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FIGYELEM!

Boldog Anyák napját!

Az anya gyermek kapcsolat, 
mely mindannyiunk éle-
tének talán leg meghatá-

rozóbb útravalóját jelenti, ki-
fogyhatatlan erőt és tapasz-
talatot jelent. Megfogalmazni, 
szavakba önteni mégis szinte 
lehetetlen, hiszen mindenkiben 
más kép, más gondolatok jelen-
nek meg erre a szóra: édesanyám. 
Férfiként a csodálat, szeretet és a 
legmélyebb elismerés talán azok az érzések, melyekkel az 
anyaságra tekintünk. Úgy érzem, az emberi élet valódi 
értelme, értéke a családon és a gyermekvállaláson keresztül 
teljesedhet ki igazán. Ebben a csodában szülőként létezni 
páratlan lehetőség már az élet első percétől kezdve. A hölgyek 
döntő többsége számára önnön életük szinte minden lépése 
felkészülés az anyaságra, noha az ezzel járó felmérhetetlen 
tudást, türelmet és szeretetet megtanulni nem lehet. Éppen 
ezért megismételhetetlen az a szépség, amely minden egyes 
édesanyában testet ölt, s ami előtt ma, május első vasárnapján 
mindannyian fejet hajtunk. Egy ölelésben, egy virágban, egy 
őszinte pillantásban most világok mélysége indul útjára, ám a 
legfontosabb ma a köszönet. Tudom, hogy sok szívben sajnos 
már csupán emlékek tarthatják az édesanya alakját, ám a mai 
nap éppúgy az övék is, hiszen szeretetük, fáradozásuk örök 
kincsként él tovább megannyi gyermeki lélekben. Köszönjük, 
köszönöm hát, hogy vannak, hogy szeretnek és hordozzák, 
óvják a jövendőt.

Kedves Édesanyák: Isten éltesse Önöket!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Mécs László:

A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.

A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.

Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.

Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
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Boldog Névnapot!

Április 30-án Katalin, Kitt

Május 1-jén Fülöp

Május 2-án Zsigmond

Május 3-án Tímea, Irma

Május 4-én Mónika, Flórián

Május 5-én Györgyi

Május 6-án Ivett, Frida

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Április 30-án

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

Május 1-jén
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 08:00-18:00

Május 2-án
Pingvin Patika

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

Május 3-tól 6-ig
Pingvin Patika

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

A.
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Virágültetés a Kossuth 
utcai Óvodában

Á
prilis 22-én ünnepeljük a Föld napját világszerte. 
Vigyázni a bolygónkra minden ember felelőssége 
annak érdekében, hogy tiszta környezetben élhes-

sünk.

Már egészen kicsi korban felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy 
vigyázzanak a környezetükre. “Ne szemetelj! Pakolj el magad után! 
Ne taposd le a virágot! Egyél egészséges ételeket!” és sorol-
hatnánk… Hiszen nem csak az a fontos, hogy beszéljünk erről, 
hanem megtapasztaljuk ennek fontosságát a gyakorlatban is.

Zöld óvoda lévén a környezetvédelemre ezen a napon kiemelten 
felhívjuk a figyelmüket. Minden évben, ahogy az elmúlt héten is, 
ezen a napon a gyermekekkel közösen ültetünk virágokat az óvoda 
udvarán, amelyeket a későbbiekben is folyamatosan ápolgatnak 
gondoznak. Ezúton is köszönjük a szülőknek a virágokat, 
melyekkel támogatták óvodánkat.

Sztruhár Mónika
óvodapedagógus

Anyák Napja elé
„Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom.”

- Mécs László -

Kedves Édesanyák, Nagymamák,
Dédmamák, Ükmamák!

M ájus első vasárnapján mindig Önöket köszönjük, Önök 
vannak a figyelem középpontjában, még inkább, mint 
a hétköznapokon.

Merthogy minden nap a szívünk közepében vannak az biztos.

A szívünk közepében akkor is, amikor az elmúlt év járvány 
veszélyeztette idején nem tudtunk olyan közel lenni és nem 
tudtuk Önöket annyiszor megölelni, ahányszor szerettük volna.

A szeretetünk mellé a féltés férkőzött a szíveinkbe, az óvatosság 
és a megfontoltság, hogy vigyázzunk Önökre, akik közül sokan 
abban a korosztályban vannak, akik a legveszélyeztetettebbek 
voltak.

Bízom benne, hogy a védőoltásnak köszönhetően mára 
védettek Önök is és a gyerekek, unokák közül is nagyon sokan, 
így lesz lehetőségünk az óvintézkedések betartásával sze-
mélyesen átadni a szeretetünket jelképező virágokat és egyéb 
jelképes ajándékainkat, valamint megköszönni azt, amit értünk 
tettek és tesznek folyamatosan, és amit megköszönni nem is lehet.

Felnevelnek bennünket, segítenek megtenni az első lépéseket, 
majd kísérik felnőtté válásunkat, családalapításunkat, 
vigasztalnak, ha bánatunk van, rajongással szeretik unokáikat, 
dédunokáikat és mint tudjuk az ő kötényük olyan nagy 
szeretetből van, hogy minden és mindenki megfér alatta.

Kedves Ünnepeltek!

Kérem, vigyázzanak magukra, a családra úgy, mint eddig és 
őrizzék meg magukat, szeretetüket még 

sokáig, hogy legyen alkalmunk kifejezni 
köszönetünket Önök felé!

Tudom nem könnyű ez az idő-
szak, különösen Önöknek nem, de 
hiszem, hogy a védőoltásokkal és a 
védekezésekkel meg lehet teremteni 
ennek az ünnepnek a kereteit is.

Fogadják tőlem is szeretettel ezt a 
csokor virágot, amellyel kívánok 

Önöknek szép ünnepet, jó egészséget 
anyák napja ünnepén!

Babák Mihály
Szarvas város polgármestere

Értesítjük a szarvasi lakosokat, hogy a 
pandémiás helyzet miatt

az idei MAJÁLIS is ELMARAD.
Ez vonatkozik mind a vásározók, 

vendéglátósok kitelepedésére, valamint 
a színpadi programok elmaradására.

Cervinus Teátrum
KOMÉP Kft.
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Tavaly tavasszal sikerült egy 
nagyobb összegű támogatást 
kapnunk fenntartónktól, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egy-
háztól a tornaterem bővítésére. 
Mivel az iskola épülete ön-
kormányzati tulajdon, a beru-
házás elején a tulajdonos hozzá-

járulását kértük, és kaptuk meg. 
Így tavaly ősszel a tervezési és 
engedélyezési eljárások lezá-
rása után szerződést kötöttünk 
az Integrál Zrt-vel, és feb-
ruárban megkezdődött az épít-
kezés.

Reményeink szerint június 

végére elkészül a bővítés, mely-
nek során egy tornaszoba és 
egy konditerem kerül kiala-
kításra. A kondigépek átköl-
tözése után a szertár is vissza-
térhet eredeti funkciójához. Így 
szeptembertől nem lesz szükség 
a folyosóra.

A beruházást 50 millió forint-
tal támogatta a fenntartónk, a 
fennmaradó összeget az iskola 
saját költségvetéséből fedezi.

Ha már építkezünk, újabb len-
dületet kaptunk. Idén tavasszal 
pályázatot nyújtottunk be a régi 
tornaterem padlózatának, fűté-

sének és nyílászáróinak korsze-
rűsítésére. Ha sikerrel járunk, a 
teljes iskolaépület korsze-
rűsítése megoldódik. A pályá-
zati eredményt májusra várjuk. 
Igazán nagy öröm lenne, ha a 
következő tanévre ez a beru-
házás is megvalósulhatna.

Addig viszont még egy ko-
moly feladat előtt áll a régi 
tornaterem. A testnevelés érett-
ségire felkészülőket kell szol-
gálnia május elejétől a sikeres 
vizsgákig.

Kszm

Tornaterem bővítés folyamatban

É
vek óta visszatérő probléma iskolánkban a párhu-
zamosan zajló testnevelés órák megtartása. Jó idő 
esetén természetesen megoldás a sportudvar, de 

rossz időben és télen komoly gondot jelent a helyhiány. A 
tornaterem mérete miatt a megosztott teremhasználat 
nem lehetséges, így évek óta maradt a „folyosózás”.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Hozzájárulnának az útfelújításhoz

Lestyan-Goda Zsombor ügyvezető a Nagyrét Farm Kft. és a 
Lestyan-Goda Farm Kft. részéről kezdeményezte, hogy a Tanya III. 
külkerületben lévő – a telephelyek megközelítését szolgáló – utat az 
Önkormányzat vegye fel a pályázati fejlesztéssel érintett ingatlanok 
közé. Az érintett útszakasz hossza 550 méter, az út forgalma megnőtt 
a kereskedelmi és mezőgazdasági tevékenység következtében. 
Minősége leromlott, szükséges a szélesítés és a burkolatjavítás. 
Lestyan-Goda Zsombor kijelentette, hogy az útfelújításhoz 
szükséges önerővel a két vállalkozás hozzájárul.

* * *

Előzetes egyeztetés

Április 27-re Petényiné Bencsik Anita projekt ügyintéző előzetes 
egyeztetést szervezett a nyertes Zöld város pályázat támogatásából 
megvalósuló kivitelezési helyszíneken, így az Erzsébet-ligetben, a 
Vásártéren és a Városi piaccsarnokban. Az egyeztetésekre 
kivitelezőként Bődi Péter az INTEGRÁL Építő Zrt. vezérigazgatója, 
Nagy Balázs műszaki ellenőr – Baranya-Terv Kft., üzemeltetőként 
Huszárik Nóra és Parczen Benedek a KOMÉP részéről, Gémes Tibor 
ügyvezető a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részéről, valamint Csernus 
Zsolt, Farkas Tamás és Kiss Attila képviselő-testületi tagok kaptak 
meghívást.

* * *

Átoltottsági adatok

Az április 16.-i adatok szerint az önkormányzati intézményekben 
és gazdasági társaságoknál alábbiak szerint alakult az átoltottsági 
arány. KKTT Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 41,86%, 
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 56,52%, Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal 62,2%, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 
40%, Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 
17,39%, Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Nkft. 47,83%, 
Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft. 37,93%, Szarvasi Gyógy-Termál 
Kft. 54,55%, Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nkft. 76,19%, 
Szarvasi Turisztikai Kft. 0%. Átlag átoltottság a munkavállalók 
körében: 51,27%.

* * *

Nyitási létszámadatok

Az április 19.-i adatok szerint az óvodai és alsó tagozati nyitás 
napján alábbiak szerint alakult a megjelent gyermekek száma. A 
Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda 150 óvo-
dásából 130 fő, az általános iskola alsó tagozat 180 tanulójából 170 
fő jelent meg. A Fő téri Általános Iskola alsó tagozatának 47 tanu-
lójából 38-an jelentek meg. A Gál Ferenc Egyetem Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gyakorlóóvoda 126 óvodásából 74-en, míg az alsó 
tagozat 132 tanulójából 108 fő jelent meg. Szarvas Város Óvodája és 
Bölcsődéje bölcsődéjében a 79-es létszámból 67-en, a 63-as óvodai 
létszámból 30-an jelentek meg. A Szlovák Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium 96 óvodásából 79-en, 162 alsó tagozatosából 149-en 
jelentek meg. A távolmaradók kisebbik része szülő kérésre, míg a 
többség betegség – köztük COVID fertőzés – miatt maradt otthon.
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KACSATÓ PROJEKT    *    KACSATÓ PROJEKT

Előzmények

Szarvas Város Önkormányzata tervei között szerepel a Kacsató és 
szűk környezete családbarát centrummá fejlesztése. A Kacsató és 
területe kapcsolódik a városi szabadstrand környezetéhez. Utóbbi 
területén 2014-ben WC csoportot, büfét, kiszolgáló helyiséget, 
zuhanyzó csoportot magába foglaló épületeket, part és terület-
rendezést, fövénystrand kialakítását magába foglaló beruházás 
készült el, mely a terület északi részén már korábban létesült 3 
röplabda pályát, illetve pihenő asztalokat és padokat, Holt-Körös 
mólóinak felújítását foglalt magában. A területegyüttes kihasz-
náltsága az elmúlt 20 évben történtekhez lényegesen megnőtt a fenti 
beruházások hatására. A városi rendezvények nagy része kötődik a 
nyugodt vízállású Holt-Körös vízének közelségéhez. Az eddigi 
közösségi rendezvények: különböző szintű kajak-kenu versenyek, 
halfőző versenyek, augusztus 20-i szabadvízű úszóversenyek, vízi 
felvonulások, vízi színpad, kenu-maraton, sárkányhajózás, horgász-
versenyek. 

Jelenlegi állapot

A fejlesztésre kijelölt terület a város nyugati része a Holt-Körös, az 
Akácos utca ingatlanjait lezáró gát, illetve a Nád utca, mely területet 
két részre osztja az Üdülő sétány, illetve a Szarvasi Történelmi 
Emlékút. A területen jelenleg az Üdülő sétány lezárt földútja, az 
Üdülő sétány szilárd burkolatú járdája, öltöző, WC csoport, 
zuhanyzó épület, valamint vizes blokkal rendelkező büfé épület 
Körös parti szabad strandon található. A Kacsató körül rendezett, 
fásított park található, a tó északi részét a Nád utca, a körbekerített 
strandröplabda pálya, keleti irányban az Akácos utca lakótelkei 
határolják. A területhez kapcsolódik továbbá a Szent István sétány, 
Városi üdülő épülete, Békés Megyei Vízmű üdülőtelke, volt KISZ 
üdülő, volt gimnázium üdülő, illetve az Üdülő sor, tágabb 
értelemben a Mangol-zug üdülő és lakó övezete, Zöldpázsit 
városrész és elsősorban a Holt-Körös.

Tervezett létesítmények

Utak: jelenlegi Üdülő sétány elavult burkolata bontásra, majd 
parkosításra kerül. 

I.: Rendezvénycsarnok (~300 + 60 m2) a Kacsató, a gát védőmű, 
az Üdülő sétány között a Történelmi Emlékút I. stációjánál. Fúrt 
cölöpalapozás, vasbeton cölöpfej, íves, ragasztott fa tartószerkezet, 
terméspala tetőfedés, koracél kötőelemekkel. 

II.: Az elbontott járda funkcióját térburkolat veszi át, mely a Vasút 
utcát és az Üdülő sétányt köti össze, illetve teresedéseivel 
rendezvényterületet is kiszolgál. A Vasút u. és Üdülő sétány 
csatlakozásánál parkolók készülnek, Az út szerkezete lehetővé teszi 
10 t gépjárművek közlekedését, burkolata kiselemes térkő 
szegélyek között. 

III.: Történelmi Emlékút I. stáció és Nád u. között előregyártott 
térkő burkolat az Üdülő sétánytól eltérő mintázattal. 

IV.: Nyárfa u. meglévő földút parkosításra kerül, részleges, park 
karbantartó járművek beközlekedésének lehetőségével. 

V.: Nád u. parkolók bitumenes járófelülettel beton szegélyek 
között. 

VI.: Kacsató körüli sétálóösvény - keményfa (akác) szegélyek 
között mulcsterítés.

VII.: Kacsató közepén egyállású szökőkút készül.
VIII.: Kacsató medre kotrásra kerül a meglévő Holt-Körös felé 

vezető 600 mm-es cső cseréjével, zárhatóan, fix szűrővel.
IX.: A háromszög alakú tó három oldalán 1-1 móló készül.

X.: Kültéri fitness játszótér létesül a Nád u. felől:
- Dupla nyújtó: Párhuzamos nyújtó, Lebegő lépegető
- Húzódzkodó és hasizom erősítő: Fekve nyomó pad
- Karerősítő kinyomó: Lábizom erősítő gép, Lovagló
- Szörfdeszka nyújtópad: Ütéscsillapító gumilapburk. 20,00 m x 

10,00 m 
XI.: Gyerekjátszótér létesül a Kacsató gát felőli oldalán:
- JUNGLE GYM Playparadises Mega 4 fajátszótér kombináció 

összeszerelve
- Kerti fajátszótér torony csúszdával
- Mérleghinta 3 db
- 2 szem. rugós mérleghinta
- 4 szem. rugós mérleghinta
- JUNGLE GYM mászó modul
- JUNGLE GYM piknik modul 5 db
- Függőhíd modul
- Rugós játékok 6 db
- Láncos egyensúlyozó
- Kombinált mászóka 
- Mozdony
- Kétüléses hinta 2 db
- Homokozó 180 x 180 2 db
Ütéscsillapító gumilapburk. 20,00 m x 15,00 m 
XII.: Streetball pálya gát felőli oldalon többfunkciós használatra 

épül: 
- Streetball állvány, lebetonozható kivitelben, palánkkal, gyűrű-

vel, lánchálóval, gumilapburkolatú sportpályaburkolattal (10,00 m x 
10,00 m), kiskapukkal 

XIII.: Sétányon épületvillamossági munkák készülnek:
- Villamos energia ellátás: EON méretlen csatlakozás kiépítés, 

Elszámolási fogyasztásmérőhely (3x100A), Mért oldali földká-
belhálózat tervezett épület ellátásához (kb. 50 m, 1 db 4x50 mm2 
AL)

- Installációs villanyszerelés: védőcsövezés, kábeltálca, veze-
tékezés, szerelvények, lámpatestek, elosztóberendezések, 
villámvédelem

XIV.: Utcabútorok elhelyezése (padok, szemétgyűjtők, kerék-
pártárolók, stb.)

Kacsató fejlesztése pályázati 
anyag

Szarvas város komplex turisztikai fejlesztése megyei és országos 
jelentőségű attrakcióinak színvonal emelését teszi lehetővé, mely 
hosszútávon jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált 
is eredményez.

A fejlesztési projekt:
- reális üzleti terven alapul és hosszú távon fenntartható,
- a célcsoport igényeinek megfelelően került kialakításra,
- hozzájárul az egy turistára eső költésnövekedéséhez,
- hozzájárul a látogatószám növekedéséhez.
A megvalósuló attrakciók
- innovatív elemekben gazdagok,
- valós piacikereslethez kapcsolódnak,
- a versenytársaktól megkülönböztethetőek.
A fejlesztést - a fenntartási időszak során is - kiegészíti majd 

hatékony marketingtevékenység.
Tervezett fejlesztések:
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek 

turisztikai fejlesztése ( b) Rendezvények infrastrukturális hátterének 
fejlesztése) - rendezvénycsarnok építése 

B) Ökoturisztikai fejlesztések (Természeti értékek bemutatására 
alkalmas helyszínek ökoturisztikai fejlesztései: Célcsoport 

Szarvas Kacsató környezetének rendezése
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specifikus projektelemek, Élményelemeket jelentő technikai 
fejlesztések, Környezetbe illő infrastrukturális feltételek megte-
remtése) - Kacsató fejlesztése keretében az alábbi projektelemek 
megvalósítása tervezett:

- Kacsató közepén 1 db szökőkút telepítése,
- Kültéri park fitness játszótér (Dupla nyújtó, Párhuzamos nyújtó, 

Lebegő lépegető, Húzódzkodó és hasizom erősítő, Fekve nyomó 
pad, Karerősítő kinyomó, Lábizomerősítő gép, Lovagló, Szörf-
deszka nyújtópad)

- Játszótér (JUNGLE GYM Playparadises Mega 4, fajátszótér 
kombináció összeszerelve, Kerti fajátszótér torony csúszdával, 
mérleghinták, JUNGLE GYM mászó modul, JUNGLEGYM piknik 
modul, Függőhíd modul, Rugósjátékok, Láncos egyensúlyozó, 
Kombinált mászóka, mozdony, hinták, homokozók, Ütéscsillapító 
gumilapburkolat)

- Streetball pályatöbb funkciós használatra (Streetball állvány, 
lebetonozható kivitelben, palánkkal, gyűrűvel, lánchálóval, gumi-
lapburkolatú sportpályaburkolattal, kiskapukkal)

- Szent István park fejlesztése - felújítása, bástyák kialakítása
- Szent István úti kapu, Vasút utcai palánvár kapu kialakítása
- mólók készítése
- utcabútorok (padok, szemétgyűjtők, kerékpártárolók) kihe-

lyezése
- árusító faházak kihelyezése
- gyalogos fahíd építése
- parkolók kialakítása
- egyéb környezetrendezés, parkosítás, villamossági munkák, stb.
A fejlesztés valós turisztikai vonzerőt képvisel, a projektelemek 

közösen járulnak hozzá egy olyan turisztikai attrakció kiala-
kításához, mely illeszkedik Szarvas város vonzerő-kínálatába, és 
alkalmas valamennyi korosztály igényeinek kielégítésére.

Fő célcsoportok: az ország minden területéről elvárt a 
látogatottság, középpontban a családok, és a fiatalkorúak. Jelen 

fejlesztési projekt által létrehozott attrakció és a város meglévő 
attrakciói több napos programlehetőséget kínálnak az ide 
érkezőknek. 

A város turisztikai arculatának sajátossága abban áll, hogy a kul-
turális lehetőségeket vegyíti az öko- és aktív turizmus prog-
ramjaival, melyhez jelen fejlesztési projekt is maximálisan 
hozzájárul. Így lényegesen tágabb a potenciális látogatók köre - 
regionális és országos szintű látogatottság prognosztizálható, főként 
a 15-25 éves korcsoport, és a kisgyermekes családok érdeklődése 
nőhet meg.

Konzorcium kialakítása a projekt érdekében szakmai szem-
pontból vált szükségessé. A projektmenedzsment feladatok 
ellátására a Békés Megyei Önkormányzat alakít ki együttműködést 
Szarvas városával. Szakmai együttműködések (pl. Helyi TDM - Id. 
részletesen Üzleti terv) is tervezettek, melyek garantálják a 
fejlesztések sikeres megvalósítását és hosszú távú fenntarthatóságát. 
A megvalósításhoz szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll. A 
szakmai tartalom turisztikai szakértő bevonásával került össze-
állításra, aki a projekt megvalósítása során is rendelkezésre áll majd. 
Illetve egyeztetések történtek a helyi TDM szervezettel, a projekt 
tartalmi elemei nem összeférhetetlenek a szervezet által be-
nyújtandó GINOP-pályázat elemeivel, egymás hatásait erősítő 
fejlesztések valósulnak meg. A létrejövő fejlesztés nem változtatja 
meg a tájképi adottságokat.

Várható eredmények: A projekt hozzájárul a belső területi 
kiegyenlítődéshez (ld. illeszkedés a Békés megyei TFP-hez, SJFS-
hez, Kertészek Földje HACS HFS-éhez),és a gazdasági növeke-
déshez: a projekt üzleti lehetőséget biztosít a helyi KKV-k számára. 
Szabadtéri rendezvényhelyszín révén az évi 200 napos nyitva tartás 
biztosított. A település egységes turisztikai arculatának erősítése 
érdekében a megvalósítás során marketingstratégia kidolgozása 
tervezett, mely egyeztetésre kerül az MTÜ Zrt-vel.
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Lopás Nagyszénáson

Pénzt lopott egy férfi 2021. április 26-án 14 óra 30 perc körül egy 
nagyszénási üzletben az ott dolgozó alkalmazottól.

Az Orosházi Rendőrkapitányság rendőrjárőrei a bejelentés után 
néhány perc alatt elfogták a 40 éves nagyszénási férfit, akinél meg-
találták az elvett pénz egy részét. A férfit a rendőrkapitányság 
szabálysértési őrizetbe vette és lopással elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértés miatt a rendőrök három napon belül bíróság elé 
állíthatják.

* * *

Baleset Szarvason

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. április 
20-án egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre.

Az elsőbbségi szabályok megszegése miatt 17 óra 45 perc körül 
Szarvason, a Bethlen Gábor utca és a Jókai Mór utca keresz-
teződésében ütközött össze két személygépkocsi. A balesetnek egy 
könnyű sérültje van.

* * *

Hitelbírálat helyett gyanúsítotti 
kihallgatás

A Szentesi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt akció 
keretében csaptak le egy öcsödi férfira, valamint társára, mert a 
gyanú szerint jogosulatlanul akartak hitelt felvenni egy helyi 
pénzintézetben.

A 31 éves L. János, valamint a 33 éves R. Teréz 2021. április 20-án 
reggel mentek be a bankba, azzal a szándékkal, hogy az ügyintézés 
végén 11 millió forint kölcsönhöz jussanak. A hiteligénylés során a 
férfi más nevére kiállított okmányokat adott át, ezzel tévedésbe 
ejtette az eljáró alkalmazottat. A Szentesi Rendőrkapitányság 
nyomozói azonban már várták őket. A papírok szignálását követően 
a civil ruhás rendőrök igazoltatták, majd a rendőrkapitányságra 
előállították a párost. Ellenük csalás bűntett, a férfival szemben 
továbbá közokirat-hamisítás bűntett megalapozott gyanúja miatt 
indult eljárás.

* * *

Tűz ütött ki a konyhában

Családi ház konyhájában csaptak fel a lángok április 25-én késő 
este Dévaványán, a Táncsics utcában.

A tűzzel érintett konyha födémszerkezete megsérült, valamint a 
tetőszerkezet huszonöt négyzetméteren beomlott. A szeghalmi 
hivatásos tűzoltók az épületet a gáz és áramszolgáltatásról 
leválasztották, majd vízsugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet 
eloltották. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, a 
tulajdonos nem használja lakhatásra az ingatlant. A tűzesetben senki 
sem sérült meg.

* * *

Veszélyeztették a 
gyalogosforgalmat

Lakatlan házról lógó széldeszka és csatorna veszélyeztette április 
22-én reggel a gyalogosforgalmat Szarvason, a Köztársaság utcában.

A város hivatásos tűzoltói a leszakadt tárgyakat dugólétra és 
kéziszerszám segítségével eltávolították. Az esettel kapcsolatban 
senki sem sérült meg.

* * *

Motorozni akart mindenáron

Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és garázdaság 
vétsége miatt emelt vádat az Orosházi Járási Ügyészség egy 39 éves 
büntetett előéletű, többszörös különös visszaesőnek minősülő 
gyomaendrődi férfi ellen.

A férfi 2020. szeptember 17-én a délelőtti órákban szeszesitalt 
fogyasztott, majd felült a tulajdonát képező segédmotoros 
kerékpárra és azzal az Orosháza irányából Nagyszénás felé 
közlekedett. Nagyszénás lakott területén kívül, a 4404-es számú út 
26. km szelvényében a rendőrök intézkedés alá vonták és 
megszondáztatták. Mivel a szonda alkoholfogyasztást jelzett, a férfit 
előállították az orosházi kórházba vér- és vizeletminta biztosítása 
céljából. A férfi úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy közepes 
fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A férfi ezt követően egy taxival visszavitette magát az intézkedés 
helyszínére, ahol korábban a segédmotoros kerékpárját lezárta. A 
4404-es számú út 27. km szelvényénél észrevette egy segédmotoros 
kerékpárral éppen arra közlekedő 71 esztendős idős férfit, mire 
megállította a taxit, kiugrott az autóból és a motoros felé rohant azt 
kiabálva, hogy „álljon meg”. Amint  a motoros közelébe ért, nagy 
erővel ököllel ütni kezdte az idős ember fején lévő bukósisakot, 
melynek plexi üvege kitört, ennek következtében a sértett arca 
megsérült. Egy arra járó autós látva a bántalmazást megállt és 
számon kérte a terheltet, hogy miért ütlegeli az idős embert, mire azt 
közölte, hogy azért, mert az ellopta a motorkerékpárját. Az autós 
mentőt hívott és értesítette a rendőrséget is. A terhelt segédmotoros 
kerékpárja egyébiránt a helyszíntől kb. 2 km távolságra állt, ott ahol 
a terhelt korábban lezárta. A sértett a bántalmazás következtében 8 
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a sérelmére 
elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt nem kívánt 
magánindítványt előterjeszteni. A terhelt kihívóan közösségellenes 
és erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban 
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A járási ügyészség mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában 
arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is 
végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, határozott időre tiltsa el a 
közügyek gyakorlásától és a közúti járművezetéstől, illetőleg 
kötelezze őt a nyomozás során felmerült 15.000.-Ft-os bűnügyi 
költség megfizetésére.
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Képviselő-testületi határozatok
zarvas Város Polgármestere a Katasztrófavé-Sdelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. 

§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy dönt, 
hogy

- 143/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi startmunka program megvalósítására lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást eredményesnek minősíti és - tea, citromlé, ásványvíz, cukor, 
nyalósó, gyógyszer, vitaminostáp, lombseprű, cirokseprű, kapircs, 
karos ágvágó, kapa (háromszög alakú, villás végű, kicsi) 
metszőolló, fúrógép, alkatrész kuplungszerkezet) - szállítási 
szerződést köt a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft.-vel (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) az általa megajánlott bruttó 
2.307.660,- Ft vállalási árért, amelynek forrása a 2021. évi 
startmunka program megvalósítására megkötött Hatósági Szer-
ődésekben biztosított támogatás, valamint Szarvas Város Önkor-
mányzata 2021. évi költségvetésének a közfoglalkoztatás kiadásaira 
biztosított kerete.

- 144/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat:  a 2021. 
évi startmunka program megvalósítására lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást eredményesnek minősíti és - fa növény anyag, 
növényvédőszer, műtrágya, vetőmag - szállítási szerződést köt a 
Szarvasi KOMEP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (5540 
Szarvas, Ipartelep u. 2.) az általa megajánlott bruttó 6.646.334,- Ft 
vállalási árért, amelynek forrása a 2021. évi startmunka program 
megvalósítására megkötött Hatósági Szerződésekben biztosított 
támogatás, valamint Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi költ-
ségvetésének a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosított kerete.

- 145/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi startmunka program megvalósítására lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást eredményesnek minősíti és - Stihl damilfej autocut 46-2, 
szemeteszsák, Lapvibrátor, lánc 50 szemes, lánc 44 szemes, lánc 60 
szemes, Sthil fűkasza szórásvédő szoknya, Stihl lánckenő olaj 1, 
Stihl keverékolaj, Stihl damilfej autocut 46-2, Vállheveder dupla 
(41197109001 cikkszám), Stihl teleszkópos motoros fűrész HT 133, 
Sthil fűkasza FS 360, munkavédelmi kesztyű - szállítási szerződést 
köt a Kábel Elektro Kft. - 5520 Szeghalom, Szabadság tér 2/2. az 
általa megajánlott bruttó 5.940.577,- Ft vállalási árért, amelynek 
forrása a 2021. évi startmunka program megvalósítására megkötött 
Hatósági Szerződésekben biztosított támogatás, valamint Szarvas 
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének a közfoglalkoz-
tatás kiadásaira biztosított kerete.

- 146/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi startmunka program megvalósítására lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást eredményesnek minősíti és - sóder, pucoló homok, cement, 
aszfalt, tört beton, beton járdalap (40*40 cm), bányahomok, fugázó 
bitumen, nemes kőzúzalék, Pb gázpalack csere, játszóeszközök 
anyag költség, anyag szállítás költség, díszgömbök készítéséhez 
anyag, faanyag fatermékek- szállítási szerződést köt a Szarvasi 
KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (5540 Szarvas, 
Ipartelep u. 2.) az általa megajánlott bruttó 9.323.865,- Ft vállalási 
árért, amelynek forrása a 2021. évi startmunka program megva-
lósítására megkötött Hatósági Szerződésekben biztosított támo-
gatás, valamint Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének a közfoglalkoztatás kiadásaira biztosított kerete.

- 147/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi startmunka program megvalósítására lefolytatott ajánlatkérési 
eljárást eredményesnek minősíti és - mezőgazdasági idegen 
szolgáltatás (főld kitermelés, hengerezés, szállítás)- szállítási 
szerződést köt a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
-vel (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) az általa megajánlott bruttó 

5.960.557,- Ft vállalási árért, amelynek forrása a 2021. évi 
startmunka program megvalósítására megkötött Hatósági Szer-
ződésekben biztosított támogatás, valamint Szarvas Város Önkor-
mányzata 2021. évi költségvetésének a közfoglalkoztatás kiadásaira 
biztosított kerete.

- 148/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében a villanyszerelési munkák elvégzésére 
árajánlatot kér az SW Elektrik Kft.- től (5540 Szarvas, Kossuth tér 1. 
3. em. 31. ajtó), a Gunda György ev.- tól (5540 Szarvas, Tanya III. 
147.) és a Zvara Zoltán ev.-tól (5540 Szarvas, Szabadság út 69.).

- 149/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében a víz- és szennyvízszerelési munkák 
elvégzésére árajánlatot kér a Nándori Albert Kft.- től (5540 Szarvas, 
Vasút u. 13.), a STYEVI Bt.-től (5540 Szarvas, Fenyő u. 15.), a Tuskán 
Sándorné ev.-tól (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 11.) és az Adamik 
András ev.-tól (5540 Szarvas, Hunyadi J. u. 12.).

- 150/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat:  a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében a gáz- és fűtésszerelési munkák elvégzésére 
árajánlatot kér Kókai András ev.-tól (5540 Szarvas, Szentesi út 
38/2.), a Nándori Albert Kft.-től (5540 Szarvas, Vasút u. 13.), a 
STYEVI Bt.- től (5540 Szarvas, Fenyő u. 15.), a Tuskán Sándorné ev.-
tól (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 11.), és az Adamik András ev.-tól 
(5540 Szarvas, Hunyadi J. u. 12.).

- 151/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében a festés és mázolási munkák elvégzésére 
árajánlatot kér Dauda Tibor Ákos ev.-tól (5540 Szarvas, Betű u. 9.), a 
TOMI TREND Kft.-től (5540 Szarvas, Jókai u. 36. A. lph. 2. em. 5. 
ajtó), a Somogyi János ev.-tól (5540 Szarvas, Petőfi u. 4-6. B. lph. 4. 
em. 15. ajtó) és a Tuskán Sándorné ev.-tól (5540 Szarvas, Bethlen G. 
u. 11.).

- 152/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében a kőműves munkák elvégzésére árajánlatot 
kér Tuskán Sándorné ev.-tól (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 11.), a 
TOMI TREND Kft.-től (5540 Szarvas, Jókai u. 36. A. lph. 2. em. 5. 
ajtó), és a Mojzsis Zoltán ev.—tól (5540 Szarvas, Móra F. u. 10/A.).

- 153/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében ácsmunkák elvégzésére árajánlatot kér 
Tuskán Sándorné ev.-tól (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 11.), a Uhljar 
Tibor ev.-tól (5540 Szarvas, Benka Gy. u. 19.) és a Huszár János ev.- 
tól (5540 Szarvas, Tessedik Sámuel u. 23.).

- 154/2021.(IV.01.) sz. képviselő-testületi határozat: a 2021. 
évi bérlakásokhoz és egyéb helyiségek üzemképességének 
biztosítása érdekében asztalos munkák elvégzésére árajánlatot kér 
a Szénási Róbert ev.-tól (5540 Szarvas, Dózsa Gy. u. 105.), a Gáspár 
Pál ev.- tól (5540 Szarvas, Táncsics Mihály u. 19.) és a Maglóczky 
Mihály ev.-tól (5540 Szarvas, Szentesi utca 8.).

- 155/2021.(IV.08.) sz. képviselő-testületi határozat: a 
122/2021.(III.11.) számú képviselő-testületi határozatot vissza-
vonja.

156/2021. (IV.08.) sz. képviselő-testületi határozat: 
támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” felhívásra. A pályázatban 
szerepelteti a Béke utca felújítását a Szabadság út és az Ady utca 
közötti szakaszon. A teljes projekt költség: 58.405.600,-Ft. Igényelt 
támogatás: 37.963.640,-Ft. Önkormányzati önerő: 20.441.960,-Ft. A 
szükséges önerőt a fejlesztési tartalék terhére 2021. évben biztosítja. 



Érintett helyrajzi számok: Szabadság út 4282/1 hrsz., Béke u. 
(Szabadság út — Vasút u. között) 2361 hrsz., Béke u. (Vasút u. — 
Ady E. u. között) 2298 hrsz., Ady E. u. 2491 hrsz., Bem J. u. 2320 
hrsz., Bem J. u. 2277 hrsz.

157/2021.(IV.16) sz. képviselő-testületi határozat: A „Zöld 
infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés 
érdekében” c. TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 azonosítószámú 
projekt keretében megvalósítandó „Szentesi úti járda és 
csapadékvíz-elvezetés” engedélyezési terveit megismerte és 

elfogadja. Felhatalmazza a kivitelező képviselőjét, hogy az 
engedélyezési eljárások során az önkormányzat képviseletében 
eljárjon.

158/2021.(IV.19.) sz. képviselő-testületi határozat: a Szentesi 
út 11. szám alatti C/4 számú bérlakást Bogár Gábor (Szarvas, 
Arborétum u. 15. szám alatti lakos), a C/5 számú bérlakást Balog 
Edina (5540 Szarvas, Szentesi u 38/1. szám alatti lakos) részére a 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1/2004.(I.23.) számú 
helyi rendeletben rögzítettek szerint biztosítja.
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Babák Mihály levele a Szarvasért 
Alapítvány elnökéhez

„Szarvasért Alapítvány
Závogyán Judit elnök

Tisztelt Elnökasszony!

römmel vettem az Alapítvány kuratóriumának 

Ötájékoztatását arról, hogy a Szarvasi pedagógusok 
arcképcsarnoka (Értékteremtő életpályák) című kötet 

megjelenéséhez az alapítvány szakmai támogatást, intéz-
ményi hátteret biztosít és ehhez pályázatot nyújt be a VCA-KP-
1-2021/5 kódszámú „Civil szervezetek kommunikációs 
tevékenységének támogatása” c. kiírásra.

Úgy gondolom, hogy az Alapítvány garancia arra, hogy 
szakmailag és kivitelezését tekintve is minden rendben lesz a 
kötet kiadása körül.

A könyv megjelenését nemcsak az emlékezet megőrzése miatt 
tartom rendkívül fontosnak, hanem azért is, mert erősítheti a 
gyakorló pedagógusok hivatástudatát és a pedagóguspálya 
iránt vonzódó fiatalok érdeklődésének felkeltését.

Örömömre szolgálna, ha a kötet városunk újratelepítésének 
300. évfordulójára (2022) megjelenne.

Pályázatukhoz és további munkájukhoz sok sikert kívánok!

Tisztelettel:
Babák Mihály”

Közterületfelügyeleti 
intézkedések
április 12-től 16-ig

Vajgely Zoltán mezőőr utak visszaellenőrzését végezte 
Kenderföldek, Halásztelek, Nyúlzug zártkertekben három alka-
lommal. Azokat rendben találta.

Hat esetben tett felszólítást gondozatlan zárt telkek vonat-
kozásában Maczó-zug területén.

Általános ellenőrzést végzett napi rendszerességgel Mótyó-zug, 
Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, Szivornyasor, Kenderföldek 
területén. A területeket rendben találta.

Huszonöt esetben tett felszólítást maszkviselésre Szarvas 
területén.

Bracsok István mezőőr Tanya IV., Tanya V., Tanya III., Tanya VI. 
és Tanya VII. külkerületekben végzett napi területbejárással 
köztisztasági ellenőrzést.

Tanya III., Tanya IV., Tanya V., Tanya VII. külkerületben 
önkormányzati tulajdonú közutat és termőföldeket ellenőrzött napi 
területbejárással.

A Fő téren helyszíni szemle során betévedt őz felderítését és 
befogását intézte.

A Tanya IV. és Tanya V. külkerületben a DAREH Bázis Zrt.-vel 
együttműködve – helyszín biztosítással – 164 család részére 
osztottak gyűjtőedényeket.

Negyvenhárom alkalommal tett szóbeli figyelmeztetést a 
maszkviselésre vonatkozóan.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Béke és a Brigád utcán 
intézkedett építési-bontási hulladék engedély nélküli elhelye-
zésének visszaellenőrzése kapcsán. Felszólításra az érintett in-
gatlanok tulajdonosai használati engedélyt kötöttek illetve eleget 
tettek.

A Vajda Péter utcán az ingatlan tulajdonosát felszólította a 
gondozatlan zöldterület rendbetételére.

5,5 tonna súlykorlátozó tábla betartását ellenőrizte két alkalommal 
a Petőfi utca Szabadság-Jókai közötti szakaszán. Figyelmeztette a 
gépjárművek tulajdonosait.

A piaccal együtt 17 alkalommal tett szóbeli figyelmeztetést 
maszkviselésre.
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Anyák napjára
ájus első vasárnapján köszöntjük az Édesanyáinkat, a Mnőt kitől életünket kapjuk, aki nélkül nem lehetnénk 
azok, kik lettünk.

A költők, minden hétköznapi embernél jobban ki tudják 
fejezni gondolatainkat, érzéseinket.

Az alábbi verssel köszöntünk minden Édesanyát, Nagymamát, 
Dédi-mamát - Isten éltesse Önöket.

Csak addig menj haza...

Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza téged,
Amíg nem kopognak üresen a léptek...

Csak addig menj haza, amíg haza mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza - vissza tartanak!

Két karod kitárva - ahogy a szél is neki fut a fáknak -
Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a jót, de a rosszat el ne mond!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!

S ha majd az a ház már nem vár haza téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a vágyad...

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az... ÉDESANYÁDNAK!

Szeretettel:
az MSZP szarvasi szervezete

Egésznapos Cervinusos Táborok

Június 14-18.  ORSZÁGOS SZLOVÁK NÉPTÁNCTÁBOR  (oktató: 
Király Katalin)

Június 28. - július 2.  SPORT MIX tábor I. – 6-14 éveseknek  
(oktató: Fábián Judit)

Július 5-9. DRÁMA TÁBOR – 9-14 éveseknek (oktató: Dr. Dósa 
Zsuzsa)

Július 12-16. SPORT MIX tábor II. – 6-14 éveseknek (oktató: 
Fábián Judit)

Július 19-23. NÉPTÁNCTÁBOR I. 6-14 éveseknek  (oktatók Szabó 
Robi, Árgyelán Kitti)

Július 26-30. MOZI TÁBOR – 9-14 éveseknek (oktató: Farkas 
Norbert)

Augusztus 09-13. NÉPTÁNCTÁBOR II. (oktatók: Oláh Márkó, 
Nemcsényi Alíz)

Részvételi díj: 16 000 Ft/Fő
Jelentkezés: 06 20 327 3357

* * *

Félnapos táborok

Augusztus 2-6. HERCEGNŐKÉPZŐ tábor – 5-10 éveseknek 
(oktató: Dubovecz Edina)

Augusztus 09-13. KÉZMŰVES ÉKSZERKÉSZÍTŐ tábor – 7-14 

Táborozz 2021-ben is a 
Cervinus Teátrumban!

éveseknek (oktat: Kelcsi Sarolta)
Szervezés alatt: Életmód tábor 7-14 éveseknek (táborvezető: 

Szigeti Anna – Anna a konyhában)

Részvételi díj: 11 000 Ft/fő
Jelentkezés: 06 20 327 3357

* * *

Egésznapos „külsős” táborok

Július 3-8. KÖRÖS MENTI NÉPTÁNCTÁBOR – 6-14 éveseknek 
(oktató: Móricz Bence; infó: 06 30 910 9055)

Részvételi díj: ?

Július 19-23. SZUPERHŐS AKADÉMIA ÉLMÉNYTÁBOR – 8-12 
éveseknek

Augusztus 09-13. CSILLAGERDŐ VARÁZSTÁBOR – 6-11 
éveseknek (szervező: Csekőné Szabó Anikó, infó: 06 20 296 9155)

Részvételi díj: 21 000 Ft/Fő

Készül a Szarvasi Krónika 35. száma, májusban 
jelenik meg. Kérjük, adója 1 százalékával 

támogassa a Szarvasi Krónika Alapítványt.
Adószáma: 18370834-1-04,

számlaszáma: 53900014-13000622.
Köszönjük!
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Állatparki híradó

Egy évesek a Körösvölgyi 
Állatpark farkasai

AKörös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-
völgyi Állatparkjának átmenti zárva tartása alatt 
rendszeresen jelentkezünk az „Állatparki híradó”-

val, hogy történéseinkről senki ne maradjon le ezen 
időszak alatt sem.

Első születésnapja közeleg ifjú farkasainknak, Ajsának és 
Kurszánnak. A Veresegyházi Medveotthon falkájából származó 
testvérpár tavaly májusban, egyhetesen került Szarvasra.

Az igényeiknek megfelelően kialakított kifutóban való gondos 
nevelés és a napi 2-2 kilogramm hús elfogyasztásának kö-
szönhetően hónapok alatt egészséges „kiskamasszá” fejlődött a két 
apró farkaskölyök. Kurszán és Ajsa érkezésük óta az Állatpark egyik 
fő látványosságává és nagy közönség-kedvencévé váltak úgy a 
felnőttek, mint gyermek látogatóink körében is.

Ajsa, a szuka 45, míg Kurszán, a kan 50 kilogrammos jelenleg, 
ennek ellenére megőrizték kölyökkutyához hasonló szelídségüket 
és játékosságukat.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága

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.

Általános irodai adminisztrátor, 
Szarvas

Általános karbantartó, 
Békésszentandrás

Általános karbantartó, Szarvas 
(2)

Bolti eladó, Békésszentandrás
Bolti eladó, Kondoros
Bolti eladó, Szarvas

Csomagológép-kezelő, 
Békésszentandrás

Dohányárudai eladó, Szarvas
Édesipari termékgyártó, 

Szarvas
Egyéb műszaki foglalkozású, 

Szarvas
Egyéb számviteli foglalkozású, 

Szarvas
Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű 

szolgáltatási és szállítási 
foglalkozású, Szarvas

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású, 

Békésszentandrás
Élelmezésszervező, Kondoros

Energetikus, Szarvas
Építőipari segédmunkás, 

Szarvas
Etetős traktoros, Szarvas

Fejő, Szarvas
Gépjármű- és motorszerelő, -

javító, Szarvas
Gumiabroncs-felszerelő, 

Szarvas

Gyorséttermi eladó, Szarvas
Húsfeldolgozó, Szarvas

Intézményi takarító és kisegítő, 
Békésszentandrás

Jogász, jogtanácsos, Szarvas
Kőműves, Békésszentandrás

Kőműves, Szarvas (3)
Konyhai kisegítő, Szarvas (5)
Mosó-vasaló-tisztító, Szarvas
NC, CNC gépkezelő, Szarvas

Pék, cukrász, szakács, Szarvas
Pék, Szarvas

Pincér, Szarvas (4)
Pizzafutár, Szarvas

Pultos, Békésszentandrás
Pultos, Szarvas (2)

Rakodómunkás, Szarvas
Szakács, Szarvas (4)

Szarvasmarha-telepi gondozó, 
Szarvas

Takarmányos, Szarvas
Társadalombiztosítási és 

segélyezési hatósági ügyintéző, 
Szarvas

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, 

Békésszentandrás
Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, Szarvas

Telepvezető, Örménykút
Termeltetési asszisztens, 

Szarvas
Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója, Szarvas

KOMÉP munkák
április 17-től 22-ig

Útkezelés: A Bacsó, Damjanich és Állomás utcán parkolók 
murvakő tereprendezése történt. A Hajnal és Csicsely Pál utcán 
járdaburkolat betonozás folyt, illetve az előzőleg felbontott beton 
burkolat elszállítása. KRESZ-táblák karbantartása történt a város 
területén. A Nap u. 34. előtt nyílt árok karbantartása zajlott. A Hajnal 
és Csicsely Pál utcán zsalubontás, tereprendezés folyt.

Kertészet: Cserjemetszés volt a Mittrovszky-kastélynál. Gépi 
fűkaszálást végeztek a Jókai lakótelepen, a Jókai u. 107-nél, a Bajcsy 
lakótelepen, a Béke lakótelepen, a Fürdővel szembeni területen, a 
Lengyel-palotánál, a Béke utcán és a Letelepedési Emlékműnél, a 
Bethlen lakótelepen, a Lehel utcán, a Szabadság út 17-nél, a 
Szentesi úti lakótelepen és a Jókai u. 6-nál. Favágás volt az 
Alkotmány utcai sportcsarnoknál és az Erzsébet-ligetben, a Mitt-
rovszky-kastélynál a világháborús emlékmű lábazatát gyomlálták, 
valamint a kastély lábazatát is. Buxus nyesedék begyűjtése történt. 
Gyomlálták a Bajcsy lakótelep kiemelt ágyását, a Dózsa-Szabadság 
sarki ágyását, a Szlovák előtti fahelyeket, az OTP előtti ágyásokat. A 
Székely Mihály téri játszótér friss ültetésű cserjéit tányérozták. 
Fertőtlenítették a közterületeket.
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Tiszavári Sándor Mihály
és neje

Farkas Klára Erzsébet

búcsúztatója 2021. május 10-én, 13:30 órakor lesz az 
Ótemető katolikus ravatalozójában.

A gyászoló család

Óvodai-iskolai gyermekfelügyelet 
és szociális ellátás

z április 16.-i állapot szerint – három nappal az iskolai Anyitások előtt – a Benka óvodájában 31 kisgyermek 
részesült felügyeletben, az iskolások közül 11-en. A Fő téri 

diákjai részére nem kértek felügyeletet. A Gál Ferenc Egyetem 
Gyakorló Óvodájában 14 gyermekre felügyeltek, az iskolában nem 
éltek ezzel a lehetőséggel. A Kossuth utcai önkormányzati ó-
vodában 12 gyermek volt jelen. A Szlovák óvodájában 15 
gyermeket, míg az általános iskolában 26 gyermeket felügyeltek. A 
Kossuth utcai bölcsődében 52 gyermeket láttak el.

A Gyermekélelmezésnél 430 adag étel készült.
A Családsegítőben 653 fő volt az ellátottak száma.

A Szentesi út felújításáról
hogy azt Olvasóink is tapasztalhatják, folyik a 4401. Aj. Szarvas-Szentes összekötő út 0+820 – 5+280 km 
sz. közötti szakaszának felújítása a Swietelsky 

Magyarország Kft. kivitelezésében. Még az április 6.-i 
munkaterületátadás előtt – ezt a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Békés Megyei Igazgatóságán jegyzőkönyvezték – 
Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes 
főjegyző az alábbi, érdemi fontosságú levelet intézték 
Cserkúti Andráshoz, a Magyar Közút Zrt. Békés megyei 
igazgatójához.

„Tisztelt Cserkúti András Igazgató Úr!

A 4401. j. Szarvas-Szentes összekötő út felújításával kapcsolatos 
munkaterület átadás átvételi eljáráshoz az alábbi nyilatkozatot 
tesszük.

Nyilatkozat

Szarvas Város Önkormányzata a 4401. j. Szarvas-Szentes 
összekötő út 0+820 – 5+280 km szelvény közötti szakaszának 
felújításához az alábbi feltételek szerint járul hozzá:

- A felújítást kérjük a 4401. j. út kezdőpontjától megvalósítani, a 
0+000 szelvénytől, mely a Szarvas, 44-es főút csatlakozási pontja.

- A felújításra kerülő 4401. j. út burkolatára – ahol nincs kiépített 
kerékpárút - a kerékpáros nyomvonal kijelölését szolgáló útburkolati 
jelek felfestését és jelzőtáblák kihelyezését kérjük elvégezni.

Szarvas, 2021. március 29.

Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző”

Mint a levélből egyértelműen kitűnik, az Önkormányzat 
következetesen ragaszkodik az orosházi út betorkollásától az 
Újtemplomig terjedő belterületi szakasz felújításához is. Ez a 
szakasz állami tulajdon és az M44-es kivitelezési munkálatai idején a 
kamionos kőszállítás következtében ment tönkre.
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

Remekül megértetheted ma-
gad a napokban környezeted-
del, s ez igaz lehet a munkahe-
lyedre is. Magánéletedet felfor-
gathatja a változás szele, s 
könnyen szerelembe eshetsz 
egy olyan személy iránt, akit 
csak most ismertél meg, de o-
lyan hamar egy hullámhosszra 
kerülhettek, hogy ez nem szá-
mít!

BIKA (04.21. - 05.20.)
Most lehetőséged nyílhat kö-

zelebb kerülni a munkatársa-
idhoz, hiszen remek kapcsolat 
alakulhat ki köztetek a napok-
ban. Kedvesed egy kissé bosz-
szús lehet a kimaradás miatt, 
de elejét veheted a zúgolódás-
nak, ha legközelebb Őt is ma-
gaddal viszed.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Hangulatod nem a legjobb a 

héten, s ezt bizony környeze-
tedre is rávetítheted, hiszen 
munkatársaid is gyakran megi-
hatják a levét borús kedved-
nek! Nem kellene ilyen negatí-
van állnod a helyzethez, hiszen 
rendeződni fog minden.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Nagyon elszántan szeretnéd 

bebizonyítani mindenkinek, 
hogy alkalmas vagy az általad 
olyannyira áhított posztra. Ez 
természetesen felettesed sze-
mében is nyilvánvaló lehet. Pá-
rodat azonban ne hanyagold 
el, s ne helyezz mindent a kar-
riered mögé, mert ez később 
visszaüthet.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

Ne lepődj meg, ha munkahe-
lyeden sűrűbben fogsz talál-
kozni feletteseddel, de sajnos 
nem jutalomosztás, hanem 
épp az ellenkezője miatt. Pár-
kapcsolatodban akadhatnak 
kisebb viták, de hamar elcsi-
tulnak, hiszen nagyon jó a kom-
munikáció köztetek, s mindent 
meg tudtok beszélni idejében.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Vidám hangulatnak örvend-

hetsz a napokban, s ez a mun-
kába is elkísér. Kedveseddel 
érdemes most több időt töl-
tened, s ideje lenne kimozdul-
notok kettesben egy roman-
tikus estére, amely csak rólatok 
szól, így újra éleszthetitek a 
tüzet kapcsolatotokban!

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Eredményes napok elé néz-

hetsz munkád terén, hiszen na-
gyon jó lehet a verbális meg-
győző képességed mostan-
ság. Kapcsolatodban nyugodt 
napok várhatók, s érdemes 
lehet akár elutazni is valahová 
kedveseddel.

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Érdemes lenne kevesebb ér-

zelmet vinned a munkába, s 
inkább a gyakorlatias oldalad 
elővenni, hiszen így gyorsab-
ban, és pontosabban végez-
hetnéd a feladataidat! Fontos, 
hogy ne borítsátok fel a szere-
peket, s mindenki az legyen, 
aki lenni szeretne a kapcsolat-
ban, s aki már az elején is volt.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Nagyon sikeres napok előtt 

állhatsz a munkádat illetően, s 
minden feladatot, amit csak rád 
bíznak gyorsan, s hiba nélkül 
elvégzel. Kollegáiddal is remek 
kapcsolatot ápolhatsz. Kedve-
sed most kissé elhanyagolva 
érezheti magát, hiszen legin-
kább a barátaid társaságára 
vágysz a napokban.

BAK (12.22. - 01.20.)
Sok lehet a munka mostaná-

ban, de Te észre sem veszed, 
hiszen minden pillanatát élve-
zed a munkádnak. Kedvesed 
nagyon toleráns hangulatban 
lehet,  s nem szól ja meg 
"munka-mániádat", sőt akár tő-
le kaphatod a legtöbb támoga-
tást, s kapcsolatodból töltheted 
fel magad energiával nap, mint 
nap.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
A napokban gondjaid lehet-

nek az időbeosztásoddal, s úgy 
érezheted, kevés lehet egy nap 
a rengeteg munkára, mellyel 
megbízhatnak.  Magánéleted-
ben igazi harmónia uralkodhat, 
s semmi sem teheti tönkre ezt 
az idilli hangulatot! Érdemes 
lehet több programot szervez-
netek, s élvezni az együtt töltött 
időt. 

HALAK (02.20. - 03.20.)
A napokban kevesebb ener-

giádba kerülhet munkádat el-
végezni, mint általában szo-
kott. Érzelmi életedben most 
választás elé kerülhetsz, hi-
szen nem minden alakulhat a 
terveid szerint, s el kell dön-
tened, hogy hajlandó vagy-e 
lentebb adni az igényeidet.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Április 30-tól május 6-igÁprilis 30-tól május 6-igÁprilis 30-tól május 6-ig

1671. április 30-án végezték ki a Wesselényi-féle össze-
esküvés tagjai közül Zrínyi Pétert, Frangepán Ferencet és 
Nádasdy Ferencet.

1789. április 30-án George Washington lett az Amerikai 
Egyesült Államok első elnöke.

1945. április 30-án lett öngyilkos Adolf Hitler, a Nem-
zetiszocialista Német Munkáspárt vezetője, a Harmadik 
Birodalom diktátora.

1996. április 30-án, Budapesten elhunyt Keresztury Dezső 
(szül. Zalaegerszeg, 1904. szeptember 6.) Széchenyi-díjas 
magyar író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, 
egyetemi tanár, az MTA tagja, a Goethe Társaság magyar 
tagozatának elnöke, a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 1945 és 1947 között.

1620. május 1-jén született Zrínyi Miklós, költő, hadvezér, a 
17. század egyik meghatározó magyar politikusa.

1854. május 1-jén született Kolossváry Dezső lovassági 
tábornok, Magyarország egykori honvédelmi minisztere 
(1903. június 27 – november 3.).

1900. május 1-jén hunyt el Munkácsy Mihály magyar 
festőművész, a 19. század magyar festészetének nem-
zetközileg is elismert mestere.

1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci, itáliai 
polihisztor, aki többek között festőként, tudósként, 
matematikusként, hadmérnökként és feltalálóként is 
figyelemre méltó munkákat alkotott.

1896. május 2-án nyitotta meg Ferenc József a millenniumi 
ünnepségeket, és ekkor adták át a kontinens első földalatti 
vasútját is Budapesten.

1921. május 2-án, Budapesten megszületett Ponori 
Thewrewk Aurél († Budapest, 2014. október 8.) csillagász, 
kronológus.

1270. május 3-án elhunyt IV. Béla (1206–1270) magyar király 
(1235–1270), Árpád-házi uralkodó. Nevéhez fűződik a 
kunok betelepítése, uralkodása idején belviszály és háborúk 
sújtották az országot, illetve 1241–1242-ben bekövetkezett a 
tatárjárás. A történeti hagyomány a „második honala-
pítónak” is nevezi újjáépítő munkássága folytán.

1469. május 3-án született Niccolò Machiavelli, olasz író, a 
tizenötödik és tizenhatodik század egyik legjelentősebb 
politikai gondolkodója.

1945. május 3-án a mauthauseni koncentrációs táborban 
hunyt el Garay János olimpiai bajnok vívó.

1980. május 4-én hunyt el Josip Broz Tito horvát származású 
politikus, kommunista partizánvezér, a szocialista Ju-
goszlávia elnöke.

1705. május 5-én hunyt el I. Lipót (1640–1705), a harmadik 
leghosszabb ideig uralkodó magyar király (1657–1705), 
akihez Buda visszafoglalása is kötődik. Utódja I. József lett, 
aki 1711-ig uralkodott.

1846. május 5-én, az akkori Kongresszusi Lengyelország 
területén található Wola Okrzejskában megszületett Henryk 
Sienkiewicz († Vevey, 1916. november 15.) irodalmi Nobel-
díjas lengyel író.

1919. május 5-én gróf Károlyi Gyula megalakította az aradi 
ellenkormányt.

1745. május 6-án írta alá Mária Terézia a jászkun re-
demptióról szóló diplomát.

1871. május 6-án, Münchenben megszületett Christian 
Morgenstern († Meran, Ausztria, 1914. március 31.) német 
költő, író, műfordító.
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Labdarúgás

Nagy iramú kezdés után, 
hat lőtt gólig jutottunk

kilencedik fordulóban Békéscsabára látogattunk, Aellenfelünk a MÁV csapata volt. Az első fordulóban 
a Loki igencsak megnehezítette a dolgunkat, 

kínlódva szereztük csak meg a győzelmet, ezúttal nem 
szerettünk volna hasonló szenvedést átélni, bár az utóbbi 
időben nyújtott teljesítményünk talán nem is adott okot 
rá.

7. perc: Sindel jobboldali szöglete átsuhant a lábak között, Kiri 
Bence eszmélt a leghamarabb, és hét méterről egyből a kapu bal 
oldalába helyezett. 0-1.

9. perc. Furár küldte támadásba Sindelt a balszárnyon, aki lerázta a 
mellette futó védőt, majd a kirontó kapus mellett, hét méterről a 
kapu közepébe gurított. 0-2.

12. perc: Zima tett egy kört a baloldalon a Delitől kapott labdával, 
majd 18 méterről a már tőle megszokott nagy gólt ragasztott a kapu 
jobb oldalába. 0-3.

41. perc: Tóth indult meg egy félpályánál csent labdával, majd 
nagy vágta után középre adott, ahol az érkező Turcsek hét méterről 
helyezett a hálóba. 1-3.

59. perc: Furár indításával Styecz került ígéretes helyzetbe, de 
önzetlenül sarokkal Sindelhez játszott, aki nyolc méterről higgadtan 
a kapu közepébe gurított. 1-4.

63. perc: Sindel jobbról elvégzett szabadrúgása után Styecz küldte 
felhőfejessel kapura a labdát, ami a felsőléc érintésével hullott a 
gólvonal mögé. 1-5.

70. perc: Kissé elszundikáltunk egy hazai bedobás után, majd a 
már egyszer bevált Tóth-Turcsek összjáték után utóbbi talált a 
kapunkba öt méterről. 2-5.

86. perc: Varga keresztlabdájával Sindel indult meg a balszélen, a 
kapust kicsalta, majd remek ütemben középre gurított, az érkező 
Furár pedig öt méterről a léc alá lőtt. 2-6.

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy fergetegesen kezdtük a 
találkozót, az hagyján, hogy tucatnyi perc leforgása alatt háromszor 
vettük be Juhász kapuját, de ezen a szinten ritkán látható tempót 
diktáltunk, nem hagytuk levegőhöz jutni a hazaiakat, akiket 
láthatóan váratlanul érte agresszív játékunk. Nem kellett nagy 
jóstehetség ahhoz, hogy belássuk, ezt a magunk által diktált tempót 
nem fogjuk tudni sokáig tartani, ami be is igazolódott mert jó húsz 
perc után rendezte sorait a vasutas gárda, és mi is beálltunk a 
megszokott iramunkra. Ez viszont nem jelentette azt, hogy 
unalomba fulladt volna meccs, mert még Bozsó, és Sindel is 
betalálhatott volna, mielőtt szépített a Máv. A második félidő is a mi 
helyzetünkkel indult, de az első elején tapasztalt iram már nem 
köszönt vissza, egyre többet próbálkoztunk a hosszú indításokkal, a 
már jól bevált rövidpasszos játék helyet, így az eladott labda is 
gyakoribb lett. Szép csendben azért két gólt elhelyeztünk a Loki 
hálójában, mire ugyan válaszolni tudtak, de a végjátékban 
mégiscsak a mienk volt az utolsó szó, ami beállította a 
végeredményt. Összegezve a látottakat, elmondhatjuk, hogy egy 
ritkán látható irammal indított kezdés után szolidabb tempót vettek 
fel a felek, amelyben már a Máv is bemutatott néhány formás 
támadást, de ők is tudták, hogy ez a találkozó negyed óra alatt 
eldőlt, de végig volt tartásuk, és két gólt is elhelyeztek Kasik 
kapujába, ami a tartásukat dicséri. Mindent egybevetve, ezen a 
verőfényes napon is kitettek a fiúk magukért, magabiztosan 
nyertünk. Jövő héten hazai pályán az Orosháza csapatával mér-
kőzünk, és ha hinni lehet a nyitással kapcsolatos enyhítéseknek, 
nem sokáig kell már dzsumbujból, létrák segítségével meglesni 
szeretett csapatunkat.

Békéscsabai MÁV SE – Szarvasi FC ‘1905’ 2-6 (1-3).
Békéscsaba, MÁV Sportpálya. Játékvezető: Jakab József (Fűri 

I., Rubás Z.).
Bcs. MÁV: Juhász Z. – Petri Gy., Lévai Z., Kiss-Schusztek D. 

(Mihályi Zs.), Viczián D., Mazán Zs. (Takács K.), Zsömbörgi R., 
Gurbán R. (Bánlaki L.), Tóth G., Turcsek Sz., Hoffmann T. 
(Szilágyi P.). Vezetőedző: Dohányos Zoltán.

Szarvas: Kasik V. – Polonszki P., Bány I. B., Kiri M. (Molnár 
E.), Deli L., Kiri B. (Mojzsis M.), Bozsó L. (Varga I.), Zima D. 
(Lénárt F.), Sindel R., Furár R. (Kerekes S.), Styecz M. 
Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

Edzői nyilatkozatok:
Dohányos Zoltán:
– Az első tíz percben már valamelyik presszó teraszán voltunk, de 

ezt követően is azt csináltak velünk a vendégek, amit akartak. 
Dolgozunk tovább!

ifj. Somogyi János:
– Megint nagyszerűen kezdtük a mérkőzést, nagyon jó ütemben 

indítottuk a letámadásokat, így hamar eldöntöttük a három pont 
sorsát.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

COVID-19 Szarvas
2021. április 14-21. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahét alatt 86 mintavételt kértek, közülük 46 pozitív lett, 
több eredményt még várnak.

Jelenleg 9 személy van kórházban, az elmúlt hét óta pedig a 
háziorvosok tudomása szerint 7-en jöttek haza onnan.

1 szarvasi lakos sajnos elhunyt.
A gyermekorvosok 6 alkalommal kértek mintavételt, amiből 4 

pozitív lett.
A védőoltásokat ezen a héten az orvosi rendelőkben illetve az 

oltópontokon adták be, nagyon sokan már a védőoltás második 
részét kapták, vagy kapják meg.

A háziorvosok nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a 
védőoltás beadására akár az elsőt, akár a másodikat kapja 
valaki, akár a háziorvosi rendelőkben, akár az oltópontokon 
történik az oltás, vigyék magukkal az emberek a beleegyező 
nyilatkozatot, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatot és segíti 
az egészségügy munkáját.

Ennek hiányában az oltás nem adható be!
Aki elveszítette a nyomtatványt, az vagy a polgármesteri 

hivatal portáján eléri, vagy az internetről le tudja azt tölteni.
Háziorvosaink arról is tájékoztattak, hogy nagy a leter-

heltségük a többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de 
egyelőre még győzik energiával. Az elmúlt héten és hétvégén a 
polgármesteri hivatal négy dolgozója segítette az ad-
minisztrációs munkát az oltópontokon.

Tudomásunk szerint azok a szarvasi pedagógusok, akik 
regisztráltak, mindannyian megkapták a védőoltás első részét.

A regisztrált 60 év felettiek közül szinte mindenki megkapta 
már a védőoltást, mostanra a fiatalabb regisztráltak kapják meg 
azokat.

A legfontosabb lépés a védőoltás felé a regisztráció! Csak az 
kaphat oltást, aki regisztrálta magát, ezért kérik a fiatalokat, 
hogy ők is tegyék meg ezt a lépést, regisztráljanak, oltassák be 
magukat, hogy mindannyian védettek és védve legyünk.

Szarvas, 2021. április 27.
Petneházi Andrea
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Labdarúgás

Hat gólt lőttünk 
Csabacsűdön!

8. játéknapot rendezték a megye élvonalában. 2384 Anap, éppen ennyi telt azóta amikor legutóbb baj-
noki mérkőzésen léptünk pályára Csabacsűdön, az 

akkor pályára lépett játékosok közül a mostani meccsen 
csapatunkból hárman, Zima, Furár, és Szikora most is 
szerelést ölthettek, míg a hazaiaknál csupán Soványnak 
adatott meg ez a lehetőség.

3. perc: Kiri Bence ívelését Sovány röviden, ráadásul középre 
tudta menteni, az érkező Zima pedig 20 méterről irgalmatlanul nagy 
gólt ragasztott a jobbfelső sarokba. 0-1.

8. perc: Pecznik rántotta le Furárt a tizenhatos bal sarkánál, amiért 
Zahorán játékvezető a büntetőpontra mutatott, a megítélt tizen-
egyest Bozsó végezte el, de lövése kapu fölé szállt.

14. perc: Furár simította le sarokkal a labdát Kiri Bence elé, aki 19 
méterről kipókhálózta a bal felső sarkot. 0-2.

20. perc: Sindel kanyarított középre balról, a középen érkező 
Furár kapura tolta a játékszert, de Petrovics védett, a kipattanó 
szintén Furár elé került, aki négy méterről fejjel már nem hibázott. 0-
3.

27. perc: Furár ugratta ki a félvonalnál Styeczet, aki rövid vágta 
után Petrovicsba lőtt, majd a visszapattanót négy méterről a kapu 
közepébe gurította. 0-4.

39.perc: Zima tette mellel Styecz elé a labdát, aki középről, 13 
méterről a kapu bal oldalába helyezett. 0-5.

86. perc: A hazaiak jutottak szabadrúgáshoz a jobb oldalon, 13 
méterre az alapvonaltól, a leállított labdát Körösfalvi mesterien 
nyeste a jobb felső sarokba. 1-5.

90. perc: Egy védőkről lecsorgó labdára Zima csapott le, majd 20 
méterről, ezúttal a bal alsó juttatta azt. 1-6.

Ez a párosítás úgy napjainkban, mint a múltban minden hátráltató 
körülmény ellenére is rangadó marad, legyen mégoly távol is 
egymástól a két csapat a tabellán, esetleg felkészülési találkozó, 
mindig megkülönböztetett figyelem kíséri ezen összecsapásokat. 
Most a vírus kiszorította a nézőket a pályán kívülre, így a 
megszokott hangulat ezúttal hiányzott a kezdő sípszó pillanatában. 
Ez pályára lépő játékosainkat nemigen zavarta, mert már a 
harmadik percben vezetést szereztünk, sőt hamarosan 
megduplázhattuk volna az előnyünket, de a megítélt tizenegyest 
elherdáltuk. Ez nem okozott zavart a gépezetben, mert perceken 
belül, megvolt a kétgólos különbség, ami hamar háromra hízott. 
Rendkívül szervezetten játszottunk, a hazai csapat legnagyobb 
gólszerzési lehetőségét is mi hoztuk össze, amikor egy 
kommunikációs zavar után Kasiknak kellett mentenie a gólvonalról. 
A félidő közepe táján két lehetősége ugyan volt a Csabacsűdnek, de 
a folytatás újfent rólunk szólt, amikor is újabb találatokkal terheltük 
meg Petrovics kapuját. A második félidőt is agresszíven kezdtük, két 
kapufát is feljegyezhettünk, de azután a biztos előny tudatában 
cserékkel frissítettünk, gondolva az újabb hétközi összecsapásra, 
ezáltal kiegyenlítetté vált a játék, a színvonal is visszább esett, de 
nincs ezzel probléma, fiataljainknak remek alkalom volt ez a 
rutinszerzéshez. Az utolsó percekben még itt is, ott is megzördült a 
háló, kialakítva a végeredményt. Összesítésként elmondhatjuk, 
hogy az első félidő remek játéka után nagy különbségű előnyre 
tettünk szert, amit a második játékrészben izgalom mentes játékkal 
meg tudtunk tartani, nem volt kérdés ki szerzi meg ezen a napon a 
győzelmet. Jövő héten két bajnoki vár ránk, szerdán a 

Dévaványával itthon, szombaton a Békéscsabai MÁV-val idegenben 
mérkőzünk.

Csabacsűdi GYLSE – Szarvasi FC ‘1905’ 1-6 (0-5)

Csabacsűd, Sporttelep – zárt kapuk mögött. Játékvezető: 
Zahorán János (Sándor I., Krisán J.).

Csabacsűd: Petrovics Zs. – Sovány P., Kasik M., Pecznik P., 
Viszkok Cs., Rafaj R., Endrefalvi E., Magyar M. (Gyurik D.), 
Tasi N., Jelen Sz. (Körösfalvi K.), Gombár E. Vezetőedző: 
Kondacs János.

Szarvas: Kasik V. – Bány I. B. (Kerekes S.), Zima D., Polonszki 
P., Furár R. (Bakró G.), Bozsó L., Kiri B. (Mojzsis M.), Styecz M. 
(Bány II. B.), Kiri M. (Varga I.), Sindel R., Szikora M. 
Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

Gólszerzők: Körösfalvi K. 86' illetve Zima D. 3', 90', Kiri B. 
14', Furár R. 20', Styecz M. 27', 39'

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

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

Vajda-Vasút u. sarok – Dohánybolt
DE-BI ABC

Buszpályaudvar – Dohánybolt
Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

Bethlen Csemege
Éjjel-nappali ABC – Szabadság út 6-10.

Alkotmány úti Coop ABC
Pázsit Csemege – Munkás-Móra u. sarok

Zöld Maci – Tessedik-Vajda sarok
Cipó Csemege – Béke u.

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok
Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája
Ezüstszőlő – Coop ABC
Csabacsűd – Coop ABC

Csabacsűd – Apró Áruk Boltja
TourInform Iroda - Kossuth tér-Árpád köz

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:
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RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. május 6-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Április 23.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Gondolom ezt egy kempingezőtől zsákmányoltad.” 

Nyertesünk: Huszárik Éva. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Bécsi kuglóf
Hozzávalók: 3 dkg élesztő, 

2,5 dl tej, 20 tojássárgája, 40 
dkg olvasztott vaj, 10 dkg 
cukor, 50 dkg liszt, só, 10 dkg 
édes-, 1 dkg keserűmandula, 
citromhéj, szerecsendió.

Az élesztőt langyos tejben 
feloldjuk. A tojássárgákat, az 
olvasztott vajat és a cukrot ha-
bosra verve hozzáadjuk.  Ezután 
beletesszük a lisztet, 1.5 dkg sót, 
és az egészet addig dagasztjuk, 
míg a kezünkről el nem válik. 
Majd beletesszük a mandulát, 
citromhéjat és egy kevés reszelt 
szerecsendiót. A tésztát zsírral 
kikent és zsemlemorzsával meg-
hintett kuglófformába tesszük, 
de csak háromnegyed részéig 
töltjük meg, különben a kelésnél 
a tészta kifutna.  Ha megkelt, 
nem túl erős tűznél, ¾ óráig 
sütjük, utána szitára borítjuk, és 
porcukorral meghintjük.

A székely bácsi nagy kínlódás 
közepette borotválkozik. Oda-
szól a gyereke:

- Mi a baj, édesapám?

- Életlen a borotva. Nem viszi a 
szakállamat!

- Na ne mondja már édesapám, 
hogy keményebb a maga sza-
kálla, mint az a konzervdoboz, 
amit most nyitottam ki vele!

* * *

Két rab beszélget:

- Téged miért ítéltek el?

- Szerelmes lett belém az 
anyósom.

- És?

- Elcsavartam a fejét.

* * *

Az iskolában Pistikének óriási 
piros folt van az arcán. Meg-
kérdezi a tanárnő:

- Pistike, mitől olyan piros az 
arcod?

- Megcsípett egy szúnyog.

- Ne hazudj, egy szúnyog-
csípéstől nem lehet olyan piros!

- Igen, de a bátyám az ásóval 
akarta lecsapni.
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