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FIGYELEM!

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!

Háziorvosok és 
gyermekorvosok, valamint 

a védőnők heti jelentése
szarvasi gyermekorvosok tájékoztatása szerint múlt szerda Aóta 3 esetben kértek tesztet, a mintavételeknek az 
eredménye még folyamatban van.

A védőnői szolgálatnak jelen pillanatban nincs tudomása újabb 
fertőzött csecsemőről Szarvason.

A szarvasi felnőtt háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy 
hét alatt 38 mintavételt kértek, melynek eredményeként 
pillanatnyilag 24 bizonyítottan Covid vírussal fertőzött személyről 
tudnak. 8 negatív eredmény is érkezett, több esetben viszont még 
nincs eredménye a mintavételnek.

4 főt kórházban ápolnak, abból egy szarvasi polgárnak súlyos az 
állapota, és 1 fő sajnos elhunyt az elmúlt egy hétben.

Az oltások folyamatosak, a mai napon pl. az egyik körzetben 9 
órakor már 30 főt oltottak be a napi feladatok ellátása mellett.

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

A háziorvosok nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy a védő-
oltás beadására (akár az első, akár a második) vigyék magukkal 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 Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal portáján eléri, vagy az internetről le tudja azt tölteni.

A háziorvosok tájékoztatója nem, vagy nem minden esetben 
tartalmazza azon eseteket, amikor a beteg értesíti és hívja ki a 
mentőszolgálatot.

Vigyázzunk magunkra és másokra!

Szarvas, 2021. május 5.
Krivik Viktor
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Boldog Névnapot!

Május 14-én Bonifác

Május 15-én Zsófia, Szonja

Május 16-án Mózes, Botond

Május 17-én Paszkál

Május 18-án Erik, Alexandra

Május 19-én Ivó, Milán

Május 20-án Bernát, Felícia

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Május 14-én

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

Május 15-én
Szirony Patika

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

Május 16-án
Szirony Patika

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

Május 17-től 20-ig
Szirony Patika

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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Családi híreit: születés, 
keresztelő, házasságkötés, 

haláleset, köszönetnyilvánítás, 
születésnapi köszöntések 
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E-mail: szvid@szarvasnet.hu

Aranykönyv
„Aki ismeri az embereket, az okos aki 

ismeri önmagát, az bölcs.”

„
- Lao-Ce -
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Tartaléklistán az Alkotmány 
utcai sportcsarnok

A Magyar Kézilabda Szövetség a közelmúltban elvégezte az újabb 
tornaterem/tornacsarnok felújítási programban meghirdetett nyílt 
pályázatára beérkezett pályázati dokumentációk feldolgozását. Ez 
alapján döntött arról, hogy Szarvas Város Önkormányzata pályá-
zatát az Alkotmány utcai sportcsarnok felújítására vonatkozóan a 
támogatási keretösszeg kimerülése okán tartaléklistára helyezi.

* * *

Karikó Katalin a HAKI-ban 
kezdett!

Szirony Pál nyugalmazott főiskolai tanár, városunk jeles sport-és 
kultusztörténésze a napokban örömteljes tényt közölt Babák Mihály 
polgármesterrel. Mint azt levelében rögzítette, nemzetünk 
büszkesége a pandémia egyik ellenszerének, vakcinájának 
felfedezője, Karikó Katalin kutatói pályáját 1976 nyarán kutatói 
feladatok gyakorlásával néhány hónap erejéig Szarvason a HAKI-
ban kezdte. A világhírű, szolnoki születésű, ám gyerekkora egészét 
Kisújszálláson töltő kutató erről a Magyar Tudományos Akadémia 
közgyűlésén kapott kitüntetése átvételekor beszélt május 
harmadikán. Nagy büszkeségünkre az emberiség egyik megmen-
tője Szarvashoz és az azidőtájt fénykorát élő Halászati Kutató 
Intézethez is kötődik.

* * *

Újabb csomagosztás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság újabb tartós 
élelmiszercsomagot osztott május 12-én Szarvason, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de intézményi ellátásban 
nem részesülő 0-3 éves korú gyermekek családjai részére. Ezúttal 24 
darab tartós élelmiszer cikkeket tartalmazó csomag került kiosz-
tásra. Minderről Gara Ágnes megyei igazgató tájékoztatta Babák 
Mihály polgármestert.

* * *

Lótartást észlelt

Május negyedikén egy szarvasi lakos lótartást észlelt egy-egy 
Tessedik, Arany János és Móricz Zsigmond utcai ingatlanon. Egyben 
segítséget kérte az ott lakók nevében.

* * *

Mezőőri támogatás

A Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
Békés Megyei Igazgatósága 2021. I. negyedévében 810 ezer forinttal 
támogatta a szarvasi mezőőri szolgálat működését.

* * *

Fácán utcai útfelújítás

A Fácán utca aszfaltburkolatának felújítása a Fűzfa-Kárász utcák 
közötti szakaszon május 30-ig valósul meg. 3 méter szélességben, 4 
centiméter vastagságú kiékeléssel, valamint egy 5 centiméter 
vastagságú melegen hengerelt AC11 jelű kopóréteg borítással és az 
aknafedlapok emelésével. Kivitelezője a Swietelsky Magyarország 
Kft. A bruttó vállalkozói díj 2 millió 600 ezer forint.

* * *
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Lótartás hatósági 
ellenőrzése

Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei április A9-22. között 34 ingatlanon tartottak hatósági 
ellenőrzést lótartás kapcsán.

A Bem József utcában két helyszínen volt 1-1 alkalommal 
ellenőrzés. Lóval nem találkoztak. A Bethlen Gábor utcában egy 
ingatlant érintett az ellenőrzés, ló ott sem tartózkodott. Szintén jó 
eredménnyel zárult a Bocskai utcán három helyszín egy-egy 
ellenőrzése, lovat nem találtak. Ugyanígy zárult a Budai Nagy Antal 
utcán egy ingatlan ellenőrzése.

A Damjanich utca két helyszíne közül egy esetben találtak egy 
lovat. Ott ismételt közigazgatási bírság kiszabása történt. Két Dózsa 
utcai ingatlan esetében volt egy-egy ellenőrzés. Lovat nem találtak.

A Hajnal utcában egy ingatlanon tartanak két lovat, a tartási 
feltételek adottak. Folyamatban van a trágya elszállítása. Két 
ellenőrzés történt egy Hunyadi utcai ingatlanon. Ez esetben 
megtörtént a bírósági végrehajtótól a végrehajtás folytatásának 
kérése, az állattartás megszüntetése érdekében. A folytatás a lovak 
lefoglalását, méntelepre szállítását jelenti.

Nem találtak lovat a Kazinczy utcai egy ellenőrzés alkalmával. 
Közigazgatási bírság kiszabása történt egy Köztársaság utcai 
ingatlan ellenőrzése során. A városnak azon a részén lehet lovat 
tartani, de a tulajdonos nem gondoskodott a trágya elszállításáról.

A Mátyás király utcában nem találkoztak lóval. A Móricz Zsigmond 
utcában egy tulajdonos lakóépületben tartja a lovát, ezért kötelezték 
az állattartás beszüntetésére. Szabályos körülmények között azon a 
részen a lótartás engedélyezett.

A Nap utcában két ingatlant ellenőriztek két-két alkalommal. 
Lovat nem találtak. A Somogyi Béla utcában közigazgatási bírság 
kiszabása történt, mivel a lótartás ott nem engedélyezett. Nem 
találtak lovat a Tessedik utcában, egy ingatlan ellenőrzése során.

Három ingatlant ellenőriztek egy-egy alkalommal a Tükör 
utcában, lovat nem találtak. Ugyanez történt a Vasút utcán három 
ingatlan, valamint a Wesselényi utcában egy ingatlan öt alkalommal 
történt ellenőrzése során.

Egy Zrínyi utcai ingatlanon két ellenőrzés történt. Ismételt 
közigazgatási bírságot szabtak ki, mivel ott nem engedélyezett a 
lótartás.

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, 
Békéssszentandrás

Általános karbantartó, Szarvas 
(4)

Autómosó, Szarvas

Baromfigondozó, Szarvas

Biztosítási asszisztens, Szarvas

Biztosítási értékesítési 
tanácsadó, Szarvas (2)

Bolti eladó, Békéssszentandrás

Bolti eladó, Kondoros

Boltvezető helyettes, Szarvas

Cukrász, Szarvas

Csomagológép-kezelő, 
Békéssszentandrás

Dohányárudai eladó, Szarvas 
(2)

Édesipari termékgyártó, 
Szarvas

Egyéb műszaki foglalkozású, 
Szarvas

Egyéb takarító és kisegítő, 
Szarvas (2)

Egyéb, máshova nem 
sorolható egyszerű 

szolgáltatási és szállítási 
foglalkozású, Szarvas

Egyszerű ipari foglalkozású, 
Szarvas

Egyszerű mezőgazdasági 
foglalkozású, Szarvas

Éjjeliőr, telepőr, Szarvas

Élelmezésszervező, Kondoros

Energetikus, Szarvas

Építőipari segédmunkás, 
Szarvas

Építőmérnök, Szarvas

Etetős traktoros, Szarvas

Fejő, Szarvas

Géplakatos, Szarvas

Gyorséttermi eladó, Szarvas

Hegesztő, lángvágó, Szarvas

Hentes és mészáros, Szarvas

Intézményi takarító és kisegítő, 
Békéssszentandrás

Keltető vezető helyettes, 
Szarvas

Kertépítő kertész, Szarvas

Kertészeti kisegítő 
(napszámos), 

Békéssszentandrás

Kertészeti kisegítő 
(napszámos), Szarvas

Kézi csomagoló, Szarvas

Kőműves, Szarvas (4)

Konyhai kisegítő, Szarvas (7)

Lakatos, Szarvas

Mosodás, Szarvas

Mosó-vasaló-tisztító, Szarvas

NC, CNC gépkezelő, Szarvas

Pék, cukrász, szakács, Szarvas

Pék, Szarvas

Pincér, Szarvas (4)

Pizzafutár, Szarvas (2)

Pultos, Békéssszentandrás

Pultos, Szarvas (2)

Rakodómunkás, Szarvas

Szakács, Szarvas (5)

Szarvasmarha-telepi gondozó, 
Szarvas

Szobalány, Szarvas

Takarmányos, Szarvas

Tehergépkocsi-vezető, 
kamionsofőr, Szarvas

Traktorvezető, Szarvas

Villamos gépek és készülékek 
műszerésze, javítója, Szarvas
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Az M44 gyorsforgalmi út 
újabb hírei

Tovább folytatódik az M44-es gyorsforgalmi út 
építése. A Lakitelek és Tiszakürt közötti szakasz már 
meghaladta a 72 százalékos készültséget.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a 
főpályán - egyes műtárgyak kivételével - már végig aszfaltréteg van. 
A tiszakürti külön szintű csomópontnál a 44-es számú főút 3,2 
kilométer hosszú korrekciós szakasza elkészült, a forgalom részére 
átadták. A Tisza-hídnál az alépítményi munkálatok elkészültek. A 
hullámtéri hidak előre gyártott vasbeton hídgerendáinak beemelése 
megtörtént, folynak a vasbeton pályalemez vasszerelési és 
betonozási munkái. A mederhidat tartó vasbeton pilonok 
elkészültek. A mederhíd acélszerkezetének gyártása elemenként ü-
zemben történik, majd a helyszínre szállítás után ideiglenes áll-
ványokon hegesztik össze őket, ezután a két partról szakaszosan 
tolják be őket a meder fölé. Húsz szerelési egység készül, melyek 
13,5-16 méter hosszúak. A mederben oldalanként egy-egy ideig-
lenes járom készült a hídszerkezet megtámasztásához. Az összes 
szerelési egység kiszállításra került. A mederhíd szerkezete a 
kétoldali tolási fázisok után november hónapban összekap-
csolódott, a hídszerkezet folyamatos. A szakaszon a Tisza-hídon 
kívül 6 kisebb műtárgy is épül.

A lakitelki mérnökségi telepnél az iroda és a műhelyépület építése 
befejeződött. A használatbavételi eljárás 2020. november 19-én 
megindult, a használatbavételi engedélyt tavaly december 21-én 
kiadták. A többi épület - sótároló, hidegraktár, elemes tároló - 
szerkezetileg kész, a befejező munkálatok folynak. A telepen belüli 
közművezetékek, térburkolatok, üzemanyagkút építési munkái az 
időjárás függvényében történnek. 

A Szentkirály és Lakitelek közötti szakasz esetében a kecskeméti 
visszakötés tekintetében a munka tervezéssel elindult. Az M44 
nyomvonalán fakivágás, bozótirtás, lőszermentesítés megtörtént. A 
töltésalapozás és töltésépítés megkezdődött, és az élőre kötéssel 
befejeződött két FGSZ nagynyomású földgázszállító vezeték 
kiváltása. A műtárgyak próbacölöpözése megtörtént. A készültség 
ezen a szakaszon 17 százalékos. 

A Kecskemét (5. sz. főút) és Szentkirály közötti szakasz esetében a 
tervek és az építési engedély rendelkezésre állnak. A kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzés előkészítés alatt, indítása 
várhatóan a második negyedévre várható. A projekt által összesen 
519 ingatlan érintett területszerzéssel. A területszerzési munkák 
elindultak. A régészet tekintetében az M5-Nagykőrös közötti 
szakaszon a régészeti próbafeltárás előkészítése folyamatban van. 

A Nagykőrös-Szentkirály szakaszon 32,2 kilométer hosszú, 22,50 
méter koronaszélességű, 2x2 forgalmi sávos, leállósáv nélküli autó-
út valósul meg, összesen 14 műtárggyal, mely csatlakozik az építés 
alatt lévő M44 autóút Szentkirály-Lakitelek szakaszához. 

A Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz még M8 gyorsforgalmi 
útként került megtervezésre, de a forgalomba helyezésre - 
egységesen a megépült szakaszokkal - már M44 gyorsforgalmi 
útként kerül sor. 

A fentiek szerint a megvalósítás az 5. sz. főúton létesítendő turbó 
típusú körforgalommal kezdődik, mely biztosítja a csatlakozást az 
M5 autópályával a Kecskemét-Észak autópálya csomóponton 
keresztül.
Forrás: A haladás útján, fotó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Elismerések
a Tűzoltóság Napján
ájus 4., a Tűzoltóság Napja alkalmából Dr. Pintér Sándor Mbelügyminiszter eredményes szolgálati tevékenysége 
elismeréséül Szent Flórián Érdemjelet adományozott 

Strobbel József András tűzoltó őrnagynak, a Szarvasi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság parancsnok-helyettesének.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Kiss 
András tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató a Katasztró-
favédelem állományában végzett kimagasló és áldozatos munkája 
elismeréseként funkcionális kategóriában a 2021. év tűzoltója címet  
Trabach János tűzoltó főhadnagynak, a Szarvasi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság műszaki biztonsági tisztjének adta át. 

Szolgálati feladatai hosszabb időn át történő eredményes 
elvégzésének elismeréseként soron kívül egy fizetési fokozattal 
előresorolás elismerésben részesítette Dula Péter János c. tűzoltó 
főtörzsőrmestert és Podani György c. tűzoltó főtörzsőrmestert, akik 
mindketten a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott 
tűzoltói.

Elismeréseikhez ezúton gratulálunk!
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KOMÉP munkák
április 27-től május 6-ig

Április 27-én útkezelésben aszfaltozás történt meleg aszfalttal a 
Kacsató előtti járdaburkolat és a Lónamajori út esetében. A Mótyói 
gát mellett szórt útalat javítás folyt lakosság által vásárolt anyagból. 
KRESZ-tábla bontás és csere volt a Bajcsy-lakótelepen. A 
kertészetben gally beszállítás történt a Brigád utcáról és gépi 
fűkaszálás a Szabadság úton. A Mittrovszky-kastélynál, a Fő téren, a 
Kossuth utcán kiemelt kétnyári ágyások gyomlálása folytatódott. 
Fertőtlenítették a közterületeket.

Április 28-án útkezelésben meleg aszfalttal aszfaltoztak a Hatház 
és Alkotmány utcán, befejeződött a Kacsató előtti járdaburkolat 
javítása. KRESZ-táblák karbantartása történt a Benka, Vasút és a 
Vajda Péter utcán. Javították a Kórház dűlő járdalapos járdáját. 
Játszóterek vonatkozásában ütéscsillapító talajt takarítottak. A 
kertészetben gép fűkaszálás folyt a Kacsatónál. Favágásra került sor 
az Erzsébet-ligetben és a Móricz Zsigmond utcában. Virágágyások 
gyomlálása folyt a város területén. Fertőtlenítették a közterületeket.

Április 29-én aszfaltozás történt meleg aszfalttal az Alkotmány és 
a Malom utcán és a lónamajori munkák folytatásaként. Folytatódott 
a Kórház dűlő járdalapos járdájának javítása. A játszótereken 
padjavítás volt a Fürdő előtt, illetve a Bethlen Gábor lakótelepről 
beszállították a játszószereket, padot javítottak. A kertészetben gépi 
fűkaszálás volt Magyarország közepénél és a Fenyő utcán. Favágás 
történt az Erzsébet-ligetben és a Móricz Zsigmond utcában. Kézi és 
gépi erővel öntözték a város területén lévő kétnyári ágyásokat. 
Fertőtlenítették a közterületeket.

Április 30-án útkezelésben a SZÁT irodaház mögötti parkoló 
tereprendezése történt, murva feltöltéssel. A kertészetben gépi 
fűkaszálás volt a Történelmi Emlékúton, a Plastolusnál és a Kossuth 
téri játszótéren. Gyomlálták a Vízi Színház rézsűjét, a Kossuth téri 
játszótér sarkát, illetve a Deák Ferenc-Mittrovszky-kastély sarkot. 
Fertőtlenítették a közterületeket.

Május 3-án melegaszfaltos kátyúzás történt a Malom utcán, a 
Móra utcán és a lónamajori úton. A Fácán utcán csapadékvíz elnyelő 
rácsok feltárása, aknatakarítás történt. A Székely Mihály téri 
játszótéren gyomlálás, ütéscsillapító körüli rotálás, játszóeszköz 
festése történt. A kertészetben gépi fűkaszálás volt az Állomás téren, 
a Székely Mihály téren, a Csabai úton. Vegyszeres növényvédelemre 
került sor a Mittrovszky-kastélynál. Favágás volt az Erzsébet-
ligetben. A Fő tér lenti és kiemelt virágágyásainak öntözése történt. 
Városszerte visszavágták az elvirágzott tulipán szárakat. Fertőt-
lenítették a közterületeket.

Május 4-én a kertészetben gépi fűkaszálás volt a Csabai úton és 
favágás az Erzsébet-ligetben. Gyomlálták a Dózsa-Szabadság sarok 
ágyását. Folytatódott városszerte az elvirágzott tulipánszárak 
visszavágása. Fertőtlenítették a közterületeket.

Május 5-én murvakővel történt útjavítás a Táncsics utcán lakosság 
által vásárolt anyagból. Melegaszfaltos kátyúzás volt a Móra utcán, a 
Bethlen Gábor utcán és a Mótyói gáton. A játszóterek közül a 
Kossuth téren elbontották a korhadt mozdonyt és a pullmann kocsit. 
A grundon rögzítették a térválasztó elemeket. A kertészetben gépi 
fűkaszálás történt a Lengyel-palotánál, a Pepi sétányon, a Petőfi 
utcán, a Vízi Színháznál és a Szabadság úton. Gallyaltak 
Ezüstszőlőben, a Somogyi utcán, valamint a Granárium udvarán. A 
fóliasátorban virágoszlopok és Canna növények ápolása történt.

Alakul a Szarvasi Vízi 
Színház programja
ialakulóban van a Szarvasi Vízi Színház ezévi prog-Kramjának egésze. A Cervinus Művészeti Fesztivál 
tervezetéről lapunk következő lapszámában 

olvashatnak.

Az már biztos, hogy a június 18.-i nyitásra a Nemzeti Színház 
érkezik Sarkadi-Fábri-Nádasy-Vincze: A körhinta című előadásával. 
Június 19-én szombaton a Karinthy Színház hozza a Maga lesz a 
férjem című vígjátékot. Június 20. a darab esőnapja. Június 21. hétfő 
még üres. 22-én kedden jön az Újcirkusz. 23-án a Békéscsabai Jókai 
játssza a Holló Jankót. 24-én csütörtökön jön Malek Andi Soulistic 
Gospel koncertje. Június 25-én a Szolnoki Szigligeti viszi színre a 
Kőműves Kelement. Másnap az egri Gárdonyi Géza Színház mutatja 
be Csiky Gergely klasszikusát, A nagymamát. Esőnapja június 27. 
vasárnap. Ez a Baross „La Mancha lovagja” vizsgaelőadása. Június 
28-án a Déryné Társulat játssza a Kék rókát. Egy újabb Baross 
vizsgaelőadás a Boszorkányüldözés Salemben érkezik június 29-én 
kedden. Június 30-án jön a Soproni Petőfi Színház a Hétszínvirággal.

Július 1-jén újra itt lesz a Győri Balett a Romance-Bolero-val. 
Július 2-án visszatér a József Attila Színház az Egy szoknya, egy 
nadrág vígjátékkal. Harmadikán jön a Kölcsönlakás a Játékszíntől. 
Negyedike még üres. Ötödike a József Attila esőnapja. Hatodikán 
újra a Baross jön a Hat évtized hősei című vizsgaelőadással. 
Hetedikén szerdán a Pesti Művész Színház bemutatja a Kis 
hableányt. Nyolcadika csütörtök még üres. Kilencedikén és 
tizedikén, péntek-szombaton újra és újra Monte Cristo grófja a 
Jókaitól. Július 11. vasárnap még üres. Ahogy a hétfő is. 
Tizennégytől huszonhétig: Cervinus Fesztivál. Július 28-án a Turay 
Színház hozza a Hófehérkét. Huszonkilenc még üres. 30. kérdőjeles 
még, ahogy 31-én a Puskás musical is. 

Augusztus 1-ről még nem tudunk semmit. Ami biztos, hogy 
augusztus 2. a Fővárosi Nagycirkusz próbanapja, mert 3-án jön a 
Dinasztiák című produkció. Negyedike ismét a Déryné játszónapja a 
János vitézzel. Ötödikén csütörtökön a Kárpátaljai Megyei Drámai 
Magyar Színház Egyfelvonásos komédiák címen érkezik. Hatodikán 
pénteken egy visszatérő kedvenc társulat, az immár Nemzeti 
Színházként játszó Kecskeméti Katona hozza a Társasjáték New 
Yorkban című darabot. Másnap hetedikén a hazai operettirodalom 
bombasikere jön a Jókaitól, Ábrahám Pál: Viktória című 
nagyoperettje. Augusztus 8-án újra a STOP Banda hasogatja a 
húrokat a Vízi Színházban. Kilencedikén újra a Déryné jön, ezúttal a 
Déryné ifiasszonnyal. Tizedikén egy Donizetti opera érkezik. A 
Zentai Kamaraszínház 11-én szerdán a Tündér Lalát játssza. 
Tizenkettedikén talán a Székesfehérvári Balett lép színpadra. 
Tizenharmadikán a Jókai hozza a Hotel Mimóza című bohózatát. 
Másnap Salgótarjánból a Zenthe Ferenc Színház társulata mutatja be 
Az ördögit. Augusztus 15-én Pavilon Retro Élőshow következik. 
Mögötte a hétfő még üres. 17-én ismét tapsolhatunk Rákász 
Gergelynek. Másnap a Veszprémi Petőfi játssza a Kukamesét. 19-én 
a Turay is belecsap a nagyérdemű fieszta hangulatába a Térden állva 
jövök hozzád című darabjával. Ez utóbbi esőnapja augusztus 25. 
Szent István Napról még nem tudunk semmit. 21-én hétfőn újra a 
Jókai játszik. A Sweet Charity-vel jönnek. 22. vasárnap pedig a 
Díjátadó gálaműsoré.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Még nincsenek előzetes tervek

Dr. Melis János címzetes főjegyző egy, a szarvasi fürdőberuházás 
előzetes tervének kiadására vonatkozó helyi kérelmet elutasított. A 
fürdőfejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazta: „A beruházásnak 
még nincsenek előzetes tervei. A tanulmányterv és a megva-
lósíthatósági tanulmány elkészítése most van folyamatban, azokat 
elkészültük után elektronikus formában a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tesszük. A Lukácsi László főépítész úr által 

bemutatott rajz, amelyen bármilyen elkötelezettség vállalása nélkül 
szerepelt néhány, a szabadtéri fürdőknél általában szokásos elem, 
kizárólag illusztráció-jelleggel volt hivatott megmutatni a szakmai 
fórum résztvevőinek, hogy egy szabadtéri fürdő az adott szarvasi 
környezetbe hogyan illeszkedhetne be. Éppen ezért ennek az 
illusztrációnak bármilyen szintű tervként történő bemutatása a 
közvélemény számára megtévesztő lehet és fölösleges vitákat 
generálhat, hiszen az említett rajz és a majdani tervek – már csak 
építészeti szakmai szempontok miatt is – feltehetően teljesen eltérnek 
majd egymástól.” 
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Őrizetben egy terjesztő

Szarvason elfogtak a rendőrök egy kábítószer-keres-
kedelem bűntett elkövetésével gyanúsítható férfit, 
aki közvetlenül a rendőri intézkedés előtt szolgált ki 

két fogyasztót.
Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésével gyanú-

sítható férfit fogtak el a Szarvasi Rendőrkapitányság és a 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei 2021. május 
7-én Szarvason. A 47 éves H. Attila a nyomozás adatai 
szerint az elmúlt hónapokban többeknek adott el tiltott 
bódító hatású anyagokat. Közvetlenül az elfogása előtt is 
fogadott a házában két férfit. Egyiküknek alufóliába 
grammonként csomagolva tizenegy adag, a gyanú szerint 
kábítószert tartalmazó növényi törmeléket adott át. 
Ugyanez a férfi három nappal korábban is járt nála, akkor 
három adagot vásárolt az anyagból. A másik fogyasztó 
rendszeresen, általában hetente marihuánáért járt hozzá, 
közvetlenül a rendőri intézkedés előtt is ott volt.  Egy 
harmadik férfi pedig 2021 áprilisban és májusban 
többször vásárolt tőle növényi törmeléket. A rendőrök H. 
Attilát őrizetbe vették és pénzt, mobiltelefont, illetve 
kábítószer gyanúját keltő anyagokat foglaltak le tőle. Azt 
még vizsgálják, hogy hány emberrel állhatott kap-
csolatban, honnan szerezte be és kiknek adta tovább a 
bódító hatású szereket. A tőle vásárló fogyasztókat is 
előállították, ellenük kábítószer birtoklása bűncse-
lekmény gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Körözték

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei 2021. május 5-én 15 óra 45 
perc körül elfogtak Gyomaendrődön egy békési férfit, aki ellen a 
Gyulai Törvényszék adott ki körözést. A 26 éves férfit rendőrök 
Gyulára, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték.

* * *

Egy baleset, két sérült

Könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetnél helyszíneltek a 
rendőrök Gyomaendrődön.

Gyomaendrődön, a Hősök útján 2021. május 6-án 9 óra 30 perc 
körül összeütközött két személyautó. Az ütközés után az egyik 
személygépkocsi egy parkoló autónak csapódott. A mentők két nőt 
könnyű sérüléssel vittek kórházba. A baleset okát és körülményeit a 
Szarvasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

* * *

Kamion ütközött a 44-esen

Május 4-én délelőtt egy szerszámgépeket szállító kamion ütközött 
egy személygépkocsinak a 44-es számú főúton, Kunszent-
mártonnál.

Az esethez a település hivatásos tűzoltóit riasztották, akik a 
személyautót áramtalanították, majd drótkötéllel levontatták az 
úttestről.

* * *

Tűz ütött ki
egy szarvasi családi házban

Egy családi ház egyik szobája égett Szarvason, a Zrínyi Miklós 
utcában május 4-én kedden a délelőtti órákban. Az esethez a város 
hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három vízsugárral eltoltották a 
lángokat. Az egységek egy gázpalackot és egy kutyát kihoztak az 
épületből.

* * *

Baleset Nagyszénáson

Nagyszénáson, a Damjanich János utca és a Bánki Donát utca 
kereszteződésében 2021. május 4-én 19 óra körül egy motor-
kerékpárral közlekedő férfi elesett és nyolc napon túl gyógyuló 
sérülést szenvedett. A baleset okát és körülményeit az Orosházi 
Rendőrkapitányság vizsgálja.
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Digitalizációval a 
fenntarthatóságért

enti címmel rendez országos online konferenciát F2021. május 27-én 13 órakor az INFOTÉR Egyesület.

A koronavírus megváltoztatta a munkavégzés módját, megnőtt a 
home office-ban dolgozó munkavállalók száma. Ma már eljutottunk 
odáig, hogy sok vállalat a járvány lecsengése után is megtartja az 
otthoni munkavégzés lehetőségét.

A Modern Vállalkozások Programja – Digitalizációval a 
fenntarthatóságért online eseményén, május 27-én 13 órától az 
állami szereplők beszélnek majd arról, hogy a digitális és zöld 
átállás új, kiemelt fejlesztési célként szerepel az EU-ban és 
Magyarországon is. Kiderül, hogy kapcsolódik ezekhez az elvekhez 
a Modern Vállalkozások Programja, majd fókuszba kerül néhány jó 
példa a pénzügyek, a nagyvállalati digitalizáció és a „zöldítés” 
összefüggésében. Ezen felül a kis- és középvállalkozások konkrét 
tanácsokat is kaphatnak a környezettudatos digitális megoldások 
bevezetésére. A délután második részében a szakértők egy 
kerekasztal-beszélgetésben válaszolják meg a téma nyitott 
kérdéseit.

A Modern Vállalkozások Programja kizárólag olyan vállalkozások 
számára nyújthatja szolgáltatásait, amelyek rendelkeznek a Közép-
Magyarországi régión kívüli székhellyel, telephellyel vagy 
fiókteleppel, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.

Amennyiben a vállalkozás székhelye a Közép-Magyarországi 
régióban található, de rendelkezik attól eltérő régióban 
fiókteleppel, kérjük adja meg azt a regisztrációs űrlapon.

A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletes 
program és regisztráció az INFOTÉR Egyesület weboldalán.

Babák Mihály polgármester 
tájékoztatása napelemek ügyében

Tárgy: tájékoztatás
Szesztay Attila

Tisztelt Uram! 

zarvas Város Polgármesteréhez a Szarvas, külterület S0227/26-28 hrsz. alatti ingatlanokra tervezett napelem-
park létesítése kapcsán kért nyilatkozattal kapcsolatban 

az alábbiakról tájékoztatom: 
A Szarvas, külterület 0227/26-28 hrsz-ú terület MA-1 jelű 

általános mezőgazdasági terület. 
A hivatkozott ingatlan településrendezés szempontjából 

mező-gazdasági művelés alatt álló terület. A területrendezési 
szempontokat figyelembe véve Szarvas Város Önkormányzata 
középtávú fejlesztési céljai között nem szerepel a területrész 
fejlesztési területté történő átminősítése. 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/vagyonkezelője vállalja 
a településrendezési dokumentumok módosításához szükséges 
iratok összeállítását, illetve annak költségeit, úgy Szarvas Város 
Képviselő-testületének elvi támogatása szükséges az ingatlan 
által határolt területrész megújuló energia beruházás miatt 
fejlesztési területté történő átminősítéséhez. 

A támogató képviselő-testületi döntést követően kérelmező 
elindíthatja a tervezési folyamatot, ezzel a HÉSZ módosítására 
irányuló eljárást, melyet az Önkormányzat folytat le. Erre 
vonatkozóan háromoldalú (Fejlesztő, településtervezői jogo-
sultsággal rendelkező személy és az Önkormányzat) meg-
állapodás kötésére ke-rül sor a feladatok és a költségek pontos 
meghatározása végett. 

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását. 

Szarvas, 2021. május 4.   Tisztelettel: Babák Mihály polgármester
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Közterületfelügyeleti 
intézkedések
április 19-től 30-ig

Blaskó Péter közterületfelügyelő a Bajcsy-Zsilinszky utcán 

elszállíttatott a KOMÉP telephelyére egy közterületen szabálytalanul 

tárolt gépjárművet, mivel felszólításának a tulajdonos nem tett 

eleget. Közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett egy 

személlyel szemben, aki a Benka-Liliom sarki szelektív hul-

ladékgyűjtő mellett 1 db műszertalpat helyezett el illegálisan. Mun-

káját térfigyelő kamera segítette. A Vasútállomás előtti gyűjtő-

edénybe egy személy helyezett el illegálisan két műanyag zsákot. A 

térfigyelő kamera segítségével közigazgatási eljárás indult ellene. 

Szarvas város területén tizenkét alkalommal tett a maszkviselésre 

vonatkozó szóbeli figyelmeztetést. A Damjanich utcán gondozatlan 

zöldterület miatt tett írásbeli felszólítást. A Liliom utcában 

szabálytalanul tárolt hulladék miatt kezdeményezett hatósági köz-

igazgatási eljárását. A Bartók Béla utcán szintén hatósági köz-

igazgatási eljárást kezdeményezett szabálytalanul tárolt hulladék 

miatt. Ugyanezen utcában gondozatlan zöldterület miatt tett 

felszólítást, az ingatlan tulajdonosan annak eleget tett.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Brigád utcán végzett 

közterülethasználati engedély visszaellenőrzést. Az ingatlan 

tulajdonosok eleget tettek a használati engedélyben foglaltaknak. 

Napi rendszerességgel ellenőrizte a Kacsató, szabadstrand, Ciprus 

partszakasz és a Történelmi Országközép területén a tiltott hor-

gászatot. Az adott helyeken nem talált rendellenességet. A Bethlen 

Gábor utcán felszólítást tett gondozatlan zöldterület miatt. A Budai 

Nagy Antal utcán az ingatlan tulajdonosai eleget tettek fel-

szólításának a gondozatlan zöldterületre vonatkozóan. Szintén 

felszólításokat tett gondozatlan zöldterület miatt a Jókai, Pántlika, 

Markovitz, Somogyi, Szécheniy és Zrínyi utcákon. A piacon és a vá-

ros területén huszonkét alkalommal tett felszólítást maszkviselésre.

Vajgely Zoltán mezőőr Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, 

Nyúlzug, Szivornyasor, Kenderföldek területén tizenegy alka-

lommal ellenőrzött és szóbeli felszólítást tett közterületi fűnyírásra. 

Két esetben tett szóbeli felszólítást Kenderföldek és Nyúlzug 

területén póráz nélküli kutyasétáltatás miatt. Visszaellenőrizte 

Kenderfölek, Nyúlzug, Halásztelek útjait és rendben találta azokat. 

Szarvas területén 26 esetben tett felszólítást maszkviselésre.

Janecskó János mezőőr kutyabefogás során intézkedett három 

ellenőrzése során a Tanya III., Tanya V. és belterület vonatko-

zásában. Az ebek elszállítása a gyepmesteri telepre megtörtént. Egy 

alkalommal intézkedett a Tanya III.-ban illegális legeltetés kapcsán. 

Szintén illegális legeltetés miatt a Tanya II.-ben tett szóbeli 

figyelmeztetést. Szarvas területén három esetben figyelmeztetett 

maszkviselésre.

Mihály Mariann 
elképzelése a 

fürdőfejlesztésről

Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő

fejlesztés kapcsán szakmailag nagyon fontosnak tartom, Ahogy valamilyen városunkhoz szorosan kapcsolódó, 

tematikus irány legyen meghatározva a fürdőépület, a belső 

környezet és a fürdő élményelemeinek tervezésekor.
Az egyediség különösen fontos, hiszen 50-100 km-en belül 

jelentős konkurenciával kell számolnunk: Gyula, Cserkeszőlő, 

Gyopárosfürdő, Gyomaendrőd, Szentes, Csongrád és távolabb 

Mórahalom, Makó.
Ilyen meghatározó irány lehet például Hunor és Magor története, 

akik új, letelepedésre alkalmas területre vezettek vadászatuk 

közben egy szarvast.
A „Csodaszarvas” legendájának, az építészeti megoldásokban 

történtő ábrázolása egy erős és meghatározott irányt adhatna a 

fürdő megjelenésének, hangulatának, koncepciójának. A térségi 

szinten páratlan és specifikus tematika pedig jól meghatározná az 

új, fizetőképes célközönséget. Olyan (nem átlagos igényű) 

vendégkörre alapozhatnánk, aki az egyszerű strandoláson kívül 

valami többet, mélyebbet, emlékezeteset keres és ezt megta-

pasztalva, visszatérő vendég lehet. A „mi fürdőnket” meghatároz-

hatnánk egy csendes fürdőnek, egy relax, vagy akár meditatív 

helynek, ami városunk jellegéhez is jól passzolna. Mindezt az 

építészeti elemek és a belső tér, vagyis a fürdő kertjének/parkjának 

tudatos megtervezésével érhetjük el. Csodálatos természeti 

környezetünk hangulata ezen a területen is megjelenhetne.
A „Csodaszarvas” szobor formájában történő ábrázolása, egyéb-

iránt városunk egy autentikus, vízparti területén is meg fog jelenni.
A legenda elemeinek több területen történtő megmutatkozása, 

egy átfogó élményt adna a turistának, ezen gondolat mentén 

haladva a koncepció akár bővíthető is lenne a jövőben, más 

turisztikai termékekre kiterjesztve.
Mihály Mariann ügyvezető

Szarvasi Turisztikai Kft.

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Luther utcai aszfaltburkolat

Szintén a Swietelsky Magyarország Kft. a kivitelezője a Luther utca 
Kossuth-Vasút utca közötti szakasz aszfaltburkolatának. Határidő 
május 20. Itt ezen a szakaszon a meglévő útalap profilozása, 
útcsatlakozásoknál burkolat marása, kiékelés 5 centiméter vastag 
kőzúzalékkal, AC11 jelű kopóréteg borítású melegen hengerelt 
aszfalttal, 5 centiméter vastagságban, 3 méter szélességben történik. 
Valamint az aknafedlapok kiemelése is.
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A résztvevők 2021.04.15-én, 
helyszíni bejárást tartottak az 
Üdülő sétányon, az Önkor-
mányzati üdülőtől a Remus ven-
dégházig húzódó nyárfasornál, 
annak érdekében, hogy a nyár-
fasorral kapcsolatos kérdések-
ben közös megoldás születhes-
sen. A helyszíni bejárás során a 
résztvevők megszemlélték a fa-
sor fáit, a helyszínrajz alapján, 
megtekintették a Kacsa tó, és 
környezetének fejlesztési el-
képzeléseit, valamint tájékoz-
tatást kaptak arról, hogy a tó 
környezetében az önkor-
mányzat újabb ingatlan tulaj-
donosa lett. Az önkormányzati 
üdülő és a szabadstrand közötti 
telek, és az azon lévő építmé-
nyek tulajdonjogát szerezte 
meg az önkormányzat. A bejá-
rás során a résztvevők az alábbi 
megállapításokat tették: 

A fasorban található jegenye-
nyarak megközelítőleg 30 éve-
sek. A nemesnyár fajták vágás-
érettségi kora közjóléti rendel-
tetésű erdők esetében termő-
helytől függően 20-40 év, vagyis 
ebben a korban elindul egy 
lassú leromlási folyamat. A le-
romlás csúcsszáradással kezdő-
dik, ami egy forgalmas járdasza-
kasz mellett fokozott balesetve-
széllyel jár. A csúcsszáradás 
gallyalással nem állítható meg, 
ellenkezőleg, a száraz ágak le-
vágása esetén a vágási sebeken 
keresztül a fa korhadása fel-
gyorsul. Ez a folyamat lassan, de 
az évek előre haladtával bekö-
vetkezik. A balesetveszély el-
hárítása érdekében, már 2020. 
november 1-jén 6 db csúcs-
száradt fát vágott ki a Szarvasi 
KOMÉP Városgazdálkodási 
NKft. A megmaradt 41 db nyárfa 
jelenleg nem mutatja a száradás 
jeleit, így azok jelen pillanatban, 
ebből a szempontból nem jelen-

tenek a szokványosnál nagyobb 
kockázatot. Jelenleg a fasor ke-
zelésének elsődleges szem-
pontja a balesetveszély elhárí-
tása, ezért kiemelt fontossággal 
bír a meglévő fák folyamatos 
felülvizsgálata, a csúcsszáradt 
egyedek eltávolítása. Ezt a 
feladatot a KOMÉP NKft jelen-
leg is ellátja. 

A kivágott fák pótlásának a 
lehetőségét vizsgálva arra a 
konszenzusra jutottunk, hogy a 
meglévő fasor elválasztja a 
Szabadstrandot a Kacsató terü-
letétől. A már meglévő ingat-
lanok, a Kacsató melletti terü-
leten, a szabadstrandon, illetve 
az új ingatlan területén lévő fák 
közé beékelődik a nyárfasor. 
Ezért a fasor kivágása indokolt 
lehet, nem csak annak elörege-
dése, romló egészségi állapota, 
hanem a terület hasznosítási 
célja miatt is. A kivágott fák 
helyére laza, árnyékot adó 
facsoportok ültetését javasol-
juk, annak érdekében, hogy a 
Kacsató családbarát centrummá 
történő fejlesztése projekt kere-
tében megvalósuló fejlesztés, a 
szabadstrand és a megvásárolt 
ingatlan látképileg egy egységet 
alkosson. Érdemes összenyitni 
a rendezvényhelyszínt a parti 
területtel, így egy nagy, össze-
függő, ligetes terület kialakí-
tására nyílik lehetőség. A fasor 
kiváltása fokozatosan történ-
hetne meg oly módon, hogy a 
zöldfelület minél kisebb mér-
tékben sérüljön. Erre egyik 
megoldás az lehet, hogy első 
ütemben a fasor önkormányzati 
üdülő felőli végén, a szabad-
strand közepéig, terjedő szaka-
szon kerülnének kivágásra a 
meglévő nyárfák. A kivágott fák 
helyébe ligetes facsoportok ül-
tetésével egy kellemes, ligetes 
pihenő tér alakítható ki. A fasor 

Bejárás volt az Üdülő sétány nyárfasoránál

Még április közepén volt bejárás az Üdülő sétány 
nyárfasoránál. Molnár Etele alpolgármester, 
Csanádi László önkormányzati képviselő, Karsai 

Béla településüzemeltetési igazgató, Klimaj Attila útügyi 
referens, Mihály Mariann, a Szarvasi Turisztikai Kft. ügy-
vezető igazgatója, Parczen Benedek, a KOMÉP Kft. ker-
tészeti szakirányítója, Tóth Sándor beruházási ügyintéző 
és dr. Váradi Lászlóné, a Szarvasi Város- és Környezetvédő 
Egyesület elnökének részvételével. A tárgyszerű és hiteles 
tájékoztatás érdekében idézzük a bejárás alkalmával 
készült feljegyzést, annak megállapításait.

szabadstrandtól Rémus vendég-
házig tartó részén, az elöre-
gedés ütemében kerülnének 
kivágásra, ligetszerűen pótlásra 
a fák. 

A helyszíni bejárás során fel-
merült a meglévő fasor megtar-
tása, felújítása a meglévő fák 
közé fiatalabb fák ültetésével. 
Ebben az esetben az elhaló 
fákat folyamatosan kellen ki-
vágni, tuskózni, a fasor látké-
pileg megmaradna. A közé ül-
tetés során a jelenlegi fasor 
besűrűsödne, az elhaló fákat 
nehéz lesz az újak sérülése nél-
kül kitermelni. A talaj feletti ré-
szek kosaras autóval lesznek 
eltávolíthatóak, de a tuskózás 
még nehezebben valósítható 
meg a fiatalabb fák gyökérze-

tének sérülése nélkül. A Ka-
csató családbarát centrummá 
történő fejlesztése projekt a tó 
és a vízpart egységes hasznosí-
tását célozza meg, így a fentebb 
említett látképi szétválasztás 
véleményünk szerint nem illik 
bele a koncepcióba, nem segíti 
a rendezvénypavilon érvénye-
sülését. Ezért a jelenlévők el-
vetették a fasor közé ültetéssel 
történő felújítását. 

A résztvevők egyetértettek 
abban, az új ingatlan megvá-
sárlása, a Kacsató projekt vonat-
kozásában is új helyzetet terem-
tett. A meglévő fasor megtar-
tására vagy kiváltására vonatko-
zóan csak az új ingatlan haszno-
sítási célja ismeretében lehet 
megalapozott döntést hozni.

Csasztvan András a 
nyitásról

sasztvan András, a Cervinus Teátrum igazgatója Cmég a május elsejei terasznyitás előtt tájékoztatta 
Babák Mihály polgármestert a Cervinus Teátrum 

Művészeti Nonprofit Kft. nyitási terveiről. Tájékoz-
tatójában tételesen az alábbi – azóta már részben meg-
valósult – részletek szerepeltek:

„A közösségi színteret, szaktantermeket május 3-án, hétfőn 
nyitjuk meg. Technikailag, szakmailag minden elő van készíve 
az infópulttól a szaktantermeken át, az egyes közösségek 
vezetőivel való egyeztetésig.

Jegyértékesítés: egyrészt online módon a jegy.hu-n keresztül 
elérhető, személyes jegyvásárlás pedig május 3-án, hétfőn 9 
órától megnyitásra kerülő infópultban lehetséges.

A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola csoportos 
képzései – tánc, dráma, képzőművészet – leghamarabb 2021. 
május 10-én indulhatnak az iskolára vonatkozó központi 
rendelet értelmében.

A Szarvasi Mozi indítását 2021. május 13-án, csütörtökre 
tervezzük, erre az időpontra kaptunk biztos ígéretet a 
filmforgalmazóktól a filmellátásra.

A színházunk a „Dögölj meg drágám” c. színházi produkció 
tv-film felvételét tervezte be és valósítja meg május 1-14-ig. 
Ebből adódóan május második felére tervezünk színházi, 
kamaraszínházi és felolvasószínházi produkciókat.

Jelenleg is folynak a pályázatírások, elszámolások, a volt 
MHSZ kiürítése, a nagytermi székek karbantartása, javítása és a 
Vízi Színház nyári nyitásának előkészítése.

Meghirdettük a nyári gyermek szaktáborokat, valamint 
szervezés alatt van a Zenepavilon 60 napos nyári program-
sorozata, ötvözve a Komrány támogatásával meghirdetett 
TérZene programmal. A nyári Cervinus Művészeti Fesztivál 
kéthetes programjaival pedig napra lebontva készen vagyunk.”
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Védelmi intézkedések 
fokozatos feloldása

A nyitás előtt napokban Babák Mihály polgármester 
levélben intézkedett Roszik Zoltán igazgató 
(Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi 

Könyvtár), Csasztvan András igazgató (Cervinus Teát-
rum), Gémes Tibor igazgató (Szarvasi Gyógy-Termál Kft.) 
és Pákozdi János igazgató (KOMÉP Városgazdálkodási 
Kft.) irányában. Intézkedésében idézte a Magyar Köz-
lönyben megjelent 194/2021 (IV. 26.) számú Kormány-
rendelet lényegét.

A Cervinus Teátrum és a Múzeum, Városi Könyvtár látogatására 
ugyanazon szabályok vonatkoznak.

Az uszodát és a sportlétesítményeket a sporttörvény szerint 
versenyszerűen sportoló 18. életévét be nem töltött személy és az őt 
felkészítő sportszakember edzésen vagy sportrendezvényen való 
részvétel céljából, illetve minden koronavírus ellen védett személy 
látogathatja.

Este 11 óráig tartó sportrendezvényeken részt vehetnek a 
koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő 
kiskorú nézők.

A megnyíló helyszíneken a koronavírus ellen védett személyek és 
a felügyeletük alatt lévő kiskorúak maszk viselésére nem kötelesek, 
de a maszkahasználat nem tiltható, ha erre személyes igény van.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány 
bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a 
helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata, aki 
köteles megtagadni a belépését annak, aki a koronavírus elleni 
védettségét vagy az életkorát nem igazolja. Belépéskor továbbá 

Pályázati felhívás
zarvas Város Önkormányzatának Képviselő-tes-Stülete a civil szervezetek támogatására az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésében 2.000.000,-Ft 

pályázati összeget hagyott jóvá.
Pályázhatnak mindazok a szarvasi székhelyű civil 

szervezetek, amelyek bírósági nyilvántartásba vételüket 
igazolni tudják.

Nem részesülhetnek ezen támogatásban az alapít-
ványok, valamint azon szervezetek, akik az ifjúsági és 
sportkeretből támogatást kaptak.

Pályázati célok:
- karitatív tevékenység,
- szociális munka,
- kulturális, közművelődési programok szervezése,
- polgári (lakossági) közösségek szervezése, fenntartása, 

működtetése,
- szabadidő programok szervezése,
- környezetvédelmi tevékenység

A pályázat beadása
00A pályázat beküldhető: 2021. június 10-én 16  óráig

A pályázatot zárt borítékban a mellékelt adatlapot kitöltve 
egy példányban a Szarvasi Polgármesteri Hivatalba (Szarvas, 
Szabadság út 36.) kell eljuttatni. 

Az adatlap letölthető Szarvas Város honlapjáról 
(www.szarvas.hu), vagy a Polgármesteri Hivatal portáján 
kérhető.

A pályázati lehetőség 2021. évben egyszeri.

A pályázaton igényelhető támogatás
A kért támogatás összege a 60.000.-Ft-ot nem haladhatja 

meg.
A támogatás felhasználható dologi és egyéb kiadások 

finanszírozására (működtetési költségek, bérleti díj, kis értékű 
tárgyi eszközvásárlás, stb.)

A támogatás mértékéről a Képviselő-testület dönt.

A pályázathoz kérjük mellékelni a nyilvántartásba vételt 
igazoló hivatalos dokumentum másolatát.

Az elszámolás határideje: 2021. december 31.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Polgármesteri 

Hivatal Titkársága ad.

Szarvas Város Polgármestere

ellenőrizni szükséges a versenyszerűen sportoló 18. életévét be 
nem töltött személy életkorát és versenyszerű sportoló minőségét, 
valamint az őt felkészítő sportszakember e minőségét, igazolás 
hiányában a belépésüket meg kell tagadni.

Az uszodában és a sportrendezvényen foglalkoztatott személy 
(ide nem értve a versenyzőket és az őket felkészítő sportszak-
embereket) részére a maszkhasználatot az üzemeltető határozza 
meg olyan módon, hogy ha a munkavállaló védettségét nem 
igazolja, az uszoda területén munkavégzés közben maszkot kell 
viselnie. A védettséget igazoló munkavállalónak sem tiltható meg a 
maszk használata, ha erre személyes igénye van.

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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Tisztítsuk meg az Ótemetőt

Egyházközségünk sikeresen pályázott a „Tisztítsuk 
meg az Országot” projektre, melyet a  Innovációs és 
Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú 

Nonprofit Kft. hirdetett meg.

A projekt segítségével elkezdődött az Evangélikus Ótemető 
területén illegálisan lerakott és felhalmozódott hulladék elszállítása.

A projekt célja a természet megóvása, az egészség megőrzése, 
tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az 
illegális hulladéklerakók által okozott talaj-, levegő-, vízterhelés 
megszüntetése, tájsebek csökkentése.

A pályázat keretén belül 250m3 jogellenesen elhelyezett hulladék 
elszállítását valósítjuk meg.

A terület hulladékmentesítéséhez a Szarvasi KOMÉP Nonprofit 
Kft. szolgáltatását vesszük igénybe. A területen lévő elhagyott 
hulladék elszállításához konténerek szükségesek melyeket az 
ártalmatlanító helyre szállítanak.

A hulladék elszállításához közel 1hónapra lesz szükség.
#tisztitsukmegazorszagot
#tmop
#innovaciosestechnologiaiminiszterium

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

Levélváltás a kerékpárút 
építésére vonatkozó 
kártérítési igényről
napokban az Arborétum utcai üdülősor egyik tulaj-Adonosa kártérítési igénybejelentést tett a kerék-
párút építésére vonatkozóan. Alábbiakban a szemé-

lyiségi jogok tiszteletben tartása mellett idézzük a levél 
érdemi részét, valamint Babák Mihály polgármester és dr. 
Melis János címzetes főjegyző válaszlevelének egészét.

„Az ingatlan közvetlenül az érintett útszakasz mellett fekszik kb. 
110 méter hosszan és kb. 2-3 méterrel alacsonyabb talajszinttel, 
mint az úttest. Eddig az üdülőnket elválasztó kerítést az úttesttől 
közel 10 méter széles természetes vadkerítés is védte és takarta a 
forgalom elől, a beláthatóság elől valamint, zaj és fényszeny-
nyezettség tekintetében. 

Szomorúan konstatáltuk, hogy a kivitelezések megkezdése előtt 
minket senki semmilyen formában nem keresett meg és nem 
kérdeztek meg, nem egyeztettek velünk, egyszer csak eltűnt a 
természetes védelmi közeg és felfestésre került a későbbi kerékpárút 
nyomvonala. 

Ennek következtében, valamint annak hogy az úttest méterekkel 
magasabban fekszik mint az ingatlanunk talajszintje, az üdülő 
teljes 110 méteres hosszán beláthatóvá és védtelenné vált. Az úttesten 
gépjárművel közlekedők és a későbbi kerékpár utat használók a 
nyaraló teljes hosszában teljes mértékben belátnak az ingat-
lanunkra, privát szféránk és biztonságérzetünk 100%-ban meg-
szűnt ezzel létezni, teljesen kiszolgáltatottá és nyitottá váltunk. A 
jelenlegi, de a beruházást követően esetlegesen megnövekvő 
kerékpáros és autós forgalommal járó fény és zajszennyezettség 
pedig pihenésünket és nyugalmunkat is 100%-osan korlátozza 
ezután. 

A tervezett kerékpárút teljes hosszán ez egyedül minket és a mi 
ingatlanunkat érinti hátrányosan azzal, hogy az üdülő eladási 
értékének jelentős csökkenésével, személyi és vagyontárgyi ingó-
ságaink biztonságának, nyugalmunk és privát szféránk minő-
ségének romlásával és megszűnésével jár. 

Ezúton szeretnénk kártérítési igényünket benyújtani és tisztelettel 
megkérni a szarvasi és a békésszentandrási Önkormányzatokat és 
illetékes vezetőiket, hogy a fent leírtakra hivatkozva a pályázati 
összeg keretén belül, biztosítsanak nekünk anyagi fedezetet egy 
olyan új zajszűrő és biztonságos kerítés teljeskörű telepítésére 
vonatkozóan, mely visszaállítja a nyugalmat, biztonságot és privát 
szférát a telek teljes hosszában.

Mindezek mellett kérvényeznénk, hogy amennyiben tervben van 
esetleges pihenőhelyek kialakítása, azt NE az ingatlanunk mentén, 
az üdülőövezet közelében legyenek szívesek telepíteni és kialakítani. 

Bízunk abban, hogy a fenti igény mihamarabb elfogadásra kerül 
és akár már a nyár beköszönte előtt kivitelezésre kerülhet a kerítés, 
hogy családunk és annak legújabb tagja, a fél éves kislányom is 
háborítatlanul, nyugalomban, biztonságban tudja élvezni élete első 
nyarát a családja körében végre, ha már a vírushelyzet miatt a 
közvetlen rokonokat alig láthatta mióta megszületett is alig ismeri 
emiatt meg őket.”

* * *

„A Szarvas Város Önkormányzata és Békésszentandrás Nagy-
község Önkormányzata által közösen, konzorcium keretében 
megvalósuló kerékpárút (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013, a 
konzorcium vezetője Szarvas Város Önkormányzata) létesítésével 
kapcsolatban az Ön által vélelmezett sérelemmel összefüggésben a 
konzorcium tagjai eltérő álláspontot képviselnek. 

Amennyiben megjelölt igényét a továbbiakban is érvényesíteni 
kívánja, úgy azt az illetékes bírósághoz benyújtott keresettel teheti 
meg.”
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KOS (III.21. – IV.20.)

Az előtted álló napokban jöhet az éle-
tedbe valaki, aki alaposan felkavarhatja 
mindennapjaidat. Elmondhatja neked, hogy 
nagyon vonzónak tart téged, s bizony szí-
vesen osztaná meg veled a szabad idejét is 
társként, vagy akár barátként. Ha ez szá-
modra kínos lenne, akkor is született dip-
lomatikus éned könnyen megoldja a hely-
zetet, s talán azért még barátság is lehet 
ebből az ismeretségből.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Elmondható, hogy rendszerint tisztában 

vagy azzal, hogy egy adott feladathoz 
mennyi energiát, munkát s időt kell befek-
tetned ahhoz, hogy megérje elvégezned, s 
még profitálj is belőle. Ezen a héten mégis 
előfordulhat, hogy bizonytalan vagy abban, 
hogy egy-egy lehetőségbe belevágj-e. 
Elbizonytalanodhatsz, s nem vagy abban 
biztos, hogy jó helyen vagy, s megéri-e 
neked azt csinálni, amivel most foglalkozol.

IKREK (V.21. – VI.21.)
Kicsit változékonyabb a hangulatod a 

kelleténél, egyik pillanatban lenn, a másik-
ban fenn. Ezekben a napokban minden 
apróságon felkapod a vizet, jól kitombolod 
magadat, aztán pedig Te vagy a legvi-
dámabb ember. Ez az érzelmi hullámzás 
bizony megvisel, s a körülötted élő emberek 
számára is nagy feladatot jelent a szituáció 
megfelelő kezelése. Tisztázd a helyzetet, 
közöld velük, hogy Te most egy kicsit 
zaklatott állapotban vagy.

 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Az előtted álló rövid időszakban rendkí-

vüli módon felerősödhetnek intellektuális 
képességeid. Az eszed úgy vág, mint a 
borotva, s nagyon spontán és kreatív öt-
leteid születhetnek, ebben a pár napban. 
Ezt a képességedet leginkább a munka 
területén kamatoztathatod, s valóban si-
kerre viheted régi és újabb terveidet is. 
Hátrányként jelentkezhet, hogy nehezen 
tudod ezeket az új gondolatokat.

 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Komoly hangsúly kerül most családi éle-

tedre, s megtapasztalhatod, hogy nem vagy 
egyedül. Életed során sokszor fordul elő, 
hogy mindent önerőből, s egymagad 
szeretnél megoldani. Néha nem fogadod el 
a segítséget, még akkor sem, ha azt 
önzetlenül és szeretetből nyújtják szá-
modra. Bizony szükséged van arra, hogy 
tudd: egyedül is megállod a helyedet és 
nincs szükséged segítségre.

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
A felelősségérzet most szemben áll azzal 

az igényeddel, hogy olyan élvezeteket 
keress, amelyeket tiltott gyümölcsnek érzel. 
Éppen ettől olyan érdekesek és vonzóak 
azok az alkalmak számodra, amikor lehető-
séget kapsz arra, hogy titkos viszonyba 
keveredj. Azonban ez komoly kettősség is 
hordoz magában, hisz meglehet, hogy már 
van párkapcsolatod.

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Sok ígéretes változást és alkalmat 

tartogat számodra ez a hét, s ezek a 
lehetőségek elsősorban munkád és tanu-
lásod körül csoportosulnak majd. Szinte 
tálcán kínálják neked az alkalmat, hogy 
megmutathasd, mit tudsz. Különösebb erő-
feszítésedbe sem kerül, hogy eleget tegyél 
az elvárásoknak, hiszen az is elegendő, 
hogy teszed a dolgodat, mint ahogyan 
máskor is szoktad.

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Sok gondolkodási lehetőségre ad alkal-

mat ez a hét. Eljött az ideje annak, hogy 
kívülállóként próbálj rálátni arra, milyen 
módon kommunikálsz a körülötted lévő 
emberekkel. Könnyen meglehet, hogy 
testeddel, mozdulataiddal valami egészen 
mást közvetítesz feléjük, mint amit mondani 
akarsz. Ez a fajta kettősség félreértésekre, 
kényelmetlen helyzetekre ad okot, s meg-
történhet, hogy hiteltelenné válsz mások 
szemében.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Szembekerülhetsz a következő napok-

ban mások igen komoly problémáival. Ezek 
elsősorban anyagi természetű gondok, s 
nagyon megérintik a lelkedet. Azon gon-
dolkodsz, hogy miként tudnál segíteni az 
érintetteknek, azonban nem jut eszedbe 
igazán jó megoldás. Mindenesetre jó ötlet, 
ha eltűnődsz azon, hogy mindenki baját 
úgysem tudod magadra venni, s igazából 
nem is ez lenne az ideális megoldás.

BAK (XII.22 – I.20.)
Kellemes időszak várható a következő 

napokban. Élvezed az életet, annak minden 
ajándékával együtt, mint a jó ételek és finom 
italok, amiket te magad készíthetsz el, - s 
persze a szerelem is ezek közé az 
adományok közé tartozik. Mégis tudod, hol 
van a határ, s így még attól sem kell 
tartanod, hogy a mértéktelen evés-ivásnak 
köszönhetően felszedsz néhány kilót.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Rengeteg energiát kaphatsz a külvilágtól 

az előtted álló napokban. Úgy érezheted, 
hogy telis-tele vagy erővel, s szinte azt 
gondolod, hogy nincs olyan feladat, amelyet 
ne tudnál megoldani. Nagyon lelkesen állsz 
hozzá minden olyan feladathoz is, ame-
lyeket máskor nyűgnek és fárasztónak 
érzel. Érdemes is ezt az energiát felhasz-
nálnod, hiszen végére érhetsz minden 
gyűlölt és halogatott tennivalódnak.

HALAK (II.19 – III.20.)
Sokszor keveredhetsz olyan helyzetekbe 

a következő napokban, amikor mások 
feldühítenek, vagy nyílt támadási felületté 
válsz a külvilág számára. Különösen közle-
kedési helyzetekben vagy kitéve annak, 
hogy mások beléd kötnek. Ilyenkor persze 
Te is kiteszel magadért, s kiveszed a részed 
a konfliktusból. Érdemes lenne végiggon-
dolnod, hogy valóban célszerű-e bele-
menned ezekbe a vitás és feszült hely-
zetekbe.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Május 14-től 20-igMájus 14-től 20-igMájus 14-től 20-ig

1771. május 14-én, Newtownban megszületett Robert Owen 
(† Newtown, 1858. november 17.) brit utópikus szocialista, a 
szövetkezeti mozgalom elindítója.

1944. május 14-én született George Lucas amerikai film-
rendező, producer.

1995. május 14-én hunyt el Kozmutza Flóra magyar 
pszichológus, Illyés Gyula felesége, József Attila kezelője, 
utolsó szerelme.

1996. május 14-én, Pécsett elhunyt Pákolitz István (szül. 
Paks, 1919. szeptember 18.) József Attila-díjas magyar író, 
költő, pedagógus.

1330. május 15-én Zách Felicián családját kiirtásra ítélték.

1720. május 15-én született Hell Miksa (1720–1792) híres 
magyarországi születésű csillagász, matematikus, fizikus, 
számos 18. századi tudományos mű szerzője.

1809. május 15-én Napóleon kiadta schönbrunni kiáltványát.

1821. május 15-én, Pozsonyban megszületett Zsigmondy 
Vilmos († Budapest, 1888. december 21.) bányamérnök, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, a magyarországi artézi 
kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője.

1770. május 16-án Habsburg-Lotaringiai Mária Antónia 
Jozefa Johanna főhercegnő (ismertebb nevén Marie An-
toinette) feleségül ment Bourbon Lajos Ágost francia 
trónörököshöz, a későbbi XVI. Lajoshoz. A köztársasági 
Forradalmi Törvényszék hazaárulás vádjával perbe fogta és 
guillotine általi halálra ítélte őket. Férjét, a trónfosztott királyt 
1793. január 21-én, őt október 16-án a Forradalom terén (a 
mai Concorde téren) kivégezték.

1821. május 16-án, az oroszországi Okatovoban meg-
született Pafnutyij Lvovics Csebisev († Szentpétervár, 
Oroszország, 1894. december 8.) orosz matematikus, 
statisztikus, mérnök.

1920. május 16-án XV. Benedek pápa szentté avatta Jeanne 
d'Arcot, akinek ünnepnapja május 30. lett.

1929. május 16-án került megrendezésre az első Oscar-díj 
(Academy Awards) átadó ünnepség, melyen az 1927-es 
illetve 1928-as évek legjobb filmjeit díjazták.

1395. május 17-én hunyt el Anjou-házi Mária magyar ki-
rálynő, Nagy Lajos király leánya, az első magyar női 
uralkodó.

1971. május 17-én, Budapesten elhunyt Fettich Nándor (szül. 
Acsád, 1900. január 7.) régész, ötvös, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja.

1971. május 17-én, Budapesten elhunyt Gombás Pál (szül. 
Selegszántó, 1909. június 5.) kétszeres Kossuth-díjas fizikus, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1920. május 18-án született Karol Józef Wojtyła, a későbbi II. 
János Pál pápa, aki 1978-tól 2005-ös haláláig vezette a 
katolikus egyházat.

1871. május 19-én, Budán megszületett Ligeti Miklós 
(született Lőwy Móric, † Budapest, 1944. december 10.), a 
19. és 20. század fordulójának egyik legjelesebb magyar 
impresszionista szobrásza.

1896. május 19-én, Pécsett megszületett Várkonyi Nándor († 
Pécs, 1975. március 11.) író, irodalomszervező, szerkesztő, 
könyvtáros, irodalom- és kultúrtörténész.

1919. május 19-én kezdetét vette a török függetlenségi 
háború.

1795. május 20-án végezték ki a magyar jakobinus 
mozgalom öt tagját, Martinovics Ignácot, Sigray Jakabot, Haj-
nóczy Józsefet, Szentmarjay Ferencet és Laczkovics Jánost.
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Labdarúgás

Nem dőlt el semmi! 
Döntetlen a Békéscsaba II. 

elleni rangadón
z ötödik fordulóból elhalasztott mérkőzést pó-Atoltunk szerda késő délután a Békéscsabai Előre 
második számú csapata ellen. A lilák megadták a 

módját, a Kórház utcai stadionba vitték a rangadót, amely 
különös téttel bírt, nem kevesebbel mint azzal, hogy ki 
kerül előnyösebb helyzetbe a bajnoki címért vívott 
harcban.

9. perc: Csicsely fordult le Polonszkiról a tizenhatoson belül, 

amikor összeakadt a lábuk, Jakab játékvezető ezt olyan súlyos 

tettnek minősítette, hogy büntetőt ítélt, amelyet Ilyés váltott gólra. 1-

0.

35. perc: Egy ártalmatlan szituációban Balog csúszott oda csúnyán 

Furárnak, amiért sárga kártyát kapott majd villámgyorsan villant a 

piros is, mivel ez már a második volt neki ezen a meccsen, így 

emberelőnybe kerültünk.

51. perc: Sindel végzet el szögletet balról, labdája Kiri Bencét 

találta középen üresen, aki öt méterről a bal alsó sarokba gurított. 1-

1.

69. perc: Ilyés középre gurítása Bukorhoz került volna a 

tizenegyes pont környékén, ha Varga István nem veti be túlzottan 

testi erejét, mivel a csabai játékos összeroskadt, a játékvezetőnek 

nem maradt más dolga mint újfent büntetőt ítélni. Az ítéletet megint 

csak Ilyés vállalta el, és a bal alsó sarokba helyezett. 2-1.

83. perc: Bány szabadrúgásból ívelt előre, a magasan szálló 

labdára többen indultak, a kedvező pozícióban érkező Furárt 

viszont közös erővel földre vitték a csabaiak, amiért a megfelelő 

ítélet a tizenegyes volt. A letett labdának Sindel futott neki, majd a 

kapu közepébe lőtt. 2-2.

Az, hogy már a negyvenedik másodpercben Polonszkinak kellett 

mentenie a gólvonalról, nem sok jót ígért a folytatásra, ami valóban 

nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, mert Ilyés büntetője célba 

talált a kilencedik percben. Majd bő negyedóra elteltével Bónus 

rontott. Az első említésre méltó esemény Uram kapuja előtt Zima 

nevéhez fűződött, de lövése után csak az oldalháló rezdült meg. A 

félidő közepén újabb két lehetőséget hagytak kihasználatlanul a 

hazaiak, majd Balog korát meghazudtoló butasággal hagyta magára 

csapattársait, miután kiállítatta magát. A lefújás előtti pillanatokban 

felcsillant az egyenlítés lehetősége, de nem fordulhatott komolyra a 

dolog, miután leshelyzet előzte meg az akciót. A második játékrész 

is csabai helyzettel indult, ezúttal Ilyés előtt adódott lehetőség, 

válaszképp viszont sikerült kiegyenlítettünk, ami valljuk meg nem 

tett rosszat a meccsnek. Emberelőnyben játszva többet volt nálunk a 

labda, de nem igazán találtunk rést az Előre pajzsán, talált viszont a 

miénken Ilyés, amikor második büntetőjét is gólra váltotta a félidő 

közepén. Ezután veszteni valónk nem lévén hajrába kezdtünk, 

előbb Furár csúsztatásakor még szerencséje volt Uramnak, percek 

múlva már döntetlent jelzett az eredményjelző miután Sindel csapta 

be büntetőből a hazai kapust. A végjátékban Bukor, és Furár is 

eldönthette volna a rangadót, de az eredmény már nem változott.

Egy változatos, jó iramú találkozót tudhatunk magunk mögött 

amelyen a döntetlen megfelelt a játék képének, A hazaiak remek 

edzettségi állapotuknak köszönhetően ellensúlyozni tudták 

emberhátrányukat, mi viszont felvállalva őszinte játékunkat, kétszer 

is egyenlíteni tudtunk. A matematika érettségik idején nem kell több 

ismeretlenes egyenletet megfejtenünk ahhoz, hogy miként 

nyerhetjük meg a bajnoki címet, egyszerű a képlet, csupán minden 

hátra levő meccsünket meg kell nyernünk. De valóban ilyen 

egyszerű lenne? Szombaton Dévaványára utazunk a három bajnoki 

pontért.

Békéscsaba 1912 Előre II. – Szarvasi FC ‘1905’ 2-2 (1-0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion – 200 néző. Játékvezető: 
Jakab József (Baráth J., Varga L.)

Békéscsaba: Uram J. – Sipaki P., Pilán M., Bukor Z., Varga T., 
Farkas J. (Zelik Cs.), Balog Zs., Ilyés T., Bónus M., Csicsely J., 
Lászik M. Edző: Brlázs István Gábor.

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

Gólszerzők: Ilyés T. 9', 69' (mindkettőt büntetőből) illetve 
Kiri B. 51', Sindel R. 83' (büntetőből).

Kiállítva: Balog Zs. 35'

Edzői nyilatkozatok:

Brlázs Gábor:

– Férfias küzdelem volt, azonos létszámnál le kellett volna zárni a 

mérkőzést. A kiállítás után mindkét csapat előtt megvoltak a 

lehetőségek, így reális a döntetlen.

ifj. Somogyi János:

– Igazságos döntetlen született egy jó iramú mérkőzésen nagyon 

érdekes körülmények között. Dicséret az összes játékosomnak.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Kézilabda

Első félidőben eldőlt a két 
pont sorsa

Kézilabda Szeged SE-Szarvasi NKK 28-19 (16-9), NB II-es 
női kézilabdamérkőzés. Vezette: Bugyi Tamás, Nász Péter. 
Szeged, zárt kapus.

Szarvas: Nagy-Búzási 7, Majoros 2/2, Szabó 2, Horváth 1, 
Tasgyik 1, Paska. Csere: Juhos. Skorka (kapusok), 
Ábrahám, Óvári 6, Nyerges, Gabnai, Jani, Trnyik, Závoda. 
Edző: Száva Flórián.

Kiállítások: 6 ill.14 perc. Hétméteresek: 7/4 ill.2/2.

ej-fej mellett potyogtak a gólok a 12. percig (5/5). Ezt Fkövetően a vendégek sorozatos emberhátrányos helyzetét és 
elhibázott lövéseit a hazaiak rendre gólokra váltották. 

Félidőre kilenc gól lett közte.

A második játékrész elejét is gyengén kezdték a szarvasiak. Az 
utolsó húsz perc a négy időleges kiállítás ellenére a vendégeké volt, 
de ez nem befolyásolta a vendéglátók biztos győzelmét. 

Száva Flórián:

- Megérdemelt hazai győzelem, a minősíthetetlen gyenge 
játékvezetés mellett.        

Május 16-án 16 órától Szarvasi NKK-Gyomaendrődi NKSE 
mérkőzés lesz az Alkotmány utcai Sportcsarnokban.

nym.
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Megfejtéseiket 2021. május 20-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Május 7.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Te Jenő, nem ment össze az esőben az új kerti 

törpe?!” Nyertesünk: Papp Emma. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Sajtos-
virslis lángos

Hozzávalók: a tésztához: 50 
dkg liszt, 3 dkg élesztő, 2 dl tej, 
2 dl víz, só, 2 evőkanál olaj, ke-
vés cukor; a sütéshez: 5 dl olaj; 
a feltéthez: 10 dkg sajttal töl-
tött virsli, 4 db újhagyma zöld-
je, 5 dkg füstölt sajt, 8 evő-
kanál tejföl, 2 gerezd fokhagy-
ma.

A tejet és a vizet meglangyo-
sítjuk. Egy pohár tejhez egy 
kevés cukrot teszünk, majd bele-
morzsoljuk az élesztőt. Lefedjük 
és várunk, míg felfut.

Egy dagasztótálba lisztet te-
szünk, és a sóval elkeverjük. A 
közepébe mélyedést formálunk, 
ide tesszük az olajat, a felfuttatott 
élesztőt, a maradék tejet és egy 
kevés langyos vizet.

Dagasztás közben a vizet 
apránként adjuk hozzá, nehogy 
túl híg tésztát kapjunk. A köze-
pesen lágy tésztát fél órát ke-
lesztjük. Egy beolajozott tálcára, 
olajos kézzel kis halmokat szag-
gatunk a tésztából. Konyharu-
hával letakarjuk, tovább keleszt-
jük.

Egy serpenyőbe bőséges olajat 
öntünk, jól felmelegítjük, majd az 
olajos kézzel jól széthúzott és 
megformált tésztát belehelyez-
zük. Mindkét oldalát szép pirosra 
sütjük, lecsepegtetjük, és törlő-
papírra tesszük.

A sajtot lereszeljük, a megsütött 
virslit és az újhagyma szárát 
felszeleteljük. Tálaláskor sózzuk, 
fokhagymával bedörzsöljük, tej-
föllel megkenjük, rászórjuk a ma-
radék szeletelt fokhagymát, saj-
tot, a virslit és a hagymazöldet.

A skót feleség mondja a fér-
jének:

- Vennünk kellene egy füg-
gönyt az ablakra, mert a szom-
széd mindig kukucskál, ha a 
lányunk vetkőzik.

- Tudod mit? Inkább te vetkőz-
zél az ablak előtt, és akkor majd 
ő vesz függönyt az ablakára!

* * *

- Mi az: egy betű és családtag?
- ???
- Nagyi.
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