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Idén április 7-től adhatóak be 
az egységes kérelmek, amelyek 
szankciómentes benyújtási ha-
tárideje – mivel május 15. szom-
batra esik – 2021. május 17. Aki 
ezt elmulasztja, május 18. és 
június 9. között még beadhatja a 
kérelmet, de ezek esetében 
munkanaponként 1 százalékos 
támogatáscsökkentést alkal-
maznak.

A 2021. június 9-ét követően 
benyújtott egységes kérelmeket 
érdemi vizsgálat nélkül vissza-
utasítják. A 2021. május 17-ig 
beadott kérelmeket adatvál-
tozás keretében, szankciómen-
tesen 2021. május 31-ig, ké-
sedelmi szankcióval június 9-ig 
lehet módosítani. Kivételt ké-
peznek ez alól az állatalapú 
közvetlen támogatási kérelmek, 
amelyek 2021. május 17. után 
csak szankcióval módosítha-
tóak.

A kérelembeadás során 44 
támogatási jogcímre, intézke-
désre lehet támogatást igényel-
ni, illetve adatszolgáltatási kö-
telezettséget teljesíteni. Változás 
az előző évhez képest, hogy 
idén már nem az egységes ké-
relem keretein belül kell a 
karácsonyfaültetvény-támoga-
tást igényelni, hanem az erre 
kialakított új, elektronikus felü-
leten, április 15-30. között.

Az egységes kérelmet tovább-
ra is kizárólag elektronikus 
úton, a Magyar Államkincstár 
(MÁK) online felületén, a 
https://www.mvh.allamkincstar

.gov.hu/e-ugyintezes oldalon 
lehet benyújtani.

A falugazdászok – a tavalyi 
évhez hasonlóan – idén is 
telefonon keresik meg a gazdál-
kodókat, és lehetőség szerint 
ugyancsak telefonon segítenek 
a kérelmek beadásában. A ta-
valyi tapasztalatok alapján eb-
ben a formában is zökkenő-
mentes volt a kérelmek be-
nyújtása, egy felmérés kereté-
ben megkérdezett kamarai ta-
gok több mint 80 százaléka 
kényelmesebbnek tartotta a 
telefonos beadást. Tavaly a ké-
relmek 86 százalékát így nyúj-
tották be a falugazdászok.

Amennyiben szükségessé vál-
na a személyes ügyintézés, arra 
csak előzetes időpont-egyez-
tetés után lesz lehetőség. A 
személyes ügyintézéshez a NAK 
biztosítja a járványügyi előí-
rásoknak megfelelő körülmé-
nyeket, védőeszközöket (kéz-
fertőtlenítőt, gumikesztyűt, egy-
szer használatos tollat). Azon 
kamarai tagok, akik a korábbi 
években nem vették igénybe 
falugazdász közreműködését a 
kérelembeadáshoz, de idén 
szeretnék kérni, keressék a 
kamara központi ügyfélszol-
gálatát a +36-80/900-365 szá-
mon vagy az ugyfelszolgalat
@nak.hu címen, illetve lekér-
dezhetik majd a lakóhelyükhöz 
legközelebbi falugazdászok el-
érhetőségeit a NAK portálján 
várhatóan az egységeskérelem-
beadási időszakkal egyidejűleg 

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Békés megyei elnökének sajtóközleménye

Idén április 7-től május 17-ig adhatóak be szankció-
mentesen az egységes kérelmek. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara felkészült arra, hogy a tavalyihoz 

hasonló rendkívüli helyzetben segítsen mintegy 110-120 
ezer tagjának a támogatások lehívásában.

induló falugazdász-keresőben.
Az idei évtől kezdődően már 

nincs szükség az őstermelői iga-
zolvány megújítására. A NAK 
kéri tagjait, hogy a kérelembe-
adási időszakra tekintettel az 
őstermelői tevékenységgel, csa-
ládi gazdasággal kapcsolatos 
ügyekkel csak sürgős és in-
dokolt eseteben keressék falu-
gazdászukat.

A korábbi években rendre a 
támogatási kérelmek mintegy 
70 százalékát a kamara falugaz-
dászai adták be. Tavaly a május 
15-i határidőig a 166 903 ké-
relemből 113 446-ot kamarai 
közreműködéssel nyújtottak be 
a gazdálkodók. Ennek is kö-
szönhetően Magyarországon – 
az Európai Unióban szinte e-

gyedülálló módon – sikerült a 
megszokott rendben beadni az 
egységes kérelmeket, így a ter-
melők időben hozzájuthattak a 
2020-as támogatásokhoz. Ezzel 
szemben tavaly a koronavírus-
járvány miatt a legtöbb uniós 
tagállam kérte a benyújtási ha-
táridő elhalasztását.

Békés megyében tavaly ösz-
szesen 13.815 egységes kérel-
met adtak be, ebből 8.996 
darabot a falugazdászok közre-
működésével, ez 65,1 %-os 
arányt jelent.

Ha a terület szempontjából 
vizsgáljuk, 493.345 hektárra ad-
tak be tavaly egységes kérelmet 
a megyében, ennek 35.9 %-ára, 
157.911 hektárra a NAK segít-
ségével.

COVID-19 Szarvas
2021. március 24-31.

szarvasi háziorvosok tájékoztatása szerint az elmúlt egy Ahét alatt 176 mintavételt kértek, amiből 141 már biztosan 
pozitív lett, megérkezett az eredménye. Több eredmé-

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

elhunyt.
A gyermekorvosok 12 alkalommal kértek mintavételt, amiből 

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

nyomatékosan arra kérnek mindenkit, hogy a védőoltás be-
adására akár az elsőt, akár a másodikat kapja valaki, minden-
képpen hozzák magukkal az emberek a beleegyező nyilatko-
zatot.

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

hivatal portáján eléri, vagy az internetről le tudja azt tölteni.
Háziorvosaink arról is tájékoztattak, hogy nagy a leterhelt-

ségük a többféle oltás kiértesítése és beadása kapcsán, de 
egyelőre még győzik energiával.

Szarvas, 2021. március 31. Petneházi Andrea
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Boldog Névnapot!

Április 9-én Erhard

Április 10-én Zsolt

Április 11-én Leó, Szaniszló

Április 12-én Gyula

Április 13-án Ida

Április 14-én Tibor

Április 15-én Anasztázia, Tas

Telefonkönyv

Gyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletekGyógyszertári ügyeletek
Április 9-én
Szirony Patika

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

Április 10-én
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 12:00-20:00

Április 11-én
Pingvin Patika

(Szarvas, Kossuth u. 21/3., tel.: 66/311-616), 09:00-19:00

Április 12-től 15-ig
Pingvin Patika

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

A.

SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET

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

napokon 0-24 óráig.

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

Központi telefonszám: +36-
66/311-122

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

E-mail: hivatal@szarvas.eu
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Családi híreit: születés, 
keresztelő, házasságkötés, 
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Aranykönyv
„„Ha a jelennek csak a múlt a támasza, 

ez a támasz megbízhatatlan.””

„
- Herzen -
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Nyugállományba vonul 
Radnainé dr. Fogarasi 

Katalin
napokban kaptuk a hírt a Nemzeti Örökség AIntézete köztiszteletben álló Főigazgató Asszo-
nyának nyugállományba vonulásáról. Radnainé 

dr. Fogarasi Katalin ez alkalomból levélben köszönt el a 
NÖRI valamennyi partnerétől, így a Nemzeti Emlék-
helyeket és Történelmi Emlékhelyeket működtető önkor-
mányzatoktól és alapítványoktól. Levelét alábbiakban 
olvashatják.

Kedves Együttműködő Partnerek!

Az alábbiakban kérem megtisztelő figyelmüket, bár ezúttal 
nem egy újabb programról, rendezvényről vagy kezde-
ményezésről adok tájékoztatást, hanem arról, hogy a több 
évtizedes, olykor fáradságos, de megannyiszor büszkeségre és 
örömre okot adó tisztes szakmai életutam meghatározó 
szakaszát zárom le és kezdetét veszi az a nyugalmazott időszak, 
amelyben a családom, férjem, gyermekem és mindenekelőtt 
unokáim mosolya aranyozza be a mindennapjaimat. Őszintén 
bízom abban, hogy a kegyeleti kultúra és emlékezetpolitika 
rendszerváltást követő történetében a Nemzeti Kegyeli Bizottság, 
később a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság főtitkáraként, 
majd a Nemzeti Örökség Intézete alapító főigazgatójaként olyan 
munkát folytattam, amely hosszú távon is meghatározó. 
Meggyőződésem, hogy a Magyar Örökség Díjas Fiumei Úti 
Sírkert, a páratlan szépségű és unikális Salgótarjáni utcai zsidó 
temető megújításáért és megőrzéséért végzett munkám, a 
Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontjának létrehozása, a 
magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak – mintegy 
hatezer – nyughelyét magában foglaló nemzeti sírkert gondo-
zása, az összesen több mint 70 történelmi és nemzeti emlékhely 
megjelölésében való közreműködésem nagyban elősegítette – és 
a jövőben is azt teszi – a nemzeti történelmi emlékezet és kultúra 
megőrzését.

A szakmai pályámon eltöltött évek alatt nap mint nap sikerült 
megélnem és megértenem azt a Babits gondolatot, miszerint 
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál 
több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Ez az a muníció, amit 
tovább viszek most is, akár nagymamaként, akár a Lions Klub 
jótékonysági szervezetének elnökeként.

Végezetül szeretném megköszönni Önöknek, hogy segítői, 
inspirálói és együttműködő partnerei lehettünk egymásnak, 
hiszen az értékőrzés és értékteremtést valamennyiünk szívügye, 
bízom abban, hogy a nemzeti emlékpolitika és kegyeleti kultúra 
a jövőben is számíthat odaadó, elkötelezett munkájukra.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

Véradás Szarvason
Április 19-én a Járási Hivatalban 12 órától 16 óráig tartanak 

véradást.
* * *

László Henriett tárlatára készülnek
Bár még jónéhány hét van hátra az idei színházi évad kezdetéig a 

Szarvasi Vízi Színházban, Rózsavölgyi Mihályné tárlatszervező már 
kiválasztotta a Szeoeréban kiállító képzőművészt. A választás ezúttal 
László Henriett festőművészre esett. Az is biztosnak tűnik, hogy a 
tárlatnyitón Vozár Márton zongoraművész fog közreműködni.

* * *

KOMÉP munkák március 26-31. 
között

Útkezelés: Járdafelbontás, tükörkészítés folyt a Dózsa és Csicsely 
Pál utcán. A Hajnal és a Tessedik utcán járdafelbontás, csatorna 
helyreállítási munkálatok, járdazsaluzás történt.

Játszóterek: Javítási munkák folytak a Zöldpázsiti illetve a Kossuth 
téri játszótéren.

Kertészet: Gallyaltak az Alkotmány utcán, a Vasút utcán, valamint 
az Agrár Zrt. előtti területen. Fát vágtak a Zrínyi utcán, az 
Önkormányzati Üdülőnél és a Strand utcán. Gépi fűkaszálás folyt a 
Lengyel-palotánál, a Fürdővel szembeni téren és a Szabadság úton. 
Továbbá borostyánkiszedésre, kétnyári ágyások és kőedények 
öntözésére, cserjemetszésre is sor került. Lombgereblyéztek az 
Agrár Zrt.-nél. Folytatódott a közterületek fertőtlenítése.

* * *

Ingyenes tulajdonba adják a 
Bolza-kastélyt

A napokban adta előzetes egyetértését a Bolza-kastély ingyenes 
tulajdonba adásához a Gál Ferenc Egyetem részére a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes állam-
titkára, Füleky Zsolt. A helyettes államtitkár erről értesítette Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nevében Rózsa 
Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját.

* * *

Gyermekfelügyeleti adatok
Március 22. és március 26. között Szarvason összesen 41 fő óvodás 

és 15 fő iskolás részesült gyermekfelügyeletben. A Benka esetében 
ez 15 óvodást és 14 általános iskolást érintett. A Fő tériben 1 fő 
kapott felügyeletet. A Gál Ferenc Egyetem Gyakorlójából 11 óvodás 
volt érintett. A Kossuth utcai önkormányzati óvodából 11 
kisgyermek vette igénybe a felügyeletet. A Szlovákból mindössze 4 
óvodás részére biztosították ezt. A Bölcsődében 39 gyermek 
részesült ellátásban. A Gyermekélelmezésnél a jelzett időszakban 
400 fő részére főztek. A Családsegítőnél 501 fő volt az ellátottak 
száma.

* * *

Nyilatkozat a szentesi út 
felújításáról

Szarvas Város Önkormányzata nevében Babák Mihály polgár-
mester és dr. Melis János címzetes főjegyző az alábbi nyilatkozatot 
tették:

„Szarvas Város Önkormányzata a 4401. j. Szarvas-Szentes 

összekötő út 0+820 – 5+280 szelvény közötti szakaszának 
felújításához az alábbi feltételek szerint járul hozzá:

- A felújítást kérjük a 4401. j. út kezdőpontjától megvalósítani, a 
0+000 szelvénytől, mely a Szarvas, 44-es főút csatlakozási pontja.

- A felújításra kerülő 4401. j. út burkolatára – ahol nincs kiépített 
kerékpárút –, a kerékpáros nyomvonal kijelölését szolgáló 
útburkolati jelek felfestését és jelzőtáblák kihelyezését kérjük 
elvégezni.”

Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat továbbra is ragaszkodik az 
orosházi út és az Újtemplom közötti állami közútszakasz teljes 
rendbetételéhez. Mint az ismeretes, ezt a szakaszt az M44-es kivi-
telezése során tették tönkre a kőszállító gépjárművek.
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Beiratkozási hirdetmény 

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában 
működő Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 
beiratkozási rendjét a 2021/2022-es nevelési évre 

vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás időpontja: 2021. április 26. (hétfő), április 27. 
(kedd) 7:00 - 17:00 óra között. 

A beiratkozás helye: Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje
- Óvoda esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.
- Bölcsőde esetében: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 
A beiratkozás történhet elektronikus úton is az EMMI 

19/2021. (III. 10.) határozata alapján. Az ehhez szükséges infor-
mációkat az óvoda és bölcsőde facebook oldalán találhatják. 

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. 
tv-ben foglaltak értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai 
nevelésben való részvételét. 

A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi 

igazolványa,
- lakcímkártyája, TAJ kártya,
- a szülő személyi igazolványa, szülő lakcímkártyája.
Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza 

magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben 
rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal 
(rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több 
gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen doku-
mentumot is.

További felvilágosításért
- a bölcsődei beiratkozással kapcsolatosan Gombkötő 

Sándorné intézményvezető-helyetteshez (5540 Szarvas, 
Kossuth u. 19., tel.: 66/400-456) 

- óvodai beiratkozással kapcsolatosan Komár Katalin intéz-
ményvezető-helyetteshez (5540 Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 
66/313-727, e-mail: jatekvar@szarvasnet.hu) szíveskedjenek 
fordulni.
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Beruházások
Ruzicskay Alkotóház

A felújítás II. üteme múlt év augusztusában valósult meg a KOMÉP 
kivitelezésében. Ehhez az Önkormányzat 23 millió támogatást ka-
pott, 3 millió 333 ezer 333 Ft önerő mellett.

* * *

Fürdőfejlesztés

Az előzetes koncepció 125 milliós támogatással valósul meg a 
Kisfaludy programon belül. A vázlattervek elkészítője az Építészeti 
és Mérnöki Műhely Kft. A megvalósíthatósági tanulmányt az 
ADITUS Zrt. készíti.

* * *

Piaccsarnok fűtése

Belátható közelségbe került a Piaccsarnok termálvizes fűtés-
temperálása.

* * *

Átadták a Lengyel-palota 
napelemes rendszerét

Március 27-én megtörtént a Lengyel-palota napelemes 
rendszerének műszaki átadása, amely a Solarution Kft. kivite-
lezésében valósult meg. Az INTEGRÁL Zrt. által kivitelezett 
homlokzatfelújítás még 2020. november 9-re befejeződött.

* * *

Támogatási kérelem

Még a múlt év augusztusában befejeződött a Vízi Színház, a Szent 
Klára Gyógyfürdő és az Erzsébet-ligeti sporttelep napelemeinek 
telepítése. Erre vonatkozóan az Önkormányzat támogatási kérelmet 
nyújtott be 22 millió 825 ezer 464 forint összegben.

* * *

Támogatást kapott

A Közbiztonsági Centrum és a Közfoglalkoztatási központ 
energetikai korszerűsítésének projektje 21 millió 695 ezer 400 forint 
támogatásban részesült.

* * *

Tükör utcai felújítás

Még február végén megtörtént a Tükör utca felújítási projektjének 
elszámolása. A felújítás során a Szabadság út és a Vasút utcák között 
6 méterre szélesítették és új aszfaltborítással látták el az úttestet. A 
KOMÉP által kivitelezett beruházás 35 millió 778 ezer 318 forintból 
valósult meg - 29 millió 997 ezer 499 forint támogatással és 16 millió 
152 ezer 500 forintos önkormányzati önerővel.

* * *

Külterületi utak Bezinában és 
Középhalmon

A múlt év végéig megvalósult az INTEGRÁL Zrt. kivitelezésében a 
bezinai és a középhalmi bekötő utak felújítása. A beruházás 99 
millió 777 ezer 772 forintos támogatással és 11 millió 86 ezer 418 
forint önkormányzati önerővel valósult meg.

* * *

Roma közösségi ház

A VAL-BAU Kft. kivitelezésében épül meg a Szarvasi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat új közösségi háza. A beruházás 
központi támogatása: 60 millió 166 ezer 667 forint, az önkor-
mányzati önerő pedig 15 millió 841 ezer 521 forint. A munkaterület 
átadása március 19-én megtörtént. A kivitelezésnek 9 hónap 
határidővel kell megvalósulnia.

* * *

Erzsébet-ligeti Pavilon

A Zöld város projekten belül megvalósuló beruházás nettó 
támogatása 333 millió forint, bruttó 422 millió 910 ezer forint. Építési 
engedély beszerezve, kiviteli tervei elkészültek, a közbeszerzési 
ajánlati felhívás elfogadása megtörtént. A beruházás közbeszerzése 
a Miniszterelnökség Közbeszerzési Főosztály jóváhagyása után lesz 
kiírható.

* * *

Jókai utca felújítása

A Kazinczy és Bethlen utcák közötti 860 méteres szakaszt érinti 61 
millió 538 ezer 460 forint összegben. Önkormányzati önerő 21 
millió 538 ezer 461 forint. Kivitelezője a SWIETELSKY Magyarország 
Kft.

* * *

Erzsébet-ligeti Gyermektábor 
fejlesztése

2021-ban az Önkormányzat 110 milliós pályázatot adott az Aktív 
és Ökoturisztikai Központba az Erzsébet-ligeti Gyermektábor 
átfogó fejlesztésére.

* * *

Béke utcai útszakasz

61 millió 538 ezer 460 forint a Béke utca Szabadság-Ady Endre 
utca közötti szakasz felújításának költsége. Az Önkormányzat 
március 12-én beadott pályázatában erre 39 millió 999 ezer 999 
forint támogatást igényelt.

* * *

Plusz támogatási igény a 
Családsegítőre

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ megnövekedett 
kivitelezési költségei miatt az Önkormányzat plusz 106 millió 796 
ezer 509 forint támogatási igényt nyújtott be. Ennek elbírálása még 
nem történt meg.
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HÍRFOLYAM * HÍRFOLYAM Közterületfelügyeleti 
intézkedések

március 22-től 26-ig
Építési-bontási hulladék engedély nélküli elhelyezése történt a 

Bacsó utcán. Az ingatlan tulajdonosa írásbeli felszólítást kapott.
A Bem utcán két helyen, a Köztársaság utcán, a Móra Ferenc utcán 

két helyen, valamint a Munkás utcán az ingatlanok tulajdonosai 
eleget tettek a közterületfelügyelői felszólításnak. Ezen esetekben 
szintén engedély nélkül helyeztek el közterületen építési-bontási 
hulladékot.

A Szabadság úton egy gépjármű tulajdonosát figyelmeztették 
írásban a közterületen történt szabálytalan tárolás miatt.

Az Újtelep utcán egy ingatlantulajdonos írásbeli felszólításra eleget 
tett, megszüntette az építési-bontási hulladék engedély nélküli 
közterületi tárolását.

Illegális szemét lerakása történt az Arany-Liget utcák sarkán. Az 
elszállítás a KOMÉP együttműködésével megtörtént.

Szarvas belterületén, beleértve a piacot is 10 esetben történt 
figyelmeztetés maszkviselésre vonatkozóan.

* * *

Napi köztisztasági ellenőrzés történt a Tanya IV., Tanya V., Tanya 
III., Tanya VII., Tanya VI. külkerületekben. Emellett ellenőrizték az 
önkormányzati tulajdonú termőföldeket és közutakat.

Illegális fakivágás történt a Tanya III-ban.
A Tanya III-ban illegális szemét került a konténer mellé. A DAREH 

Zrt. elszállította.
Kóborló ebet észleltek a Tanya III-ban.
A Tanya II-ben földutakkal kapcsolatos bejelentés történt, 

intézkedés megtörtént.
A zártkertek esetében Nyúlzugban és Szivornyasoron két 

ebtulajdonost figyelmeztettek póráz nélküli kutyasétáltatás miatt.
Illegális szemétlerakás történt Kenderföldeken, intézkedés történt 

a Hatósági Osztály részéről.
Valamennyi zártkert, Mótyó-zug, Szappanos-zug, Maczó-zug, 

Nyúlzug, Szivornyasor, Kenderföldek általános ellenőrzése történt 
napi rendszerességgel.

Telefonos elérhetőségek

Mezőőrök:
- Bracsok István: 20/591-5956
- Janecskó János: 20/250-8319
- Vajgely Zoltán: 20/243-1511

Közterületfelügyelet, térfigyelő 
szolgálat:
- 550 Szarvas, Petőfi u. 12., 66/311-
122/139, e-mail: 
kozteruletfelugyelo@szarvas.eu
- Blaskó Péter: 20/539-4929
- Fórizs Péter: 20/484-6690

Rendőrség:
- 112 segélykérő szám

95 gyermek étkeztetéséről 
gondoskodtak

A tavaszi szünet két napján, április 1-jén és április 6-án az Önkor-
mányzat 95 gyermek étkeztetéséről gondoskodott a Gyermek-
élelmezésnél megrendelt 190 adag meleg étel formájában. A 
megrendelt ételmennyiség 113 ezer 430 forintba került.

* * *

Emelkedett az intézményi 
átoltottság

A március 26.-i adatok szerint az önkormányzati és kistérségi 
intézményeknél és gazdasági társaságoknál az átoltottság elérte a 
13,16%-ot. Ez azt jelenti, hogy az adott időpontig 395 munka-
vállalóból 52 fő vette fel a védőoltást.

* * *

Dr. Glózik Klára megköszönte

Dr. Glózik Klára március 31-én levélben köszönte meg a 
tulajdonos önkormányzatokat képviselő polgármestereknek – 
köztük Babák Mihály polgármesternek -, hogy a KBC Békés Megyei 
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként az elmúlt 
öt évben együtt dolgozhattak.

* * *

Fontos a bevásárlókocsik és 
bevásárlókosarak fertőtlenítése

Babák Mihály polgármester a címben jelzett témában az alábbi 
levelet intézte a Szarvason működő áruházak és üzletek vezetőihez:

„Tisztelt Üzletvezető Asszony! Tisztelt Üzletvezető Úr!
A koronavírus járvány megfékezésére irányuló közös küzdel-

münk már több, mint egy éve tart. Ezúton is köszönöm, hogy üzletük 
működése során Önök eddig is minden lehetséges intézkedést 
megtettek a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.

Az egyik legfontosabb preventív intézkedés azon felületek folya-
matos és intenzív fertőtlenítése, amelyek a legalkalmasabbak a vírus 
megtapadására és terjesztésére. Kifejezetten ilyennek minősülnek a 
vevők által használt bevásárlókosarak és bevásárlókocsik.

Tisztelettel arra kérem, Önt, hogy ezen eszközök fertőtlenítését a 
továbbiakban is folytassák, szükség szerint pedig növeljék annak 
gyakoriságát. Ezzel különösen sokat tehetnek elsősorban a vevőik, 
de valójában minden szarvasi polgárunk egészségének védelme 
érdekében.

Segítő együttműködését ismételten köszönöm!”

* * *

Dinasztiák

A Fővárosi Nagycirkusz április 2-án mutatta be Dinasztiák című 
tavaszi műsorát. Az online premierre Babák Mihály polgármester is 
meghívót kapott Fekete Péter kulturális államtitkártól és dr. Borsos 
Beátától, a Fővárosi Nagycirkusz ügyvezető igazgatójától.
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Lopott árammal 
termesztette a vadkendert, 

vádemelésre került sor

ASzarvasi Járási Ügyészség jelentős mennyiségű ká-
bítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűn-
tette és nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette 

miatt emelt vádat egy 37 éves büntetlen előéletű dorogi 
illetőségű, de hunyai tartózkodási helyű férfi ellen, aki 
azért lopta az áramot, hogy azzal biztosítsa házában a vad-
kender termesztéséhez szükséges feltételeket.

A férfi 2018-ban külföldről vásárolt 40 db kannabisz magot, 
azokat elültette, felnevelte és szaporította, majd a kifejlődött 
növényegyedekből nyert, kannabiszt tartalmazó kábítószert 
elfogyasztotta. A férfi egyéni fogyasztásának biztosítása céljából 
2020-ban már közel 100 tő kannabisz növényegyedet termesztett 
hunyai lakóhelyén, és azokból folyamatos jelleggel fogyasztott. 
A rendőrök 2020. február 26-án tartottak szemlét a helyszínen, 
melynek során lefoglaltak 98 tő, 15-236 cm közötti magasságú, 
nő ivarú, különböző fejlettségi szinten álló kannabisz 
növényegyedet, a növényegyedekből visszamaradt száraz 
növényi törmeléket, valamint több, a kábítószer termesztéséhez 
használt eszközt, így hősugárzókat, lámpákat és fénycsöveket. A 
férfi vizeletmintája a kannabisz fogyasztásán túl amfetamin 
tartalmú speed fogyasztását is jelezte.

A férfi a kannabisz magok megvásárlásával egyidejűleg, 2018 
augusztusában a tulajdonát képező hunyai családi házban 
illegális átalakítást végzett az elektromos hálózaton – a villanyóra 
előtti méretlen fővezetékről szabálytalanul egy külön vezetéket 
ágaztatott le – annak érdekében, hogy méretlen árammal 
működtesse az épületben található nagy teljesítményű 
fogyasztókat, amelyek a kábítószer termesztéshez szükséges 
feltételeket, így például a megfelelő hőmérsékletet, pára-
tartalmat, valamint fényviszonyokat biztosították. A férfi a sza-
bálytalan áramvételezéssel 750.000.-Ft-ot meghaladó kárt oko-
zott az áramszolgáltató részére.

A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit az 
előkészítő ülésen történő beismerése esetén is felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélje, kobozza el a lefoglalt kábítószert és az 
annak termesztéséhez használt eszközöket, valamint kötelezze 
őt az áramszolgáltató kárának megtérítésére és a nyomozás 
során felmerült, 900.000.-Ft-ot meghaladó bűnügyi költség 
megfizetésére. Az eljárás a Szarvasi Járásbíróságon folytatódik.

Kigyulladt egy melléképület 
Szarvason

Április 2-án lángolt egy negyven négyzetméteres, fa szerkezetű 
melléképület a Békés megyei Szarvason, a Dobó István utcában. A 
város hivatásos tűzoltói a lángokat egy vízsugárral rövid időn belül 
eloltották.

* * *

Baleset Cserkeszőlőn

Egy budapesti lakos közlekedett személygépkocsival 2021. április 
3-án 11 óra körül Cserkeszőlő belterületén a 44-es számú főúton.

Haladása során egy útkereszteződésben balra kívánt kanyarodni, 
de nem biztosított elhaladási elsőbbséget a szemből szabályosan 
érkező és útját egyenesen, irányváltoztatás nélkül folytató sze-
mélygépkocsinak. A baleset következtében – az elsődleges orvosi 
vélemény alapján – mindkét jármű vezetője nyolc napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett.
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Szarvas Város Óvodájáról és Bölcsődéjéről

Az Óvoda és a Bölcsőde Szarvas város közös intézmé-
nyeként két külön telephelyen: Kossuth u 66. illet-
ve Kossuth u 19. működik. A kisgyermekkor két 

különböző szakaszáról lévén szó külön szakmai megköze-
lítéssel, de nagy elhivatottsággal, a gyermeknevelés iránti 
elkötelezettséggel végezzük a hivatásunkból adódó fe-
ladatokat.

„Aprók Kertje” Bölcsőde

„Sohasem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a gyermek önálló 
lény, és nevelői feladatunk éppen abban án, hogy minél mélyebben 
megismerjük őt, képességeit, érdeklődését, és ennek megfelelően 
segítsük hozzá ahhoz, hogy számára legmegfelelőbb életút 
kiformálódhasson.” (Dr Popper Péter)

Szarvas központjában, a város egyetlen bölcsődéjeként 87 
férőhellyel működünk. Bölcsődénkben jól felkészült, szakmailag 
képzett kisgyermeknevelők és dajkák végzik a gyermekellátást. Az 
ő munkájukat egészítik ki a segítő kollégáink a bölcsőde konyháján 
dolgozók illetve a takarítási feladatokat ellátó és karbantartó dol-
gozóink. Olyan nevelési körülményeket igyekszünk teremteni, 
amelyek elősegítik a gyermekek testi-lelki, intellektuális fejlődését 
életük e fontos szakaszában. Nemcsak saját nevelői szemlélettel 
rendelkezünk, hanem a szülők szemével is látunk, akik gyermekeik 
maximális fejlődését várják tőlünk.

Alapvető célunk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a 
szülőktől távol töltött időben, és minden lehetőséget megkapjanak 
egyéni fejlődésükhöz. Ehhez szeretetteljes, biztonságos, családias 
légkörű, és esztétikus környezetet biztosítunk. A Bölcsődei 
Nevelés-Gondozás Alapprogramja alapján készült saját szakmai 
programmal rendelkezünk, amely tartalmazza a szakmai munka 
részletes szempontjait, bölcsődénk sajátosságait. Ez a dokumen-
tumunk az érdeklődők számára elérhető. Gyermekképünk: a 
harmonikusan, sokoldalúan fejlődő gyermek, akinek testi-lelki és 
szociális fejlődése életkori sajátosságainak figyelembe vételével 
történik. 

A szülőkkel a kapcsolatot változatos formában tartjuk. A jelenlegi 
járványhelyzet a megszokott súlypontokat átírja, de igyekszünk 
rugalmasan alkalmazkodni és igénybe venni a digitális világ nyúj-
totta lehetőségeket. Fontos számunkra a mindennapi beszélgetések 
érkezéskor, hazabocsájtáskor, hiszen a gyermekek jó közérzetéhez 
az aktuális, mindennapi információcsere elengedhetetlen. A 
családlátogátást, a szülőcsoportos beszélgetést, amely segít a ne-
veléssel kapcsolatos kérdések megoldásában, és erősíti a család és a 
bölcsőde közötti bizalmat a megszokott formájában mellőzni 
vagyunk kénytelenek.

A bölcsőde fontos funkciója, hogy helyet biztosítunk a nappali 

tagozatos kisgyermeknevelői gyakorlati képzésnek, tehát a GFE 
Pedagógiai Karával is szoros a kapcsolatunk. 

Ingyenes szolgáltatásunk az alapellátás mellett

Baba-mama klub: Bölcsődénk nyitott, és várja az érdeklődő 
családokat, akik:

- bölcsődéskorú gyermeket nevelnek,

- szeretnék, hogy gyermekük találkozna hasonló korú társakkal, 
és együtt játszanának.

Spontán beszélgetések és tanácsadás mellett szervezett prog-
ramok várják az anyukákat és gyermekeiket. Sajnos ezt a 
szolgáltatásunkat az utóbbi időben helyhiány miatt valamint a 
járványhelyzet miatt nem tudjuk működtetni.

Sóterápia az egészség szolgálatában

Közismert tény, hogy a sós levegő jótékony hatást gyakorol a lég-
zőszervekre. A sómadrin légtisztító klímaoldat prevenciós hatással 
bír a légzőszervi megbetegedésekkel szemben, erősíti az immun-
rendszert.

A bölcsődés gyermekek hetente két alkalommal 20-20 percre 
vehetik birtokba a „só-kuckót". Előzetes időpont egyeztetés után, a 
város lakossága is igénybe veheti ezt az ingyenes szolgáltatást, a-
mint a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.  

Hagyományos, családokkal közös 
programjaink

Lehetőséget biztosítunk a családoknak a szabadidő hasznos 
eltöltésére.

Évente egyszer már hagyományosan szervezzük meg a Családi 
sportdélutánt, amely aktív kikapcsolódást nyújt szülőnek, gyer-
meknek, bölcsődei dolgozóknak egyaránt biztonságos, szép kör-
nyezetben, körültekintő szervezéssel.

Gyermeknap és Bölcsis búcsú: Bölcsődénkben hagyomány ez 
a családi délután is. Ezen a napon búcsúzunk el az óvodába készülő 
gyermekeinktől és szüleiktől. Kötetlen, fesztelen közös ünnep-
léssel, változatos színes programokkal biztosítjuk a közös együttlét 
örömteli élményét.

Húsvéti készülődés, Karácsonyi készülődés: Ügyes kezű 
kisgyermeknevelőink közreműködésével szervezzük az ünnepek-
hez kapcsolódóan ezeket a jó hangulatú, tartalmas délutánokat. 
Előre megtervezett ötletekkel, és eszközökkel várjuk az alkotni 
vágyókat. Szülők - gyermekek - kisgyermeknevelők együtt 
biztosítjuk a változatos, örömteli tevékenységeket. 
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Bölcsődés gyermekeink egészséges táplálása

A táplálék egészséget védő, a jó fejlődéshez és gyarapodáshoz 
szükséges, koronként eltérő mennyiségű kalóriát, tápanyagot és 
élelmi anyagot kell, hogy tartalmazzon. Ízben, színben, emészt-
hetőségben és összetételben is változatos étrendet biztosítunk, 
frissen vásárolt alapanyagokból napi 415 Ft ellenében.

Megfelelő konyhatechnológiai eljárásokkal tudatosan és szak-
mailag megalapozottan formáljuk, alakítjuk az egészséges táp-
lálkozási szokásokat.

Az élelmezésvezető által összeállított étrendet, a saját kony-
hánkban készítjük el, így biztosítjuk a napi négyszeri étkezést. 

Nyitva tartás: munkanapokon 6.30-17.30

 Telefon: 66/400-456, 20/959-74-62

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

E-mail: aprokkertjebolcsode@szarvasnet.hu

Weboldal: facebook.com/AprokKertjeBolcsodeSzarvas

* * *

Kossuth utcai óvoda

„Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda és a hozzá vezető 
útnak is csodának kell lennie.” (Erich Fromm)

A megfelelő óvoda kiválasztása felelősségteljes és egyben nehéz 
feladat a legtöbb szülő számára.

Miért jó, ha a Kossuth úti óvodába íratja gyermekét?

Biztosítjuk számára:

- szeretetteljes, családias, nyugodt környezetet,

- fő tevékenységi formáját, a játékot, mely az óvodáskorú 
gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége,

- szorongásmentes, személyre szabott nevelést és oktatást.

Óvodánk a város központjában, de mégis csendes, nyugodt 
környezetben helyezkedik el. Megjelenését és felszereltségét 
tekintve is korszerű.

A gyermekeket a szabad óvodaválasztás lehetőségeként az egész 
város területéről várjuk. Hetvenöt férőhellyel rendelkezünk, három 
vegyes életkorú csoportot szervezünk, melyben tágabb lehetőség 
nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, differenciálásra. 
Ilyen formában a szocializációs feladatok is könnyebben meg-
valósíthatóak. Fejlesztő szobánk további lehetőséget biztosít a 
gyermekek egyéni képességeihez mérten további foglalkozások 
megszervezésére, mely alkalmak során szakemberek segítik 

munkánkat (logopédus, fejlesztő pedagógusok, pszichológus).

Azt valljuk, hogy a gyermekek számára örömteljes óvodai légkör 
olyan alapot ad, ami későbbi életüket döntően befolyásolja.

Fontos feladatunk a gyermekek tudatos nevelés a környezet 
szeretetére, megóvására, környezetvédelemre.

A tevékenységek közben megtanítjuk a természetet látni, felfe-
dezni, megfigyelni. Büszkék vagyunk, hogy óvodánk harmadik 
alkalommal nyerte el a „Zöld Óvoda” címet.

Ünnepeink, jeles napjaink gazdag programkínálata izgalmas, 
élménydús óvodai életet biztosítanak a mindennapokban.

Óvodánk udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. 
A biztonságos játékok kiváló lehetőséget biztosítanak az év minden 
szakában a szabad levegőn való mozgásra, játékra.

Jól felszerelt tornaszobánkban lehetőség van a rendszeres test-
edzésre!

Óvodánkban dolgozó pedagógusaink nagy szakértelemmel, több 
éves szakmai gyakorlattal nevelik a gyermekeket, segítenek a 
fejlődésükben.

Célunk, hogy az óvodai élet három éve alatt a szülők és a nevelők 
között egy egymást tisztelő, segítő kapcsolat alakuljon ki a 
gyermekek fejlődése érdekében.

Szeretnénk, ha óvodánk valóban az a hely lenne, ahol minden a 
gyermekekért, gyermekekkel történne, ahol felelősséget kell 
vállalni a gyermekekért, önmagunkért, másokért!

Komár Katalin

intézményvezető-helyettes

Rendszeresen visszatérő programjaink:

- Egészségnevelési hét

- Ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang, Családi nap, Ballagás, 
Gyermekhét, Húsvét, születésnapok)

- Jeles napok (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja)

- Színházlátogatás

- Zene-bona hangverseny

- Múzeumi programok

- Könyvtárlátogatás

- Kirándulások: Körös-Maros Nemzeti Park, Arborétum, Erzsébet-
liget

- Egyhetes erdei óvoda az Erzsébet-ligetben (tavasz, ősz)

- Játszóházak (Karácsony, Húsvét)

- Nyílt hetek

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.

Telefon: 06-66/313-727

E-mail: jatekvar@szarvasnet.hu

Weboldal: www.szarvasiovi.hu 
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A Felszabadulási emlékműről 
érdeklődtek

A budapesti Memento Park – Szoborpark Múzeumát működtető 
Monomentum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, Réthly 
Ákos a napokban érdeklődött Kiss Kovács Gyula 1974-ben felállított 
Felszabadulási emlékmű című alkotásának sorsáról. A levélben az 
Alapítvány felajánlotta, hogy készek a mű átvételére, amennyiben 
az Önkormányzat megnyugtatóbbnak tartaná annak központi 
gyűjteményben történő elhelyezését.

* * *

Ívhíd SZARVAS felirattal

Ívhíd épül a „Ciprus partszakaszon” SZARVAS felirattal.

* * *

Padok és asztalok

Ötven darab új pad, 1 asztal és 50 db új szemetes kerül 
kihelyezésre a város több pontján.

* * *

Új játszótér

Új játszótér kialakítása várható a Vásártéren fém vázszerkezetű 
játékokkal és az 1 méter magasság feletti játszóeszközöknél 
rekortán borítású ütéscsillapítókkal, a régi játékok helyére.

* * *

Napelempark a Kravajárásra

A budapesti illetőségű ABO WIND Hungary Kft. napelemparkot 
kíván telepíteni a Kravajárás egyik szegletében. Erre vonatkozóan 
Kósa András ügyvezető igazgató szándéknyilatkozatot küldött 
Babák Mihály polgármesternek. Tervezett költsége 4,5 milliárd 
forint. Kapacitása: 20 MVA. A hozzávetőlegesen 32 ha beépítését 
igénylő beruházás 2022 harmadik negyedévében kezdődne és 2023 
első negyedévére valósulna meg.

* * *

Garázs bérbeadás

Az Önkormányzat 2021. áprilisától kezdődően egy éves 
időtartamra bérbe adja a PLG Szolgáltató Kft. (Budapest) részére a 
Kossuth u. 2. szám alatti 30 négyzetméter alapterületű garázst havi 
13 ezer forint + ÁFA összeg ellenében.

ÁSZ levél

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a napokban 
levelet küldött valamennyi hazai települési önkormányzat 
polgármesterének, annak kapcsán, hogy az ÁSZ 2021 januárjában 
fejezte be az önkormányzati hivatalok korrupció elleni 
védettségének monitoring értékelését. Mint a Szarvasra Babák 
Mihály polgármesterhez eljuttatott levélből kiderül, Szarvas 
önkormányzata kiváló eredményt ért el, mivel a legalacsonyabb 
kockázatú, 5-ös osztályzatot kapta.

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

Pintér Sándor belügyminiszter szerdán 
határozatba foglalta a magyar lakosság

2,5 milliós átoltottságát.

A belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata a 

védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első 

fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 2. 

alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 

22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti 

feladatkörömben és a  védelmi intézkedések lépcsőzetes 

feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet 11.  § (4)  bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a  

következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy a  kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 

elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának 

napja mint hatálybalépési feltétel 2021. április 6. napján 

bekövetkezett, ezáltal a védelmi intézkedések lépcsőzetes 

feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. 

rendelet (a  továbbiakban: R.) 11.  § (2) bekezdése alapján az R. 

2. alcíme, 3. alcíme, 13. §-a és 14. §-a hatálybalépésének naptári 

napja 2021. április 7-e, azaz kétezerhuszonegy április hetedik 

napja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Változás a dalverseny felhívásában

„SZARVASÉRT” Alapítvány a rendkívüli járványhelyzetre Aés az iskolák bezárására való tekintettel a Dalverseny 
szervezésében változtatásokról döntött.

A nevezési lapok benyújtásától ezt követően eltekintünk, a 
beküldésre kerülő videofelvételeket egyben nevezésnek is 
tekintjük. A felvételek benyújtásának határidejét április 17-ig 
meghosszabbítjuk. Ezt követően további hosszabbításra már 
nincs lehetőségünk. Eddig az időpontig beérkező felvételeket 
fogja a zsűri elbírálni.

Kérjük a szülők segítségét is ebben a helyzetben.
További hasznos felkészülést kívánunk, és mi is kérjük a 

járványügyi szabályok betartását.

Szarvas, 2021. március 5.
Üdvözlettel:

Závogyán Judit elnök
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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.)

Sokat dolgozol a napokban, 
jól felépített terveid vannak a 
karrieredet illetően. Nyoma 
sincs benned a szétszórt-
ságnak, vagy figyelmetlen-
ségnek. A magánéletedben 
szerelmi életed kerül előtérbe, 
ami nem is csoda, hiszen na-
gyon vonzó vagy.

BIKA (04.21. - 05.20.)
Jól kell gazdálkodnod az 

időddel, ha az összes feladato-
dat el akarod végezni a munka-
helyeden. Rátermett és ener-
gikus vagy, de ne bízd el ma-
gad, a munka is nagyon sok! A 
magánéletedben a kölcsönös-
séget helyeznéd előtérbe.

IKREK (05.21. - 06.21.)
Ha munkahelyeden a kedve-

sebbik arcodat mutatod, akkor 
könnyebben kerülhetsz köze-
lebb a céljaidhoz. Ha rokon-
szenvesen viselkedsz, akkor 
munkatársaid örömmel segí-
tenek neked. A magánéleted-
ben feszültebb időszakot él-
hetsz, csak a kötelezettsé-
geidre jut időd.

RÁK (06.22. - 07.22.)
Feszültebb heted lehet, több-

ször is érhetnek kritikák, ame-
lyek nem felelnek meg a való-
ságnak. Így természetes, hogy 
egy idő után kedvetlenebbül 
mész be dolgozni, igazság-
talannak tartod, ahogyan bán-
nak veled. Magánéletedben 
már csak csendes hétközna-
pokra vágysz.

OROSZLÁN
(07.23.-08.22.)

Sok benned az energia, fe-
szültebb vagy, nehezedre es-
het egy helyben ülni a munka-
helyeden. Ha ülőmunkát vég-
zel, akkor állj fel időnként, ez 
segít levezetni az idegességet. 
Most könnyebben provokálsz 
vitákat a munkatársakkal.A 
magánéletedben játékossá 
válsz.

SZŰZ (08.23. - 09.22.)
Érdemes kinyitnod a füleidet 

a munkahelyeden, olyan plety-
kákat hallhatsz, amelyek érde-
kesek lehetnek számodra. 
Fény derülhet a rejtett erővi-
szonyokra, a hallott infor-
mációk ütőkártyák lehetnek a 
kezedben. A magánéletedben 
mindenkivel kedves vagy, de 
amikor ezt nem viszonozzák, 
akkor morcossá válsz.

MÉRLEG (09.23. - 10.22.)
Központi kérdéssé  válhat a 

jövedelmed, érdemes szóba 
hoznod a témát! Ha főnököddel 
a fizetésedről beszélsz, akkor 
tárgyalj ügyesen, de minden-
képpen kerüld az agresszív 
megnyilvánulásokat! A magán-
életedben nehezebben hango-
lódtok egymásra családtag-
jaiddal, több vitátok is lehet. 

 

SKORPIÓ (10.23. - 11.21.)
Nem rejted véka alá a véle-

ményedet, - szókimondó han-
gulatban vagy, de meggondo-
latlanul teszel kijelentéseket. 
Szerencsére kerülöd a nyers, 
durva stílust. Így akár arra is le-
het esélyed, hogy régóta húzó-
dó konfliktusoknak tegyél pon-
tot a végére. A magánéleted-
ben barátságos légkör vehet 
körül.

NYILAS (11.22. - 12.21.)
Tisztában vagy főnököd elvá-

rásaival, így nem esik nehe-
zedre, hogy teljesítsd az elvá-
rásokat. Számíts arra, hogy 
olyan terheket is megpróbál-
nak a nyakadba varrni, a-me-
lyek nem is hozzád tartoznak. 
Magánéletedben sok feszült-
ség várható.

BAK (12.22. - 01.20.)
Érdemes a rokonszenves 

arcodat mutatnod munkatár-
saidnak és a főnöködnek is. 
Most nem mindegy, hogy mi-
ként alakulnak a munkahelyi 
kapcsolataid, hiszen sok segít-
séget kaphatsz a többiektől! A 
magánéletedben felpezsdülhet 
az életed, elképzelhető, hogy 
barátok jönnek hozzátok. 

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.19.)
Ötletesen oldod meg a mun-

kahelyi feladatadat, szükséged 
lesz a találékonyságodra. Be 
kell osztanod az idődet, az 
energiáddal is takarékoskod-
nod kell, hiszen a feladatok 
megszaporodnak. A magáné-
letedben arra vágynál, hogy 
sok figyelmet és szeretetet 
kapj.

HALAK (02.20. - 03.20.)
Előnyös lenne, ha figyel-

mesebb lennél munkatár-
saiddal. Ha sokat morogsz a 
munkahelyeden, akkor tönkre-
mehetnek a kapcsolataid. Az 
ilyen károkat, pedig nehéz 
helyrehozni! A magánéleted-
ben sok kedvességet kap-
hatsz, azt tapasztalod, hogy 
családtagjaid törődnek veled.

ÉvfordulókÉvfordulókÉvfordulók Április 9-től 15-igÁprilis 9-től 15-igÁprilis 9-től 15-ig

1670. április 9-én I. Rákóczi Ferenc (1645–1676) vezetésével 

kirobbant a felső-magyarországi felkelés, mikor Sáros-

patakon elfogatta az őt felkereső (később világhírűvé váló) 

Rüdiger Starhemberg tokaji várparancsnokot és tisztjeit, 

akiket Regécz várába záratott. A Rákóczi-név hatására Felső-

Magyarországon egyre többen csatlakoztak a felkeléshez, 

ám a rosszul előkészített mozgalom az év nyarára 

összeomlott, végül június első felére a császári seregek 

felszámolták.

1821. április 9-én, Párizsban megszületett Charles 

Baudelaire († Párizs, 1867. augusztus 31.) francia költő és 

művészeti esszéíró-kritikus, a világirodalom egyik jelentős 

alakja.

1865. április 9-én Robert E. Lee tábornok fegyverletételével 

befejeződött az amerikai polgárháború.

1896. április 11-én Hajós Alfréd Athénban, az első újkori 

olimpiai játékokon aranyérmet szerzett 100 méteres, to-

vábbá 1200 méteres gyorsúszásban. A játékokat 1896. április 

6-án nyitották meg, a záróünnepséget pedig április 15-én 

tartották. 1900. április 11-én született Márai Sándor magyar 

költő, újságíró, író.

1905. április 11-én született József Attila Baumgarten- és 

posztumusz Kossuth-díjas magyar költő, a magyar költészet 

egyik legkiemelkedőbb alakja.

1945. április 12-én hunyt el Franklin Delano Roosevelt, az 

Amerikai Egyesült Államok 32. elnöke.

1519. április 13-án született Medici Katalin, francia királyné, 

II. Henrik (1547–1559) felesége, a későbbi francia királyok, 

II. Ferenc (1559–1560), IX. Károly (1560–1574) és III. Henrik 

(1573–1575) édesanyja.

1670. április 13-án elfogták és Bécsújhelyre hurcolták Zrínyi 

Pétert és Frangepán Ferencet.

1695. április 13-án hunyt el Jean de La Fontaine francia író, 

meseköltő.

1885. április 13-án született Lukács György filozófus, esztéta, 

egyetemi tanár, akadémikus, marxista gondolkodó, 

kommunista politikus.

1371. április 14-én, Budán megszületett Mária magyar 

királynő (koronázás: 1382. szeptember 17.; † Buda, 1395. 

május 17.).

1849. április 14-én, Debrecenben az országgyűlés hatá-

rozatot fogad el a függetlenségi nyilatkozat kiadásáról, 

továbbá a Habsburg-ház trónfosztásáról. Kossuth Lajost 

Magyarország kormányzójává választották.

1921. április 14-én véget ért Teleki Pál első minisz-

terelnöksége (hivatali idő kezdete 1920. július 19.), és 

megkezdte tíz évig (1931. augusztus 24-ig) tartó minisz-

terelnökségét Bethlen István.

1946. április 14-én, Budapesten elhunyt Horger Antal (szül. 

Lugos, 1872. május 28.) nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja. A szegedi Ferenc József 

Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettu-

dományi Karának dékánja 1927-től 1928-ig.

1865. április 15-én vesztette életét az ellene április 14-én 

elkövetett merénylet következtében Abraham Lincoln, az 

Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke.
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Digitális munkarend
Szabadság! Vagy mégsem?

AVajda Péter Evangélikus Gimnáziumban egy össze-
állítást készítettek arról, hogyan vélekednek a 10.B 
osztály tanulói az online oktatásról. Alábbiakban 

részletek olvashatnak a fogalmazásokból.

„Az online oktatás 2020 márciusában kezdődött el. Nagyon 
szórakoztatónak indult, és az iskolában a tanárok mindent meg-
tettek azért, hogy a tanórák érdekesek és szórakoztatóak legyenek.

Novemberben, amikor újra az online oktatásra tértünk, már nem 
mindenki volt olyan elragadtatott és vidám.

Idővel mindenki belátta, hogy nem könnyű így tanulni. A 
bezártság és a mozgáshiány mindenkit megvisel.” (CzLl)

„Engem személy szerint mindig is érdekelt az interneten keresztül 
való tanulás. Különlegesnek találtam a magántanulók életét, viszont 
soha nem gondoltam volna, hogy valaha is meg fogom tapasztalni. 
Az online oktatás előnye, hogy magam osztom be a tanulásra szánt 
időt, a hátránya, hogy egész nap a gép előtt kell ülni.

A szüleim vendéglátósok, mindig nagyon sokat dolgoznak. A 
vírus miatt apukám „elvesztette” a munkáját. Nagyon megviseli ez a 
dolog, és már szívesen menne vissza dolgozni.” (BD)

„Az online oktatásnak vannak előnyei és hátrányai is, bár az utób-
biból egyre többet tudnék felsorolni. Eleinte tetszett, hogy itthon 
vagyok, nem kell korán kelni, hidegben az iskolába biciklizni. Most 
már érzem, hogy egyre lustább vagyok, napokig ki sem megyek a 
lakásból, hétfőtől péntekig a gép előtt ülök.

Hiányzik az iskola, hiányzik a közösség. Hiányzik, hogy elme-
hessek valahová, és jól essen hazajönni.” (BA)

„Egy tananyag feldolgozása egyedül mindig nagy kihívás, ren-
geteg időt és energiát vesz igénybe. Szükségünk lenne arra, hogy a 
tanár maximálisan ott legyen velünk, elmagyarázza az anyagot és 
gyakoroljon velünk. Ez online rendszerben valamennyire kivi-
telezhető, de nem az igazi.” (GV)

„Egy napom az online oktatásban úgy néz ki, hogy amint felkelek 
és elvégzem a reggeli rutinomat, beülök a gép elé az órákra és 
tanulok. Minden nap ebben az egyhangú körforgásban telik el. 
Azért sem szeretem az online oktatást, mert sokkal figyel-
mesebbnek kell lenni, követni kell a visszaküldési határidőket, ez 
számomra sokkal stresszesebb.” (KD)

„Tavaly március közepén, amikor bejelentették, hogy digitális ok-
tatás lesz, először nagyon örültem. Úgy voltam vele, nem kell korán 
kelni, szabad leszek egész nap, de hamar kiderült, hogy ez a 
gondolatmenet téves. Minden nap sok feladatot kapunk, nehéz 
megérteni az anyagot, de a legnagyobb hátránya, hogy nem 
láthatjuk egymást és tanárainkat.

Bátran mondhatom, néha elveszem a sok információ között. 
Matekból feladatlap, angolból fordítás, irodalomból vázlatírás, 
rajzból hetente egy műalkotás készítése… nagyon könnyen meg 
lehet feledkezni egy feladat elkészítéséről. Hogy jó dolgokat is 
említsek, hétvégére sokkal kipihentebb vagyok, és akkor tanulok, 
amikor kedvem tartja.

Az elmúlt év nem is volt annyira jó, mint azt elsőre gondoltam. 
Remélem, még az idén visszamegyünk az iskolába.” (PB)

„Egyértelműen állítom, hogy nagyon nem szeretem az online ok-
tatást. Egyszerűen nincs olyan dolog benne, ami jó lenne, és ahogy 
telnek a hetek, hónapok, egyre rosszabbul bírom ezt a helyzetet. 
Elveszítjük azokat a jó gimis éveket, amiről a szüleink mindig 
meséltek.

Minden nap legalább 5-ig tanulok, de az is megesik, hogy még 
este 7-kor is a házival foglalkozok.

Mind a magam, mind a világ összes embere nevében azt kérem, 
hogy a vírus mihamarabb tűnjön el az életünkből.” (PT)

„Számomra az online oktatás előnye, hogy én osztom be a na-
pomat vagy a hetemet, ezáltal jól megtanulok az időmmel bánni. Az 
előnye még, hogy a leadott tananyagokat vissza lehet keresni. Hát-
ránya számomra nincs, én kedvelem ezt az oktatást.” (BB)

„A képernyő előtt eltöltött idő és az egymástól való elzártság rá-

ébresztett arra, hogy jobb a tantermi oktatás, tanáraink segítsége, 
társaink közelsége. Az online oktatási forma nehezebb a kon-
centráció szempontjából is, otthon anya lépteit hallom: „vajon mit 
csinál?”, észreveszek egy új funkciót a Meet alkalmazásban, 
meglátok egy új pókhálót a szobám sarkában…” (PR)

„Bár a tanítási órák online meg vannak tartva, nekem nagyon 
hiányzik a hagyományos, tantermi oktatás, mert hiányoznak az 
osztálytársaim, hiányzik a személyes kontaktus, a valódi órák 
hangulata, a szünetekben a csevegés, a találkozás más osztályokba 
járó, de baráti körömbe tartozó társaimmal. Ami kezdetben 
szimpatikus volt számomra (nem kell iskolába járni), az mára 
nagyfokú fásultságot okoz. Barátaimmal beszélgetve mindenki 
egyetért abban, hogy soha nem gondoltuk volna, hogy ennyire fog 
hiányozni az iskola, a tantermünk, a közösség és még a tanáraink 
is.” (SzF)

„2020 márciusában még nagy érdeklődéssel és izgalommal ültünk 
a gép elé az első online órán. Mára mindez a napi rutinunk részévé 
vált. Izgalomból megszokás lett.

A digitális oktatásnak is megvannak a maga előnyei és hátrányai. 
Március óta egy teljesen új világgal kellett megismerkednem, vagyis 
egy eddig teljesen új oktatási- tanulási forma váltotta fel a 
megszokott iskolai hétköznapokat. Különféle megmérettetéseink is 
vannak, mint az online feladatlapok, netes kérdőívek, házi 
fogalmazások, videóhívások. Ennek a rendszernek a legnagyobb 
előnye a saját időbeosztás, és a legnagyobb hátránya a módszer 
személytelensége. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy ez az 
elmúlt év nem is volt olyan rémisztő, mint amilyennek elsőre 
gondoltam.” (VG)

„A tanulási nehézségek mellett van az online oktatásban sok jó 
dolog is. Többet lehetek a családommal, a testvéreimmel, akik más 
városban tanulnak, de most ők is itthon vannak. Több családi 
programot csinálunk, és jobban értékeljük az együtt töltött időt.” 
(VK)

„Az online oktatásban az órák közti szünetek rövidebbnek 
tűnnek, és van, amikor egymásba is csúsznak az órák, ezért sokat 
ülünk egyhelyben, nem mozgunk eleget, hacsak nem sportolunk 
valamit itthon. Igaz, mostanra már nincs is sok kedvem bármit is 
csinálni, megmozdulni sem.

Az osztálytársainkkal, a barátainkkal is nehezebb a kapcsolat-
tartás. Otthoni tanulásra vagyunk kényszerítve, és az iskola sem 
szervezhet közös programokat, és még a versenyek is online 
történnek.

Egy éve ilyenkor sokan örültünk a „kényszerszünetnek”, de 
szerintem a legtöbben már visszasírjuk a tantermi oktatást. Várjuk, 
hogy újra együtt nevessünk, tanuljunk a hagyományosan megtartott 
órákon.” (KH)

Összeállította Dr. Laukóné Adamik Edit of.



152021. április 9.

Sikeres Húsvéti 
Adománygyűjtés

A„SZARVASÉRT” Alapítvány márciusban meg-
hirdetett hagyományos húsvéti adománygyűjtő 
akciója a húsvéti ünnepek előtti napokban sike-

resen lezárult.

Ebben az évben az adományok mennyisége és értéke minden 
eddiginél több volt. Az önként és önzetlenül felajánlott élelmiszerek 
és a rászoruló családok gyermekeinek felajánlott ajándéktárgyak 
értéke felbecsülhetetlen, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 
mindez a pandémia legsúlyosabb szakaszában történt.

Az adományokat az Alapítvány munkatársai – a járványügyi 
szabályok szigorú betartása mellett – 19 családnak és a családokon 
belül 38 gyermeknek juttatták el.

A sajtó nyilvánosságát felhasználva ezúton is szeretnénk kö-
szönetet mondani minden adományozónak, akik közül külön is 
meg kell említeni a Gallicoop Zrt. gazdag élelmiszercsomagjait és a 
vállalat dolgozóinak külön felajánlásait.

Meg kell köszönjük Rohonyné Molnár Bettina családjának és 
barátainak külön adománygyűjtő akcióját, sok egyedi ajándékkal 
gazdagította a csomagokat.

Köszönetet mondunk az Oryza Kft-nek., a Paletta üzletháznak, 
Bencsik Kovács Györgyinek és a Család és Gyermekjóléti Köz-
pontnak.

 a  „SZARVASÉRT” Alapítvány kuratóriuma

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:

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
Dohányárudai eladó

Egyéb műszaki foglalkozású
Építőipari segédmunkás

Fényező
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
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

SPORTINFÓSPORTINFÓSPORTINFÓ
Kézilabda

Tisztes helytállás a 
bajnokjelölt ellen

Fiatal kézilabdások-Szarvasi NKK 32-21 (18-8), NB II-es 
női kézilabda-mérkőzés, Domaszék, zárt kapus. Vezette: 
Nagy László, Szekeres László.

Szarvasi NKK: JUHOS-Tasgyik 1,.   Gabnai 3/1, Paska 2, 
MAJOROS 12/7, Búzási 3, Trnyik. Csere: Skorka (kapus), 
Ábrahám, Jani, Nyerges, Brachna, Fodor. Edző: Száva 
Flórián. 

Kiállítások: 12 ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/3 ill. 8/8. 
Hazaiak legjobb dobója: Lovistyék 6.

 bajnokaspiráns a  tabellán elfoglalt helyének megfelelően Akezdte a mérkőzést. Gyors lerohanásból rendre betaláltak a 
szarvasi kapuba, a 8. percben 5-2 lett az állás. A vendégek 

kezdeti megilletődöttsége után felvették a mérkőzés ütemét és 
kiegyenlítettebb lett a játék. A félidő utolsó 5 percben a hazaiak 
felpörögtek és szünetre 10 lett közt.

Szünet után a Körös-parti gárda visszajött a partiba és felváltva 
estek a gólok. A vendégek védekezése feljavult, támadásban 
látványos gólokkal terhelték az algyőiek kapuját. A vendéglátók 
sorozatos időkéréssel próbálták a vendégeket kizökkenteni és 
végül egy góllal nyerték a második félidőt.

Száva Flórián:
- Fiatalokkal felálló csapatunk tisztességgel helytállt az NB-I B-s 

kerettel rendelkező listavezető ellen. Küzdeni tudásáért valamennyi 
pályára lépő játékosunk dicséretet érdemel.

Április 10-én 16 órától Hódmezővásárhelyi LKC-Szarvasi NKK 
mérkőzésre kerül sor. 

nym.
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Megfejtéseiket 2021. április 15-ig várjuk e-mailben az szvid@szarvasnet.hu címen. Jó fejtörést!

Április 2.-i rejtvényünk helyes megfejtése: „Nyomok egy szelfit és feltöltöm a rajongóimnak!” 

Nyertesünk: Kovács Tímea. Nyereményét postázzuk! Gratulálunk!

Citromtorta
Hozzávalók: a tésztához: 25 

dkg liszt, 15 dkg vaj, 10 dkg 
porcukor, 1 tojás, 1 tasak va-
níliás cukor, só; a krémhez: 3 
db citrom, 1 db narancs, 5 dkg 
vaj, 2 tojás, 6 dkg őrölt man-
dula, 5 dkg porcukor.

Először a tésztát készítjük el. 
Keverőtálban alaposan össze-
gyúrjuk a lisztet a vajjal, a sóval, a 
porcukorral, a vaníliás cukorral 
és a tojással, s egy órára a hű-
tőszekrénybe tesszük.

Ezalatt elkészítjük a krémet. A 
citromokat megmossuk, és na-
gyon vékonyan meghámozzuk. 
A héját gyufaszál vastagságúra 
vágjuk, s kevés vízzel felforral-
juk, majd leszűrjük.

A tojásokat habosra keverjük a 
porcukorral, beletesszük a man-
dulát, hozzáöntjük a citrom és a 
narancs levét, a citrom héját, a 
felolvasztott vajat, és az egészet 
habosra keverjük.

A tortaformát kivajazzuk, a 
tésztát akkorára nyújtjuk, hogy 
kis pereme is legyen. A krémet 
belekanalazzuk, egyenletesen 
eloszlatjuk, majd a 200 fokra elő-
melegített sütőben 15 percig 
sütjük. A sütő hőfokát 180 fokra 
mérsékeljük, s újabb 15 percig 
sütjük. Tetejét darált mandulával, 
citromkarikákkal díszítjük.

A tanár magyaráz:

- Az araboktól vannak a szá-
maink, a kínaiaktól a porcelán, a 
naptár a rómaiaktól. Valaki tud 
még ilyen példát mondani?

Pistike jelentkezik.

- Tanár úr, nekünk a poharak a 
sarki kocsmából, a tányérok az 
étteremből, ahol a mama dol-
gozik, a bor a szomszéd pin-
céjéből, paprika a hátsó szom-
széd kertjéből, a kisöcsém pedig 
a postástól.

* * *

A skót kisfiú megkérdezi az 
apjától:

- Apa, mi lesz karácsonykor a 
fa alatt?

- Parketta, kisfiam.
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