
XXXVI. évfolyam 18. szám 2021. május 7.

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HETILAPJA
SZARVAS ÉS VIDÉKE ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

Engedélyszám: HU ISSN 0238-1435
Megjelenik minden pénteken - INGYENES

Nyomtatás: Fazekas Nyomda, Szarvas, Kossuth L. u. 24.

Kiadja: Szarvas Város Önkormányzata
Szarvas, Szabadság út 36.

Felelős kiadó:
dr. Melis János címzetes főjegyző

Főszerkesztő: Szenes János
Lapszerkesztő: Szenes Iván

Telefon: 70/249-9228
E-mail: szvid@szarvasnet.hu

A Szarvas és Vidéke Hetilap A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható aés kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.kultura/helyi-media oldalról.

A Szarvas és Vidéke Hetilap 
online is elérhető, letölthető 

és kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/

kultura/helyi-media oldalról.

FIGYELEM!

COVID-19 Szarvas
2021. április 21-28. között

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt 50 mintavételt kértek, közülük 34 pozitív lett, több 
eredményt még várnak.

Jelenleg 8 személy van kórházban, az elmúlt hét óta pedig a 
háziorvosok tudomása szerint többen is hazajöhettek onnan. 3 
szarvasi lakos sajnos elhunyt.

A gyermekorvosok 8 alkalommal kértek mintavételt, amiből 5 lett 
pozitív.

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 leterheltségük a 
többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de egyelőre még 
győzik energiával. Ezen a héten a háziorvosok adminisztrációs 
munkáját egy hivatali dolgozó segítette. 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.

A mintavételi és az esetszámok is csökkenő tendenciát mutatnak, 
aminek nagyon örül mindenki, de ahhoz, hogy ez továbbra is így 
maradhasson, szükség van a mindennapi fegyelmezett visel-
kedésre, a védekezésre.

Petneházi Andrea

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Találkozót kér Chlebniczki János

Személyes találkozót kér Babák Mihály polgármestertől Chleb-
niczki János, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének korábbi 
jeles kutatója. A találkozó célja egy, az újjátelepítés 300. 
évfordulójára tervezett családnévtörténeti monográfia kiadása, illet-
ve annak támogatási lehetősége.

* * *

Szerződésmódosítás

Szarvas Város Önkormányzata és a Swietelsky Magyarország Kft. a 
napokban módosította a Jókai utca felújításának kivitelezésére 
kötött múlt évi szerződését. Jelen módosítás szerint a szerződésbe 
foglalt munkák ellenértéke 47 millió 565 ezer 21 forint + 27% ÁFA, 
összesen 60 millió 407 ezer 577 forint.

* * *

Válaszlevél a Szentesi út 
felújításáról

Cserkúti András, a Magyar Közút Zrt. Békés megyei igazgatója 
valamint Benka Tamás fejlesztési és felújítási osztályvezető 
válaszlevelet küldtek az Önkormányzathoz a Szentesi út – 4401. j. út 
– felújítási munkára vonatkozóan. Levelükben a Magyar Falu 
Program fejlesztési forrásaira hivatkozva továbbra is elzárkóznak az 
út orosházi betorkollásától az Újtemplomig húzódó szakaszának 
felújításától. Továbbá elzárkóznak attól is, hogy a felújítási 
útszakaszoknál ahol nincs kiépített kerékpárút, ott kerüljön 
kerékpáros nyomvonal útburkolati jelekkel illetve jelzőtáblákkal 
kijelölésre. Magyarán ez utóbbi következtében Mótyótól a Káka 
központig kerékpárral közlekedők állandó balesetveszély kö-
zepette kénytelenek megközelíteni lakhelyüket illetve munka-
helyüket.

* * *

Képes jelentés az M44-esről

A közelmúltban egy szakmai folyóiratban frappáns képes 
összefoglaló jelent meg az M44-es gyorsforgalmi út délkeleti 
végéhez tartozó szakasz (III. ütem) műtárgyainak 2020. október 
közepi elkészítéséről és a kivitelezés novemberi lezárásáról. A 
kivitelezés fővállalkozója a Duna Aszfalt Zrt. volt.
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Boldog Névnapot!

Május 7-én Gizella

Május 8-án Mihály

Május 9-én Gergely

Május 10-én Ármin, Pálma

Május 11-én Ferenc

Május 12-én Pongrác

Május 13-án Szervác, Imola

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Május 7-én
Pingvin Patika

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

Május 8-án
Borostyán Gyógyszertár

(Szarvas, Eötvös u. 44., tel.: 66/311-860), 08:00-18:00

Május 9-én
Borostyán Gyógyszertár

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

Május 10-től 13-ig
Borostyán Gyógyszertár

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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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:

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Tóth Sándor
projekt ügyintéző részére

Tisztelt Munkatársunk!

Cool4U Kft. a szarvasi 727/4 hrsz. alatti ingatlanon Airodaház és kávézó rendeltetésű épület létesítésére 
irányuló építési tevékenységet végez. A Kft. az épület 

rendeltetésszerű használatához 10 db gépjármű-várako-
zóhelyet az Önkormányzat tulajdonában álló 766/1 hrsz.-ú, 
20 db gépjármű várakozóhelyet a hozzá tartozó közúttal 
pedig az Önkormányzat tulajdonában álló 762 hrsz.-ú 
ingatlanon épít meg.

Az irodaház kivitelezése során igénybe vett Arborétum 
utcai útszakasz felújítását szintén a beruházó végzi. Szarvas 
Város Önkormányzata a fenti építési tevékenységekkel 
kapcsolatban a mellékelt megállapodást kötötte a Cool4U 
Kft.-vel.

Ezen megállapodás alapján megbízzuk Önt az Önkor-
mányzatra eső feladatok koordinálásával.

A feladat teljesítéséről rövid írásbeli jelentés készítését 
kérjük.

Szarvas, 2021. április 26.
Dr. Melis János címzetes főjegyző

Jambrik Ramola osztályvezető

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Emlékhelyek Napja:

június 20-án

A Nemzeti Örökség Intézete 2016 óta rendezi meg a Nemzeti 
Emlékhelyeket és a Történelmi Emlékhelyeket népszerűsítő 
Emlékhelyek Napját. Az indulástól kezdve – Szarvas kezdetektől 
fogva jelen van – május második hétvégéjén került sor az országos 
programsorozatra. 2020-ban a pandémiás helyzet következtében 
mindez szeptemberre tolódott. A napokban pedig Móczár Gábor 
megbízott főigazgató körlevelében arról értesítette a NÖRI 
partnereit, hogy az Emlékhelyek Napjára 2021. június 20-án kerül 
sor. Helyi hagyományaink jegyében ezúttal is a Történelmi 
Országközépen várjuk az odaérkező helybéli és vidékről érkező ér-
deklődőket.

* * *

Egyeztetés körforgalom 
ügyében

Április 28-án a Magyar Közút Zrt. és a Gallicoop Zrt. képviselőivel 
egyeztetett a Városházán Babák Mihály polgármester a „Szarvas 44-
es főút – 443-as jelű út körforgalmi tervezése” témájában. A 
körforgalmi csomópont kiépítése – ahogy a 44-es és a mezőtúri út 
kereszteződésében is – régi igénye Szarvasnak és az erre köz-
lekedőknek.

* * *

Szemerédi Bernadett és 
Széplaky Géza a Déryné 

Társulatban

Igen rangos és exkluzív kivitelű kiadvány, a Déryné magazin 
összegzi mindazt, amit a hazai színházi berkekben egyre 
népszerűbb Déryné programról megtudhatunk. Mint az a rendkívül 
tartalmas magazinból kiderül, az országos lefedettségű program 
mára már saját társulatot is működtet. A társulat tagjai között találjuk 
a Szarvason jól ismert és méltán népszerű Szemerédi Bernadett és 
Széplaky Géza színművészeket. Az akár egyfajta kézikönyvként is 
hasznosítható kiadvány egésze Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár köszöntőjével indul.

* * *

A haladás útján

Fenti címmel került a postaládákba Békés megye II. számú 
választókerületének kiadványa. Ebben Dankó Béla országgyűlési 
képviselő tájékoztatja a 18 települést érintő kerület választóit a 
jelenleg folyó és tervezett beruházásokról. Többek között 
olvashatunk Gyomaendrőd, Békés és Szarvas fürdőfejlesztési 
elképzeléseiről, valamint az M44 gyorsforgalmi út építésének 
legújabb híreiről. Azt is megtudhatjuk, hogy Szarvasra a legutóbbi 
időszak TOP pályázatain 2 milliárd 897 millió 965 ezer forint 
támogatás érkezett.
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Demográfia

2019-ben Szarvason 122-en születtek, 2020-ban pedig 123-an. A 
2021-es év első négy hónapjában 48 újszülöttel gyarapodtunk. 2019-
ben 264 szarvasi lakos hunyt el. Ez a szám 2020-ban 288-ra 
emelkedett. Utóbbi tekintetében kiugró különbség mutatkozik a két 
év utolsó hónapja között. 2019 decemberében 23-an, 2020 
decemberében pedig 56-an haláloztak el. A 2021-es év első négy 
hónapjában Szarvason 106 volt a halálozások száma.

* * *

Emelkedés az átoltottságban

Az április 23.-i állapot szerint Szarvas önkormányzati 
intézményeinél és gazdasági társaságainál 55,08% volt az átol-
tottság. Vagyis a 394 munkavállalói létszámból 217 fő vette fel a 
védőoltást. Tételesen a KKTT Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményénél 44,19%-ot, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti 
Központban 60,87%-ot, a Polgármesteri Hivatalban 62,20%-ot, 
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéjében 50%-ot, a Tessedik Sámuel 
Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtárban 17,39%-ot, a Cer-
vinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Nkft.-nél 60,87%-ot, a Szarvasi 
Gyermekélelmezési Nkft.-nél 51,72%-ot, a Szarvasi Gyógy-Termál 
Kft.-nél 54,55%-ot, a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.-nél 
77,78%-ot, a Szarvasi Turisztikai Kft.-nél 0%-ot jelentett. Utóbbinál a 
3 fős munkavállalói létszám átesett a megbetegedésen.

* * *

Üzemeltető: Cervinus Teátrum

A Babák Mihály polgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző 
által a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságát informáló 
levélből kitűnik, a Kacsató fejlesztési projektje a Békés Megyei 
Önkormányzattal közös konzorciumban valósul meg. A projekt 
során létrejövő új közösségi tér üzemeltetője a Cervinus Teátrum 
lesz.

KOMÉP munkák
április 23-tól 27-ig

Útkezelés: A Kórház dűlő megsüllyedt járdalapos járdája 
burkolat helyreállítása történt. Aszfaltozás folyt meleg aszfalttal 
a Kacsató előtti járdaburkolatnál és a Lónamajori úton.

Játszóterek: Takarításuk illetve ütéscsillapító talajok 
gyommentesítése történt.

Kertészet: Gallyaltak az Alkotmány, Brigád és Malom 
utcákon. Gépi fűkaszálás folyt a Halász parkolónál, a Sza-
badság úton, a Petőfi utcán, a Vízi Színháznál, a Fő téren, a 
Templomkertben, az Ápolási Osztálynál, a Deák Ferenc, a 
Lehet utcán, valamint a Mittrovszky-kastély udvarán. Favágás 
történt az Erzsébet-ligetben. Gyomlálások folytak az Agrár Zrt.-
Mittrovszky-kastély közötti kétnyári ágyásoknál, a Fő téren, 
Kossuth utcán, Templomkertben, a mozi és környékén 
kőedények és ágyások vonatkozásában.

Közterületek: Folyamatos fertőtlenítésük történt.

Levélváltás a fürdőfejlesztésről

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! 

lulírott dr. Pecsenye Erzsébet 5540. Szarvas, Zrínyi M. u. 62. Asz. alatti lakos, mint a szarvasi 3. számú körzet független 
képviselője tisztelettel az alábbi bejelentést teszem: 

Szarvas Város polgármesterének 1.7909-1/2021. számon iktatott 
„Fürdőfejlesztési munkacsoport létrehozása” tárgyában kelt levél 
Mihály Mariann, mint a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. 
ügyvezetője, Gémes Tibor, mint a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 
ügyvezetője és Kiss Ágnes, mint projekt ügyintéző részére lett 
megküldve. 

Ezen levél alján a polgármester úr által kézzel írva Csanádi László 
„Gazd. Biz. eh.” és alulírott Pecsenye Erzsébet „idegenfor. Biz. eln. 
„kiemelt kontakt személynek” lettünk megjelölve a projekt kapcsán. 

Ebből a levélből és a médián keresztül értesültem arról, hogy „mint 
a fejlesztésben kiemelten érintett szakember” vagyok és ilyen 
minőségemben feladatom „a kezdetektől az átadásig elkészülő vala-
mennyi koncepció, terv és megállapodás szakmai véleményezése”. 

Ennek ellenére semminemű további kérésről, dokumentumról 
nem értesültem, semminemű megkeresést, véleményezési kérelmet 
nem kaptam. A testületi anyaghoz az utolsó pillanatban mellékelték 
mind a Kacsa-tó, mind a fürdő tervét, amit már csak másnap 
tudtam áttanulmányozni, így arra véleményt sem tudtam adni. 

Mint, többek között az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke és mint szarvasi lakos, a 
belvárosi fürdőfejlesztést - a külön hozzáépítést! - kezdetektől fogva 
elleneztem és ellenzem ma is (ezután lettem megjelölve kiemelt 
kontaktnak) valamint jogi végzettségemnél fogva nem is tartom 
magam olyan műszaki és gazdasági szakembernek, aki ilyen 
tudással elő tudná ezen projekt sikerességét mozdítani. 

Fentiek okán a hozzám el sem juttatott ilyen felkérést ezennel 
tisztelettel visszautasítom, s kérem, hogy a feladathoz értő, 
megfelelően felkészült, a témában jártas szakembereket bízzon meg 
polgármester úr ezen feladatok sikeres megoldására.

Szarvas, 2021. április hó 23. 
Tisztelettel: 

dr. Pecsenye Erzsébet
* * *

Szarvas Város Önkormányzata

Tárgy: Városi Fürdő bővítése 

Dr. Pecsenye Erzsébet
Tanácsnok Asszony,
az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi 
Bizottság Elnöke részére 

Tisztelt Tanácsnok Asszony! 

  021. április 23-án kelt levelével kapcsolatban, amelyben a 2fürdőfejlesztés véleményezésével kapcsolatos megbízás vissza-
utasítását közölte, a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét. 

A megbízást Tanácsnok Asszony mint a témában érintett bizottság 
elnöke kapta meg, figyelembe véve az Mötv. és az önkormányzat 
SZMSZ-ének szabályait. Az Ön tevékeny közreműködésére ez 
esetben nem jogászként, hanem képviselőként és bizottsági 
elnökként számítunk, ez a feladat pedig Tanácsnok Asszony 
személyes meggyőződése mellett is teljesíthető, korábban kialakult 
véleményének sérelme nélkül. 

A projekt előkészítésében egyébként a megfelelő szakértelem 
biztosítása érdekében külső szakértők és a Polgármesteri Hivatal 
projektcsoportjának képzett munkatársai is részt vesznek. 

Szarvas, 2021. április 27. 
Tisztelettel: 

Babák Mihály polgármester 
dr. Melis János címzetes főjegyző
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Például a mai önkormányzati 
üdülő és a „községi strand” vo-
nalában működött a népszerű 
„Reli strand” az Orsováról Szar-
vasra költözött Röle Gáborról 
elnevezve. Strandja stégjei men-
tén maga építette szandolinok 
ringatóztak, s azokat ki lehetett 
kölcsönözni. Ami a csónakköl-
csönzést illeti, az még a '70-es 
években is működött az azi-
dőtájt lebontott Strandvendéglő 
melletti partszakaszon. A na-
pozóval, pincével is ellátott 
vendéglő 1937-ben épült. Egy 
helyi hagyomány szerint ez volt 
Szarvas első vasbeton épülete. 
Nagyjából helyére épült az 
egykori KISZ-üdülő. A volt 
tanácsi, ma önkormányzati ü-
dülő az 1966-os várossá nyil-
vánítás és 1970 között épült fel. 
Mára eredeti funkcióját elvesz-
tette, megjelenésében a Körös-
part egyik legjellegtelenebb 
épülete.

Néhai dr. Perényi Béla jeles 
lokálpatrióta 1992-ben tett 

közzé egy szenzációs fotót a 
Kacsató helyén egykor létezett 
kabinokról és parkról. Aláb-
biakban szó szerint idézzük az 
„Egy régi kép a strandról” című 
kis visszaemlékezést.

„Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Több, mint fél évszázados 
felvételt küldök önöknek a 
strandról, amikor az még a 
jelenleg vízzel borított kis tó 
helyén, a Mangolba vezető út 
másik oldalán volt. Mindössze 
3-4 évig volt ez az állapot, mert 
korábban homokgödör volt ott, 
aztán a 30-as évek legvégén – a 
II. Világháború idején – annak 
az elején – voltak ott strand-
épületek. Az említett gyalogút 
alatt volt kiképezve az aluljáró 
lépcsőkkel. Ott lehetett a vízpart-
ra és a mólóra járni.

A Körös vize aztán szivárogni 
kezdett a volt homokgödörbe és 
2-3 év alatt megtöltötte azt a 
jelenleg is látható módon. A 
kabinokat felvitték a mostani 

helyükre, ahol bizonyára jelen-
leg is láthatók.

Én diákkoromban, a 30-as 
években a Mangolban levő 
kabinokhoz jártam le fürödni, 
akkoriban még alig 4-5 vetkőző 
fülke volt az egész Mangol 
területén és homokgödör szélén 
lévő dinnyeföldön kellett átjár-
ni.

A régi olvasójuk, olykor cikk-
írójuk

Dr. Perényi Béla Gyula”

Ami a tó további történetét 
illeti, azon az '50-es években 
jégpálya működött. A tó vize 
összeköttetésben állt a Körös-
sel, a part felőli mai járda helyén 
fahíd húzódott. Ezt egy '57-es 
fotó is bizonyítja.

A terület rekonstrukciós ötlet-
rajzát néhai Kis András már 
1990-ben elkészítette. Meg is 
jelent a Szarvas és Vidékében.

Ami a térség vigalmi rendez-
vényeit illeti, Olvasóink emlé-
kezhetnek a '90-es évek első 
felének hatalmas tömegeket 
megmozgató Szent István napi 
nosztalgia koncertjeire. Csak-
úgy 2004 nyarán életre kelt 
ideiglenes Víziszínpad koncert-
jeire és színházi előadásaira. 

Továbbá voltak koncertek, disz-
kók a volt községi strand terü-
letén is. Ami a Kacsató és a 
Szentegyházi székelykapu kö-
zötti térséget illeti, ott például a 
2012-es első Cervinus Fesztivál 
idején többek közt lovasíjász 
bemutató is zajlott. Azt meg-
előzően a Cervinus Teátrum 
olykor rendezvénysátrat is állí-
tott ott Szent István Nap alkal-
mából. Ehhez igazodva a KO-
MÉP oda telepítette az ünnepi 
vásározók sátrait.

Fentiek mind bizonyítják tér-
ben és időben kissé eltérve, de 
mindig is erős igény élt a 
szarvasiakban a térség közös-
ségi hasznosítására. Lásd a 
Halasnapok nagysikerű kiállí-
tásait, főzőversenyeit és más 
vigalmait. A közelmúltban el-
nyert 730 milliós pályázati forrás 
tálcán kínálja annak lehető-
ségét, hogy a hely hagyomá-
nyainak minőségi újjáélesz-
tésével a szarvasiak komfort-
érzetét nagyban növelő, emel-
lett idegenforgalmi stratégián-
kat hosszú távon segítő beru-
házás valósuljon meg.

Szenes János

Adalékok a „Kacsató” és környéke történetéhez

Ama rendelkezésre álló források mind azt bi-
zonyítják, hogy már csaknem egy évszázada közös-
ségi rendeltetést szántak a napjainkban „Kacsató 

projektként” emlegetett térség hasznosításának.
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– Kiket vár képzéseire a Színi-
tanház?

– Érettségire épülő, közép-
fokú képzés a miénk. A szo-
kásos színészi képességeket, a 
beszéd- és mozgáskészséget 
figyeljük, valamint azt, hogy a 
felvételizők képesek-e instruk-
ciókat végrehajtani. A tech-
nikákat lehet tanulni, de a te-
hetséget nem. Ha látunk a 
jelöltben fantáziát, hogy tanít-
ható, képezhető, és még a sze-
mélyiségének kisugárzása is 
van, akkor három év alatt 
komoly fejlődést tapasztalha-
tunk majd, de csak akkor, ha a 
diák is akarja, és beleteszi az 
összes energiáját. A színházi 
előadásban gondolatokat, érzel-
meket kell átadni, közvetíteni, 
tisztán kell énekelni, jól tán-
colni, mindehhez megfelelő 
technikai tudás kell: ha van 
készség, mi ezt próbáljuk meg-
tanítani.

– Hogyan képzeljük el a fel-
vételit?

– Ahogyan Magyarországon 
mindenütt, ide is jelentkezési 
lapot kell benyújtani, össze-
állítani egy listát dalokkal, ver-
sekkel, monológokkal, és a 
felvételi bizottság előtt számot 
adni a képességekről. Ilyenkor 
az osztályt indító mesterségta-
nárnak döntő szava van. Úgy 
tervezzük, hogy idén a Színi-
tanház   Békéscsaba mellett Bu-
dapesten, az Artistaképző In-

tézet Szakgimnáziumban is indít 
színészosztályt. Békéscsabán 
május 27-én 10 órakor, Buda-
pesten május 29-én 10 órakor 
lesz a felvételi.

– Kik vesznek részt a kép-
zésben tanárként?

– A színház vezetői és színmű-
vészei tanítanak: korábban Fe-
kete Péter, Karczag Ferenc, a 
néhai Kara Tünde, Kovács Edit, 
Tege Antal, Jancsik Ferenc. Je-
lenleg Bartus Gyula a végzős, 
Katkó Ferenc a másodikos, jó-
magam pedig az elsős színész-
osztályt vezetem.

– Mit emelne ki a képzésből?

– A legfontosabb, hogy gya-
korlatorientált az oktatásunk. A 
gyakorlat részben a színház mű-
ködésével összhangban törté-
nik: a Színitanház hallgatói be-
kerülnek a produkciókba, tán-
colnak, kórusban énekelnek, 
kisebb-nagyobb szerepeket 
játszanak, így elsajátítják a 
színpadi gyakorlat alapjait, hoz-
zászoknak a színpadi létezés-
hez, tanulnak a színész partne-
rektől, a vendégrendezőktől, 
így elsajátítják, mit és hogyan 
kell csinálniuk a színpadon, 
hogyan kell próbálni, és talál-
kozhatnak a közönséggel is. A 
Békéscsabai Jókai Színházon 
kívül lehetőségük van fellépni a 
Szarvasi Vízi Színházban és a 
Budapesti Nagycirkuszban is.

– Nemcsak színészeket, ha-
nem a háttérmunkát segítő 

technikusokat is várnak a Színi-
tanház képzéseire.

– Színpadi hang-, világítás- és 
vizuáltechnikusokat, színpad-
technikusokat képzünk. Őket 
természetesen nem versekkel 
felvételiztetjük, érettségi bizo-
nyítvány szükséges a jelentke-
zéshez, és felvételi elbeszél-
getés alapján döntünk. Az ő 
kétéves képzésük is a színház-
ban történik, és második évben 
már lehetőségük van stúdió- 
vagy kamaraelőadások techni-
kai levezetésére is. A színész-
képzésben részt vevők is gyak-

ran a háttérmunkában találják 
meg a pályájukat: súgók, ren-
dezőasszisztensek, ügyelők, 
kellékesek válnak belőlük.

– Hol találnak tájékoztatót, 
jelentkezési lapot a felvételizni 
vágyók?

–  A  s z i n i t a n h a z . h u , 
circuschool.hu vagy a biak.hu 
oldalakon minden információt 
megtalálhatnak az érdeklődők, 
akiket szeretettel várunk a kép-
zéseinkre!

Szilágyiné Szabó Ágnes

Várja képzéseire a jövendő színészeket és 
háttérmunkásokat a Színitanház

Seregi Zoltánt, a Békéscsabai Jókai Színház direk-
torát, egyben a Színitanház vezetőjét kérdeztük az 
elérhető képzésekről, a jelentkezésről és a fel-

vételiről.
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Zaklatta volt élettársát

A Békéscsabai Járási Ügyészség 3 rendbeli élettárs sérelmére 
elkövetett zaklatás bűntette, 2 rendbeli zaklatás vétsége, 
becsületsértés vétsége és személyes adattal visszaélés vétsége 
miatt emelt vádat egy 27 éves büntetlen előéletű szarvasi férfival 
szemben és vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kisza-
bására tett indítványt.

A férfi és a sértett, egy békéscsabai nő korábban élettársak 
voltak, kapcsolatukból gyermek is született. Útjaik 2019 
márciusában különváltak, ebbe azonban a terhelt nem tudott 
belenyugodni, ezért telefonon és üzenetek útján volt élettársa 
mindennapi életvitelébe önkényesen, rendszeresen bele-
avatkozott. 2019 májusa és augusztusa között több mint 1200-
szor hívta fel telefonon a sértettet, ezek során rendszeresen 
azzal fenyegette, ha nem fogadja vissza, kirúgatja a munka-
helyéről és öngyilkos lesz. Ezen felül rendszeresen figyelte is a 
nőt, majd a tudomására hozta, hogy mit látott. Többször azzal is 
megfenyegette volt párját, hogy agyon üti, kocsi után köti és úgy 
húzza végig az úton. A terhelt magatartásával, a sértett 
zaklatásával annak ellenére nem hagyott fel, hogy a nő 
feljelentette. 2020. január-március hónapjaiban több 
alkalommal olyan tartalmú internetes üzeneteket küldött a nő-
nek, miszerint „elintézi”, agyon fogja verni, beleveri a fejét a 
betonba.

A férfi elvakultságában több személynek, így a nő ismerő-
seinek, főnökének, munkatársának olyan fotót küldött, amely a 
sértettet fehérneműben ábrázolta. Ezt a fényképet a terhelt a 
sértett munkahelyének is elküldte egy közösségi portál 
üzenetküldő oldalán keresztül, továbbá a fotót a sértett szülei is 
megkapták, és közzétette egy internetes megosztó oldalon is.

2020. április 02-án délután a férfi Békéscsabán, a Kazinczy 
lakótelepen meglátta volt élettársát és annak barátját, ezért 
kiugrott a taxiból, félmeztelenre vetkőzött, szitkozódott és azt 
mondta a férfinak, hogy „gyere, játsszuk le, barátom”. A nő 
értesítette a rendőrséget, ezért a terhelt eltávozott a helyszínről. 
Másnap, a terhelt felhívta a nőt azzal, hogy pénzt szeretne adni a 
közös gyermekük ellátására, és megbeszélték, hogy egy étterem 
előtt találkoznak. A nő a barátja társaságában érkezett a 
találkozóra, ezért a terhelt ismét levette a felső ruházatát, 
szitkozódott, kiabált, többször meglökte a másik férfit, leütötte a 
fejéről a sapkáját, majd többször leköpte őt.

Még aznap délután a vádlott taxival megjelent a Kazinczy 
lakótelepen található játszótérnél, és azt kiabálta az ott 
tartózkodó „vetélytársának”, hogy vérben fog úszni. A nő és 
párja autóba ültek és elhagyták a helyszínt, azonban a terhelt 
taxival követte őket a Szarvasi út végéig.

Melléképület lángolt 
Szentandráson

Melléképület gyulladt ki április 29-én délután Békés-
szentandráson, a Rákóczi utcában.

A tűzoltóság kiérkezésekor a nyolcvan négyzetméteres 
melléképület már teljes terjedelmében égett. A szarvasi hivatásos 
tűzoltók a közművek elzárását követően három vízsugár és 
kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották, majd a területet 
átvizsgálták. Az esettel kapcsolatban senki sem sérült meg. Tűz a 
főépületre nem terjedt át, lakosságvédelmi intézkedésre nem került 
sor.

A szeles idő következtében 
intézkedtek

Szeles időjárás miatt a vasárnapi napon két esetben vonultak 
környékünkön a tűzoltók.

Meghasadt faágak szakadtak villany és telekommunikációs 
vezetékekre: Gyomaendrődön, az Áchim András utcában és 
Békésszentandráson a Hunyadi utcában. A káreseteket a szarvasi 
hivatásos tűzoltók kéziszerszámok, dugólétra és láncfűrész 
segítségével számolták fel. Az esetekkel kapcsolatban senki sem 
sérült meg.

* * *

Quaddal ütközött egy kapunak

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
2-án egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről érkezett 
bejelentés a rendőrségre.

Szarvas külterületén 15 óra 30 perc körül egy quaddal közlekedő 
gyermek egy ház kapujának ütközött. A mentők a 9 éves fiút 
könnyű sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát és körülményeit a 
Szarvasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

* * *

Garázdaság Gyomaendrődön

Két család közötti konfliktus miatt indított büntetőeljárást a 
rendőrség.

A Szarvasi Rendőrkapitányság 2021. április 30-án garázdaság 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett 
három férfit, mert a gyanú szerint előző nap késő este 
Gyomaendrődön megjelentek ismerőseiknél, és a házuk udvarán 
bántalmazták őket. Négyen megsérültek, hárman könnyebben, egy 
férfi sérülése nyolc napon túl gyógyuló. A rendőrök vizsgálják a két 
család közötti konfliktus körülményeit és azt, hogy kinek milyen 
szerepe volt abban.

* * *

Ittas sofőr Mezőtúron

Még kedden történt az eset a szomszéd városban.
Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival 2021. április 27-

én 13 óra 15 perc körül Mezőtúr belterületén, amikor a 
rendőrjárőrök ellenőrizték. A sofőrrel szemben alkalmazott 
alkoholszonda pozitív értéket jelzett, ezért a jogsértő férfi vezetői 
engedélye a helyszínen elvételre került.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban 
vétség elkövetése miatt indított eljárást.
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Első indulás, első hely

1990 óta, kétévente rendezik meg a rangos Los 
Angeles-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora- és 
énekversenyt, ami idén először – a járványhelyzet 

miatt – online módon bonyolódott. A nemzetközi zsűri tíz 
ország 167 versenyzőjének 187 versenyvideóját 10 
kategóriában bírálta el április 1. és 22. között.

A bírálóbizottság tagja volt dr. Szabó Orsolya és dr. Dráfi Kálmán 
egyetemi docensek, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem művésztanárai. A verseny fővédnöke Vashegyi György, a 
Magyar Művészeti Akadémia elnöke, alapítói Neszlényi Judith és 
Geraldine Keeling zongoraművészek, jelenlegi igazgatói dr. Kat-
herine Hickey egyetemi professzor és dr. Polgár Éva zon-
goraművész-professzor.

Idén először indult és első helyezést ért el Tatai Nóra 
operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori 
Iskolájának doktorandusza, aki a IX. (Ének, New York Concert) 
kategória 1. díját és a Margaret Corel Emlékdíjat kapta meg. Nóra 
korábban Szarvason élt, itt érettségizett, s azóta több koncerten is 
fellépett hazai közönség előtt. A Los Angeles-i versenyre Liszt 
dalokkal nevezett.

Rajta kívül a versenyen hat magyar induló részesült elismerésben: 
Pellet Sebestyén a IV. kategória, 1. díját és a VII. kategória 
(Concerto), 1. díját valamint  az American Liszt Society Különdíját, a 
legjobb előadásért járó különdíjat nyerte el, Kovács Gergely a VI. 
kategória (Hosszabb művek) 3. díját és a X. kategória (Budapest 
Concert) 3. díját, Bódi Zsófia a VIII. kategória (Ének): 3. díját és a IX. 
kategória (Ének, New York Concert) 2. díját, Polgár Balázs az V. 
kategória (23-35 éves korosztály), 4. díját, Gerebics Sándor pedig a 
IV. kategória (18-22 éves korosztály), Elismerő oklevelét nyerte.

A verseny honlapja a lalisztcompetition.com címen érhető el, 
Ta t a i  Nó r a  mű so r á t  a  h t t p s : / /www .you t ube . c om/
watch?v=d9niloLSpYY láthatják-hallhatják az érdeklődők (a 
felvételen zongorán közreműködik Szabó Ferenc János).

Tatai László

Alkotói pályázat eredménye„Karantén-sztori, avagy így tanultam online” címmel, a 
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola rajz- és 
történetíró versenyt hirdetett.

A versenyre több nagyszerű írott és rajzolt alkotás érkezett. A 
verseny végeredménye a következő:

I. helyezett: Bődi Zorka, II. helyezettek: Kasnyik Hédi, Tusjak 
Zora, III. helyezettek: Groditzki Anna, Tóth-Rigler Emma – 
Kepenyes Zoé és Zóra (közös munka). Különdíjas: Ollé Blanka, Illés 
Petra. Díjazásban részesül még: Szécsi Emma, Szécsi Panna, Kis 
Dominik, Nieddu Roberto.

A megérdemelt jutalmakat majd tanáraiktól kapják meg a 
versenyzők.

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 karbantartó, 
Békésszentandrás

Általános karbantartó, Szarvas 
(3)

Biztosítási asszisztens, Szarvas

Biztosítási értékesítési 
tanácsadó, Szarvas (2)

Bolti eladó, Békésszentandrás

Bolti eladó, Kondoros

Bolti eladó, Szarvas

Boltvezető helyettes, Szarvas

Cukrász, Szarvas

Csomagológép-kezelő, 
Békésszentandrás

Dohányárudai eladó, Szarvas

Édesipari termékgyártó, 
Szarvas

Egyéb műszaki foglalkozású, 
Szarvas

Egyéb takarító és kisegítő, 
Szarvas (2)

Egyszerű ipari foglalkozású, 
Szarvas

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású, Szarvas

Élelmezésszervező, Kondoros

Energetikus, Szarvas

Építőipari segédmunkás, 
Szarvas (2)

Etetős traktoros, Szarvas

Fejő, Szarvas

Géplakatos, Szarvas

Gyorséttermi eladó, Szarvas

Hegesztő, lángvágó, Szarvas

Intézményi takarító és kisegítő, 
Békésszentandrás

Jogász, jogtanácsos, Szarvas

Kertészeti kisegítő , 
Békésszentandrás

Kertészeti kisegítő, Szarvas

Konyhai kisegítő, Szarvas (6)

Kőműves, Szarvas (3)

Mosodás, Szarvas

NC, CNC gépkezelő, Szarvas

Pék, cukrász, szakács, Szarvas

Pék, Szarvas

Pincér, Szarvas (4)

Pultos, Békésszentandrás

Pultos, Szarvas (2)

Rakodómunkás, Szarvas

Szakács, Szarvas (4)

Szarvasmarha-telepi gondozó, 
Szarvas

Szobalány, Szarvas

Takarmányos, Szarvas

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, Szarvas

Termeltetési asszisztens, 
Szarvas

Traktorvezető, Szarvas

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója, Szarvas

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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Az írásbeli vizsgák megkez-
dődtek, intézményünkben 73 
végzős vizsgái zajlanak a na-
pokban. A középszintű vizsgák 
az iskolában, az emelt szintű 
vizsgák pedig Orosházán, illet-
ve Békéscsabán kerülnek lebo-
nyolításra. A vizsgákon a jár-
ványügyi szabályok betartása 
kötelező. Belépéskor kézfer-
tőtlenítés, hőmérséklet ellen-
őrzés. Tanárok számára végig 
kötelező a maszk viselése, a 
vizsgázók számára csak ajánlott. 
A távolságtartás biztosítására a 
vizsga előtt és közben is ügyelni 
kell, így egy teremben maxi-
mum 9 vizsgázó került elhe-
lyezésre. A vizsgát alapos fertőt-
lenítés és takarítás előzte meg, 
amit minden nap, a vizsgák kö-
zött megismétlünk.

Első napon feldíszített főbe-
járattal, ajándékkal vártuk a vég-
zősöket. A vizsga után néhány 

felvétel is készül, ami bekerül az 
iskola ballagási filmjébe, amit a 
hétvégén már láthatnak a helyi 
tv műsorán.

Ezen a héten a magyar, mate-
matika, történelem, angol és 
német vizsgák zajlanak, jövő 
héttől pedig az egyéb tárgyak. 
Iskolánkban kémia, földrajz, 
biológia, informatika, ének, fi-
zika, mozgóképkultúra és szlo-
vák nyelv érettségi kerül meg-
szervezésre május 21-ig. Az írás-
beli dolgozatok kijavítása után a 
tanulóknak két nap lesz lehe-
tőségük a dolgozatok megtekin-
tésére.

A szóbeli vizsgák elmaradása 
vegyes érzéseket kelt. Van, aki 
megkönnyebbülve vette tudo-
másul, hogy hamarabb lezárul a 
vizsgaidőszak, de sokan hiá-
nyolják, mert a tanulók több-
sége javítani szokta ezen az 

írásbelin megszerzett eredmé-
nyét. Lesz szóbeli vizsga azok-

ból a tárgyakból, ahol nincs 
írásbeli, így például a hittanból 
vizsgázók számára, valamint 

testnevelésből is. Továbbá azok 
a diákok is kaphatnak javítási 
lehetőséget, akik a középszintű 
írásbeli vizsgán nem érték el az 
elégséges szintet. Reményeink 
szerint erre senkinek nem lesz 
szüksége.

A szóbeli vizsgák után kerül 
sor a bizonyítványok átadására, 

terveink szerint ünnepélyes ke-
retek között, a templomban, 

szülők és családtagok jelenlé-
tében.

Kszm

Rendkívüli érettségi, immár rutinnal…

Az idei érettségi vizsgák ismét rendkívüli szabá-
lyokkal zajlanak. Külön kormányrendelet sza-
bályozza a szokásostól eltérő teendőket. A leg-

fontosabb szabály, hogy minden tantárgy írásbeli vizsgája 
lebonyolításra kerül, a szóbeli vizsgák viszont kevés 
kivételtől eltekintve elmaradnak.
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Nyilatkozat a Kacsató 
fejlesztéséhez

Szarvas Város Önkormányzatának képviseletében 
Babák Mihály polgármester és dr. Melis János 
címzetes főjegyző az alábbi nyilatkozatot tették a Ka-

csató fejlesztése tárgyában a Magyar Államkincstár Békés 
Megyei Igazgatósága felé.

Nyilatkozat

Alulírott Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes 
főjegyző mint Szarvas Város Önkormányzatának hivatalos kép-
viselői a TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 azonosítószámú projekttel 
kapcsolatban a következőt nyilatkozunk: 

- A megvalósításhoz szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll. 
A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában részt vett, valamint a 
megvalósításban részt vesz egy turisztikai szakértő.

- A fejlesztéssel érintett desztinációban komplexen elérhetők 
turisztikai szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás).

- A projekt üzleti lehetőséget biztosít a kkv-k számára, amelynek 
módját projektgazda az üzleti tervében bemutatta.

- A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a 
támogatott létesítmény egész évben, de legalább az év 270 napján 
nyitva fog tartani. Továbbá az adott turisztikai attrakció fő-
szezonjában heti 5 napon, naponta min. 8 órában nyitva fog tartani.

- A támogatott létesítményben kialakításra kerül egy vendég-
látóhely.

- A turisztikai attrakciókhoz közterületen létesített parkolók 
diszkriminációmentesen hozzáférhetők lesznek a nap 24 órájában.

- A támogatott létesítményben minden esetben biztosítottak 
lesznek a szelektív hulladékgyűjtés feltételei mind a látogató-
terekben, mind az üzemeltetés során.

- A projekthez kapcsolódóan részletes marketingstratégia készül, 
melynek benyújtására legkésőbb az első mérföldkő keretében kerül 
sor.

- A turisztikai szempontok érvényesülése érdekében a Pro-
jektgazda vállalja, hogy legalább a projekt kötelező fenntartási 
időszakában szakirányú végzettségű, vagy legalább 3 év turisztikai 
tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz.

- Projektgazda vállalja, hogy a desztinációban működő turisztikai 
szervezet teljes jogú tagjává válik a projekt zárásáig.

- Projektgazda vállalja, hogy a projekt tartalmáról egyeztet a helyi / 
térségi turisztikai szervezettel, amit legkésőbb az 1. mérföldkő során 
igazol.

- Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás során a beruházásnak meg 
fog felelni a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. 
A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott fejlesztési tevékenység 
során figyelembevételre kerül az összes érintett fogyatékossági 
csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelmény.

- Az infrastrukturális fejlesztés során bevonásra kerül egy 
rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő. A projekt 
tervezése és megvalósítása során Projektgazda betartja a projektre 
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a 
projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális 
értékeket megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 
ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 
során megszünteti.

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommu-
nikációjában és viselkedésében a Projektgazda esélytudatosságot 
fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket.

- A létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok terve-
zésekor Projektgazda figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes 
tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a 
fogyatékosok és a gyermekek igényeit.

- A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogsza-

bálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környe-
zetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra 
hatása nincs. 

Szarvas, 2021. április 22. 
Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző
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„Tavaszi Duplázó 
kilométer gyűjtése” –

a 10. D ott volt!

AKórházSuli már 6 éve áll azok mellé a gyerekek 
mellé otthoni tanítással, akik a kórházból már 
kikerültek, de suliba még nem járhatnak. Az 

önkénteseik saját fejlesztésű tananyagaikkal segítenek a 
felzárkóztatásban, a gyógyulás nehéz időszaka alatt 
támogatást nyújtanak.

Az alapítvány felhívása, mely szerint: „Induljon a tavasz valami 

igazán jóval, összefogással. Mozogjunk együtt és támogassuk a 

tartós betegségből gyógyuló diákok tanóráit” felkeltette érdek-

lődésünket, mert az online oktatás óta ez egy jó lehetőségnek tűnt, 

hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és egyben segítsünk a beteg 

diákoknak.

Osztályfőnökünk, Rohonyné Urbancsok Zsuzsa néni támogatott 

és motivált, hogy fogjunk bele, mert ez egy jó kis mozgásos, és 

egyben remek osztályközösség-építő program. Így a 10. D 

osztályból egy kis csapatot verbuváltunk és délutánonként 

mentünk gyűjteni a kilométereket. Futottunk, gyalogoltunk, 

bicikliztünk, majd a megtett távokat feltöltöttük az online felületre.

Örülünk neki, hogy azok között lehettünk (összesen 355 fő), akik 

virtuálisan körbejárták Magyarországot, hiszen a felhíváshoz 

csatlakozók összesen 13 850,78 km-t tettek meg, segítve ezzel a 

beteg gyermekek gyógyulásást, mert mi is “hiszünk a tanulás 

gyógyító erejében”
Szép Barbara 10. D osztályos tanuló

GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az Ideiglenes Szerkesztőbi-
zottság „Kedves Olvasóink!” 
című köszöntőjéből derül ki, 
hogy a négy kísérleti számot a 
Minisztertanács Tájékoztatási 
Hivatala engedélyezte. Hogy az 
újság az MSZMP Városi Bi-
zottsága és a Városi Tanács lap-
jaként jelent meg, az a negyedik 
oldal impresszumából derült ki. 
A Szarvas és Vidékét felelős ki-
adóként dr. Pataki István – 
akkori tanácselnök -, felelős 
szerkesztőként pedig Szabovik 
János – a hajdani pártbizottság 
munkatársa – jegyezték. Míg a 
mutatványszám ingyen, a to-
vábbi három kísérleti szám po-
tom 3 forintért került az Olvasó 
kezébe.

Az Ideiglenes Szerkesztőbi-
zottságban Csabai Pál, Hegedűs 
László, dr. Ibos Gyula, Koszti 
Pál, dr. Pilishegyi József, Pri-
beláné Bertalan Györgyi, dr. 
Tóth Lajos és a felelős szer-
kesztő, Szabovik János tény-
kedtek.

De jöjjenek a történeti cse-
megék. Megtudhattuk az első 
számból, hogy a Vas-Fémipari 
Szövetkezet április 28-án meg-
kapta a Minisztertanács Vörös 
Zászlóját. Gaál Sándor, a Víz-
védelmi Intéző Bizottság titkára 
megírta, hogy megkezdődött a 
„nagytakarítás a Holt-Körösön”. 
Kántor Zsolt, a város koszorús 
költője közzétette Szarvasi elé-
gia c. költeményét. Dr. Tóth La-
jos Szarvas demokratikus új-
ságírási hagyományaiból idézett 
részleteket négyrészes soroza-
tában.

A '86-os Majális programjából 
kiderül, hogy abban az évben 
nem volt május 1-jei felvonulás 
a városban, az április 30.-i fák-
lyás felvonulást és a szolidaritási 
béke-nagygyűlést április 30-án 
megtartották. Turisztikai cseme-
geként beharangozták a lapban 

a Katalin II Sétahajó májusi pró-
baútjait. Kiderült: a 11 tonnás 46 
személyes kishajó vasúton érke-
zett Szarvasra.

S egy kis színháztörténeti 
desszert: május 7-én a Művelő-
dési Központban kétszer láthat-
ta a közönség a Zenevarázs cí-
mű gyermekszínházi előadást. 
Előtte május 6-án este nyolctól a 
Józsefvárosi Színház Napnyu-
gaton című előadása került 
színre. Kóti Kati, Szabó Gyula és 
Urbán Károly játékával. A Sport-
rovat beharangozta a Szarvasi 
Vasas aranylábú ifi és felnőtt 
csapatának meccseit a Honvéd 
Kun Béla SE fiai ellen.

A további próbaszámokban 
olvastunk egyebek mellett a 
munkásőrök tavaszi harcászati 
gyakorlatáról, a SZIRÉN kiváló 
címéről, a Virágos Szarvasért 
mozgalomról, a Városi Tanács 
VII. ötéves fejlesztési tervéről, a 
jól dolgozó szarvasi vasutasok-
ról, a HAKI-ról, az Ezüstsző-
lőben 1980-ban alapított nem-
zetiségi klubról, a csabacsűdi 
Lenin TSZ új ipari üzeméről, 
Szarvas Város huszadik szüle-
tésnapjáról – a városi rang vo-
natkozásában, a Baráti Körről, 
Sárgulásról, a Petőfi Nyomda 
szarvasi üzeméről, Bajcsy-
Zsilinszky 100. születésnapjáról, 
meg arról, hogy a SZÁT 11 
dolgozója a Kaszpi-tenger köze-
lében vett részt Tengiz új olaj-
finomítója építésén.

S hogy kik publikáltak a négy 
próbaszámban? A Szerkesztőbi-
zottságon kívül dr. Pataki 
István, Koszti Pál, dr. Posgay 
Elemér, dr. Sipos András, dr. 
Szitó András, Ambrus György, 
Gutyan Mihály, Frankó János, 
Pécsváradiné Tóth Anikó, Mó-
tyán Tibor, Pakainé dr. Szabó 
Éva VB titkár, Dobruczky Zsolt, 
Susányi István, dr. Sutyinszki 
István, Kardos tanácselnöke, 

A Szarvas és Vidéke születésnapja

Várostörténeti csemegék 35 év múltán

ASzarvas és Vidéke 1986. május elsejei mutat-
ványszámával támadt fel a kisvárosi újságírás 
Magyarországon. A mai Olvasó számára az első 

négy próbaszám rengeteg érdekességet tartalmaz.

Hrabovszki Mihály, a szentand-
rási Zalka TSZ elnöke és jelen 
sorok írója. Az akkori fejléc 
elkészítésében néhai Kovács 
István, a korabeli Békés Megyei 
Népújság tördelőszerkesztője 
jeleskedett. Ami pedig a lap 
engedélyeztetését, majd 1986 

augusztusától állandó újraindí-
tását illeti, abban Fekete János 
országgyűlési képviselőnek volt 
oroszlánrésze. Ahogy az emlí-
tett Petőfi Nyomda részlegének 
Szarvasra településében is.

Szenes János
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

Szinte elborítanak a teendők, 
de igaz lehet, hogy ered-
ményesen dolgozol. Fontos, 
hogy Te magad is tudd, hogy a 
munkád nagyon értékes! A ma-
gánéletedben lényeges lehet, 
hogy némi kompromisszum-
készséget mutass a többiek 
felé.

BIKA (04.21. - 05.20.)
A munkahelyeden kusza, át-

láthatatlan viszonyok alakul-
nak ki, amely rossz érzésekkel 
tölt el. Mögöttes szándékok hú-
zódhatnak meg munkatársaid, 
feletteseid viselkedése mögött, 
s titokban mindenki a másik 
ellen dolgozhat.  Magánéle-
tedben nagyon szenvedé-
lyessé válsz.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Mindig vezető szerepet 

kapsz a munkahelyeden, hi-
szen hallgatnak rád a munka-
társaid. Még akkor is Te koor-
dinálod a munkát, ha valójában 
nem Te vagy a főnök. Magán-
életedben sokkal több szabad-
ságra tartasz igényt, nagyon 
szívesen találkoznál a régen 
látott barátaiddal.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Azt tapasztalhatod, hogy ha-

talmadban áll beleszólni abba, 
hogy mi történjék a munka-
helyeden. Munkatársaid hall-
gatnak rád, s többször is kikér-
hetik a véleményedet. Sze-
relmi életedben jellemző lehet, 
hogy meglehetősen tanács-
talan lehetsz abban, hogy ked-
vesednek mire lenne szük-
sége.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

Makacs hangulatban le-
hetsz, s ez különösen a munka-
helyeden éleződhet ki. Nehe-
zen fogadod el munkatársaid 
véleményét, nagyon erőtel-
jesen ragaszkodsz a saját 
meglátásaidhoz. A magáné-
letedben érdemes apróbb ked-
vességekkel meglepned sze-
relmedet! 

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Fáradtabbnak érezheted 

magad, lassabban és keve-
sebbet tudsz dolgozni. Ez azért 
zavar, mert meglehetősen sok 
teendőd lehet  a  munka-
helyeden. A magánéletedben 
nagyon igényled, hogy kedve-
sed törődjön veled.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
A meggyőzőerőd óriási a na-

pokban, munkatársaid elfogad-
ják a véleményedet, sőt vezető 
szerepbe is kerülhetsz.A ma-
gánéletedben nagyon barátsá-
gosan viselkedsz a családtag-
jaiddal. Határozottan közlöd az 
elvárásaidat, de a stílusod 
kifejezetten diplomatikus lehet.  

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Tévedhetetlen „szimattal” ta-

lálod meg a legjobb lehetősé-
geket az előrejutásra. Adj teret 
az érzékenységednek, most 
érdemes hallgatnod a megér-
zéseidre is!  Mindenre jut időd, 
s mindenkihez lehet néhány 
kedves szavad. Az összes csa-
ládtagod védelmet és vigasz-
talást találhat nálad.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Munkahelyeden sok indulat 

szabadulhat el, de nem biztos, 
hogy ezek látványos veszeke-
dések formájában jelennek 
meg. A magánéletedben – kü-
lönösen a szerelmi életedben - 
nagyon sok most a szenvedély, 
s így könnyen lehet, hogy egy 
új szerelem is megtalál.

BAK (12.22. - 01.20.)
Mindig jellemző rád, hogy 

maximális erőbevetéssel dol-
gozol, ha valóban érdekel a 
munkád. A napokban a legjobb 
talán az lenne, ha egyedül 
dolgoznál, hiszen csak a saját 
munkatempódat, módszerei-
det vagy hajlandó elfogadni. A 
magánéletedben törekedj arra, 
hogy valóban ki tudd pihenni 
magad.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Talán nem tudsz maradék-

talanul figyelni arra, hogy 
kedves maradj a munkahe-
lyeden. Ebből adódóan lehet 
néhány feszült helyzet. A ma-
gánéletedben egy kis szenve-
délyre vágynál, hiszen szeret-
néd levezetni a napi stresszt.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Hallgatnak rád a munka-

társaid, s könnyebben győzöd 
meg a főnöködet is. Fontos, 
hogy megmutasd, hogy együtt 
tudsz dolgozni a többiekkel, 
hiszen a csapatmunka előtérbe 
kerülhet a munkahelyeden. A 
magánéletedben sokkal maka-
csabbá válsz, de ha nem pisz-
kálnak családtagjaid, akkor 
sikerül megőrizni a békét.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Május 7-től 13-igMájus 7-től 13-igMájus 7-től 13-ig

1766. május 7-én született Budai Ézsaiás történetíró.

1871. május 7-én, Nyírbaktán megszületett Károlyi Gyula († 
Budapest, 1947. április 23.) politikus, az aradi, majd első 
szegedi ellenforradalmi kormányok (1919. május 5.–1919. 
július 12.), később Magyarország (1931. augusztus 24.–1932. 
október 1.) miniszerelnöke.

1919. május 7-én született María Eva Duarte de Perón, az 
egykori argentin elnök Juan Perón második felesége, 
Argentína „First Ladyje”.

1945. május 7-én Németország részéről a feltétel nélküli 
megadás aláírásával és a kapituláció másnapi, május 8-i 
hatályba lépésével Európában véget ért a második 
világháború.

1950. május 7-én nyitották meg a Budapest Ferihegy 
Nemzetközi Repülőteret (ma Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér).

1319. május 8-án lépett hatalomra VII. Magnus Eriksson 
norvég király (1319–1355), majd pár hónapra rá svéd király 
(1319–1363), akinek uralkodása alatt perszonálunióban 
egyesült a két királyság, és a középkori Svédország elérte 
legnagyobb kiterjedését.

1746. május 10-én, Beaune-ban megszületett Gaspard 
Monge († Párizs, 1818. július 28.) francia matematikus, az 
ábrázoló geometria megalkotója, az analitikus geometria 
úttörője.

1871. május 10-én megkötötték az 1870–1871. évi 
porosz–francia háborút lezáró frankfurti békeszerződést.

1899. május 10-én született Fred Astaire, amerikai táncos, 
énekes, színész, koreográfus és televíziós műsorvezető.

1994. május 10-én Nelson Mandela lett Dél-Afrika első fekete 
elnöke.

1720. május 11-én született Münchhausen báró (Karl 
Friedrich Hieronymus von Münchhausen) német kato-
natiszt, akinek neve a nagyotmondással és a lódítással forrott 
össze. A neki tulajdonított kalandok előbb gyűjteményben 
jelentek meg, majd az írók is lecsaptak a témára. 
Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai ha-
talmas sikert arattak.

1871. május 11-én, Londonban elhunyt John Herschel (szül. 
Slough, 1792. március 7.) angol csillagász és matematikus.

1971. május 11-én, Budapesten elhunyt Erdei Ferenc (szül. 
Makó, 1910. december 24.) politikus, szociológus, 
agrárközgazdász. 1944 és 1955 között több miniszteri 
poszton megfordult, majd 1955. november 15-től 1956. 
október 31-ig a Minisztertanács elnökhelyetteseként 
tevékenykedett, 1956. nov. 3-án a szovjetekkel tárgyaló kül-
döttség tagja volt. 1957-től elsősorban tudományos mun-
kával foglalkozott.

919. május 12-én német királlyá választották I. (Madarász) 
Henriket (uralkodott: 919–936).

1820. május 12-én született Florence Nightingale, a 
betegápoló-képzés kiemelkedő alakja, a matematikai 
statisztika kutatója.

1845. május 12-én hunyt el Batsányi János magyar költő.

1717. május 13-án született Mária Terézia.

1920. május 13-án hunyt el Lóczy Lajos magyar geológus, 
geográfus, egyetemi tanár, földrajztudós, az MTA tagja.

1971. május 13-án, Székelyudvarhelyen elhunyt Bányai 
János (szül. Kézdivásárhely, 1886. november 6.) tanár, 
geológus, muzeológus, a Székelység című folyóirat alapítója 
és szerkesztője.
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Éabdarúgás

Újra nézők előtt! Hetet 
gurítottunk az 

Orosházának…
10. játéknapra került sor a megye élvonalában, Aamelyen az Orosházi ULE csapatát láttuk vendégül. 
A 2. fordulóban ellentétes pályaválasztással maga-

biztosan, egy gól gazdag meccsen sikerült megszereznünk 
a pontokat, a két csapat játékstílusából adódóan 
hasonlóan látványos csatára lehetett számítani most is. 
Hosszú idő után, ezúttal már nézők előtt kezdődhetett a 
találkozó.

18. perc: Egy védelmi megingást használt ki Szabó Áron, majd 
Kasik mellett is elhúzva a labdát öt méterről talált a hálóba. 0-1.

22. perc: Sindel verte meg egy csellel emberét, majd középre 
játszott, az érkező Styecz pedig a kapuval szemben, hét méterről a 
bal alsó sarokba gurított. 1-1.

25. perc: Sindel végzett el balról szabadrúgást, élesen középre lőtt 
labdájára Furár érkezett, aki négy méterről, mintaszerű fejessel 
szerzett gólt. 2-1.

28. perc: Kiri Bence gurított Sindel elé, aki az ötös széléről, Csikar-
szögből lőtte ki a bal alsó sarkot. 3-1.

40. perc: Bány tért ölelő átadásával, Styecz lépet ki a leshatáron, 16 
méterről lövésre vállalkozott, de Marunák hárított, a lecsorgó labda 
viszont Zima elé került, aki higgadtan 13 méterről lőtt a kapuba. 4-1.

52. perc: Bakró harcolt meg egy labdáért, majd látványosan, 
rabona-passzal hozta helyzetbe Varga Istvánt, aki az ötös sarkáról 
emelt a hosszú sarokba. 5-1.

71. perc: Zima lépett ki a védők között, egy cselt követően kereste 
a lövőhelyzetet, miután nem talált ilyet, legurította a játékszert 
Furárnak, akinek nem okozott gondot hat méterről a léc alá lőnie. 6-
1.

89. perc: Zima kezdett egyéni akcióba egy általa szerzett labdával, 
sorra hagyta maga mögött a védőket, majd hét méterről leadott 
lövése akadálytalanul jutott a kapu bal oldalába. 7-1.

A körülményekhez képest szép számú publikum előtt indult 
útjára a labda, amely az első negyedórában alig találkozott a 
kapusokkal, ezután viszont varázsütésre megpezsdült a játék, ehhez 
kellett a vendégek vezető találata ami nagyobb sebességre sarkalt 
minket , aminek eleget is tettünk, mert hamar jött az egyenlítés, majd 
a vezetés is. Ebben az időszakban két kecsegtető helyzete is akadt 
az vendégeknek, amivel lépést tarthattak volna velünk de ezek 
kimaradtak, mi viszont nem tettük meg ezt a szívességet két további 
helyzetünket gólra váltottuk, így már a félidő végére eldöntöttük a 
párharcot. A második játékrész is helyzetekkel indult amik nem 
váltak góllá, de ami késett nem múlott hamar jött az is. Egy kis 
pihenő után megint csak betaláltunk, majd a lefújás előtti percben 
állítottuk be a végeredményt. Az elmúlt hetek remek formáját 
sikerült erre a meccsre is átmentenünk, rendkívül szervezetten, 
nagy kedvvel játszott a csapat, a kezdő sípszótól a lefújásig, ami 
ezúttal is remek helyzetkihasználással párosult. Végig a mi 
akaratunk érvényesült ezúttal sem adtunk sanszot a szimpatikusan 
játszó Orosházának, bár talán a játék képe alapján a gólkülönbség 
kicsit túlzónak tetszik, de legalább így egy újabb klasszikus 
végeredményt sikerült tető alá hoznunk. Meg kell említeni a végig 
magas szintű játékvezetői felfogást is, Benyovszki játékvezető jól 
alkalmazta az előnyszabályos szituációkat, amelyek folyamatossá, 
egyúttal gyorsabbá tették a játékot. Jövő héten szerdán a 
Békéscsabai Előre tartalék gárdájához utazunk egy csoportrangadó 
erejéig, amelyen a legszebbik énünket kell mutatnunk a sikeres 
szereplés érdekében, a valószínűleg visszajátszókat is soraiban tudó 
hazaiak ellen.

Szarvasi FC ‘1905’ – Orosházi MTK-ULE ‘1913’ 7-1 (4-1)

Szarvas, Erzsébet liget – 200 néző. Játékvezető: Benyovszki 
Zoltán (Nagy G., Kovács K.).

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

Orosháza: Marunák L. – Varga P., Rácz A., Kasuba D., 
Selmeczy K., Vincze A., Szabó Á. (Balog N.), Péli T. (Váradi B.), 
Fehér B. (Csőke N.), Miszlai L., Szabó N. (Kocsis K.). 
Vezetőedző: Buza Barnabás.

Gólszerzők: Styecz M. 22', Furár R. 25', 71', Sindel R. 28', 
Zima D. 40', 89', Varga I. 52' illetve Szabó Á. 18'

Edzői nyilatkozatok:
ifj. Somogyi János:
– Szép sorozat után vagyunk, de hogy ha szerdán is sikeresek 

akarunk lenni, sokkal összedettebben kell játszanunk.
Buza Barnabás, Kvasznovszky József:
– A héten rengeteg problémával kellett megküzdenünk és ez 

sajnos kihatott a mai mérkőzésre is.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Kézilabda

Kiütéses győzelemmel 
nyert a Szarvas a megyei 

rangadón
Szarvasi NKK-Szeghalmi NKC 36-25 (16-14), NB II-es női 

kézilabda-mérkőzés. Vezette: Bozó Zoltán, Mezei Zoltán. 
Szarvas, zárt kapus.

Szarvas: Nagy B.-Buzási 1, Nyerges 2, Tasgyik 9, Szücs 7, 
Majoros 5, Paska 3. Csere: Juhos, Skorka (kapusok), 
Ábrahám, Brachna, Horváth 7, Jani, Trnyik, Závoda 2. 
Edző: Száva Flórián.

Szeghalom: Tem-Molnár 3, Tóth 2, Kiss 4, Körtvélyesi 2, 
Hegedűs 2/2, Petri 9. Csere: Csizmadia, Triffa (kapusok), 
Hajzer, Kotroczó 1, Ambrus, Szántó 1, Szíjjártó 1, Rab, 
Czigla. Edző: Pardi László.

Kiállítások: 6 ill. 8 perc. Hétméteresek: 0/0 ill. 5/2.

apogatózó játékkal indult a megyei rangadó, mindkét csapat Ta védekezésre koncentrált, a 10. percben 3-3 volt az 
eredmény Ekkor egy eredménytelen vendég támadás után a 

hazaiak 5-3-ra elhúztak. Az egy-két gólos szarvasi vezetés a szünetig 
megmaradt (16-14).

Szünet után a 40. percig továbbra is megvolt a hazai vezetés. A 
hazaiak védekezése acélosabb lett, míg a vendégek két büntetőt 
hibáztak és helyzeteiket nem tudták értékesíteni. A Körös-partiak 
ezt kihasználva 10 perc alatt 10 gólt dobtak zsinórba, a 49. percben 
30-20 volt az állás. Ebben közrejátszott a vendégek sikertelen üres 
kapus támadó taktikája, miből is a vendéglátók sorra lőtték a 
gólokat. A záró sípszóig a nagyarányú különbség megmaradt. A 
hazaiak második félidei védő munkája kiemelkedő volt.

Száva Flórián:

– Odaadó csapatjátékunk és remek védő munkák sikere az 
eredmény. Gratulálok a csapatnak.

Május 9-én a Szeged Kézilabda SE vendége lesz az NKK.
nym.
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INSTA futás újra!

Májusban újra egyéni futásra várunk benneteket! Május 16-án 

egyéni futókat várunk a tavaszi Arborétumba.

Időpont: 2021. 05. 16. (vasárnap) 8:00 – 12:00 óra között 

teljesíthető egyénileg.

Helyszín: Szarvasi Arborétum, 5540 Szarvas, I.kk.9

Részvételi feltételek:

Fuss legalább egy kört a Bolza Mariette sétányon (2500 

méter) egyénileg 2021. május 16-án 8.00 és 12.00 óra között 

bármikor!

Futáskor viselj valamilyen lila ruházatot (póló, nadrág, sapka, 

kendő stb.), így látjuk, hogy futni jöttél!

Csak egészségesen fuss, tartsd a távolságot, az érkezésnél 

viselj maszkot!

Kedvezményes futójegy vásárlásával egyéni futóként (1.000,-

Ft/fő) vehetsz részt az Insta futáson és az Arborétumot is 

megtekintheted a nap folyamán.

Beléptetés és futójegy vásárlás csak futóknak a Szarvasi 

Arborétum teherkapujánál történik (Arborétum és a 

Makettpark közötti kapu). A kísérők számára a főbejáratnál van 

lehetőség belépőjegy vásárlásra.

Minden futónak meglepetés ajándékkal készülünk.

Kommentben jelezd az eseménynél, ha számíthatunk Rád >> 

like, lila pötty, lila szivecske, stb., vagy küldj egy üzenetet a 

pepikert1@gmail.com címre.

Jó egészséget, jó futást! Fussatok, kocogjatok, liluljatok 

velünk!

Olvasni jó! 
A Városi Könyvtár májusi 

könyvajánlója

Várjuk Önt is új könyveinkkel, állandó szolgálta-
tásainkkal, rendezvényeinkkel, melyről tájékozódhat 
honlapunkon: www.szarvasikonyvtar.hu

Könyvajánló a VÁROSI  KÖNYVTÁR újonnan beszerzett 
könyveiből:

Ismeretterjesztő irodalom:
Beck, A. T.: A gyűlölet fogságában – a harag, az ellenségesség és 

az erőszak alapjai gondolkodásunkban
Harju, C.: A szauna lelke – jóllét, egészség, boldogság
Himmelhuber, P.: Kőmunkák a kertben és a ház körül
Koch, M. & Schmelich, G.: Sous vide – Szuvidálás : hal, hús és 

zöldség tökéletesre főzve
Kovács D.: „A királyék megint itthon vannak!” – A Habsburg-

család és az arisztokrácia 19. századi ünnepeiről mesélnek a 
budapesti utcák

Levy, D.: Zoom tanterem – módszertani kézikönyv a hatékony 
digitális oktatáshoz

Szépirodalom:
Harvey, S.: Nyugati szél
Jefferies, D.: A toszkán grófnő
Karády A.: A füredi lány
Kepler, L.: Homokember
Scott, K. & Carlan, A.: Love under quarantine – 

Karanténszerelem
Tevis, W.: A vezércsel

Gyermekirodalom:
Anderson, N.: Nicsak, ott egy unisellő! – Találd meg mind!
Dániel A.: A kuflik és a furcsa árnyék
Reekles, B.: The kissing booth – A csókfülke + A parti ház
Scheffler, A.: Bóbis boci
Schreuder, B.: Rendőrség – Mi, micsoda ovisoknak
Takács V.: Pünkösdi mese

Elérhetőségek:
Tessedik Sámuel Múzeum és Könyvtár      
5540 Szarvas, Vajda P. u. 26. Pf. 108.

Tel.: 66/312-745
E-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com
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HETI HUMORHETI HUMORHETI HUMORKerti törpeKerti törpeKerti törpe

RECEPT TIPPRECEPT TIPPRECEPT TIPP

Megfejtéseiket 2021. május 13-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Április 30.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Drágám, esküszöm, anyád akart bálnát reggelire!” 

Nyertesünk: Török Judit. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Brokkoli 
bundában

Hozzávalók: 1 közepes fej 
brokkoli, 2 tojás, 15 dkg 
zsemlemorzsa, 10 dkg liszt, 1 
evőkanál szezámmag,1/4 
teáskanál fehér bors, só, 2 dl 
étolaj.

Egy fazékban vizet forralunk, 1 
evőkanál sót szórunk bele. A 
brokkolit rózsáira szedjük, meg-
tisztítjuk, megmossuk. A mikor a 
víz felforrt, a brokkolirózsákat 
beletesszük, és rövid ideig, kb. 5 
percig főzzük, majd egy tál 
hideg vízbe tesszük át őket.

A tojásokat beleütjük egy 
tányérba, megsózzuk, és villával 
kissé felverjük. Egy másik tá-
nyérba tesszük a lisztet, és 
belekeverjük a borsot. A zsemle-
morzsát szintén tányérba öntjük, 
és hozzákeverjük a szezám-
magot.

Az olajat serpenyőben felfor-
rósítjuk. A brokkolirózsákat 
lisztbe, tojásba, majd zsemle-
morzsába forgatjuk, és a forró 
olajban kisütjük. Utána papír-
törlőre szedjük, és frissen tálal-
juk.

- Jean, kóstolja meg ezt a ko-
nyakot! Mit talál benne fur-
csának?

- Azt, hogy megkínált vele 
uram!

* * *

Mórickával beszélget az anyu-
kája:

- Figyelj, Móricka, megvettem 
neked az iskolához a tan-
könyveket. Nagyon drágák vol-
tak, úgyhogy nagyon vigyázz 
rájuk!

Erre Móricka:
- Ígérem, anya, hozzájuk sem 

nyúlok!

* * *

Mosópor reklám:
- Nézze milyen ragyogóan 

fehér lett ez az ing!
- Szép, szép de nekem koc-

kásan jobban tetszett...
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