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Húsvét felé

A japánbirs égő virág,
bársonyt ölt fenn az ég,
a tél jaja messze rég,
csipkében álmodnak a fák 

Lelkedben néma hangok,
valami felfénylő szélben
bárány zokog égi réten,
Rómába szöktek a harangok. 

Tűnt ezredév templomából
az orgona édes búja
kihajlik ódon útra,
ránkborul az égi sátor. 

Zúg az ének, zeng a zsoltár,
vén templomi zászlók kerengve
simulnak régi körmenetre,
szívünk tüzétől ég az oltár. 

Sírnak sírjából, ki tudja merről,
Isten-fia a csillagokban
nagyszombati piros alkonyban
sebekkel száll fel ős-Keletről. 

Ott a múltunk eltemetve,
harminchárom éve megszállott
tornyából őrzi e földi világot,
s csodáit lesnénk, merengve.

Áldott és Kegyelemteljes 
Húsvéti Ünnepeket 

kívánunk
Kedves Olvasóinknak!
Szenes Iván
lapszerkesztő

Szenes János
főszerkesztő
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Boldog Névnapot!
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Április 3-án Buda, Richárd
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Április 6-án Vilmos, Bíborka

Április 7-én Hermann

Április 8-án Dénes
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Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
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A SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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Családi híreit: születés, 
keresztelő, házasságkötés, 

haláleset, köszönetnyilvánítás, 
születésnapi köszöntések hétről 
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„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki 

hisz énbennem, ha meghal is, él.”

„
- János evangéliuma -
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Bezárt a Könyvtár

Mivel az intézmény tájékoztatása szerint a Városi Könyvtár 7 fő 
munkavállalójából ketten igazoltan COVID fertőzötté váltak, a 
további fertőzések közösségi terjedése megelőzéseképpen Babák 
Mihály polgármester március 19-én döntést hozott az intéz-
ményegység március 20-tól történő bezárásáról.

* * *

Megjelent: Polgári, nemzeti, 
keresztény

A Polgári Magyarországért Alapítvány a közelmúltban jelentette 
meg az Alapítvány több mint másfél évtizedes munkájáról szóló 
Polgári, nemzeti, keresztény című könyvet. A kötetet Balog Zoltán 
kuratóriumi elnök és Kavecsánszki Ádám főigazgató ajánlotta 
Babák Mihály polgármester részére. Kísérő levelükben meg-
fogalmazzák, hogy az alapítványi cél egy jobb, polgáribb, a nemzeti 
és keresztény értékekre épülő Magyarország felépítése.

* * *

Túri Török Tibor állami 
kitüntetésének kezdeményezése

A napokban kezdeményezés érkezett Fekete Péter kultúráért 
felelős államtitkárhoz Túri Török Tibor szobrászművész állami 
kitüntetésére. A kezdeményezést Támogató Nyilatkozattal erősítette 
meg Babák Mihály polgármester, dr. Melis János címzetes főjegyző, 
valamint Boross Bence intézményigazgató. A Nyilatkozatban 
egyebek közt megfogalmazzák: „Szarvas Város polgárai és szép 
számú látogatói is jól ismerik a művész munkásságát. Gyönyörű 
településünket nem egy alkalommal ajándékozta meg olyan 
domborművekkel és mellszobrokkal, amelyek a magyar nemzet 
nagyjait ábrázolják, vagy éppen a város neves szülötteinek emlékét 
segítenek megőrizni. Aki ma végig sétál Szarvason, ezekkel az 
alkotásokkal találkozva felidézheti történelmünk dicsőséges vagy 
éppen tragikus eseményeit. Művei határainkon túl, magyarok által 
lakott területeken is megtalálhatók, jelképezve nemzetünk 
összetartozását.”

COVID-19 Szarvas
2021. március 17-24.

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy hét Aalatt 222 mintavételt kértek, amiből 128 már biztosan pozitív 
lett, megérkezett az eredménye. Több eredményt még 

várnak.
Sajnos 18 személy van kórházban, egy szarvasi lakos pedig 

elhunyt.
A gyermekorvosok 23 alkalommal kértek mintavételt, amiből 7 

lett pozitív, több eredményt még várnak.
A védőoltások beadása folyamatos, ugyanakkor a háziorvosok 

nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a védőoltás beadására 
akár az elsőt, akár a másodikat kapja valaki, mindenképpen hozzák 
magukkal az emberek a beleegyező nyilatkozatot.

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

portáján kérheti, vagy az internetről le tudja azt tölteni.

Szarvas, 2021. március 24.
Petneházi Andrea

HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM Gratuláció
Erdélyi Istvánnak

Tisztelt Erdélyi István! Kedves Barátom!

E  ngedd meg, hogy ezen a módon is gratuláljak Neked 
ahhoz, hogy Nemzeti Ünnepünk alkalmából elnyerted a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

Az elmúlt 30 éves munkád, amit a magyarországi puly-
katenyésztési és fejlesztési ágazat terén, vagyis a Gallicoop Zrt. 
élén végeztél, igazán méltóvá tett erre a magasrangú ki-
tüntetésre.

Vitathatatlan és elévülhetetlen érdemeid vannak a szak-
területen, melynek az állami elismerésére is eljött az alkalom.

Még egyszer gratulálok Neked, és kívánom, hogy a nyugdíjas 
évek is épp olyan tartalmasak legyenek, mint az eddigiek!

Jó egészséget és áldott húsvéti ünnepeket kívánva maradok 
barátsággal:

Szarvas, 2021. március 19.
Babák Mihály

Üzenet a színházi 
világnapon

Aszínházi világnapot a Nemzetközi Színházi Intézet 
(ITI) közgyűlésének határozata alapján 1962 óta 
tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 

1957-ben ezen a napon volt a Párizsban működő 
Nemzetek Színházának évadnyitója.

A világnap célja, hogy felhívja a 
figyelmet a színház-
művészet - és tágabb 
értelemben a kultúra - 
fontosságára, tisztelegjen 
a színészek, a színházi 
dolgozók előtt, kérje a 
közönség szeretetét és tá-
mogatását.

Szarvason dr. Dósa Zsuzsa, a 
Cervinus Teátrum művészeti igazgatója 
mondta el a Szarvasi Televízió és a 
Körös Televízió közvetítésével Helen Mirren gondolatait.

„Rendkívül nehéz időszak köszöntött az előadóművészetekre, 
rengeteg alkotó, technikus, színházi szakember küzd most egy 
olyan szakmában, amelyhez eleve hozzátartozik a bizony-
talanság.

Talán ez a mindig jelenlévő bizonytalanság még alkalmasabbá 
teszi őket arra, hogy bölcsességgel és bátorsággal vészeljék át a 
pandémiát.

Képzelőerejük már a megváltozott körülmények közt is 
megmutatkozott, az internet segítségével újszerű, szórakoztató 
és megrendítő módokat találtak arra, hogy a közönséggel 
kapcsolatba lépjenek.

Amióta létezünk ezen a bolygón, azóta mesélünk történeteket 
egymásnak. Gyönyörű színházi kultúránk is addig fog élni, amíg 
mi, emberek a Földön vagyunk.

Az írók, tervezők, táncosok, énekesek, színészek, zenészek, 
rendezők kreativitását nem lehet elfojtani - az nemsokára ismét 
ki fog bontakozni, friss energiákat megmozgatva és újra-
értelmezve a világot, amin valamennyien osztozunk.

Már alig várom!"
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

Átoltottsági adatok

A március 19.-i tájékoztató szerint Szarvason az intézmények és 
gazdasági társaságok esetében az érintett 395 főből 48-an vették fel 
a védőoltást, ez 12,15%-os átoltottságot jelent. Ezen belül a KKTT 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 86 dolgozójából 23-an, a 
Családsegítő 23 munkavállalójából 1 fő, a Polgármesteri Hivatal 82-
es létszámából 4-en, Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 40-es 
létszámából hárman. A Tessedik Sámuel Múzeum és Városi 
Könyvtár állományából senki, a Cervinus Teátrum 23 dolgozójából 
öten, a Gyermekélelmezés 29-es létszámából hárman, a Gyógy-
Termál Kft. 22 dolgozójából négyen, a KOMÉP 64 munka-
vállalójából öten, a Szarvasi Turisztikai Kft. három főjéből nulla fő 
vette fel a védőoltást. Az adatok napról napra változnak.

* * *

KOMÉP munkák

március 18-tól 23-ig

Útkezelés: Megsérült KRESZ-táblák cseréje történt a Szentesi út 
végén a város belterületén igazítással, pótolták a Kacsa-tó tiltó 
tábláját, valamint hidegaszfalttal kátyúztak a város belterületén.

Játszóterek: játszószerek javítása és padjavítás történt.

Közterületek: fertőtlenítésük ment végbe.

Kertészet: gallyalás folyt a Malom utcán, a Kossuth utcán, az 
Erzsébet-ligetben, a Kiránduló és a Dózsa György utcákon, az 
Újtemetőben, a Halász parkolóban, a Szabadság út 17-nél. 
Borostyánt szedtek húsvéti díszítéshez az Erzsébet-ligetben. Kidőlt 
fákat vágtak össze az Erzsébet-ligetben. Lombgereblyéztek a Köz-
ponti ABC előtt és a Szarvas-szobor körül, tányérozták a 
Mittrovszky-kastély park díszalmáit, talajjavítás folyt a Fő tér kiemelt 
virágágyásánál, kánaöntözés történt a fóliasátorban, ugyanott saját 
nevelésű nyárfák átültetése, fa virágoszlop ültetése. Megtörtént a 
fűnyíró traktorok felkészítése.

* * *

Maszkot kapnak a Tanodák és 
Gyerekházak

Langerné Victor Katalin, a Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság vezetője a Belügyminisztériumból arról 
tájékoztatta az ország Tanodáit és Gyerekházait, hogy szükség 
szerint maszkokat juttatnak az említett intézményeknek. Mint 
ismeretes, ebben Szarvas is érdekelt.

* * *

Fatelepítés

A Magyar Közút Zrt. tájékoztatása szerint a 4401 jelű országos 
közút (Szentesi út) Szarvas város és Mótyói gát közti szakaszán lévő 
kerékpárút esetében a fatelepítés az útburkolat szélétől minimum 4 
méter távolságra történhet meg. Az előírás nem vonatkozik a 
cserjetelepítésre.
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Tisztelt Szarvasi Polgárok!

ivatalunkat naponta többen is keresik arról érdeklődve, Hhogy milyen módon tudnak regisztrálni a koronavírus 

elleni oltásra. Erre a www.vakcinainfo.gov.hu inter-

netes kormányzati oldalon van elektronikus lehetőség, a sikeres 

regisztráció egyik feltétele pedig az e-mail cím megadása.

Mivel sok polgártársunk nem rendelkezik még e-mail címmel 

és az elektronikus postafiók létrehozásában támogatásra szo-

rulhat, ezért Polgármesteri Hivatalunk munkatársa, Rideg Éva 

szociális ügyintéző munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óra 

között, pénteken 8-13 óra között) segítséget nyújt Önöknek a re-

gisztrációhoz. Ezt a segítséget telefonon is lehet kérni.

Az elérhetőség:

Rideg Éva szociális ügyintéző, 

Szarvas, Polgármesteri Hivatal

telefon: 66/311-122, 105-ös mellék

Munkatársunk az adatok felvétele után létrehozza az Önök 
elektronikus postafiókját (e-mail címét), amelynek felhasz-
nálásával elvégzi az Önök regisztrációját a koronavírus elleni 
oltásra. 

A sikeres regisztrációval hivatalunk feladata véget ér, a 

későbbiekben már saját háziorvosuk keresi Önöket telefonon, 

további egyeztetés céljából az oltás felvétele előtt.

A regisztráció lebonyolítását követően az e-mail címet haladék-
talanul átadjuk Önöknek további használatra.

Szarvas, 2021. március 22.

Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző

Ünnepi hulladékszállítási 
rend Szarvason

A DAREH BÁZIS Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoz-tatja 
Önöket, hogy Szarvason,

- 2021. április 2-án, nap-
tárnak megfelelően, pénteken 
szállítják el kommunális (ve-
gyes), a szelektív és a zöld-
hulladékot a cég munkatársai.

- Az I. körzetben 2021. április 
2-án, pénteken lesz a kommunális (vegyes) és a zöldhulladék 
gyűjtés, 2021. április 5. hétfő helyett.

- Az V. körzetben 2021. április 6-án, kedden lesz a kommunális 
(vegyes) hulladékgyűjtés, 2021. április 5. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűj-
tőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Köszönet
  árosunk közössége nevében köszönetemet fejezem ki dr. VTakács Árpád kormánymegbízott úr és Dankó Béla 
országgyűlési képviselő úr felé, akiknek együttműködése 

révén városunkban, a Szarvasi Szakorvosi Kft. épületében is 
COVID-19 oltópont működhet. Ez igen komoly segítség a 
szarvasiak és a járásban élők számára, hiszen így lakó-
helyükön, vagy ha a környékbeli településeken élnek, úgy 
hosszabb utazás nélkül részesülhetnek a védőoltásban. 
Mindemellett bízunk abban is, hogy az oltóanyag ellátás 
folyamatossága mellett minden regisztrált állampolgár mielőbb 
megkapja a védelmet biztosító vakcinát, és hamarosan sor 
kerülhet a munkájuk miatt fokozottabb fertőzésveszélynek kitett 
közalkalmazottak és köztisztviselők beoltására is.

Szarvas, 2021. március 19.
Babák Mihály

Szarvas város polgármestere
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM

TÖOSZ levél a védőoltás 
regisztrációról

Dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége főtitkára Schmidt Jenő elnök megbízásából levelet 
intézett a TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármestereihez. A 
levélben kéri, hogy valamennyi érintett települési önkormányzat 
lehetőségeihez mérten segítse a védőoltást igénylő, de a védőoltásra 
regisztrálni nem tudó lakosok regisztrációját. Szarvason a Pol-
gármesteri Hivatal minden lehetőséggel segíti a lakossági regiszt-
rációt.

* * *

Városi civil alapok támogatása

2020-ban az 5000 vagy ez alatti lélekszámú településeken nyílt 
lehetőség az adott településeken székhellyel rendelkező 
egyesületek és alapítványok támogatására a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alap keretében történő támogatására. A pályázat sikere 
és a civil szervezeti igények alapján a kormány újabb pályázati lehe-
tőséget biztosít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti települések 
civil szervezetei számára. A pályázatok ingatlanberuházási, felújítási 
támogatásra 8 milliós felső határig, gépjárműbeszerzésre 5 millió fo-
rintos támogatásig, eszközbeszerzésre 4 millió forintig, program-
szervezésre 8 millió forintig, valamint civil szervezetek kommu-
nikációs tevékenységére nyújthatók be 15 milliós felső határig. A 
pályázatok két időszakban: 2021. április 21-ig illetve május 21-ig 
érkezhetnek be.

* * *

Önkormányzati hozzájárulási igény

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és 
Gyermekjóléti Intézménye 2020-ra vonatkozóan 27 millió 551 ezer 
687 forint önkormányzati hozzájárulást igényelt, amiből az elmúlt 
évben 22 millió 472 ezer 557 forint került megfizetésre. Szarvas 
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési maradványból to-
vábbi 5 millió 79 ezer 130 forintot utalt át a Többcélú Társulás 
számlájára.

* * *

Rekontstrukciós határidő

A Szabadság úti ivóvízvezeték rekonstrukció teljesítési határideje 
2021. június 30. A határidőt az Alföldvíz Zrt. és az Önkormányzat 
közötti szerződésmódosítás tartalmazza, amelyről 2020 szep-
temberében döntött a Képviselő-testület. A munkaterület átvétele 
március 4-én történt, a kivitelezés folyik.

* * *

Gyermekeink ellátásáról

Boross Árpád Bence tájékoztatása alapján a március 16-tól 19-ig 
terjedő időszakban a Benka óvodájában 16 kisgyermek részesült 
gyermekfelügyeletben, az iskolások közül pedig 15 fő. A Fő tériben 
1 tanuló igényelt felügyeletet. A Gál Ferenc Egyete Gyakorló 
Óvodájában 10 gyermek felügyelete történt, az általános iskolások 
nem kértek felügyeletet. Szarvas város Kossuth utcai óvodájában 10 
gyermek felügyelete történt. A Szlovák óvodásai közül hatan vették 
igénybe a felügyeletet, az általános iskolások közül pedig 
tizenhatan. A Bölcsődében 38 kisgyermek részesült ellátásban. A 
Gyermekélelmezésnél heti átlagban 400 adag étel készült. A 
Családsegítő 538 főt részesített ellátásban.

Közterületfelügyeleti 
intézkedések

március 8-19. között
laskó Péter közterületfelügyelő a Béke utcán és a Jókai Butcán írásbeli felszólítást tett 1-1 ingatlantulajdonosnak 
építési-bontási hulladék engedély nélküli elhelyezése miatt. 

Ötvenkét esetben végzett ellenőrzést a maszkviselés betartására 
vonatkozóan a város belterületén. Illegális hulladéklerakást el-
lenőrzött a Benka utca, Jókai lakótelepi és Szentesi úti lakóparki 
szelektív hulladékgyűjtőknél. Adott helyszíneken illegális szemetet 
nem helyeztek közterületre. A Béke lakótelepi volt konténernél nem 
tapasztalt hulladékelhelyezést. Mindeddig nem szűnt meg a 
Vasútállomás buszmegállója kukájánal a háztartási hulladék illegális 
elhelyezése. A Piac területén hét esetben tett szóbeli figyelmeztetést 
a maszkviselére. Napi bejárást végzett a Vida-tó környékén.

Fórizs Péter közterületfelügyelő a Bacsó, a Bem és a Köztársaság 
utcán összesen hat esetben szólított fel ingatlantulajdonosokat 
írásban a közterületen engedély nélkül elhelyezett építési-bontási 
hulladék ügyében. Egy esetben egy Móricz Zsigmond utcai 
ingatlantulajdonost szólított fel a gondozatlan zöldterület gon-
dozására. Két esetben tett szóbeli figyelmeztetést a Piac területén a 
maszkviselésre. További tíz figyelmeztetést a város belterületi 
részein tett meg a maszkviselésre vonatkozóan. A Munkás, Brigád, 
Zrínyi, Újtelep utcákon szintén írásbeli felszólítással élt a köz-
területen engedély nélkül elhelyezett építési-bontási hulladék 
ügyében.

Vajgely Zoltán mezőőr folyamatosan ellenőrizte a Kenderföldek, 
Halásztelek, Nyúlzug útjait. A Kenderföldeken szabályosan depózott 
trágyakihordást tapasztalt. Általános napi ellenőrzést végzett a 
zártkertek: Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, Nyúlzug, 
Szivornyasor, Kenderföldek esetében. Rendellenességet nem 
tapasztalt. 73 esetben tett felszólítást maszkviselésre.

Janecskó János mezőőr folyamatos ellenőrzést, területbejárást 
végzett Tanya II. és Tanya III. külkerületben. Tanya III. kk.-ben egy 
alkalommal élt szóbeli figyelmeztetéssel egy kóborló eb 
tulajdonosával szemben. Tanya III. kk.-ben vadkárokozást észlelt, 
értesítette a vadásztársaságot. Nyolc alkalommal figyelmeztetett 
maszkviselésre a város területén.

Bracsok István mezőőr Tanya IV. kk.-ben, Tanya V. kk.-ben, 
Tanya III. kk.-ben, Tanya VI. és Tanya VII. kk.-ben végzett napi 
köztisztasági ellenőrzést. Emellett önkormányzati tulajdonban lévő 
termőföldeket és közutakat ellenőrzött. Ebtartási szabályok 
betartására három ízben figyelmeztetett Tanya III. kk.-ben. Ille-
gálisan elhelyezett veszélyes hulladékot talált a Tanya IV. kk.-ben 
egy alkalommal. Értesítette a KOMÉP Kft.-t. 17 alkalommal 
figyelmeztetett, maszkviselésre Szarvas területén.
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Nádastűz Szarvasnál

Nádas égett március 25-én délután Szarvas közelében, a Szentesi 
út és az M44 gyorsforgalmi út között.

A tűz másfél hektáron érintette az aljnövényzetet. Az esethez 
riasztott helyi hivatásos tűzoltók vízsugár és kéziszerszámok segít-
ségével a tüzet eloltotta, majd a területet átvizsgálta. A tűz és a sűrű 
füst a közúti forgalmat veszélyeztette. Az eset során senki sem sérült 
meg.

* * *

Mezőtúron is égett a nádas

Múlt szombaton mintegy fél hektáron kapott lángra a nádas 
Mezőtúron, a Kert utca mellett. A tűz lakóházakat is veszélyeztetett. 
Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két víz-
sugárral és kéziszerszámokkal eloltották a lángokat.

* * *

Árokban landolt a kocsi

Békés megyében környékünkön 2021. március 27-én egy 
személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről érkezett bejelentés a 
rendőrségre.

Csárdaszállás külterületén 3 óra körül egy személyautóval köz-
lekedő férfi lement az úrtól és árokba hajtott. A jármű vezetője, 
akinél felmerült az ittasság gyanúja könnyű, míg utasa súlyos 
sérülést szenvedett.

* * *

Nem vezethetett volna

A Szarvasi Rendőrkapitányság 2021. március 24-én szabálysértési 
őrizetbe vett egy gádorosi férfit.

Személygépkocsit vezetett annak ellenére, hogy a rendőrség 
korábban a járművezetéstől eltiltotta. A rendőrök 15 óra 45 perc 
körül Kondoroson, a Szénási úton igazoltatták. A rendőrka-
pitányság munkatársai a 19 éves fiatal férfit járművezetés az eltiltás 
hatálya alatt szabálysértés miatt három napon belül bíróság elé 
állíthatják.

A Szarvasi Szakorvosi 
Kft. oltó központjának 

közleménye
ltóközpontunk február 5-től a mai napig 1764 Ooltást adott be, ebből 1332 első körös oltás és 432 
második körös oltás volt. Az oltási tevé-

kenységünk során súlyos mellékhatás, szövődmény nem 
lépett fel. A mai napon (március 26.) beoltásra kerültek az 
Ápolási – Hospice Intézet betegei is. Az intézetünkben 
mindenki a Pfizer vakcinát kapta meg. Oltóközpontunk 
működési tevékenységét kritika nem érte. Örömmel 
értesültünk a pozitív véleményekről (Newjság cikk, ATV). 
Köszönet érte, jól esett az elismerés. 

Jelenleg semmilyen információnk nincs további első 
körös oltások beadásával kapcsolatban az intézetünknél. 
Amit lehet tudni, hogy a jövő héten március 31. – április 4. 
között Orosházán oltják a szarvasiakat Szputnyik V 
vakcinával Március 30-31-én a háziorvosokat látják el 
Pfizer vakcinával, ott történik az oltakozás, nem a szarvasi 
oltóközpontban. 

Megfelelő infrastruktúránk, személyzetünk, egész-
ségügyi kapacitásunk – jelen tudásunk szerint – csak a 
második körös (általunk már egyszer beoltottak) oltásra 
van kijelölve.

Felkészültségünket továbbra is fenntartva jó oltakozást 
kíván a Szarvasi Szakorvosi Kft. oltó csapata nevében:

Dr. Kozma Lewellyn Marius
ügyvezető
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Köszönőlevél
Závogyán Magdolnának

Závogyán Magdolna igazgató
Nemzeti Művelődési Intézet
Lakitelek

Tisztelt Igazgató Asszony!
Kedves Magdi!

Nagyon szépen köszönöm azt a nagylelkű adományt, melyet 
eljuttattál hozzánk!

Pedagógusok, diákok ennél szebb ajándékot nem is kaphat-
nának a közeledő évzárás alkalmából.

Olyan értékes kiadványok, melyek építik, gyarapítják a tudást, 
az identitást, a közösséghez tartozást, mindazt, amitől 
magyarok vagyunk, s ehhez a közösséghez tartozunk.

Az a szellemiség árad a könyvekből is, mely az általad vezetett 
intézmény tevékenységéből.

Ahogy a vírussal nehezített körülmények között is mindent 
megtesztek a közösségek építéséért, a kulturális hagyományok 
megőrzéséért és továbbviteléért, azért én és az általam vezetett 
közösség is hálás Neked és minden munkatársadnak!

Még egyszer köszönöm a könyveket és kívánok Neked jó 
egészséget és áldott, békés húsvétot!

Szarvas, 2021. március 19.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Babák Mihály

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:

Döntőbe jutottak

2021. február 22-én rendeztük meg iskolánkban, a 
GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégiumában az ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgyak versenyének interaktív elődöntőjét.

Irodai ügyviteli ismeretekből országosan 149 tanuló indult, 
közülük – eredményeik alapján – 30 fő jutott tovább az országos 
döntőbe. Iskolánk 3 tanulója: Csontos Mariann Kinga 80,88%-os 
teljesítményével 4. helyezett, Czudarhelyi Helga 71,93%-kal a 25., 
Szabó Petra 71,38%-kal a 27. helyet foglalja el a döntőbe jutottak 
között. Mind a 3 diák 12. C osztályos tanuló.

Az elődöntőben 100 kérdést kellett megválaszolni 60 perc alatt. 
Ezek a kérdések felölelték a 4 év alatt tanult szakmai ismereteket.

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanároknak. A döntőre 
sok sikert kívánunk!

Harmati Ágnes szakoktató

Online képzés 
fodrászoknak

Intézményünkben (GYSZC Székely Mihály Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium, Szarvas) mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a digitális oktatás 

ideje alatt is széles körű ismereteket sajátítsanak el 
diákjaink.

Megszerveztünk egy online fodrász szakmai képzés-sorozatot a 
Matrix cég jóvoltából. Az első – rendkívül érdekes – előadást Bicskei 
Laura oktatófodrász tartotta. Az alapoktól kezdve mutatta be 
nekünk a Mátrix SoColor és ColorSync festési eljárásokat, a festékek 
összetételét, keverési arányokat, a színváltoztatás palettáját – 
mindenre kiterjedő részletességgel.

A második alkalommal folytattuk a hajszínezést, festést, de most a 
színkörrel, színirányokkal, árnyalatokkal barátkoztunk össze. Ezek 
a részben új információk remekül kiegészítik, segítik a vizsgákra 
való felkészülést a diákjaink számára.

Következő találkozásunkon a mostanság újra nagyon divatos 
szőkítések rejtelmeibe mélyülhetünk majd el!

Nagyon várjuk!
Szerbné Takács Judit  oktató
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Dósa Zsuzsa a 
Szóbanforgóban

étfőn a Szóbanforgó vendége volt Dósa Zsuzsa, a HCervinus Teátrum művészeti igazgatója. A Szar-
vasi Televízió önkormányzati magazinjában egye-

bek közt beszélt az Ótemplomban zajló Angyali regge-
lekről. Ezeken ezúttal Szemerédi Bernadett és Timkó 
János színművészek működnek közre. Kitért az idei 
Cervinus Művészeti Fesztivál programjára, valamint rész-
letesen bemutatta a Cervinus Teátrum szlovák produk-
cióit. Alábbiakban ezekről olvashatunk.

A Cervinus Teátrum pályázat 
segítségével megvalósuló nemzetiségi 

művészeti programja

Tervezett programunkat népszínházi elven állítottuk össze, 
figyelmet fordítva arra, hogy valamennyi generáció megtalálja a 
számára vonzó színházi programot. A szlovák nyelvű zömével 
családi programok közös kikapcsolódást jelentenek és ez 
véleményünk szerint a szórakozáson, művelődésen túl a 
nemzetiségi identitástudatot, összetartozás érzését is erősíti. A 
programon belül megvalósuló oktató-nevelő programunk a 
kreativitás mellett az anyanyelv használatában, gyakorlásában is 
segítségül szolgál az iskoláskorú gyermekek számára.

KORENE (Gyökerek) – ismeretterjesztő családi előadás, mely a 
nemzetiség népművészetére és hagyományaira épült. A bemutatóra 
a Szarvasi Vízi Színházban kerül sor a nyári Cervinus Művészeti 
Fesztivál keretében. Ezt követően magyarországi szlovák tele-
pülésekre utaztatjuk a produkciót.

SPOLU (Együtt) – zenés szlovák nyelvű előadás. Kortárs 
művészeti produkció, mely valamennyi generáció érdeklődésére 
számot tarthat, de kiemelten a fiatalok számára készül, hogy meg-
ismerkedhessenek az őket érdeklő, mai anyaországi színházi 
trendekkel.

SCENICKÉ DIVADLO (Felolvasószínház) – olyan prog-
ramsorozat, mely szlovák drámákat mutat be fordításban, majd 
anyanyelven. A színház fontosnak tartja, hogy a szlovák színházi 
irodalom részévé váljon a hazai színházi világnak és a többségi 
társadalom megismerje a nemzetiségi kisebbség irodalmi kultúráját. 
Ez programsorozat, mely öt alkalommal mutat be szlovák drámát, 
klasszikus és kortárs művekből válogatva.

NASE SLOVO – NÁS TANEC (A mi szavunk, a mi táncunk) – a 
szlovák színházi kultúra egyedi színpadi műfaja a lírai színházi 
produkció, az emberi kapcsolatokat állítja a középpontba. A 
különböző műfajú és társművészeteket is bevonó produkció olyan 
sorstörténet, mely kacagtat, de könnyeket is csal a szemünkbe. Az 
előadást telephelyünkön kívül Budapesten, a Szlovák Intézetben is 
megtekintheti a szlovák közönség.

NASA SCÉNICKA (A mi kis színpadunk) című oktató-nevelő 
színházi program keretében a szlovák iskolák gyermekei 
megismerkedhetnek és kipróbálhatják magukat a színházi alkotó- 
és háttérmunkában. A foglalkozások végeredményeként a saját 
maguk által megírt történeteket bemutatják. A programba a szarvasi 
szlovák iskola mellett bevonjuk a békéscsabai és kétsopronyi 
szlovák iskolák tanulóit is. A program adott időszakban 10 
csoporttal, összesen 10 alkalommal jön létre, színművészeink 
vezetésével. Szarvason kívül Békéscsabán és Budapesten a Szlovák 
Intézetben is.

HOSTOVANIE (Vendégjátékok) – ha anyagi lehetőségeink 
engedik, minden évben meghívunk egy-egy anyaországi színházat 
felnőtt és gyermek előadással. A pályázatnak köszönhetően az idén 
a pozsonyi Divadlo Oskar-ral együttműködésben tudjuk biztosítani 
ezeket az előadásokat. Felnőtteknek a szlovákság népi hősről szóló, 
Jánosik című musicalt, gyermekeknek a Kocúr v cizmách című 
klasszikus zenés mesejátékot kínáljuk, szlovák nyelven.

Három történelmi 
jelentőségű facsemetével 

bővült városunk zöld 
szekciója 

ASzent Klára Plébánia ifjúsági csoportjának tagjai 
Imre atyával és hitoktatóikkal 2021. március 19-én 
teszveszelő szabadtéri akcióban vettek részt.

A Szeged – Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája által 
szervezett Tesz-Vesz Tavasz programban idén közös faültetésre 
hívták az arra nyitott közösségeket és családokat. A faültetés apro-
póját egyházmegyénk 990 éves fennállása, illetve a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) közeledte nyújtotta. 

Miután Babák Mihály polgármester úr is üdvözölte a kezde-
ményezést, utunk két helyszínre: a Fő térre, majd pedig a Benka 
Gyula utcai Milleniumi Emlékparkba vezetett. Ásóval, gereblyével 
és locsolóval felszerelkezve érkeztünk, hogy elültessük a három 
facsemetét. A műveletben egy szakavatott kertész apuka is 
segítségünkre volt. A közeljövőben emléktábla jelzi majd a fák 
rendeltetését. Nem bíztuk a véletlenre, hiszen kocsányos tölgyekről 
van szó, amik kedvező körülmények között akár 800-1000 évig is 
élhetnek. A kis fák gondozásáról sem szeretnénk megfeledkezni, 
amihez a fiatalabb generáció vállalta a garanciát.  

A történelmi pillanat jelentőségét rövid megemlékezéssel, imád-
sággal, valamint Imre atya áldó szavaival is igyekeztünk földi 
erőinkhez mérten, mennyei oltalomban bízva biztosítani.

Forrás: facebook.com/szentklaraszarvas
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Nézze meg Ön is: 
Trónfosztott királyság

Az Országgyűlés Hivatalának gondozásában Trón-
fosztott királyság – Az utolsó magyar király vissza-
térési kísérlete címmel dokumentumfilm készült, 

amely az első világháborút követő államforma- és állam-
főkérdést, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő 
dilemmákat, ellentéteket járja körül az utolsó magyar 
király, IV. Károly 1921-es első visszatérési kísérletén 
keresztül.

Az első világháború végén nemcsak az Osztrák-Magyar 
Monarchia került végveszélybe, hanem a királyság intézménye is. A 
háborús összeomlás, a kommunista diktatúra és a Trianon után 
talpra állni próbáló Magyarországon az egyik legmegosztóbb 
politikai vita az államforma körül bontakozott ki. A kérdés Horthy 
Miklós kormányzóvá választása után sem rendeződött: akadt, aki 
mielőbb változtatott volna a kialakult helyzeten.

A dokumentumfilm a magyar történelem e kevésbé ismert, mégis 
sorsdöntő pillanatát mutatja be az események történelmileg hiteles, 
filmes rekonstruálásával. A történések kosztümös jelenetek, archív 
felvételek és a korszak jeles kutatói – Fiziker Róbert, Hamerli Petra, 
Nánay Mihály – segítségével követhetők nyomon.

A Trónfosztott királyság premierjére március 26-án 21:00-kor az 
M5 csatorna műsorán került sor. A dokumentumfilm az Országház 
Filmműhely YouTube csatornán március 27-től érhető el.

Megemlékezés
"Nehéz az élet nélküled,
feledni a múltat nem lehet,
egy szál virág, egy gyertyaláng,
egy fénykép amin mosolyogsz ránk,
Emléked örökre itt van velünk,
amíg élünk, Te is itt vagy velünk."

Fájó szívvel emlékezünk
Sutyinszki István halálának 

6. évfordulója
alkalmából.

Szerető családja

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.

Beszerző
Biztosítási értékesítési 

tanácsadó
Egyéb műszaki foglalkozású

Építőipari segédmunkás
Épületgépészeti csőhálózat- és 

berendezés-szerelő
Fémfestő, fémmázoló

Fémmegmunkáló, 
felületkezelő gép kezelője

Fényező
Festő és mázoló

Földmunkagép és hasonló 
könnyű- és nehézgép kezelője
Gépjármű- és motorszerelő, -

javító
Gumiabroncs-felszerelő
Hordár, csomagkihordó
Humánerőgazdálkodási 

ügyintéző
Húsfeldolgozó

Intézményi takarító és kisegítő
Jogász, jogtanácsos
Karosszéria lakatos
Konyhai kisegítő (3)

Kőműves
Lakatos

Lángossütő
Matróz belvízi hajón

Mezőgazdasági technikus
Pék-cukrász (édesipari)

Pincér (3)
Szakács (3)

Társadalombiztosítási és 
segélyezési hatósági ügyintéző

Tehenész műszakvezető
Tehergépkocsi-vezető, 

kamionsofőr
Traktorvezető

Udvaros
Villamos gépek és készülékek 

műszerésze, javítója

Felújítják a szentesi út 
egy szakaszát

zabó Zoltán Ferenc szentesi polgármester tájékoztatása Sszerint elkezdődött a a 4401-es jelű Szarvas-Szentes össze-
kötő út 13+400 és 18+671-es kilométerszelvények közötti 

szakaszának felújítása. A kivitelezés a hazai forrású Magyar Falu 
Program részeként valósul meg bruttó 685 millió forintból. A 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására várhatóan 2021. július 
végén kerül sor. Az érintett szakasz teljes körű felújítása során a 
kivitelező a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről 
gondoskodik, a meglévő útfelületre 2 rétegű megerősítő 
aszfaltréteget épít be, a buszöblöket és peronjait felújítja, 
végezetül az új kopórétegre tartós burkolati jeleket fest, a sérült 
KRESZ táblákat cseréli. A kivitelezés alatt félpályás forgalom-
korlátozásra számíthatnak az úton közlekedők.
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Országos 
versenyeredmények a 

pandémia idején

Minden évben január hónapban szervezik meg a 
szakképzésben tanuló végzős diákok legran-
gosabb megmérettetését, az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyt (OSZTV) és a Szakma Kiváló Ta-
nulója (SZKTV) versenyek területi előválogatóit az ille-
tékes kereskedelmi és iparkamarák szervezésében.

Az idei évben a járványügyi intézkedések értelmében többször 
halasztásra kerültek az időpontok: először február elejére, de az sem 
a végleges volt, mivel tanulóink március 1-jétől versenyezhettek. 
Sajnos azonban a kormány 2021. március 4-ei bejelentése után a 
területi előválogatók megrendezését március 8-tól törölték, így 
három szakmában (kereskedő;

irodai titkár; informatikai rendszerüzemeltető) nem volt lehető-
ségük megmutatni tanítványainknak, hogy milyen magas szintű 
szakmai ismeretek birtokában vannak.

Ez azért is sajnálatos, mert – felkészítőik szerint – többen esélyesek 
voltak arra, hogy felmentést szerezzenek a szakmai vizsga írásbeli 
vizsgarésze alól. Ugyanis aki ezeken a válogatókon legalább 60%-os 
eredményt ér el, megkapja a mentességet jeles eredménnyel.

Asztalos, kőműves, szakács, vendéglátásszervező, fodrász és 
cukrász szakmát tanuló diákjaink számára még megrendezésre ke-
rült a verseny, az eredményeket megtekinthettük a www.szakma
sztar.hu oldalon.

Legnagyobb örömünkre 4 szakmában, az alábbi tanulóknak 
sikerült nagyon szép versenydolgozatot írni, így mentesítést 
szerezni: Ambruzs Gergő (asztalos), Csáki Ronaldo (kőműves), 
Papp Diána (vendéglátásszervező) és Uhljar Tímea (fodrász).

Gratulálunk nekik és felkészítőiknek!
Nekik már egy vizsgafeladattal biztosan kevesebbet kell 

teljesíteniük, ami mindenképpen könnyebbséget jelent.

Harmati Annamária igazgatóhelyettes

Hirdetmény
 

Tisztelt Szarvasi Lakosok!
 

elhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város FÖnkormányzata a 2020/2021-es tanév tavaszi szüne-
tében ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít 

2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd) napján 2 
(két) munkanapon keresztül.

 Ebéd átvételének helyszíne: Szarvasi Gyermekélelmezési 
Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.)

Ebéd átvételének időpontja: 11.30-12.30 óra között.
Az étel éttermi fogyasztása tilos, étel kiadása csak előre 

csomagoltan, elvitelre engedélyezett!

Dr. Melis János
címzetes főjegyző sk.

5. SAJTÓKÖZLEMÉNY
zarvas Város Önkormányzata „Határmenti katasztrófa-Shelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek 
kapacitásfejlesztése” c. projektje – ROHU48 DIRCCES, 

ami az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program 
keretében valósul meg, Élesd romániai város vezetésével, 
Sólyomkővár romániai város partnerségével, 5 megvalósult el-
számolási periódussal 2021.03.31-vel zárult volna. Folyamatban 
van azonban egy kérelmünk, amelyben a projekt megvalósítási 
határidejére kérvényeztünk 3 hónapos hosszabbítást. A 
kérelmünk jóváhagyás és aláírás alatt áll. Így a módosult 
befejezési határidő 2021.06.30. lesz.  

Élesd és Sólyomkővár partnerek projekt tevékenységeiket 
befejezték, Szarvas városnál maradtak fenn a rendezvény-
szervezési feladatok a vírushelyzet miatt. Ez 5 információs napot, 
1 db 2 napos tanulmányutat Szarvas-Élesd viszonylatban, 
valamint egy záró partneri találkozóval egybekötött projektzáró 
rendezvényt, záró konferenciát jelent. A jelenlegi rossz és egyre 
romló pandémiás helyzet miatt online rendezvényszervezésre 
lesz csak lehetőségünk. Ezt is kérvényeznünk kell, de 
elbírálásának átfutási ideje sokkal rövidebb lesz, mint a 
hosszabbítási kérelmünk, így április hónapban már el is 
kezdhetjük az online rendezvények megszervezését. Online 
rendezvények szervezésében nincs még gyakorlatunk, de bízunk 
benne, hogy legalább olyan sikerrel zárulnak, mint amilyen 
sikeresek voltak az élő rendezvényeink a korábbi román-magyar 
együttműködési projektünkben is. Hiszen most is érdekes és 
hasznos témákkal készültünk, úgy mint 1. Katasztrófavédelmi és 
vízgazdálkodási nap, 2. Szakmai nap a beszerzett katasztró-
favédelmi eszközök bemutatására, 3. Környezetvédelmi nap, 4. 
Információs nap a lakosságnak, 5. Közös kirándulás a Szarvas 
környéki Hármas-Körös és holtágainak területén. Utóbbi kettő 
esetében át kell gondolnunk, hogyan lehet ezeket a témákat 
online térbe átültetni. Ezek az új módszerek – az online 
konferenciák és találkozók – szokatlanok még a számunkra, akár 
hallgatóság vagyunk, akár szervezők, mindenkitől kellő 
rugalmasságot és szemléletmódot kívánnak.

A projekt honlapját – rohu48.szarvas.hu – böngészők meg-
találhatnak minden fontos információt a projektről, a partne-
rekről, 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.

„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Unió hivatalos álláspontját.”
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Rágcsálók elleni védekezés 
magán- illetve közterületen

rágcsálók megjelenése minden évben visszatérő Aprobléma a magáningatlanokon és a közte-
rületeken egyaránt, a védekezés ellenük összetett, 

közös feladat.

Az egereknek, patkányoknak a lakóházak és azok környezete 
igen kedvező életfeltételeket teremt, mivel az alkalmas búvó-és 
szaporodó helyet, illetve táplálékot biztosít számukra. A rágcsálók 
elszaporodását nagyrészben elősegíti a háztartási hulladékok 
felhalmozása, az építési törmelékek és termények helytelen tárolása, 
raktározása, továbbá a nem megfelelő körülmények között folytatott 
állattartás is. Mindezek elkerülésével jelentősen csökkenthetjük az 
állatok megjelenését, túlszaporodását.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) 
bekezdése és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése kimondja, hogy 
magánterületen az adott terület tulajdonosának/használójának kell 
gondoskodni a rágcsálók irtásáról, a környezet tisztántartásáról, míg 
a közterületen önkormányzati feladat, melyet városunkban évente 4 
alkalommal a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
koordinálásával a Rovért Kft. végzi.

Kérjük, amennyiben lakókörnyezetében rágcsálók megjelenését, 
a védekezés elmulasztását tapasztalja, éljenek bejelentéssel az 
illetékeséggel rendelkező Békés Megyei Kormányhivatal Békés-
csabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé, míg köz-
területen (pl. utcákon, tereken, parkolókban) észlelt rágcsálók 
esetén értesítsék Önkormányzatunkat.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Szarvas és Vidéke Hetilap online is elérhető, letölthető és kinyomtatható a
http://www.szarvas.hu/kultura/helyi-media oldalról.FIGYELEM!

ári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Kar-Scag város alpolgármestere által létrehozott „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos programhoz csatlakozva Szarvas 
Város Önkormányzata meghirdeti „A legszebb kony-
hakertek” programot. Várjuk minden konyhakerttel 
rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Szarvasi Polgármesteri 

Hivatal portája, 5540 Szarvas, Béke u. 1., letölthető www.szarvas.hu 
weboldalról.

Nevezési kategóriák:
- Balkon: Erkélyen kialakított
- Mini: 10 – 50 m2
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1. – Zöldséges
- Zártkert 2. – Gyümölcsös
- Zártkert 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által meg-

művelt kertek
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 10. – Szarvasi 

Szilvanapok.
A program célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel 

ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai 
udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, 
termesszen benne maga és családja számára minél több kony-
hakerti növényt, zöldséget, fűszer,- gyógynövényeket, gyümölcsöt.

Az év témája: „Szorgalom, kitartás, hűség!”
A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti növé-

nyeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulaj-

donosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók 

készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az 
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben el-

helyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igé-

nyének megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, meg-

felelően gondozott, gyommentes és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő 

legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez az öko/bio módszerek alkalmazása, madárbarát 

kert kialakítása (van benne madáretető, -itató, és –odú), ha a kert-
ben minél több féle fűszer és gyógynövény található, a kertet több 
generáció műveli, és a kertművelő minél több talajkímélő művelési, 
védekezési, vízgazdálkodási módszereket alkalmaz, minél több 
tájjellegű, régi, saját megőrzésű fajtákat tart kertjében!

8. A 2021–ben is él a tavalyi kiemelt téma, tehát előny, ha a kert 
minél sokszínűbb, azaz minél több fajta növény (virág, fa, cserje) és 
élőlény (rovar, madár, hüllő, kétéltű, emlősállat) kap helyet a 
kertben.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt 
esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország 
legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória 
első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Kossuth díjas szobrász, 
Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és 
egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen 
ünnepélyes keretek között várhatóan Dr. Nagy István agrár-
miniszter úr ad át Sári Kovács Szilvia ötletgazda – program-
igazgatóval.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 – augusztus 15-
ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő 
jelentkezését!

2021. március 15.
Babák Mihály
polgármester

„A legszebb konyhakertek” program Szarvason
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HoroszkópHoroszkópHoroszkóp
KOS (03.21. - 04.20.)

Most könnyedén megvéded 
az álláspontodat, de nehe-
zebben tudsz a munkatár-
saiddal együtt dolgozni. Lehet, 
hogy csak a saját vélemé-
nyedet vagy hajlandó elismer-
ni. A családtagjaiddal is lehet 
néhány vitád, nehezen megy 
az alkalmazkodás.

BIKA (04.21. - 05.20.)
A munkahelyeden most fe-

szültebb vagy, csak a legfon-
tosabb teendőidre koncent-
rálsz. Nem sokat törődsz mun-
katársaid lelkével, erre már 
nincs is igazán energiád. A 
magánéletedben nehezebben 
hangolódtok egymásra kedve-
seddel.

IKREK (05.21. - 06.21.)
A számodra kedvező  irány-

ba szeretnéd terelgetni munka-
társaidat. Könnyen előfor-
dulhat, hogy a konfliktusok is 
megjelennek. Tény, hogy csak 
azt gondolod jónak, ami a Te 
fejedben született meg. Meg is 
teszel mindent annak érde-
kében, hogy munkatársaid, 
vagy családtagjaid kövessék 
az elveidet. 

RÁK (06.22. - 07.22.)
A munkahelyeden makacs 

hangulatban vagy, nem tudod 
elviselni, hogy munkatársaid 
másképpen, más tempóban 
dolgoznak. Különösen akkor 
zavar, ha együtt kellene dol-
goznotok. A magánéletedben 
gyengédségre vágynál.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

A munkahelyeden teljes ká-
osz uralkodhat. Nem látod át, 
hogy ki, melyik feladatért fele-
lős, a többiek sem tudják, hogy 
mi a dolguk. Magánéletedben 
jellemző, hogy kedvesed rend-
kívül sértődékennyé válik, s 
ráadásul ok nélkül. Megpró-
bálsz viccesen közeledni hoz-
zá.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Sok feszültséggel kerülhetsz 

szembe, ez idegessé, nyug-
talanná tehet. Előfordulhat, 
hogy apróságok miatt veszek-
szel, amelyeket máskor észre 
sem veszel. Most érdemes 
körültekintőbben közlekedned, 
- sajnos hajlasz arra, hogy 
indulattal kezeld közlekedési 
helyzeteket.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Itt az ideje annak, hogy önbi-

zalomra tegyél szert. Sok kihí-
vásban lehet részed, szüksé-
ged lesz az önmagadba vetett 
hitedre. Szinte minden kapcso-
latodban megélheted a súrló-
dást, ami egészen váratlanul 
érhet. Arra kell törekedned, 
hogy képviselni tudd az érde-
keidet, de közben érdemes 
kompromisszumot is hoznod.

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Sokat tehetsz azért, hogy az 

egzisztenciád megfelelően 
működjön. Mindössze annyit 
kell tenned, hogy végiggon-
dolod a céljaidat, s ennek meg-
felelően alakítod a hozzáál-
lásodat. Sok mindent elér-
hetsz, de ennek megvan az ára 
is: sok energiát kell mozgó-
sítanod.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Munkahelyeden nagy hang-

súlyt fektetsz a jó munkára, 
igyekszel precízen és komo-
lyan dolgozni. Ám azt tapasz-
talod, hogy rajtad kívül senki 
sem ügyel arra, hogy minőségi 
módon dolgozzon. Ez nagyon 
dühít. A magánéletedre nem jut 
sok időd, hiszen a munkád 
nagyon lekötheti a figyelmedet, 

BAK (12.22. - 01.20.)
Lehangoltabbnak érezheted 

magad, ennek oka lehet, hogy 
nem tudod kipihenni magad. 
Úgy érzed, hogy elborítanak a 
tennivalók, nincs semmi más-
ban részed, csak a munkában. 
Reggelente nehezen veszed 
fel a napi ritmust, sőt már az is 
nagyobb erőfeszítésedbe ke-
rül, hogy egyáltalán felkelj az 
ágyból.

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Több teendőd lehet, de sze-

rencsére az erőd is megvan 
ahhoz, hogy jól teljesíts! Köny-
nyen megbirkózol a teendők-
kel, még plusz erőt is tudsz 
meríteni. A magánéletedben 
kedvesen bánsz a családtag-
jaiddal, kevésbé vagy türel-
metlen, mint máskor.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Szeszélyesen viselkedsz, s 

ennek senki sem örül a környe-
zetedben. A munkatársaiddal is 
lehet néhány vitád, túl könnyen 
leszel dühös. Családtagjaid 
tudják, hogy általában türelmes 
vagy, így elnézik neked a mor-
cosságodat.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Április 2-től 8-igÁprilis 2-től 8-igÁprilis 2-től 8-ig

742. április 2-án született Nagy Károly frank császár.

1473. április 2-án született Corvin János Budán.

1571. április 2-án Orosztony község határában tőrbe csalták 

és megölték Thury György (szül. 1519 körül) végvári vitézt, 

várkapitányt, a „magyar el Cidet”, Bars vármegye főispánját, 

a nagykanizsai Thury György Múzeum névadóját.

1819. április 2-án elhunyt gróf Festetics György, a keszthelyi 

Georgikon alapítója.

1966. április 2-án megnyitotta kapuit az újjáépített Köz-

lekedési Múzeum.

1982. április 2-án kirobbant a falkland-szigeteki háború.

1500. április 3-án a pápa felbontotta II. Ulászló és Aragóniai 

Beatrix házasságát.

1559. április 3-án megkötötték az itáliai háborúkat lezáró 

békét.

1882. április 3-án meggyilkolták Jesse James rablóvezért.

1941. április 3-án Teleki Pál öngyilkosságot követett el.

1945. április 4-én fejeződtek be Magyarországon a második 

világháborús harci cselekmények – legalábbis az 1989 előtti 

szakirodalom szerint.

1949. április 4-én megalakult az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezete, közismert nevén a NATO (North Atlantic Treaty 

Organisation).

1968. április 4-én merénylet áldozata lett Martin Luther King, 

az amerikai afroamerikaiak polgárjogaiért való küzdelemért 

Nobel-békedíjjal kitüntetett 39 éves szónok, mozgalmi ve-

zető. A Tennessee állambeli Memphisben egy fehér fa-

natikus húzta meg a ravaszt, amely tette egy súlyos 

zavargáshullámot indított el szerte az USA-ban.

1996. április 4-én, Budapesten hunyt el Perczel Zita (szül. 

Budapest, 1918. április 26.) színésznő.

1666. április 5-én Wesselényi Ferenc nádor és Zrínyi Péter 

horvát bán szövetséget kötött a Habsburg uralom ellen.

1490. április 6-án hunyt el I. (Hunyadi) Mátyás magyar 

király.

1520. április 6-án hunyt el Raffaello (Raffaello Santi) olasz 

festő és építész.

1917. április 6-án az Amerikai Egyesület Államok Wilson 

elnök vezérletével belépett az I. világháborúba, elsősorban a 

németek korlátlan tengeralattjáró háborúja eredményeként.

1971. április 6-án, New Yorkban elhunyt Igor Fjodorovics 

Sztravinszkij (angolosan Igor Stravinsky, szül. Oranien-

baum, Pétervári kormányzóság, 1882. június 17.) orosz 

zeneszerző, a 20. század egyik legnagyobb hatású ze-

neszerzője.

1820. április 7-én született Klapka György honvédtábornok.

1846. április 8-án, Pesten elhunyt Vásárhelyi Pál (szül. 

Szepesolaszi, 1795. március 25.) magyar vízépítő mérnök, a 

Tisza szabályozója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

1919. április 8-án hunyt el Eötvös Loránd magyar fizikus, 

politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnöke 

(1889–1905), Magyarország kultuszminisztere (1894–1895), 

a Matematikai és Fizikai Társulat alapítója, elnöke. Róla 

kapta 1950-ben a nevét a mai Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem. Egyik leghíresebb találmánya az ún. Eötvös-inga, 

mely a torziós mérleg vagy más néven torziós inga 

aszimmetrikus változata lett.
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Labdarúgás

Két gólos Szeghalom elleni 
győzelemmel tapadunk

az élbolyra
z 5. fordulóban hazai környezetben léptünk Apályára, melyen a Szeghalom csapata volt az 
ellenfelünk. Vendégeinkkel legutóbb tavaly nyá-

ron Magyar Kupa meccsen mérkőztünk, amelyik gól-
gazdag döntetlenre végződött, az utána következő tizen-
egyes párbajban viszont a rövidebbet húztuk, így itt volt az 
alkalom, hogy revansot vegyünk az akkori fiaskóért.

13. perc: Zima gurított be az alapvonalról, egy védőn felperdült a 
labda, amelyet Varga fejjel továbbcsúsztatott, éppen Furárhoz aki 
négy méterről a léc alá küldte azt. 1-0.

21. perc: Styecz indult meg a kapura egy védővel a nyakán, majd 
kissé kisodródva lőtt, de Kapusi kiütötte a játékszert, éppen Furár 
elé, aki egy csellel tisztára játszotta magát, majd hat méterről a kapu 
közepébe gurított. 2-0.

23. perc: Zima futtából 20 méterről a felsőlécet találta telibe.

31. perc: Mészáros emelt 30 méterről az üresen tátongó kapura, de 
célt tévesztett a kísérlete.

36. perc: Ezúttal Takács János próbálkozott távolról, de Kasik 
szögletre hárított.

55. perc: Varga adott középre jobbról, a remek ütemben érkező 
Zima pedig hét méterről gurított a kapu jobb oldalába. 3-0.

68. perc: Zima ezúttal a jobb oldali kapufát forgácsolta szét. 75. 
perc: Bozsó lövésénél is a kapufa mentett.

79. perc: Darányi viharzott el a balszélen, majd középre 
centerezett, a ütemre érkező Urbán 11 méterről a jobb alsó sarokba 
lőtt. 3-1.

83. perc: Kiri Máté gurított vissza Furárhoz, aki egy cselt követően, 
13 méterről lőtt a hálóba, mesterhármast elérve ezzel. 4-1.

85. perc: Rohonynak nem sikerült első szándékból kirúgnia a 
labdát, majd Mészáros lábát találta telibe, ez az affér, mivel a 
büntetőterületen belül történt, tizenegyest ért, amit Darányi a kapu 
közepébe lőve értékesített is. 4-2.

86. perc: Varga lövését Takács Máté hárította.

88. perc: Kiri Máté is letesztelte a szeghalmi csere hálóőrt, de 
Takács Máté mezőnybe öklözte a labdát.

Bátran kezdtek a vendégek, az első percekben többet birtokolták 
a labdát, de ahogy elértük az üzemi hőmérsékletet sikerült betalálni 
a sárrétiek hálójába, ami nekünk akkora lendületet adott, hogy 
perceken belül a második találatunkat is megszereztük. A 
továbbiakban a nyílt harcmodort választó Szeghalomnak 
köszönhetően igazán élvezetes, változatos küzdelem zajlott a 
játéktéren, bár többnyire a vendégeink kapuja előtt adódtak 
melegebb pillanatok, azért Kasiknak is meg-meg kellett mutatnia 
tudását. A második félidő is hasonlóan kezdődött mint az első, 
ebben is a vendégek léptek fel határozottabban, majd szintén 
sikerült lehűtenünk a lelkesedésüket egy megnyugtató góllal, 
háromra növelve az előnyünket. A nyári meccsen mi kerültünk 
három gólos hátrányba, ami után sikerült felállnunk, most a 
Szeghalmiaknak volt feladva a lecke, és tettek is érte, hogy ne 
legyen ez gálameccs részünkről, ugyanis sikerült szépíteniük, ami 
újra felcsillantotta a reményt számukra. Ez a találat szerencsére nem 
zavart meg bennünket különösebben, mert perceken belül újra 
visszaállítottuk a három gólos előnyt, ami a vége előtt egy 
elkerülhető büntető értékesítésével újra megfogyatkozott, de ez 

csupán apró porszem volt az addigi jól működő gépezetünkben, 
sok jelentőséggel már nem bírt. Összegezve a látottakat örömmel 
mondhatjuk, hogy újra egy színvonalas találkozót láthattunk a 
kerítés mögül, sokat tettünk a győzelemért, lendületesen játszva, 
sok helyzetet kidolgozva sikerült négy gólt szereznünk, amelyeken 
felül háromszor a kapufát is sikerült eltalálnunk. Jövő szombaton 
talán az eddigi legnehezebb erőpróba előtt állunk, az Előre tartalék 
gárdájával mérkőzünk meg Békéscsabán.

Szarvasi FC 1905 – Szeghalmi FC 4-2 (2-0).

Szarvas, Erzsébet liget – zárt kapuk mögött. Játékvezető: 
Benyovszki Zoltán (Bozó N., Juhász L.)

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

Szeghalom: Kapusi G. (Takács M.) – Kovács I., Takács J. (Vad 
Z.), Darányi D., Seres D., Urbán S., Gedó L., Nagy M., Cserna R., 
Vincze L. (Réti J.), Mészáros M. Vezetőedző: Hajdú Csaba.

Gólszerzők: Furár R. 13', 21', 83', Zima D. 55' illetve Urbán S. 
79', Darányi D. 85'.

Edzői nyilatkozatok:

Ifj. Somogyi János:

– Góljaink mellett a három kapufa, és még jó pár gólhelyzet azt 
mutatta, hogy megfelelő hozzáállással játszottunk. Amint a 
csapatszintű védekezésünk javul, az osztályon belül bárkivel 
felvehetjük a versenyt.

Hajdu Csaba:

– A motiváltabb, jobban koncentráló és kevesebb hibával játszó 
hazai csapat megérdemelten nyerte a mérkőzést.

Tudósítás: Furár Tibor (szarvasifc.hu)

Kézilabda

Döntetlen a megyei 
rangadón

Szarvasi NKK-Csorvási SK 21-21 (12-11), női NB II-es 
bajnoki mérkőzés. Vezette: Bíró Dávid, Gadnai Attila.

Szarvas: Skorka-Buzási 3, Gabnai 4, Horváth 2, Szabó 3, 
Majoros 7/2, Paska 2. Csere: Nagy B., Juhos (kapusok)-
Ábrahám, Nyerges, Óvári, Brachna, Janis, Tasgyik, Trnyik. 
Edző: Száva Flórián.

Csorvás: Mike-Major, Réthi, Valaczkai 1, Nagy, Madar 1, 
Baráth 9/1. Csere: Zsiga (kapus), Bíró, Zahoránné 3, 
Kurucz 7, Lévai, Ivanics, Kerepeczkiné. Edző: Ivanics 
Gyemó Anita.

Kiállítások: 8 ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2 ill. 2/1.

öbb hetes kimaradás után került sor a megyei rangadóra. TVendég góllal indult a parti, de gyorsan jött a hazai válasz. A 
vendéglátók folyamatosan kezdtek elhúzni, a 28. percre 12-8 

volt az állás. Aztán a Körös-partiak megtorpantak és a vendégek a 
szünetig szépítettek 12-11-re.

Fordulás után a hazaiak mintha az öltözőben maradtak volna, a 
csorvásiak egyenlítettek és a vezetést is átvették. A 48. percben 16-
19 volt olvasható az eredményjelzőn. A szarvasiak időt kértek és 
próbálták a sorokat rendezni. Száva edző intelmeinek volt hatása, 
mert 21-20-ra fordítottak. Az utolsó percben még egy ziccert is 
hibáztak, melyből a vendégek visszatámadva egyenlítettek.

Két ellentétes félidő alapján a döntetlen igazságos.
nym.
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Jézus Krisztus halálának leg-
hitelesebb időpontja 33. 
április 3. Szent tárgyai közül 

a torinói lepel a legismertebb. 
Számos más krisztusi erek-
lyeként tisztelt tárgyat őriznek 
világszerte. A Jézus halála óta 
eltelt mintegy kétezer év alatt 
sok hozzá köthető tárgynak saj-
nos nyoma veszett. Egy részük 
1789-ben, a francia forradalom 
alatt semmisült meg, amikor a 
keresztényutálatból feltüzelt 
csőcselék a szent tárgyakat csú-
folódó körmenetben vitte körbe 
Párizs utcáin, majd elpusztította 
azokat. Ekkor tűnt el a szent 
kereszt legnagyobb darabja és 
Longinus lándzsájának nyele is, 
amellyel a római katona oldalba 
szúrta a megfeszített Jézust. 
Szerencsére néhány ereklyét si-
került megmenteni az ártó ke-
zektől. Zarándokok ezrei láto-
gatják a torinói leplet, a tövis-
korona megmaradt vázát, az 
argentenil-i palástot, a trieri 
köntöst, vagy a korbácsoló-
oszlopot, amelyhez Jézust a 
kínzások közben kikötözték.

Egy olasz fényképésznek (Se-

condo Pia) 1898. május 28-án 
megváltozott az élete. Hogy 
miért? Egy este a torinói mű-
helyében kliséket hívott elő. 
Amikor az objektíven át nézte 
az általa lefényképezett torinói 
leplet, észrevett rajta egy meg-
jelenő férfiarcot. A pozitívon 
megjelenő Szent Arc, Krisztus 
lenyomata. Azon döbbent meg, 
hogy a pozitívon megjelenő kép 
egy negatív kép stílusjegyeit 
hordozta.

A képen látható kép sok olyan 
részletet mutat fel, amely meg-
felel a Názáreti Jézus szenve-
désére és halálára vonatkozó, az 
evangelisták által leírt szöve-
geknek. A torinói lepel valóban 
Krisztus szenvedésének doku-
mentuma. Az 1532-es tűzvész-
kor foltok keletkeztek rajta. 
Csak néhány másodperc hiány-
zott ahhoz, hogy teljesen el-
pusztuljon.

Hat évszázadon keresztül a 
torinói lepel a Savoyai-ház tu-
lajdonában volt, a piemonti csa-
lád legféltettebb kincseként. 
Feltételezés szerint Szent János 
vitte magával a leplet, aki jelen 
volt Krisztus sírjában húsvét reg-
gelen. Hol őrizték a leplet? Ne-
héz megállapítani. 1578-tól To-
rinóban, a Szent János Székes-
egyházban őrzik. A torinói 
katedrálisba az egész világból 
érkeznek látogatók, amikor 
nyilvánossá teszik a leplet. 
2010-ben 2,1 millió zarándok 
érkezett a megtekintésére.

A torinói lepel legnagyobb 
titka a mai napig, hogy milyen 
módon került a képre az arc-
kép? Mi hozta létre? Tudósok 
bebizonyították, hogy a kép há-
romdimenziós karakterű, mely 
a holttest közvetlen lenyomata-
ként keletkezett. Erre nincs 
példa a világ egyetlen festmé-
nyét érintően sem. Sok éve már, 
hogy az egész világon elismert 
tudósok vezette kutatócso-
portok próbálják megfejteni a 
titokzatos vászon titkát. Egyes 
tudósok szerint valami titok-
zatos erő által létrehozott ener-
giakisugárzás eredménye. Nem 
lehet emberi kéz alkotása.

Aki többet szeretne tudni 
Krisztus szent tárgyairól, az 
olvassa el „A titok tanúi – Nyo-
mozás Krisztus ereklyéinek 
ügyében” című kötetet. A szer-
zői, Grzegorz Górny lengyel 

újságíró és Janusz Rosikon 
fotóművész többéves kutató-
munkájának gyümölcse. A szer-
zők a Szentföldtől Spanyolor-
szágig kutatják fel azokat a 
helyszíneket, ahol a szent 
tárgyakat őrzik. Neves kutatókat 
szólítanak meg, akik a legmo-
dernebb kutatási módszerekkel 
vizsgálják az ereklyék való-

diságát. A titok tanúi c. könyv 
rendkívül igényes, valóban 
gyönyörű alkotás, fantasztikus 
felvételekkel. Mindenki számá-
ra rejteget meglepő és érdekes 
információkat.

Szarvas, 2021. március 21.

Csapó Imréné

A torinói lepel
Mottó: „Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon 

minden csoda, vagy semmi sem.” (Albert Einstein)
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Megfejtéseiket 2021. április 8-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Március 26.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Ha tudnád, milyen szellemes ember volt az uram!” 

Nyertesünk: Demjén György. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Kannibál törzset alkalmaz egy 
cég biztonsági embereknek. Tar-
tanak tőle, hogy el-eltűnnek 
majd alkalmazottak, de a törzs-
főnök megesküszik, hogy nem 
fognak megenni senkit a cégtől. 
Fél évig minden rendben is 
megy, de aztán eltűnik az egyik 
takarítónő. Miután a körzete ko-
szos marad, keresni kezdik, de 
nem találják, így mivel úgy gon-
dolják, hogy a kannibálok vol-
tak, kirúgják őket.

A törzsfőnök bosszúsan hordja 
le a többieket:

- Nem megmondtam hogy a 
takarítónőket ne bántsátok? Itt 
olyan jó helyünk volt! Hat hónap 
alatt megettük a menedzsmentet, 
a kontrolling osztályt, és a mar-
ketingeseket is, senki észre sem 
vette a hiányukat! Erre ti meg-
zabáltok valakit, aki tényleg dol-
gozik is itt valamit!

Húsvéti 
sonka 

tojással
Hozzávalók 4 személyre: 60 

dkg csontos, nyers füstölt 
sonka, 8 tojás, ecetes tor-
makrém.

A jól megmosott sonkát előző 
este, annyi vízben, hogy ellepje, 
megfőzzük. A főzőléből kivesz-
szük, hagyjuk kihűlni, majd a 
hűtőbe tesszük. A sonkalét is 
behűtjük, lefedve. Reggel a 
sonkalevet felforraljuk, és tíz 
percig főzzük benne a tojásokat. 
Utána hideg vízzel leöblítjük, 
lehéjazzuk, és tojásvágóval fel-
szeljük. A hideg sonka húsát 
szépen, egyben lefejtjük a 
csontról, és vékonyan felszeljük. 
A sonkaszeleteket kistányérok 
közepére tesszük, és körbe-
rakjuk a tojásszeletekkel. Min-
den tányéron egy-egy szelet to-
jásra ecetes tormakrémet hal-
mozunk. Friss kenyérrel és forró 
citromos teával fogyasztjuk. A 
sonkacsontot fűrésszel ketté-
vághatjuk, hogy belsejéből a 
velőt kikanalazzuk.
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