
Tudunk ma már olyan szálláslehetőségeket biztosítani, amely a különböző anyagi helyzetű embe-
reknek is megfelel: az ún. falusi (tanyasi) turizmustól a luxusszállásig. Az utóbbi időben fellendülőben 
van a konferenciaturizmus. Ügyelünk arra, hogy aki ide érkezik, rendezett városkép fogadja. Bizton ál-
líthatom, hogy parkjaink a legszebbek közé tartoznak: tavasztól őszig mindegyik csupa virág. 

Nagyon sok időnek kell eltelni, amíg beivódik a közvéleménybe egy település jó híre. Elődeink en-
nek érdekében megtették a magukét, nekünk meg kell őriznünk, amit ránk hagytak, és hozzá kell ten-
nünk a magunkét. 

• Szép a város. Aki meglátogatja, vagy átutazik rajta, azt állítja, sokat fejlődött. Lehet, hogy mi észre 
sem vesszük. 

Nagyon jó, ha tetszik a város az ide érkezőknek vagy átutazóknak, de az a fontos, hogy a szarvasiak-
nak is tetsszen. Aki máshonnan jön, annak minden új, de mi, ha megnő egy fa, kivirágzik egy park, fel-
épül egy kulturális intézmény, hamar túlvagyunk rajta. Megszokjuk, hogy van, és nem tartjuk értéknek, 
amit elértünk. De ez valószínűleg másutt is így van. 

• „ Minden nagyon szép, mindennel meg van elégedve "? 
Sajnos nem. Nálunk is ugyanazok a feszítő gondok, mint a legtöbb településen: szűkös a költségve-

tés, nem jut fejlesztésekre elegendő pénz, ezért pályázunk mindenre, amire csak lehet. Azt szoktam 
mondani: nekünk minden kell. Csökken a népesség, kedvezőtlen az életkori arányok eltolódása, keve-
sebb munkahelyet tudunk teremteni, mint szeretnénk. Vannak sajátos gondjaink is. Késik a 44-es út el-
kerülő szakaszának építése, pedig már akkor is késő volna, ha holnap átadnák. Kamionrengeteg dübö-
rög át a városon, amely nem csak a Szabadság út lakóínak életét keseríti meg, hanem tönkreteszi az út-
burkolatot, az épületeket, a növényzetet. Veszélyben van a felsőoktatás. És még sok minden más gond 
is van, de igyekszünk javítani. Az emberek nagy része azt gondolja, hogy a polgármesternek mindenhez 
van hatalma, ereje, pénze, és mindenen tud változtatni. Hát ez koránt sincs így. Sajnos. 

2013-ig van lehetőségünk arra, hogy kapjunk uniós pénzeket. Ha addig nem sikerül a gazdaságunkat 
rendbe tenni, szegény kis ország maradunk, amelyet fellök minden kis szélmozgás. Ez kihat városunk 
helyzetére is. Szeretném hinni a város lakóiról, hogy értik a dolgainkat. Érzem egy-egy kézfogásból, 
egy-egy pillantásból, hogy jó irányba megyünk. 

Kutas Ferenc 

A szarvasi Szarvas-szobor 
A város az Anonymus emlegette Szarvas-halom köré tele-

pült, innen kapta nevét. A város jelképévé vált bronz szobrot, 
Maróthy Géza alkotását 1910-ben, vagy 1911 -ben állíttatta gróf 
Bolza Pál Körös-parti kastélyának kertjében. Dénes Mátyás-
nak, a gróf belső inasának emlékei szerint Bolza Pál egyetlen 
éjszaka állíttatta a szobrot, hogy feleségét névnapján meglepje 
vele. 

Az 1950-es években az akkori községháza (Mitrovszky-
kastély) elé helyezték, később városrendészeti okokból került 
mai helyére, a város központjába. Rendszerváltáskor felvető-
dött, hogy visszaviszik az eredeti helyére, de a gróf lánya, 
Bolza Mariette úgy nyilatkozott, hogy a szobor méltó helyen 
áll. 

A szobor talapzatának négy oldalára Dénes Mátyás emléke 
szerint eredetileg a következő szöveget vésték: „Városunk neve 
- Kertem dísze - Házam kincse - A határban élő szarvas nincsen'. Nemrég egy képeslapgyűjtő kina-
gyította a szobor eredeti talpazatának feliratát, s azon valóban olvasható: „Városunk neve". 

Maróthy Géza Szarvas-szobra mára a város jelképévé vált. Szilveszter éjszakáján ide zarándokolnak 
a fiatalok. 

Kutas Ferenc 
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