útra keltek, 

hogy egy közös edzésen vehessenek részt a Bátaszék SE 

karatésaival a megmérettetés előtt. A zalai rendezők ezúttal is 

mindent elkövettek, hogy a versenyzők zavartalanul vers-

enyezhessenek, emellett odafigyeltek a résztvevők egészségének 

megóvására is, így testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés kísérte 

a belépést, a védőfelszereléseket mérkőzésenként fertőtlenítették, 

nézők és hozzátartozók pedig nem léphettek a csarnokba.

Szombaton a felnőttekkel vette kezdetét a torna, itt Frankó Dániel 

képviselte csapatunkat. A szarvasi fiú tisztesen helyt állt a 

nemzetközi eredményekkel rendelkező favoritokkal szemben, de 

még dolgoznia kell azon, hogy mérkőzést nyerjen az erős 

mezőnyben. Az U21 -75kgban között Tálas Bendegúz egyik 

mérkőzését magabiztosan nyerte, másik ellenfele azonban meg 

tudta lepni, így ezüstéremmel zárt. Frankó ebben a korosztályban 

szintén ezüstérmes lett a +84 kg-ban. Kerti Kelemen a kadet -63-ban 

többször is tisztán talált mérkőzésein, de hiányzott a pontszerzéshez 

szükséges kellő dinamika. Vasárnap kerültek sorra fiataljaink. 

Elsőként Susányi Zoltán és Ruzsinszki Balázs léphetett tatamira a 10-

11 évesek felső súlycsoportjában. Zolinál ezúttal elmaradt a 

kezdeményezés, így a második forduló döntőbe jutását nem tudta 

megismételni, Balázs viszont kétszer is fordított fejrúgással a 

csoportmérkőzésein, és így a fináléba került. A szarvasi 

versenyzőnek is sikerült pár cseles rúgást elhelyeznie és végül a 

dobogó tetejére állnia. Bagosi Marianna az első mérkőzésén szintén 

egy köríves rúgással szerzett találatot, de túl erősnek ítélték a bírók, 

és ezt a meccset végül elvesztette. A következő mérkőzéseket 

azonban rendben nagy arányban nyerte látványos lábtechnikáival, 

Birkózás

Diák Birkózó Gála a 
fővárosban!

ASzarvasi Birkózó Egyesület tagjai február 13-án 
Budapestre utaztak, ahol a hét legkisebb vehetett 
részt egy birkózó gálán.

Közülük 6 szarvasi és 1 szentesi, akik már nagyon várták, hogy 
végre küzdhessenek. Igazán nehéz főleg nekik ez az időszak, mert a 
pandémia miatt már 1 éve nem vehettek részt semmilyen birkózó 
gálán, így kirobbanó örömmel fogadták a hírt, hogy mehetnek. 
Darvas Krisztián, Bogyó Benedek (Szentes), Tóth Kevin és 
Neumann Kristóf egyáltalán nem talált legyőzőre, mind a négy mér-
kőzésüket megnyerték és első helyen zártak.  Szebeni Barnabás és 
Belincsák Henrik egy-egy meccset veszítettek el csak, így második 
helyen végeztek, míg Neumann Fábián harmadik helyezett lett.

Igazán kitettek magukért a fiúk, mindenképp látszik, hogy az 
elmúlt időszak nehézségei ellenére az edzésmunkát elvégzik és 
szép jövő vár rájuk ebben a sportban. Mindenképp kiemelendő, 
hogy nagyon szépen birkózott mindenki és amennyiben így 
haladnak, álmaikat elérhetik a birkózó sportágban és az életben is.

Nagyon büszkék vagyunk rátok gyerekek és további sok sikert 
kívánunk!

Szarvasi Birkózó Egyesület

amivel begyűjtötte a szarvasiak harmadik ezüstjét. A 12-13 évesek 

küzdelmeivel fejeződött be a nap. A +45 kg-ban Kemény Ákos bár 

jól tartotta ellenfeleit, és volt pár tiszta ütése és rúgása a meccsein, 

de a figyelme időnként kihagyott és elmaradtak a támadásokra adott 

reakciói, így a továbbjutás ezúttal elmaradt. A liga negyedik záró 

fordulójának Szarvas városa adhat otthon, amelyre ennek 

megfelelően még nagyobb erőbedobással készülnek versenyzőink.

Ruzsinszki György
edző
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Kézilabda

Szünetre 12-12-vel 
vonultak a csapatok

CORNER Gyulasport NKFT-Szarvasi NKK 28-23 (12-12), 
női NB II-es női kézilabda-mérkőzés, Gyula, zárt kapuk 
mellett. Vezette: Parádi, Ujhelyi.

Szarvasi NKK: Juhos-Búzási 2, Horváth 3, Szöllősi 3/3, 
Majoros 7/3, Patka 2, Tasgyik 5. Csere: Nagy, Skorka 
(kapusok), Óvári, Nyerges, Závoda 1, Jani, Szabó, 
Ábrahám, Trnyik. Edző: Száva Flórián.

Gyula legjobb dobói Bányai 5, Szögi 5/2. Kiállítások: 8 ill. 
6 perc. Hétméteresek: 4/3 ill. 8/6.

ól kezdtek a szarvasiak, szoros védekezéssel 1-4 volt az állás a 9. Jpercben. Kezdtek a hazaiak is jobban védekezni és felzárkózni 
annyira, hogy a félidő záró sípja előtt dobták a 12. góljukat. Így 

szünetre döntetlennel vonultak a csapatok.
A második játékrész elején a hazaiaknak ment jobban. Hiába 

próbáltak a vendégek több védekezési variációt is, a gyulaiak 
elhúztak 16-13-ra. A mérkőzés kemény volt, ehhez próbáltak a 
Körös-partiak alkalmazkodni, de kettős emberhátrányba kerültek. A 
vendéglátók növelték előnyüket és biztosan tartották otthon a két 
bajnoki pontot. 

Száva Flórián:
- Ezt a mérkőzést az első félidőben kellett volna megnyernünk. 

Sajnálatos, hogy ezen a mérkőzésen nem volt játékvezető ellenőr!
Március 7-én ismét vidéken játszik az NKK, a Fiatal Kézilabdások 

SE-hez utaznak.
nym.

Labdarúgás

Öt gól a gyomaendrődi 
kapuba

Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC 5–0 (1–0), Békéscsaba, 4-
es Honvéd u., zárt kapuk mögött. Játékvezető: Zahorán.

Szarvas: Kasik – Deli, Szikora (Bozsó), Polonszki, Bány I. 
(Kiri B.)., Varga I. (Bakró), Kiri M., Furár, Sindel (Lénárt), 
Klimaj (Styecz), Zima. Edző: ifj. Somogyi János.

Gyomaendrőd: Vastagh (Soczó) – Szlancsik (Szilágyi B.), 
Miklavicz (Cselei), Valach, Szabó P., Bartik, Kun Cs. 
(Dávid), Forgács, Hunya, Hanea (Egri), Barna V. Edző: 
Kovács Gyula.

Gólszerzők: Zima a 27., az 59., Furár az 50., Polonszki az 
52., Styecz a 75. percben.

Jók: Polonszki, Zima, Furár, Deli, ill. Hunya, Baksai, 
Szabó P.

2020 őszéről elhalasztott megyei bajnoki találkozóján a ASzarvasi FC igen nagy különbséggel, összesen öt góllal 
kerekedett felül a szomszéd város csapata felett.

Edzői nyilatkozatok:
Ifj. Somogyi János:
– A jó hozzáállásunk a második félidőben már remek játékkal 

párosult, így megérdemelten nyertünk a szimpatikusan játszó 
gyomaendrődi fiatalok ellen.

Kovács Gyula:
– Gratulálok a szarvasi csapat győzelméhez!

Forrás: szarvasifc.hu

Kajak-kenu

Új versenyhajókba 
szállhatnak

Szarvas Város Önkormányzata 2020 őszén döntött arról, hogy a 
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Clubot támogatja oly 
módon, hogy két versenyző részére versenyhajókat vásárol 2 

800 000 forint értékben.

A hajók ünnepélyes átadására 2021. február 19-én, 14 órakor 
került sor az egyesület Erzsébet-ligeti Vízitelepén. A felajánlott 
kajakokat Nyerges Áron és Opavszky Márk vehette át.
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORTévé előttTévé előttTévé előtt

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. március 4-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Február 19.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Eddig csak a kutyák támadtak, most már a 

macskák is!?” Nyertesünk: Almási Annamária. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Mandulás 
sütemény

Hozzávalók: 4 tojás, 22 dkg 
cukor, 10 dkg hámozott, pör-
költ mandula apróra vágva, 1 
citrom reszelt héja. A süte-
mény tetejére: 15 dkg cukor, 3 
tojásfehérje.

A tojások sárgáját válasszuk 
külön a fehérjétől (3 tojásfehérjét 
tegyünk külön, mert az a süte-
mény tetejéhez kell), majd ke-
verjük ki jól a sárgákat, egészen 
addig, míg világos színűek lesz-
nek. Verjük fel az 1 tojás fehérjét, 
s mikor keményedni kezd, ap-
ránként verjük bele a 22 dkg cuk-
rot. Ha a cukros hab kemény, ke-
verjük össze a tojássárgákkal.

Adjuk hozzá a citromhéjat és a 
mandulát. Öntsük egy kb. 20x20 
cm-es tepsibe, amelyet előzőleg 
zsírpapírral kibéleltünk. Langyos 
sütőben 25 percig sütjük, majd 
kivesszük a sütőből.

Közben elkészítjük a sütemény 
tetejét. A cukorból és 4 evőkanál 
vízből szirupot főzünk. Addig 
főzzük, míg a kanálról lecsöpög-
tetve szálakat nem ereszt. Ve-
gyük le a tűzről. Verjük fel a 
tojások fehérjét keményre és 
keverjük össze a kihűlt szirup-
pal. Öntsük a süteményre, te-
gyük vissza a langyos sütőbe és 
addig süssük, amíg a teteje 
aranybarnára sül.

- Jean, ha elalszom, oltsa le a 
villanyt.

- Rendben van, uram. Majd 
szóljon, ha elaludt.

* * *

- Mi a foglalkozása? - ordít rá az 
újoncra az őrmester.

- Bakteriológus vagyok.

- Ne cifrázza nekem, mondja 
nyugodtan, hogy vasutas!

* * *

- Miért mennek a szőke nők 
egyszerre 19-en moziba?

- ???

- Mert 18 alatt nem ajánlott a 
film...
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