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FIGYELEM!Június 10-11-én

Könyves piknik

Könyvbörze a Könyvtár előtt felállított 
sátorban,

"Fogadj örökbe egy könyvet! " és légy 
vendégünk egy csésze kávéra,

Ingyenes beiratkozás,
10-én a részleges napfogyatkozás 

távcsöves megfigyelése (jó idő esetén),
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.
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COVID-19 Szarvas 
2021. május 19-26. között 

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt mindössze 6 mintavételt kértek, közülük 2 lett pozitív.  
Kórházban covidos megbetegedés miatt jelenleg egyetlen 

szarvasi beteg van. 
Halálesetről az elmúlt egy hétben nincs tudomásuk.
A gyermekorvosok is mindössze egy alkalommal kértek minta-

vételt, amelynek még nincs eredménye.
Védőoltásokat ezen a héten az orvosi rendelőkben illetve az 

oltópontokon is adtak be.
A legtöbb körzetben az oltásra regisztráltaknak 80-95%-át 

beoltották, az oltás folyamatos, legtöbben most a második oltásukra 
érkeznek, de vannak olyanok is, akik az egy oltásból álló védőoltást 
kapják meg éppen.

Mivel már ilyen nagy a körzetenkénti oltottak száma, várhatóan a 
háziorvosok után az oltópontok kerülnek előtérbe az újonnan 
regisztráltak ellátására. 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.
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 és arra, hogy minél nagyobb számban 
legyünk beoltva. 

Szarvas, 2021. május 26. 
Petneházi Andrea

Szépkorú köszöntése

Rácz Lászlóné Zsuzsa 
néni 2021. május 27. 
napján ünnepelte a 

90. születésnapját. Ebből az 
alkalomból Magyarország mi-
niszterelnöke és Szarvas Vá-
ros Képviselő-testülete okle-
véllel, tortával és egy szép 
virágcsokorral köszöntötte. A 
képen gyermekei, Ágika és 
Zsuzsika körében ünnepel.

Dr. Bankóné Ordovics 
Katalin anyakönyvvezető

Legyél te is művészetis!

Május 27-én tartotta a Chován Kálmán Alapfokú 
Művészeti Iskola székhelyének udvarán bemu-
tatkozó műsorát.

Ezen a délelőtt mind a négy tanszakunk (zeneművészet, 
képzőművészet, néptánc, színjáték) bemutatkozott. A célkö-
zönségünk az általános iskola 1. és 2. osztályos gyermekei voltak, 
mindkét nap őket hívtunk meg városunk iskoláiból. Természetesen 
nem maradhatott el a zene, az aszfaltrajz, a néptánc és a játék 
mellett, a gyermeknapi meglepetés sem, így minden gyermek 
lufival és cukorkával térhetett haza.

Május 28-án délelőtt folytatjuk a bemutatkozó műsort.
A jövőben is várjuk a művészetis gyerekek jelentkezését, melyet 

itt a honlapon a Beiratkozás/új felvétel menüpont alatt tehetnek 
meg, vagy az alábbi elérhetőségeken kérhetnek információt: 
chovanszarvas@gmail.com, +36/30/283-9603

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
felvételt hirdet szarvasi központjába

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére

Feladatok: 
Az Igazgatóság teljes működésében zajló gazdasági ese-

mények könyvelése, valamint elemzés és monitoring tevé-
kenységhez kapcsolódó adatgyűjtés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- szakirányú felsőfokú végzettség (kiemelten pénzügyi, 

közgazdasági végzettség),
- mérlegképes könyvelő regisztráció megléte,
- B kategóriás járművezetői engedély.
Előnyt jelent: 
- államháztartási számvitel területen szerzett szakmai tapasz-

talat,
- integrált könyvviteli szoftver ismerete.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján történik.
Kérjük, szakmai önéletrajzukat a kmnp@kmnp.hu e-mail-

címre eljuttatni.
A jelentkezés beérkezésének határideje: 2021. június 20.

A felhívással kapcsolatosan további információt Farkas Máté-
né gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a +36 30 475 1769-es tele-
fonszámon.
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Fejleszt, vagy rombol?
Dr. Pécsi Rita előadása 

Szarvason

Hamvas Béla írja: Irtózom attól, hogy bölcs, vagy 
hős, vagy szent legyek. Magasabb igényem van. 
Normális ember kívánok lenni.

2021. május 18-án, a Szent Klára Templomban a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Család Központja, a „CsaládEgyetem” – A boldogság 
tanulható programja keretében Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD 
neveléskutatót látta vendégül, aki nagysikerű előadást tartott a 
szarvasi közönség számára. „A nevelés az Élet szolgálata” vallja a 
kiváló pedagógiai kutató. Pécsi Rita országosan is elismert, 
keresztény értékrendű előadó, aki elsősorban az érzelmi 
intelligencia, a hatékony személyiségfejlesztés témakörében ad elő. 
Előadói és kutatói tevékenysége a pedagógia és pszichológia széles 
körében mozog, előadásai online is elérhetőek, nemcsak 
pedagógusok, de szülők és egyéb érdeklődők számára is. Szarvasra 
második alkalommal látogatott el és tartott teltházas, nagy sikerű 
előadást a Plébánia és a GFE Szarvasi Gyakorlóintézményének 
szervezésében.

Fejleszt vagy rombol? A képernyő és az internet hatásai című 
előadását az érdeklődők élőben, és facebook közvetítésen keresztül 
hallgathatták meg, illetve visszanézhető a helyi kábeltelevízió 
műsorában. A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézménye és 
a Szent Klára Katolikus Plébánia, mint a Család Egyetem program 
helyi házigazdái, megköszönték az előadónak, hogy élvezetes 
előadásával rávilágított a digitalizáció ártalmaira, és megoldási 
javaslatokkal is segítette a pedagógusokat, szülőket. A GFE 
Gyakorlóintézményének szülői közössége a facebook közvetítésen 
keresztül kapcsolódott be a programba, mint az idei „Szülők 
Akadémiája” népszerű, tudományos program tavaszi rendez-
vényébe.

Sz. Zs.

1. Információs Nap – 
Katasztrófavédelmi és 
vízgazdálkodási nap

Szarvas Város Önkormányzata ROHU48 DIRCCES „Határmenti 
katasztrófahelyzetek kezelését célzó integrált válasz-
rendszerek kapacitásfejlesztése” c. projektjében megkez-

dődött egy 5 információs napból álló rendezvénysorozat. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a rendezvények élő megtartására 
immáron lehetőségünk adódott. Az információs napnak a Liget 
Hotel adott helyszínt, a Polgármesteri Hivatal és a Szarvasi Család- 
és Gyermekjóléti Központ dolgozóinak részvételével. Bár a projekt 
határon átnyúló dimenzióval bír, az információs napok célja Szarvas 
Város Önkormányzata és intézményei dolgozóinak informálása, a 
projekttel való megismertetése, katasztrófavédelem, víz- és 
tájgazdálkodás, mező- és erdőgazdálkodás, környezetvédelem 
témájú előadások meghallgatása révén a projekt témakörének 
feltérképezése, dolgozókkal megismertetése.  

Az 1. információs napon Szabó János a Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság igazgatója tartott érdekes előadást a vízgazdálkodásról 
és öntözésről, a szarvasi és békésszentandrási holtág viszony-
latában. Majd Dr. Halasi-Kovács Béla, a NAIK-HAKI Halászati 
Kutatóintézet intézetigazgatója ismertette a HAKI működését, víz- 
és halgazdálkodásban elért eredményeit, a halászati kutatásokat, 
valamint az intézet beruházásait. Bíró Zoltán tűzoltó alezredes 
előadását a szarvasi katasztrófavédők munkájáról a további 
információs napok egyikén hallgathatják majd meg a dolgozók.

Szarvas város egy 3 fős projektkonzorcium – Élesd (RO) 
projektvezető és Sólyomkővár (RO) projektpartner – projekt-
partnereként valósítja meg a projekttevékenységeket, melyek 
mindegyikéről részletes tájékoztatást kapnak az önkormányzati és 
intézményi dolgozók a további információs napokon.

A projekt honlapján – rohu48.szarvas.hu – böngészők megtalál-
hatnak minden fontos információt a projektről, a partnerekről, a 
projekt tevékenységekről, sajtóhírekről, olvashatják az eddig 
megjelent sajtóközleményeket, valamint megtekinthetik az összes 
beszerzett eszközt is mindhárom partnernél, mindezt nemcsak 
magyar, hanem román és szlovák nyelveken egyaránt.

A projekt az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 
2014-2020 keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, 
az ERFA, valamint a programban résztvevő országok társfinan-
szírozásával, 485 400 EUR projekt összköltségvetéssel, melyben az 
ERFA támogatás összege 399 532,74 EUR.

www.interreg-rohu.eu

„Jelen sajtóanyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai 
Unió hivatalos álláspontját.”
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Abékediktátum hatására bekövet-
kezett hatalmas területvesztés sok-
kot okozott az irodalomban. Írók és 

költők szavakba öntötték fájdalmukat. 
Ezekről az alkotásokról sokáig szó sem es-
hetett a nyilvánosság előtt. E művek tanú-
sítják, hogy a nemzetben mindig élt a súlyos 
történelmi megpróbáltatások leküzdéséhez 
lelki erő. A húszas évek magyar irodalma 
őszinte fájdalommal beszélt a trianoni Ma-
gyarország sebeiről, az elcsatolt magyarság 
mostoha helyzetéről és fájdalmáról. Min-
denekelőtt a Nyugat nagy táborának egyé-
niségei. Közöttük Babits Mihály, Kosz-
tolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, 
Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Németh 
László, Kodolányi János is.

A tavaly megjelent „Trianon 100” cente-
náriumi kiadvány tulajdonképpen 3 könyv 
és egy 8 darabos térképmelléklet. Három 
antológia egy szép kivitelezésű díszdo-
bozban. Egyik címe „Vérző Magyarország”, 
melyet 1920-ban Kosztolányi Dezső 
szerkesztett. A másik kettő Gyergyák János 
szerkesztésében jelent meg „Emlékező 
Magyarország I-II.” címmel. Az Osiris Kiadó 
a Petőfi Irodalmi Múzeummal együttmű-
ködve jelentette meg.

Az általam készített irodalmi összeállítás – 
„Magyar írók, költők Trianonról” – csupán 
válogatás. Egy válogatás soha nem teljes – 
ez sem az -, hiszen óriási irodalmi anyag áll 
rendelkezésre e témában.

A békediktátum után a fiatal József Atti-
lában is megfogalmazódott a revízió 
gondolata. 1922-ben a „Nem! Nem! Soha” 
című versében, tökéletesen kifejezve a kor 
hangulatát. Csak a rendszerváltás után vált 
ismertté e verse. Részlet:

„Szép Kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!”

Az Aradon született Tóth Árpád e sorokkal 
emlékezik szülővárosáról az „Arad” című 
versében (részlet):

„Egyetlenegy utcáját ismerem,
De ott, emlékszem, arany a homok,
S egy udvarát meg házát, istenem –
De kis szobái mind-mind templomok.
(…)
Bús lelkem árva fecske lelke lett,
Kettős hazájú…

Ó fájó büszkeségem s vigaszom,
Arad, - édesbúsan szívembe vág,
Hogy bölcsőm s szent bitóid ugyanazon
Erdőid bús fájából ácsolják…”

A szigorú szavú, érzelmeit ritkán kimutató 
Babits Mihály évekig tanároskodott Foga-
rason, Erdélyben. Az Olt menti városkában 
szerzett élményeit számtalan versben örö-
kítette meg. Élete végéig foglalkoztatta 

Trianon. „Erdély” című versében így ír 
(részlet):

Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban Erdély,
messzirül süvegeltek
hegyek és fejedelmek…
Három nagy évig, Erdély.”

Sajó Sándor Ipolyságon született. Ma 
szlovák terület. A két világháború közti 
évek hazafias költészetének egyik legismer-
tebb alakja. A szocializmus éveiben nem 
szerepelt a magyar irodalomban. Bizonyára 
„E rab föld mind az én hazám” című bátor 
hangvételű verse is szerepet játszott ebben.

„Északon, erdős, kies völgyben,
Ott, ott van az én szülőföldem,
Jaj, azt a földet nem adom!

Délen kalászos rónaságon,
Ott, ott születtem, oda vágyom,
Nem, - azt a rónát nem adom!

Keleten ős föld húrja jajgat,
Erdély szült engem bús magyarnak,
Óh, Erdélyt soha senkinek!

Északra, délre, napkeletre
Nézek búsultan, keseredve:
E rab föld mind az én hazám!

Születtem síkon, völgyben, halmon,
Egy kis rögért ha meg kell halnom,
Hát meghalok. – De nem adom!”

Áprily Lajos Brassó, Erdély szülötte. 
Személyesen is érintette a tragédia. Így ír 
erről „A legyőzöttek strófája” című négyso-
ros versében:

„Múltunk gonosz volt, életünk pogány,
rabsors ma sorsunk s mégsem átkozom:
jó, hogy nem ültem győztes lakomán
s hogy egy leigázott néphez tartozom.”

Juhász Gyula Szeged szülötte. Korábban 
Máramarosszigeten gimnáziumi tanár. Ezt a 
várost is Romániához csatolták. A trianoni 
döbbenetre „Trianon” című drámai verssel 
próbált gyógyírt nyújtani a tragédiát szen-
vedőknek. Részlet:

„Nem kell beszélni sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg, bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”

Karinthy Frigyes írót a könnyű kari-
katúrák, groteszk jelenetek mestereként 
tartja számon az irodalomtörténet. Pedig 
ennél sokkal több, sokkal mélyebb in-
tellektus. Részlet „Levél kisfiamnak” című 
írásából:

„De nem mondtam ki azt a szót soha. És 
most már nem is tudom kimondani, csak 
ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor 
hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas 
csodájáról – arról, hogy akinek levágták a 
kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az 
ujjait, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: 
Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – 
meg fogod tudni, mire gondoltam.”

Csapó Imréné:

Magyar írók, költők Trianonról
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Az erdélyi, szatmárnémeti születésű Dsi-
da Jenő költő „Psalmus Hungaricusában” is 
ott van a veszteség fájdalma. Részlet:

„Vagy félezernyi dalt megírtam,
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Óh, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek óceánján!”
(…)
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
szépen, te szent, te kárhozott, te drága!”

Dsida e versének még a létezését is 
megpróbálták örökre elfeledtetni. Szamiz-
datban terjesztették.

Wass Albert erdélyi író, költő. 1944-ben 

emigrált. Egész írói életpályáját a veszteség 
feldolgozása és a haza iránti tisztelet hatotta 
át. „Üzenet haza” című versét 1948-ban ve-
tette papírra Bajorországban. Hitvallását fe-
jezi ki e verse. Részlet:

„Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek:
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”

Az igazságtalan békediktátumot – a ma-
gyarság legnagyobb tragédiáját – elutasí-
totta a korabeli magyarság szinte teljes 
kulturális elitje. Ennek rögtön hangot is ad-
tak íróink, költőink. A következő évti-
zedekben számos irodalmi alkotásban örö-
kítették meg műveikben az országot ért csa-
pás okozta sokkot.

Nem epizódszereplők vagyunk a törté-
nelemben.

„Nagy bűnökben virágzik el az Élet.” (Ady 
Endre: A bűnök kertjében)

101 éves a Trianon évforduló. Nem 

minden nép bírt volna ki ekkora csapást, 
mint a magyar 1920. június 4-én. Gon-
doljunk arra, hogy 101 évvel ezelőtt egy 
tollvonással elvették országunk kéthar-
madát. Mit jelentett ez a gazdasági életre? A 
termőföld 61,4, a faállomány 88, a vasút-
hálózat 62,2, a kiépített utak 64,5, a nyersvas 
83,1, az ipartelepek 55,7, a hitel- és bank-
intézetek 67 százalékának elvesztését jelen-
tette. S mindezek után mi még mindig itt 
vagyunk erőnk teljében a Kárpát-me-
dencében. Még mindig kiemelt szerepünk 
van a migránsok távoltartásában, ezzel 
biztosítva Európa keresztény megma-
radását, stabilitását. Kiemelt ebben a sze-
repünk.

Mi magyarok már ezer évvel ezelőtt is 
gyakoroltunk, építettük a kereszténységet. 
Vigyáznunk kell ennek emlékére és büsz-
kén kell mutatnunk ezt a világnak. Be kell 
bizonyítanunk, hogy mi magyarok nem 
epizódszereplők vagyunk a történelemben. 
Ha ez sikerül, akkor újra erős nemzeti 
tudattal, büszkeségre okot adó patrio-
tizmussal rendelkező fiatal nemzedékek 
nőnek fel Magyarországon. Ez ad majd erőt 
a magyar megmaradáshoz.

árosfoglaló oldalunk (http://szarvaskincsei.hu) új túra-út-Vvonala segítségével végigjárhatjuk a Szarvasi Történelmi 
Emlékút stációit. A 17 helyszínből álló túra pontjainál egy 

rövid leírást olvashatunk, majd egy kvízkérdésre kell válaszolni. Az 
útvonal bejárásához egy mobilinternet-eléréssel rendelkező okos-
telefonra van szükség. Bővebb részletekről:

http://szarvasikonyvtar.hu/nemzeti-osszetartozas-napja/ 
Egy lehetőség a megemlékezésre, amely bárki számára elérhető, 

így egyéni, családi vagy iskolai programként is jó szívvel ajánljuk.

Szarvasi Városi Könyvtár

A Városi Könyvtár online programlehetősége a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
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Sokallják az összeget

Sinkovicz Krisztián önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint 
a Hunyadi utcában meghiúsult az útfelújítás – Arany János – József 
Attila utca között -, mivel az ott lakók többsége sokallja a hoz-
zájárulás összegét.

* * *

Bardon Ivett távozott
a színházi életből

A Dósa Zsuzsa művészeti igazgatótól kapott információnk szerint 
Bardon Ivett színművész – az utóbbi tíz évben számtalan sikeres 
Cervinus bemutató részese és nagy közönségkedvenc – szakított a 
világot jelentő deszkákkal és a továbbiakban a civil életben keresi 
boldogulását. Sok sikert kívánunk!
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Kisteherautó ütközött az álló 
autónak

A Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. május 
30-án egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a rendőrségre. Az M44-es autóút bal pálya-
testjének 96-os kilométerszelvényénél 13 óra 45 perc körül egy 
kistehergépkocsi hátulról nekiütközött egy, az út szélén álló 
személygépkocsinak. A személygépkocsi vezetőjét súlyos álla-
potban vitték kórházba a mentők. A nő 22 óra előtt pár perccel éle-
tét vesztette. A baleset okát és körülményeit a Szarvasi Rendőr-
kapitányság vizsgálja.

* * *

Diáklány kezéből kapta ki a 
telefont

Ismeretlen személy a mezőtúri vasútállomás várótermében egy 
diáklány kezéből kapta ki a mobiltelefont és azzal elszaladt, 2021. 
május 28-án a délutáni órákban. A sértett a bejelentő után futott, 
amikor gépkocsizó járőröket pillantott meg, akiknek elpanaszolta 
sérelmét. A rendőrök gyorsan elfogták a jogsértőt, aki csak ötszáz 
méteren át gondolhatta magáénak az eltulajdonított tárgyat. A 
nyomozók a 30 éves dévaványai lakost lopás vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A terhelt 
kihallgatásakor elmondta, hogy azért lopta el a mobiltelefont, mert 
neki nem volt, és gondolta, szerez egyet magának.

* * *

Négyemeletes társasház 
tárolójában keletkezett tűz 

Szarvason

Négyemeletes társasház tárolójában keletkezett tűz május 26-án 
délután Szarvason, a Béke lakótelepen. A földszinten lévő tíz 
négyzetméteres helyiségben lévő szekrényben tárolt ruhák 
gyulladtak meg, melynek következtében a lépcsőház füsttel 
telítődött. A helyszínre nagy erőkkel riasztott városi hivatásos 
tűzoltók az épületet átvizsgálták, addigra az otthon tartózkodók a 
lakásaikat már önállóan elhagyták, kijöttek az épületből, rosszul-
létre senki sem panaszkodott. Az egységek vízsugár és kézi-
szerszámok segítségével a tüzet eloltották, hőkamerával a területet 
átvizsgálták, majd kiszellőztették a lépcsőházat. A tűzzel érintkezett 

épületrészt, az áram, víz és gázszolgáltató szakemberei meg-
vizsgálták, műszaki meghibásodást nem tapasztaltak. Az esettel 
kapcsolatban senki sem sérült meg, lakosságvédelmi intézkedésre 
nem került sor. A Békés megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat a tűzesettel kapcsolatban helyszíni szemlét hajtott végre.

* * *

Nem adott elsőbbséget

Az elsőbbségi szabályok megsértése miatt következett be az a 
baleset, ami 2021. május 29-én a koraesti órákban történt Mezőtúr 
belterületén. Egy helyi lakos személygépkocsijával a Petőfi Sándor 
út és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződéséhez érkezett, azonban – 
az Állj! Elsőbbségadás kötelező közúti jelzőtábla figyelmeztetése 
ellenére – nem adott elsőbbséget a védett úton haladó jármű 
vezetőjének és összeütköztek. A szabályosan közlekedő gépkocsi 
sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett.

* * *

Körözték

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei 2021. május 28-án 8 óra 30 
perc körül Szarvason, a Nap utcából előállítottak egy szabadszállási 
férfit, aki ellen lopás miatt a Kunszentmiklósi Járásbíróság adott ki 
körözést. A 61 éves férfit a rendőrjárőrök átadták a körözését el-
rendelő bírónak.

* * *

Trükk a papírokkal

Közokirat hamisítás bűntette és annak kísérlete miatt emelt vádat a 
Szarvasi Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására 
tett indítványt egy 30 éves büntetett előéletű békési férfi ellen, aki 
autók adásvételi szerződéseivel trükközött.

A férfi 2020. január 13-án két forgalomból kivont személyautót 
vásárolt meg egy gyomaendrődi férfitól. A terhelt a bemutatkozás 
során álnevet használt és a szerződésekre sem a valós nevét és 
személyes adatait írta azért, hogy a vagyonszerzési illeték fizetési 
kötelezettséget kijátssza. Az egyik szerződést vevőként fiktív névvel 
és személyes adatokkal töltötte ki, míg a másik, magával hozott 
szerződésen egy budapesti kft. neve és bélyegzője szerepelt a vevő 
rovatoknál.

Az eladó 2020. január 30-án ment be a helyi kormányablakhoz a 
gépkocsik tulajdonjogának átírása érdekében, de az eljáró 
ügyintéző az első szerződés esetében azonnal feltárta, hogy a 
vevőként feltüntetett személy nem szerepel az országos személy- és 
lakcímnyilvántartásban, azaz nem létező személy, így a tulajdonjog 
átruházás tényét nem jegyezte be a gépjármű-nyilvántartásba. 
Ugyanakkor a másik szerződés alapján bejegyzésre került az autó 
tulajdonjoga a vevőként feltüntetett cég vonatkozásában. Valójában 
azonban a terhelt nem volt jogosult eljárni a ténylegesen létező kft. 
nevében, a cégszerű aláírással ellátott szerződést ismeretlen 
személytől 5.000 Ft-ért vette Budapesten azért, hogy az általa 
megvásárolni kívánt gépkocsi kapcsán a vagyonszerzési illetéket ne 
kelljen megfizetnie. Minderre tekintettel ez a szerződés is valótlan 
adatokat tartalmazott, mivel a gépjárművet ténylegesen a terhelt, 
mint magánszemély vásárolta meg. A terhelt ily módon 
közreműködött abban, hogy a gépkocsi tulajdonjogának 
megváltozására vonatkozó valótlan tényt foglaljanak a közokiratnak 
minősülő közhiteles országos gépjárműnyilvántartásba és a 
gépkocsi szintén közokiratnak minősülő forgalmi engedélyébe.
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S ez rendkívül örvendetes, 
mert Szarvas újjátelepítésének 
háromszázadik évfordulójához 
közeledve egyre több területen 
összegezzük mindazon érté-
keket, amelyet városunk új- és 
legújabbkori történetében meg-
alkottunk. Minden túlzás nélkül 
elmondhatjuk, hogy a 305 ol-
dalas helyi tűzoltótörténeti mo-
nográfia a lehető legteljesebb 
képet adja az Olvasónak a 
kezdetektől egészen napjain-
kig. Bár a Szerző szerényen úgy 
fogalmazott a Szóbanforgóban 
vele és feleségével, Annával – 
egyben lelkes munkatársával a 
könyv munkálataiban – foly-
tatott televíziós beszélgetésben, 
hogy könyve nem olyan olvas-
mányos, mint más műfajoké, 
ebben alighanem tévedett. 
Hogy miért is? Mert keretét 
Tessedik munkálkodásaitól 
kezdve 2021-ig a város törté-
nete és az itt élők élete adja. 
Emellett a tűzoltóink munkáját 
– nem egyszer hősi áldozatokat 
kívánó hivatását – minden kor-
szakban tisztelet és érdeklődés 
övezte és övezi mind a mai 
napig. Ezért a könyv lapjairól 
még a tűnt korok tűzoltói is 
szinte régi ismerősként lépnek 
elénk. Sok más értéke mellett 

telitalálata a műnek, hogy 
dióhéjban kitekintéssel indít a 
tűzvédelem hazai kezdeteiről. 
Azután fejezetről fejezetre az 
önkéntes tűzoltók szervező-
désétől kezdve lépésről lépésre 
taglalja tűzoltóink életét, lak-
tanyai elhelyezését, felszere-
lését, egyszóval teljes fejlődés-
történetüket.

Élményszámba mennek azok 
az utalások, amelyek levéltári, 
sajtóbéli vagy szóbeli források 
alapján elevenítenek meg em-
lékezetes pillanatokat a há-
borús és békeidőkből vegye-
sen. Dicséretes, hogy a szerzői 
ajánlásban Montvajszki László 
megemlékezik több jeles se-
gítőről is, akik visszaemlé-
kezéseikkel vagy dokumentu-
mokkal támogatták a mű létre-
jöttét. Itt kell megemlékeznem 
néhai Szőnyi Sándor munkás-
ságáról, aki bár nem szerepel a 
felsorolásban, elévülhetetlen és 
úttörő érdemeket szerzett gróf 
Bolza Géza első önkéntes tűz-
oltó főparancsnok életművének 
feltárásában. Tiszteletre méltó-
nak találom, hogy a háborús 
események közzétételekor ha 
fél sorban is, de megemlékezik 
a mű az 1944. október 6-án hősi 
halált halt Povázsay Andrásról. 

Szép könyvek dicsérete

Montvajszki László: A Szarvasi Tűzoltóság 
története

Minden ízében mívesen tartalmas hiánypótló 
művel jelentkezett Montvajszki László alezredes, 
tűzoltósági tanácsos, nyugalmazott tűzoltó-

parancsnok – a mindinkább gazdagodó és színesedő 
helytörténeti könyvpalettánkon.

Ő mint sokunk által közismert 
légoltalmi szolgálatba indulá-
sakor a hajdani Slézinger fate-
lepnél esett el szovjet légifel-
derítés által.

Forrásértékű a munka kép-
anyaga is. A hajdani fotókból 
olyan legendás arcok köszön-
nek ránk, mint például Körös-
falvi Pál, Hugyecz Pál, Békefi 
Mihály és mások. Természe-
tesen szenzációs fotókat is talá-
lunk a könyvben, mint a 2006-
os malomtüzét. Sorolhatnók 
más olvasmány desszerteket is a 
könyvből, de most csak kettőt 
ragadok meg. Külön oldalon 
emlékezik meg a Szerző a 
Kozák Lajos nevével fémjelzett 
tűzoltó fúvószenekarról, s egy 
ügyesen beszerkesztett inter-
júban a kilencve-nedik évét 
betöltött – Kondoroson élő – 
Péli Gyuri bácsi idézi fel a má-
sodik világháború utáni idő-
szakot. Még színháztörténeti 

jelentősége is van a beszélge-
tésnek, mivel kiderül az is, hogy 
tűzoltókkal bontat-ták le '52-
ben a Nyári Színkört.

A monográfiát a Kalamáris 
nyomta. Támogatta megjele-
nését Szarvas Város Önkor-
mányzata, a 105 Alapítvány és a 
Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Ba-
ráti Köre. Lektorálta Harencsár 
László nyugalmazott tűzoltó al-
ezredes.

Végezetül idézzük Babák Mi-
hály polgármester köszön-
tőjének záró gondolatát: „… ez 
a kiadvány a város történetének 
fontos része lesz, a helytörténet 
fontos epizódja.”

Bár a Szerző elmondása 
szerint a könyv könyvesbolti 
forgalomba nem kerül, a Városi 
Könyvtárban mindenképpen 
hozzáférhető lesz az Olvasók 
számára.

- Szenes János –
A tűzőrség Kossuth utcai épülete 1938-ban

(ma könyvesbolt áll a helyén – a Szerk.)
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Kedvező MLSZ döntés

Május 20.-i információ szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) 700 milliós támogatásban részesíti a Szarvasi FC-t. A 
támogatás az új lelátó megvalósítását szolgálja.

* * *

ROHU48 DIRCESS – Interreg 
projekt

A romániai Élesd és Sólyomkővár, valamint Szarvas projekt-
partneri együttműködésben 2019. október 1. és 2021. június 30. 
között megvalósuló projektben Szarvas Város Önkormányzata 150 
ezer euró költséggel vesz részt. Ebből 137 ezer 99,26 euró a 
támogatás és 12 ezer 9,74 euró az önerő.

* * *

Záró jegyzőkönyv

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság a közelmúltban megküldte azt a jegyzőkönyvet, 
amely eredményesnek ítélte és lezárta az Önkormányzat „Szarvas 
Város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” című 
projektjét.

* * *

Klímastratégiai workshop és 
előadás

A Polgármesteri Hivatalban május 31-én került sor a klíma-
változásért és klímastratégiáról szóló előadásra és workshopra 
Szarvas, Csabacsűd, Hunya önkormányzatai és az Energiaklub 
Egyesület rendezésében. Az egynapos programon főleg az 
éghajlatváltozással és klímatudatossággal foglalkoztak. A ren-
dezvény része volt a három önkormányzat pályázati klíma-
kampányának.

* * *

Körhinta a Vízi Színháznál

Lapzártai információink szerint június 3-án délután egy valódi 
óriás körhinta köszöntötte és várta a szarvasiakat a Vízi Színháznál 
abból az apropóból, hogy sajtótájékoztatón beharangozták az idei 
színházi szezont. Ennek nyitódarabja pedig a Körhinta című darab 
lesz.

* * *

A megítélt 125 milliós 
támogatásról

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által 2020. 
december 1-jén kiállított támogatói okirat rögzítette, hogy Szarvas 
Város Önkormányzata 125 millió forintos támogatásban részesül a 

„Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése” elnevezésű projekt címén. Az 
önkormányzat 2020. november 9-én nyújtotta be támogatási 
kérelmét. A projekt megvalósítása során 2021. november 1-jéig az 
alábbi indikátoroknak kell teljesülnie: megvalósíthatósági tanul-
mány, közbeszerzési eljárás (tervezésre kivitelező, szolgáltatások, 
engedélyes és kiviteli tervek). A vissza nem térítendő támogatás 
mértéke 100%-os intenzitású, magyarán önkormányzati önerőt nem 
igényelt. A feltöltés már 2020. december 10-én megtörtént.

* * *

Magyar hősök a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon

Június 3-án a Nemzeti Összetartozás Napja előestéjén a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes bemutatta a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon a Magyar hősök, csaták és szerelmek című emlékestjét 
Keresztes Ildikó, Varga Miklós, Vadkerti Imre, valamint a Bartók 
Táncegyüttes közreműködésével. A produkció rendező-koreog-
ráfusa a Szarvason is jól ismert Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas 
kiváló művész volt. A díszbemutatóra Babák Mihály polgármester is 
meghívást kapott.

* * *

Ellenlábalt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

Mint az ismeretes, nemrégiben a Békés Megyei Kormányhivatal 
meghosszabbította a Szarvas 44. sz. főút 73+166 kilométer-
szelvényben tervezett körforgalmú csomópont építési engedélye 
érvényességi idejét. Nem kis meglepetésre azonban a Magyar Közút 
Zrt. kezdeményezésére a hatósági eljárást a Kormányhivatal 
felfüggesztette. Érdekes a témában, hogy mindezt éppen a Magyar 
Közút kezdeményezte, holott a cégnek minden időben és minden 
tekintetben élen kellene járnia a biztonságos közúti közlekedés 
feltételeinek maximális megteremtésében.

* * *

Megállapodások gépjármű 
parkolók létesítéséről

A Szarvas belterület 2058 hrsz. alatti ingatlanon társasház és 
üzletek rendeltetésű épület kivitelezése van folyamatban. A 
fennálló rendelkezések – OTÉK – értelmében ott 32 db 
várakozóhelyet kell kialakítani gépjárművek számára. A lakásokhoz 
tartozó 14 db parkoló ingatlanon belül került kialakításra. Az 
üzletekhez tartozó 18 darabot az OTÉK szerint 500 méteren belül 
kell biztosítani. Ennek értelmében a NEOMIX Bt. vállalta a belterület 
2002 hrsz. alatti – Vasút 27. – ingatlanon 12 db gépjármű 
várakozóhely megépítését közvilágítási berendezésekkel és a 
hatályos műszaki előírásoknak megfelelően. Rozsán Csongor 
építtető vállalta a Vasút 31. alatti – 1999 hrsz. – ingatlanon 2 db 
parkoló létesítését. Somogyvári János építtető vállalta 1 db 
várakozóhely megváltását bruttó 1 millió 392 ezer 98 forint 
összegben. A Biohungaricum Kft. 2 db parkoló megváltását vállalta 
bruttó 2 millió 784 ezer 196 forint összegben. Dr. Galambos Andrea 
építtető vállalta 1 db parkoló megváltását bruttó 1 millió 392 ezer 98 
forint összegben. A megváltási díjak átutalási határideje május 31. 
volt. A parkolók megépítési határideje 2021. december 31.
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Közterületfelügyeleti 
intézkedések

Május 3-tól 7-ig

Fórizs Péter közterületfelügyelő az Arany János utcán 6 
alkalommal, a Bem József utcán 4 alkalommal, a Benka Gyula utcán 
1 alkalommal, a Béke utcán 2 alkalommal, a Deák Ferenc utcán 1 
alkalommal, az Eötvös Lóránd utcában 3 alkalommal, a Gyóni Géza 
utcában 2 alkalommal, a Hajnal utcában 1 alkalommal, a Liget 
utcában 1 alkalommal, a Március 15. utcában 2 alkalommal, a 
Somogyi Béla utcában 4 alkalommal, a Tessedik Sámuel utcában 3 
alkalommal, a Vajda Péter utcában 6 alkalommal tett felszólítást a 
gondozatlan zöldterületek rendbetételére.

Blaskó Péter közterületfelügyelő a Liliom utcában 1 alkalommal, 
a Martinovics utcában 9 alkalommal tett írásbeli felszólítást 
gondozatlan zöldterületek vonatkozásában. Napi ellenőrzésein 
megállapította, hogy a Benka Gyula utcai, a Jókai lakótelepi és a 
Szentesi úti lakópark szelektív hulladékgyűjtőinél nem került 
közterületre illegális szemét. A Béke lakótelepen volt konténer 
helyére szintén nem helyeztek illegális hulladékot.

Május 10-től 14-ig

Blaskó Péter közterületfelügyelő az Ady utcában 2 alkalommal, 
az Arany János utcában 1 alkalommal, az Arató utcában 1 
alkalommal, a Honvéd utcában 5 alkalommal, a Hunyadi utcában 1 
alkalommal, a Tessedik utcában 4 alkalommal szólított fel írásban 
zöldterület gondozásra. A Juhász Gyula utcában közterületen 
szabálytalanul tárolt gépjármű miatt intézkedett. Ellenőrizte a 
szelektív hulladékgyűjtőket a Benkán, a Jókai lakótelepen és a 
Szentesi úti lakóparkban. Napi rendszerességgel ellenőrizte a Vida-
tó környékét. Folytatta a Vasútállomás buszmegállójánál elhelyezett 
kuka ellenőrzését.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Szent István, az Újtelep, 
Alkotmány és Móricz utcában intézkedett gondozatlan zöldterület 
miatt.

Bracsok István mezőőr a Tanya IV., Tanya V., Tanya III., Tanya 
VI., Tanya VII. külkerületben végzett napi területbejárással köz-
tisztasági ellenőrzéseket. Emellett ellenőrizte az önkormányzati 
termőföldeket és közutakat. Ebtámadás történt a Tanya V-ben. A 3 
nagytestű eb oltással és chippel nem rendelkezett, így a Hatósági 
Osztállyal közös intézkedés történt. Illegális szemétlerakás történt a 
Tanya IV-ben és Tanya V-ben, az ügy az illetékes hatósághoz került. 
A Tanya III. külkerületben 14 alkalommal tett szóbeli felszólítást 
gondozatlan zöldterület miatt.

Janecskó János mezőőr a Tanya II. és Tanya III-ban folytatott 
általános ellenőrzést. Illegális szemételhelyezés történt a Tanya III-
ban. Azt a KOMÉP elszállította. Utak ellenőrzése történt a Tanya II-
ben és Tanya III-ban. Illegális legeltetés folyt a Tanya III-ban, ezért 
szóbeli figyelmeztetést tett. Gondozatlan zöldterület miatt 5 
alkalommal szóban figyelmeztetett a Tanya II-ben és Tanya III-ban.

Vajgely Zoltán mezőőr 3 személyt szólított fel fűnyírásra a város 
zártkertjeiben. Nyolc visszaellenőrzésen megállapította, hogy 
korábbi felszólításának a tulajdonosok eleget tettek a zöldterület 
nyírására vonatkozóan. Szivornyasoron egy eb gazdáját találta meg 
és figyelmeztette a kutya ideiglenes gazdátlan állapota miatt. 
Szivornyasoron illegális szemételhelyezést jelentettek, az elkövető 
meggondolta magát, a szemetet elszállította. A város zártkertjeit napi 
ellenőrzésein rendben találta.

Május 17-től 21-ig

Fórizs Péter közterületfelügyelő gondozatlan zöldterületek 
visszaellenőrzését végezte az Alkotmány, Eötvös, Hajnal, Vajda 
Péter, Zöldpázsit, Zrínyi, Tessedik, Budai Nagy Antal, Deák, Liget, 
Március 15., Móricz Zsigmond és Vasút utcán. A Budai Nagy Antallal 
bezárólagos utcákon a tulajdonosok eleget tettek a felszólításnak. A 
Deáktól felsorolt további utcákon kénytelen volt hatósági eljárást 
kezdeményezni. Szintén közigazgatási hatósági eljárást kezde-
ményezett egy Alkotmány utcai ingatlan kapcsán, mivel a 
tulajdonos nem tett eleget határidőre a közterülethasználati 
engedélyben foglaltaknak.

Bracsok István mezőőr intézkedéseiből a Tanya V-ben történt 
ebtámadás említendő 2 db nagytestű eb kapcsán. Hatósági 
Osztállyal közös intézkedés történt. Gondozatlan zöldterület miatt a 
Tanya III-ban tett írásbeli felszólítást. Tanya V. területén – 
Ószőlőkben – 2 db illegálisan kihordott televízióra bukkant, az 
ügyet átadta az illetékeseknek.

Janecskó János mezőőr három esetben tett szóbeli figyel-
meztetést a Tanya II. és Tanya III. külkerületben gondozatlan 
zöldterület kapcsán. A Tanya II-ben és III-ban tett ellenőrzései során 
az utakat rendben találta. Általános ellenőrzést végzett Tanya II és 
Tanya III-ban.

Vajgely Zoltán mezőőr 12 esetben tett felszólítást gondozatlan 
zöldterület – fűnyírás elmaradása – kapcsán a zártkertek köz-
területein. Nyolc esetben a visszaellenőrzések pozitív eredménnyel 
zárultak. Ellenőrzései során rendben találta a zártkertek útjait.

KOMÉP munkák
május 21-től 28-ig

Medvegy Zoltán útkezelő irányításával a Vajda Péter utca 
Szabadság-Kossuth közötti szakaszán kimozdult térkövek 
helyreállítása történt. Az Áchim-Hunyadi kereszteződésben 
megsüllyedt útalapot bontottak, a helyreállítás melegaszfalttal folyt. 
Melegaszfalttal aszfaltoztak Sirató bekötő úton és Sirató előtti 
kerékpárút szakaszon. Bozótvágásra került sor az Ipartelep úton, 
Lónamajori úton, vasúti átjárók KRESZ-tábláinak környezetében. 
Díszburkolatot javítottak a Vajda Péter utcán. Burkolati jeleket 
festettek a Benka, Tessedik, Arany János utca kereszteződéseiben. 
Burkolatjel festés történt a Béke-Kossuth tükörnél, Maczó-zugi 
útfeltöltést végeztek tört betonnal a Gyóni Géza utcában. 
Melegaszfalttal kátyúztak a Petőfi utcán. Gépi erős szikkasztó árok 
ásására került sor a Szennyvíztelep területén a Maczó-zugi 
vízelöntés miatt.

Debreczeni Erika munkairányításával gépi fűkaszálás folyt a 
Lengyel-palota udvarán, a Szabadság út Béke-Deák közötti 
szakaszán és a hozzá kapcsolódó tereken. Favágás történt a 
Lengyel-palota előtt. Gallyszállítás volt a Deák 41-nél. A Kossuth 
utca kiemelt ágyás lábazatánál gyomláltak, valamint gyomlálták a 
Vajda fahelyeit. Szintén Debreczeni Erika vezényelte az Agrár Zrt. 
előtti kétnyári tulipánhagyma kiszedését. A Melis szobornál és volt 
ABC előtt szintén kétnyári tulipánhagyma kiszedése történt. 
Városszerte megkezdődött a muskátlik ki- és beültetése.

Parczen Benedek irányításával gépi fűkaszálás volt az Erkel 
téren, a Bethlen lakótelepen, a Szentesi úti lakótelepen. Favágás 
történt az Erzsébet-ligetben. Gépi fűkaszálás folytatódott a Vízi 
Színháznál, a Petőfi utcán, a Jókai 107-nél. Gallyszállítás volt a Vasút 
utcán és az Erzsébet-ligetben. Szintén Parczen Benedek irányította 
az Újtemető, a Vízi Színház parkja és a Szabadság út fűkaszálását. 
Továbbá a Mittrovszky-kastély előtti buxusok vegyszeres 
növényvédelmét.

Huszárik Nóra irányította a játszótereken folyó munkákat. Így 
festettek a Székely Mihály téren, javítottak a Zöldpázsit téren.
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A szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő 
fejlesztésével kapcsolatos 

tanácsadó munkacsoport döntései

1. javaslat: A tanácsadó munkacsoport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági tanul-
mányát készítő Aditus Zrt. felé írásban egyértelműen és hatá-
rozottan közölje, hogy a tervezési terület a szarvasi 2090, 2109, 2110 
és 2111 hrsz.-ú belterületi ingatlanok, a fejlesztés ott fog meg-
valósulni.

2. javaslat: A tanácsadó munkacsoport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági 
tanulmányát készítő Aditus Zrt. felé jelezze: a fürdő tervezési 
területe a szomszédos 2108 hrsz.-ú terület (piaci parkoló) 
területének csökkentésével szükség szerint növelhető.

3. javaslat: A tanácsadó munkacsoport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági 
tanulmányát készítő Aditus Zrt. felé a főépítész által bemutatott és a 
munkacsoport által támogatott vázlatterveket küldje meg.

4. javaslat: A tanácsadó munkacsoport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági 
tanulmányát készítő Aditus Zrt. felé közölje: a fejlesztendő fürdő 
vonatkozásában a gyermekes családok jelentik a célcsoportot, a 
tematika pedig a Körösök élővilága.

5. javaslat: A tanácsadó munkacsoport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági 
tanulmányát készítő Aditus Zrt. felé jelezze:

a) A Kossuth utca felőli oldalon a Szent Klára Gyógyfürdő 
homlokzati elemeivel azonos vagy azokat stilizáló proszkéné fal 
létesítése javasolt, megfelelő bejárattal. Ezzel a megoldással a 
sétálóutca képe egységesebbé válik és kellően elkülöníti attól a 
fürdőzőket.

b) piaci parkolónak a Kossuth utca felőli oldalára hasonló 
proszkéné fal építése javasolt, gépjárművek ki- és beközlekedésére 
alkalmas nyílással/kapuval. A parkoló teljes területe fölé nap-
elemeket tartó szerkezetet indokolt tervezni, így az fedett par-
kolóként funkcionálhat, ezek a napelemek biztosíthatják a 
strandfürdő energiaszükségletének döntő hányadát, beleértve a víz 
fűtését is.

c) A fürdő területének nyugati és Vasút utca felől oldalhatárán 
teljes hosszában környezethez illeszkedő, zajfogásra is alkalmas 
anyagból tömör (esetleg kisebb áttörésekkel díszített) 2,5-3 méter 
magas kerítés épüljön.

d) A termálvíz és gyógyvíz bevezetése a strandfürdő területére is 
szükséges, hogy ott is rendelkezésre álljon.

6. javaslat: A tanácsadó munkacosport tagjai azt javasolják a 
polgármesternek, hogy a fürdőfejlesztés megvalósíthatósági 
tanulmányát készítő Aditus Zrt. felé jelezze, hogy a régi fürdő és a 
tervezett új strandfürdő közötti összeköttetés szükségességére 
térjen ki a megvalósíthatósági tanulmányban arra utalva, hogy az 
optimális megoldás a későbbi tervezői munka feladata.

Szarvas, 2021. május 25.
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Olvasni jó!
A Városi Könyvtár júniusi könyvajánlója

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

Könyvajánló a VÁROSI  KÖNYVTÁR újonnan 
beszerzett könyveiből:

Ismeretterjesztő irodalom:
Ferencz G.: Falura költözők kézikönyve
Fingeroth, D.: A hihetetlen Stan Lee – A Marvel igazi szuperhőse
Gurul a sok-sok pillanat – Szabó Magda élete képekben
Stipkovits E.: Nagyszülők a kispadon? – 11 tévhit a generációk 

közötti konfliktusokról
Seal, R.: Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis 

normálisak)?
Természetes szépségápolás – Alapanyagok és receptúrák a bőr és a 

haj egészségének megőrzéséért

Szépirodalom:
Camp, J.: Még mindig hiszek – I still believe
Collins, B.: A könyvkötő
Crouch, B.: Menekülj
Papp D.: A vasárnap délutánok lélektana – Kezdd újra 

Olaszországban!
Patrick, P.: Kövesd a vágyaid, bárhová vezetnek is, ne add fel soha
Shukri, L.: Az arab bordély foglyai

Gyermekirodalom:
Bálint Gy.: Háziállatok a kertben
Mészáros D.: Felelsz vagy mersz?
Mészöly Á.: Levendula és a varázsmacska
Parent, N.: De jó, hogy elmondod az igazat!
Peppa Malac: Zsoli és a dinoszaurusz
Springer, N.: Enola Holmes – A halálos virágcsokor esete

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

Tel.: 66/312-745
E-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com

Gyermeknapi ajándék

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai május 
27-én és május 28-án Szarvas összes köznevelési és közoktatási 
intézményében – óvodák, iskolák – élelmiszeradományt osztottak 
szét az ott tanuló gyermekek részére. Ezenkívül a gyermekvédelmi 
intézkedés alatt álló családok gyermekei részesültek adományban. 
Az adományosztás a Családsegítő Központ sikeres pályázatából 
valósult meg, amellyel a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által 
felajánlott élelmiszeradományra pályáztak. A 2 millió 79 ezer 798 
forint összértékű adomány szétosztása során összesen 5208 darab 
Danone Actimel joghurtital és 7800 darab Sport Rajt szelet került 
felhasználásra.

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.

Ács segédmunkás
Általános karbantartó (2)

Anyagmozgató
Árukiadó

Áruösszekészítő
Autómosó

Baromfigondozó (3)
Biztosítási asszisztens

Biztosítási értékesítési tanácsadó
Boltvezető helyettes

Címkéztető
Cukrász (2)

Csomagológép-kezelő
Dohányárudai eladó

Édesipari termékgyártó
Egyéb takarító és kisegítő

Egyéb, máshova nem sorolható 
egyszerű szolgáltatási és 
szállítási foglalkozású

Egyszerű ipari foglalkozású (2)
Egyszerű mezőgazdasági 

foglalkozású (2)
Éjjeliőr, telepőr

Éjszakai recepciós
Éjszakai takarító
Ellető tehenész
Építészmérnök
Építőmérnök
Értékesítési és 

marketingtevékenységet folytató 
egység vezetője

Fehér apróhús tisztító
Festő és mázoló
Gépi csontozó

Gépkiszolgáló feladat
Géplakatos

Gondnoksági segédmunkás
Hegesztő, lángvágó
Hentes és mészáros

Informatikai és kommunikációs 
rendszereket kezelő technikus

Intézményi takarító és kisegítő 
(2)

Keltető vezető helyettes
Kertépítő kertész

Kertészeti kisegítő (napszámos) 
(2)

Kézi csomagoló (3)
Kézi csontozó
Kőműves (2)
Kontroller

Konyhai kisegítő (3)
Konyhalány

Külterületi portás
Laboráns (minősítés nélkül)

Lakatos (2)
Mérlegképes könyvelő

Mosodás
Műszakicikk eladó
NC, CNC gépkezelő

Pántoló
Pénzügyi ügyintéző (a 
pénzintézeti ügyintéző 

kivételével)
Pincér (2)
Pizzafutár
Pultos (3)

Pulykagondozó
Rakodómunkás

Recepciós
Rehabilitációs mentor

Sajtkészítő
Szakács (3)

Személygépkocsi-vezető
Szociális gondozó, 

szakgondozó
Szőnyegszövő

Takarmányos, traktoros
Targoncás

Traktoros, betakarítógépkezelő
Traktorvezető

Vendéglátó-ipari alkalmazott
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp

KOS (III.21. – IV.20.)
Végre nyitottál a nagyvilág felé, hisz mos-
tanában sokszor magadba zárkóztál, s ez 
egyáltalán nem tett jót sem magánéle-
tednek, sem hivatásodnak vagy tanulá-
sodnak. Elbűvölheted környezeted, sőt, ha 
nincs partnered, ezen a héten találkozhatsz 
valakivel. A csütörtöki, pénteki és szombati 
nap kiválóan alkalmas arra, hogy új kap-
csolatokat építs, üzleti és érzelmi téren 
egyaránt.

BIKA (IV.21. – V.20.)
Ne légy ennyire pesszimista, hisz nem 
mennek olyan rosszul a dolgok. Neked sem 
sikerülhet minden, amibe belekezdesz. 
Őrizd meg hidegvéred, a kudarc csak azt 
jelenti, hogy elvesztettél egy csatát, de még 
nem vesztetted el az egész háborút! 
Feladatod, hogy önállóan cselekedj, és 
kerülőutak vagy fondorlatosság nélkül 
megvalósítsd elképzeléseidet.
 

IKREK (V.21. – VI.21.)
Családod egyik tagja kellemetlen pilla-
natokat okozhat neked meggondolatl-
anságával. Tulajdonképpen csak jót akart 
neked, a kieszelt terv egyáltalán nem úgy 
sült el, ahogy kellett volna. Ne keseregj, a 
kellemetlenségen hamar túlteszed magad. 
Inkább használd kiváló kommunikációs 
képességedet, és teremts nyugalmat és 
békét környezetedben.
 

RÁK (VI.22. – VII.22.)
Kitartó tulajdonságoddal valami olyan dolgot 
érhetsz el ezen a héten, amelyről régóta 
álmodoztál, és bizony sokat is tettél érte. 
Ennek a célnak az elérésével bizony a közel 
s a távoli jövőben is komoly sikereket köny-
velhetsz el magadnak! Kiemelkedő teljesít-
ményt kell nyújtanod egy olyan területen, 
ahol eddig többnyire komoly akadályokba 
ütköztél.
 

OROSZLÁN (VII.23. – VIII.22.)
Néha Te is elfeledkezhetsz valamiről. Nem 
lenne baj, ha ez egy kevésbé fontos feladat 
lenne, azonban most egy nagyon is jelentős 
dolgot hagytál számításon kívül. Sajnos 
nem neked jut előbb eszedbe, hanem valaki 
számon kérheti rajtad, kellemetlen pillana-
tokat okozva. Ez sértheti önbecsülésedet, s 
megzavarhatja nyugodt lelkivilágodat. Vi-
szont sokat tanulhatsz a kialakult helyzetből.
 

SZŰZ (VIII.23. – IX.22.)
Ez a hét a karriered szempontjából megha-
tározó lehet. Olyan dolgot kérnek tőled, 
melyet csak Te tudsz elvégezni, és ráadásul 
tökéletesen végre is hajtod. Ezt nem felejtik 
el az illetékesek, s hamarosan meg is kapod 
a jutalmadat! Tehetségedet és hozzá-
értésedet kell megmutatnod, ráadásul 
régóta nem kaptál erre esélyt. Ha szükséged 
van partnerekre feladataid megva-
lósításához, ne habozz segítséget kérni kör-
nyezetedtől.

 

MÉRLEG (IX.23. – X.22.)
Úgy érzed néhányan úgy bánnak veled, mint 
egy gyerekkel, pedig már nem vagy az. 
Függetlennek érzed magad, s úgy véled 
Téged már ne terelgessen senki, hisz Te is 
tudod mi a jó és a rossz. Nem baj, ha 
kinyilvánítod a véleményed, csak ne sérts 
meg vele senkit. Törekedj harmóniára és 
egyetértésre környezeteddel, és ne essen 
nehezedre segíteni olyan személynek, aki 
téged kér erre. Jó tett helyébe jót várj!
 

SKORPIÓ (X.23. – XI.22.)
Egy olyan emberrel találkozhatsz ezen a 
héten, aki már első látásra sem túl 
megnyerő, de aztán saját bőrödön is ta-
pasztalhatod, mennyire igazad volt. Jusson 
eszedbe, hogy talán soha nem kell 
találkoznotok újra! De most kompro-
misszumot kell kötnöd, és mivel közös 
feladatotok van, türelmesnek és mérték-
tartónak kell lenned ahhoz, hogy átvészeld 
ezt a néhány kellemetlen napot.

NYILAS (XI.23 – XII.21.)
Jótett helyébe jót ne várj! Hiába kérsz 
segítséget, támogatást valaki olyantól, akit 
már számtalanszor kihúztál a bajból, ő 
könnyedén, lelkiismeret-furdalás nélkül 
nemet mond neked. Most megtanulod a 
saját károdon, hogy ne segíts úton-útfélen 
mindenkinek. Saját magadra leszel utalva, s 
meg kell tapasztalnod, milyen egyedül 
végigcsinálni valamit.

BAK (XII.22 – I.20.)
Ha úgy érzed, hogy égeti a zsebed némi 
felesleges pénz, akkor itt az ideje, hogy 
valami rég áhított dologra elköltsd. Semmit 
se vegyél meggondolatlanul, csak azért, 
mert az első helyen máris meg lehet kapni. 
Nézz jól körül alaposan, mielőtt vad 
költekezésbe kezdesz! Kényelemsze-
reteted ne vigyen rá arra, hogy olyat tégy, 
amit nagyon hamar megbánnál.

VÍZÖNTŐ (I.21 – II.18.)
Ezen a héten a környezetednek kicsit többet 
kell noszogatnia Téged, mint máskor. Ez az 
előző héten felgyűlt, és nem kipihent 
állapotodnak köszönhető. Ideje lenne, ha 
több időt szánnál a pihenésre, különben az 
egészséged bánhatja ezt az állapotot. 
Csütörtökön konfliktusba keveredhetsz 
valakivel, anélkül, hogy ezt te magad akartad 
volna. Béketeremtő készséged azonban 
kiválóan működik.
 

HALAK (II.19 – III.20.)
Nagyon jól érzed magad a bőrödben, 
élvezed a meleg időjárást, az apró örö-
möket, s képes vagy elfeledkezni a kisebb 
problémákról. Viszont semmiképpen se 
kalandozzanak el gondolataid a munkádtól, 
mert hétvégére felhalmozódhat számos 
elvégzetlen feladat, mely pénteken bosszú-
ságot okozhat. Ráadásul nagy az esélyed 
arra, hogy fontos döntéseket is meg kell 
hoznod szerdán vagy csütörtökön, melyek 
alól nem bújhatsz ki.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Június 4-től 10-igJúnius 4-től 10-igJúnius 4-től 10-ig

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést.

1946. június 4-én, Budapesten elhunyt Simonyi-Semadam 
Sándor (szül. Csesznek, 1864. március 23.) ügyvéd és 
politikus, 1920. március 15. és 1920. július 19. között 
Magyarország miniszterelnöke.

1446. június 5-én választották meg a rendek az ország 
kormányzójának Hunyadi János erdélyi vajdát és fő-
kapitányt, a török elleni harcok legtehetségesebb had-
vezérét.

1900. június 5-én született Gábor Dénes Nobel-díjas magyar 
fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök, a holográfia 
feltalálója.

1971. június 5-én elhunyt Lukács György (szül. Löwinger 
György Bernát, Budapest, 1885. április 13.) Kossuth- és 
Baumgarten-díjas magyar filozófus, irodalmár, esztéta, 
egyetemi tanár, marxista gondolkodó és kommunista 
politikus, akit széles körben a „nyugati marxizmus” alapítói 
között tartanak számon. A Magyarországi Tanácsköztársaság 
közoktatásügyi népbiztosa, a második Nagy Imre-kormány 
népművelési minisztere, 1948-tól a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja.

1796. június 6-án, Nagybarcán megszületett Balogh Sámuel 
(† Serke, 1867. október 15.) református lelkész, író, 
műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

1621. június 6-án, Verbovecen megszületett Zrínyi Péter († 
Bécsújhely, 1671. április 30.) horvát bán, a Wesselényi-
összeesküvés résztvevője.

1950. június 6-án hunyt el Bánffy Miklós, az egyik 
legnagyobb erdélyi földbirtokos család jeles tagja, politikus, 
külügyminiszter, író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, 
színpadi rendező.

1520. június 7–24. között került sor VIII. Henrik angol király 
(1509–1547) és I. Ferenc francia király (1515–1547) 
találkozójára Flandriában, az Aranybrokát Mezőn (Field of 
the Cloth of Gold/Camp du Drap d'Or). A találkozón a 
francia uralkodó szövetségre kívánt lépni VIII. Henrikkel, 
ám a terve kudarccal végződött. Thomas Wolsey, York bí-
boros érseke lebeszélte urát arról, hogy lányát, a későbbi I. 
(Véres) Mária angol királynőt (1553–1558) a trónörököshöz, 
a későbbi II. Henrik francia királyhoz (1547–1559) adja fe-
leségül.

1810. június 7-én született Dreher Antal osztrák nagyiparos, 
a magyar sörgyártás egyik úttörője.

1896. június 7-én, Kaposváron megszületett Nagy Imre († 
Budapest, 1958. június 16.) magyar kommunista politikus, 
gazdaságpolitikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja. 1953 és 1955 között, valamint az 
1956-os forradalom alatt a Minisztertanács elnöke. A for-
radalomban betöltött szerepéért egy kirakatper során halálra 
ítélték és kivégezték.

1870. június 9-én hunyt el Charles Dickens angol író. 
Egyesek szerint a viktoriánus kor egyik legnagyobb írója és 
az angol nyelv legkiválóbb művelője. Világszerte ismert 
művei közé tartozik a Twist Olivér, Copperfield Dávid és a 
Karácsonyi ének.

1921. június 9-én, Budapesten megszületett ifj. Greguss Pál 
(† Budapest, 2003. február 26.) Markusovszky-díjas, Orvosi 
Ultrahang Úttörője Díjas, NASA Díjas, Invenció Díjas, Genius 
feltalálói Oscar-díjas (= Feltalálói Olimpiai Aranyérem), 
Jedlik Ányos-díjas biofizikus, feltaláló. 
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Az alapkőletételre 1895. szep-
tember 3-án került sor. Az épít-
kezés 1896 tavaszán kezdődött. 
A templomot 1897. július 4.-én 
szentelték fel. Tervezője Fran-
csek Imre, az építést Popjak 
György szarvasi építész vezette. 
Az Újtemetőben nyugszanak 
hamvai. Családjának leszár-
mazottai nem élnek városunk-
ban. Sírjára virágot helyeznek 
gyülekezetünk tagjai, többek 
között e sorok írója is. Sírem-
lékéről látható fő műve: az Új-
templom épülete.

Most június 6.-án lesz, hogy 
166 évvel ezelőtt született 
Popjak György Szarvason. Csa-
ládja Felvidékről származott. Az 
építőmesterségen kívül az ács-

mesterséget is kitanulta. Nevé-
hez fűződik a Takarék-pénztár, 
vasútállomás melletti közrak-
tárainak, Járásbíróság, Fürdő, 
Széles Úti Iskola épületének 
felépítése. 

Családom tagjai az Újtemp-
lomi gyülekezethez tartoznak. 
Édesanyám mondta, hogy az én 
korosztályom esetén a Szülő-
otthonból hazafelé menet meg-
álltak az Újtemplomnál, meg-
keresztelték a gyereket és így 
mentek haza.

Iskolás koromban szombaton 
is volt tanítás. Hatodik osz-
tályosként vasárnap délelőtt vo-
nattal jöttünk Szarvasra konfir-
mációs előkészítőre, melyeket 
Szepessi Károly és Pálfi István 

lelkészek tartottak. Amikor hú-
gom konfirmált, olyan időszak 
volt, hogy Aradi tisztelendő úr 
heti rendszerességgel nálunk és 
Bezzegéknél tartotta a hitok-
tatást a környékbeli gyerekek-
nek. 

Régi szép hagyomány volt, 
hogy a konfirmandusok felmen-
tek a toronyba s onnan gyö-
nyörködtek a város panorá-
májában.

Ezüstszőlőben dédnagy-
mamám volt a legidősebb. Ha-
vonta, adventi időszakban he-
tente jöttek hozzánk az idős 
korosztálybeliek és a nagyszo-
bában együtt énekeltek a Tra-
nosciusból. Számomra így a 
Tranoscius hitet, emberséget, 
szeretetet jelent. 

Az Újtemplomban az oltártól 
jobbra lá tható Ruzicskay 
György festménye, amely a 
Vajda Péter Evangélikus Gim-
názium tulajdona. A képen fel-
ismerjük Tessedik Sámuelt és 
Kristóffy Györgyöt.

Kristóffy György (1797-1831) 
Gömör megyében született. Ta-
nulmányai befejezése után ta-
nítóként dolgozott. Később el-
fogadta a szarvasi gyülekezet 
meghívását. A sikeres vizsga és 
meghallgatás után 1795 telén 
családjával Szarvasra érkezik. 
Megérkezése után észrevette a 
két lelkész - Tessedik és Boczkó 
- között kialakult helyzetet, de ő 
mindvégig semleges maradt.

A teljesség igénye nélkül 
néhány kedves emlékképet sze-

retnék megosztani, amit az 
Újtemplomban éltem meg!

1985 őszén Melis György 
operaénekes hangversenyén 
zsúfolásig megtelt templomunk. 

Örökre emlékezetes marad, a-
mikor gyülekezeti termünkben 
átadtuk Kondor Péter püspök 
úrnak a Luther kabátját.

Mótyán Tibor az Újtemplom 
szlovák referense megkért, 
hogy az Ótemplomi levéltárban 
nézzem át a Tranosciusokat s a 
legszebb példányokból kiállítás 
lesz a gyülekezeti termünkben.

Csodálatos érzés volt két na-
pon keresztül Tusjakné Galla 
Marika levéltáros segítségével 
átnézni eme kincseket! Nagyon 
dobbant a szívem, amikor az 
1795-ös kiadású Tranoscius a 
kezembe került. Később más-
nap délután az 1733-as kiadású 
könyvre azt hittem, hogy Tra-
noscius. Tévedtem! A könyv a 
maga nemében páratlan! Akik 
távol a templomoktól a tanya 
világban éltek azok számára 
íródott, hogy tudják gyakorolni 
hitüket. 2017 őszén sok em-
bernek könnybe lábadt a sze-
me, amikor az Újtemplomi 
gyülekezeti teremben megcso-
dálhatták a sok gyönyörű Tra-
nosciust.

Örülök, hogy Nobik Erzsébet 
lelkésznővel, aki presbiterünk is 
volt együtt dolgoztunk. Jó-
magam lelkészünkkel és pres-
biter társaimmal azonban to-
vább munkálkodunk gyüle-
kezetünkért és annak jóhíréért.

Csicselyné Korbely Zsuzsanna 
templomi gyülekezet presbitere

Újtemplomi emlékeim…

Aszarvasi Ótemplom, az ország egyik legnagyobb 
evangélikus temploma kicsinek bizonyult a XIX. 
század végén. Szinte évente felmerült egy új temp-

lom építésének gondolata a presbiteri gyűléseken.

Ruzicskay György festményeRuzicskay György festményeRuzicskay György festménye

1975-ben konfirmáltak, Pálfi István, Nobik Erzsébet, Káprátfalvi Ilona és Aradi 1975-ben konfirmáltak, Pálfi István, Nobik Erzsébet, Káprátfalvi Ilona és Aradi 
András társaságábanAndrás társaságában

1975-ben konfirmáltak, Pálfi István, Nobik Erzsébet, Káprátfalvi Ilona és Aradi 
András társaságában

Popjak György síremlékePopjak György síremlékePopjak György síremléke
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Labdarúgás

Megszenvedtünk a sikerért 
Jaminában

Az utolsó előtti, 15. fordulóban Jaminában léptünk 
pályára, a szombati vereséget követően már nem 
előre, hanem hátrafelé kellett tekintenünk, hogy a 

vészesen közeledő Szeghalmot magunk mögött tartsuk, 
feltétlen pont, pontok megszerzésében kellett gondol-
kodnunk a jó formában levő hazaiak ellen.

33. perc: Szikora látványos ollózó mozdulatával induló akció 
végén Styecz adott középre jobbról, a középen jó ütemben érkező 
Sindel pedig kapásból hat méterről vette be Démusz kapuját. 0-1.

35. perc: Sindel kevergetett a bal oldalon, majd középre ívelte a 
labdát, a felszabadítani akaró Kardos T. rosszul ért bele, ami így 
Furárhoz került, aki 16 méterről nagy erővel a léc alá bombázott. 0-
2.

49. perc: Pozsár ívelt be szabadrúgást jobbról, az ötösön belüli 
kavarodásból Papp elé került a labda, aki öt méterről talált a 
kapunkba. 1-2.

52. perc: Egy gyors ellenakció után Sindel lövését Démusz védte, a 
kipattanót Sindel Bányhoz továbbította, Ő pedig 16 méterről, nagy 
erővel a kapu bal oldalába lőtte. 1-3.

54. perc: Kardos L. játszott Pozsárhoz, aki hét méterről gurított a 
kapunk jobb alsó sarkába. 2-3.

71. perc: Egy tizenhatoson belüli kezezést vitattak a hazaiak, 
amelyben Bencsik járt az élen, hevességét jellemzi, hogy öt (!) 
másodpercen belül két sárga lapot szerzett, így kiállította Kiss 
játékvezető.

77. perc: Furár passzolt középen Zimának, aki átjátszotta védőjét, 
az érkező Démusz mellett is elvitte a labdát, majd közelről a hálóba 
gurított. 2-4.

Nem kellet túl sokat várni az első helyzetre, ekkor Sindel tévesztett 
célt, majd nem sokkal később Zima tesztelte Démuszt, de ekkor 
még neki sem sikerült túljárni a Jamina kapusának eszén. A játékrész 
közepén már Rohonynak is akadt feladata, amikor Miklya lövését 
védte lábbal. Ezután újra a mi perceink következtek, előbb még 
Sindel lövését védte Démusz, de röviddel azután már tehetetlen volt 
Sindel, és Furár lövése után, így egyből két gólos lett az előnyünk, 
ami a félidő végéig már nem változott, bár egy Furár által szerzett 
találatot les címén nem adtak meg. A fordulás utáni gyors hazai 
találatra azonnal válaszoltunk, de a hazaiak nem rogytak meg, újra 
szépítettek az álláson. A végéhez közeledve Bencsik hozta nehéz 
helyzetbe társait a felelőtlen kiállításával, így emberhátrányban már 
csökkent az esélyük a pontszerzésre, ami végleg elszállt Zima 
látványos, hajrában szerzett góljával. Ezt a meccset úgy nyertük 
meg, hogy bár kiegyenlített volt a játék, végig kézben tartottuk az 
irányítást, ha szépített a Jamina, rögtön válaszoltunk, de azért nem 
jött rosszul Bencsik kiállítása, ami után már nem tudott újítani a 
Pozsár legénység. A nem túl magas színvonalat kárpótolták 
látványos góljaink, amelyek után összességében elégedettek 
lehetünk, Jaminában általában megszenvedünk a sikerért. Az utolsó 
fordulóban szombaton, hazai pályán a Csabacsűd csapatát 
fogadjuk.

Jamina SE – Szarvasi FC ‘1905’ 2-4 (0-2).
Békéscsaba, Bessenyei utcai Sporttelep – 80 néző. 

Játékvezető: Kiss Tibor (Baráth J., Baranya T.)
Jamina: Démusz D. – Horváth M., Kardos T. (Ángyán M.), 

Murvai D., Okos I. (Zubor M.), Kardos L., Miklya M. (Andó T.), 
Kovács I., Pozsár G. (Dankó D.), Papp D. (Ulrich N.), Bencsik 
Cs. Vezetőedző: Pozsár Gábor.

Szarvas: Rohony M. – Kiri M. (Varga I.), Bány I. B. (Mojzsis 
M.), Polonsziki P., Szikora M., Deli L. (Bakró G.), Bozsó L., Zima 

D., Sindel R. (Lénárt F.), Furár R., Styecz M. (Bány II. B.). 
Vezetőedző: ifj. Somogyi János.

Gólszerzők: Papp D. 49', Pozsár G. 54' illetve Sindel R. 33', 
Furár R. 35', Bány B. 52', Zima D. 77'.

Kiállítva: Bencsik Cs. 71' (második sárgalap után).

Edzői nyilatkozatok:
Pozsár Gábor:
– A szezon legjobb játékát nyújtottuk, de hányinger, amit a mai 

napon műveltek velünk egyesek.
ifj. Somogyi János:
– A szombaton történtek után hatalmas eredmény, hogy tudtunk 

itt nyerni. Nagyszerű sportemberek alkotják a csapatunkat.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

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

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

Buszpályaudvar – Dohánybolt
Kazinczy-Liszt u. sarok – Élelmiszerüzlet

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

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

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

Lila ABC – Benka-Dózsa sarok
Piac – KOMÉP Iroda

Polgármesteri Hivatal portája
Ezüstszőlő – Coop ABC
Csabacsűd – Coop ABC

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

Lapunkat ingyenesen az 
alábbi helyeken veheti 

magához:
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Megfejtéseiket 2021. június 10-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Május 28.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Tűnj innen, most kis halat akarok fogni!” 

Nyertesünk: Vavrek Anita. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Bodzaszörp
Hozzávalók: 12 db nagyobb 

bodzavirág, 2 kg cukor, 2 dkg 
borkősav, 2 dkg citromsav, 2 
db citrom, 1 kiskanál szalicil.

Hat liter vízből és a cukorból 
szirupot főzünk. Mikor kihűlt, 
belekeverjük a citromsavat és a 
borkősavat.

A bodzavirágokat alaposan, 
többször megmossuk, egy nagy 
üvegedény aljára tesszük. A 
citromokat alaposan megmos-
suk, felkarikázzuk. A bodzavi-
rágokat leöntjük a sziruppal, 
rátesszük a citromkarikákat, s 
lefedve hűvös helyen kb. egy 
hétig állni hagyjuk, ám időnként 
megkeverjük.

Egy hét múlva leszűrjük, hoz-
zákeverjük a szalicilt, üvegekbe 
töltjük, s hígítva fogyasztjuk. 
Nyáron kitűnő szomjoltó.

Móricka hatalmas C betűket 
rajzol kishúgára, mikor bejön az 
anyukája.

- Hát te mit csinálsz Móricka a 
kishúgoddal?

- Én semmit, csak becézem!

* * *

Anyós a halálos ágyon:
- Jaj, meghalok... jaj, végem 

van, meghalok!
Felnéz a plafonra:
- A plafont meg le kéne fes-

teni!.
Mire a vő:
- Anyuka, egyszerre csak egy 

dologra koncentráljon!

* * *

- Jean, miért van itt ilyen hideg?
- Mert nem tudtam, hogy 

hazajön és csak 1 személyre 
fűtöttem be, uram.

* * *

Az idős házaspár kimegy a 
telekre. A férj kint kapál éppen, 
amikor meglát az égen egy sár-
kányrepülőt. Erre gyorsan besza-
lad a házba, kihozza a puskáját 
és rálő. Az asszony ijedten:

- Béla mi történt, mit lőttél le?
Erre a férj:
- Hogy milyen állat volt ez azt 

nem tudom, de az embert már 
elengedte!
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