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Felvétel a Mazsola
Bölcsõdébe
Kedves Kisgyermekes
Családok!

Értesítem Önöket, hogy a
2022/2023-as nevelési évre
történõ „Felvételi kérelem”
címû dokumentum beszerez-
hetõ az Iskola utca 8. alatti
bölcsõdében.

Bölcsõdei ellátást igényel-
het az a szülõ/gondviselõ,
akár GYED és GYES folyósí-
tása mellett is:

- akinek gyermeke 2019.
augusztus 31-e után szüle-
tett,

- a szülõk dolgoznak,
- a szülõk iskola rendszerû

oktatáson, továbbképzésen,
tanfolyamon vesznek részt,

- a szülõ egyedülálló, vagy
idõskorú, vagy betegsége

miatt nem tud gondoskodni
gyermeke napközbeni ellá-
tásáról,

- a gyermek bölcsõdei fel-
vételét a szülõ hozzájárulá-
sával kérheti a védõnõ, a
házi gyermekorvos vagy a
háziorvos, a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat és a
gyámhatóság.

Intézményünkben lehetõ-
ség van sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek integrált el-
látására is.

További tájékoztatás kér-
hetõ telefonon: 06-66-375-
641, e-mailben:
sarkadbolcsode@gmail.com
és személyesen az Iskola
utca 8. alatt.

Czégény Andrásné
intézményvezetõ

A Kossuth utcán a 2021-
2022-es tanév lezárásával
és elismerések átadásával
kezdõdött az ünnepség,
majd az iskolától búcsúzó,
harmincnégy ballagó diák
került a reflektorfénybe. A
ballagási ünnepségen
Pappné Szabó Erzsébet in-
tézményvezetõ asszony
mondott köszöntõt, aki arra is
kitért, hogy a most ballagó
diákok már tanulhattak a tel-
jesen megújult, átépített, új
tornacsarnokkal gazdago-
dott intézményben. Termé-
szetesen ott volt az ünnep-
ségen és méltatta az általá-
nos iskolás évek befejezésé-
nek fontosságát városunk
polgármestere, dr. Mokán Ist-
ván is, aki a Kossuth utcai
iskolától búcsúzók közül
Gurbai Melissza 8/A osztá-
lyos tanulónak átadta az is-
kola tantestületének javasla-
ta mentén a Sarkad Város
Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete által adomá-
nyozott „Sarkadi Talentum”
kitüntetõ díjat. A Kossuth ut-
cai ünnepségen az iskola ál-
tal alapított „Pelikán-díjat”
pedig Sütõ Melánia 8/A osz-
tályos tanuló vehette át.

A ballagási ünnepség dél-
után a Gyulai úti általános
iskolában folytatódott. A
Gyulai úti intézménytõl egy
végzõs osztály huszonnégy
nyolcadikos diákja vett bú-
csút osztályfõnökeik vezeté-
sével, szüleik, rokonaik, ba-
rátaik és a város vezetõinek
jelenlétében. A végzõsök tisz-
teletére megszólaltak a bal-
lagási dalok, felkerült az is-
kola zászlajára a búcsúzó 8/
C osztály szalagja, majd a
tantestület nevében Rajki-
Tóth László, míg az intéz-
mény nevében Pappné Sza-
bó Erzsébet búcsúzott. Dr.
Mokán István, városunk pol-
gármestere a délutáni, Gyu-

Elballagtak a Sarkadi Általános Iskola
végzõs diákjai

Az elmúlt héten pénte-
ken került sor a Sarkadi
Általános Iskola mindkét
intézményében a ballagá-
si ünnepségek megtartá-
sára. A Kossuth utcai is-
kolában reggel kilenc óra-
kor szólalt meg az iskola-
csengõ, jelezve a diákok-
nak, illetve az iskolaud-
vart színültig megtöltõ
szülõknek, barátoknak,
rokonoknak a ballagás, il-
letve az azzal összekötött
tanévzáró kezdetét.

lai úti ünnepségen is tolmá-
csolta útravaló gondolatait a
végzõsöknek, kihangsúlyoz-
va, hogy milyen fontos alko-
tóelemei õk is a sarkadiak
nagy, tízezer fõs családjának,
illetve milyen fontosak a vá-
ros jövõje szempontjából.

A Gyulai úti általános isko-
la ballagási ünnepségén is
átadásra került a „Sarkadi Ta-
lentum” kitüntetõ díj, amit vá-
rosunk képviselõ-testülete a

Sarkadi Általános Iskola tan-
testületének javaslata men-
tén ítélt oda az általános is-
kola nyolc esztendejét kivá-
lóan teljesítõ Nagy Benedek
8/C osztályos tanulónak.
Nagy Benedek részére a dí-
jat dr. Mokán István polgár-
mester adta át.

A Kossuth utcai általános
iskola végzõsei közül Gurbai
Melissza vehette át a
„Sarkadi Talentum” kitüntetõ

díjat
Gurbai Melissza 8/A osztá-

lyos tanuló kedves, meleg-
szívû, barátságos, udvarias
diákja a Kossuth utcai álta-
lános iskolának. A pedagó-
gusokkal szemben segítõ-
kész és nagyon tisztelettudó.
Legyen az bármilyen kihí-
vás, örömmel néz azzal
szembe és minden téren
maximálisan helytállt. Osz-

Meghívó
A Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület és a Cu-

korbetegek Sarkadi Egyesülete  2022. július 2-án 9.00 órai
kezdettel rendezi a X. Egészségügyi és Sportnapot, amelyre
tisztelettel meghívunk minden érdeklõdõt.

Helyszín: Ady Endre – Bay Zoltán gimnázium udvara.
Programok:
– 9 óra Megnyitó, a résztvevõ köszöntése és tízórai kiosztása
– közös torna
– vércukorszint, vérnyomásmérés, felvilágosító programok,
– ügyességi versenyek, tesztlapok kitöltése, stb.
– nagyi-unoka versenyek, agyagozás
– 12 óra ebéd, kávé, ásványvízrõl gondoskodunk. Az ebéd

ára: 2.500 Ft/fõ
– 13-14-óráig eredményhirdetés, a versenyek I. – III. helye-

zettje díjazásban részesül
– 14 óra uzsonna, majd az ajándékok kisorsolása
A részvétel szándékáról kérjük június 22-ig sziveskedjenek

jelezni.
Jelentkezni lehet a Bartók Béla Mûvelõdési Központban szer-

dánként 10-11 óra között a fogadóórán, vagy Perei Károlynénál a
06/20/561-1778-as telefonszámon.

Várjuk minden érdeklõdõ jelentkezését (nem csak egyesületi
tagokat). Töltsünk el együtt egy mozgással, jókedvvel teli napot.
Szeretettel várunk minden mozogni, szórakozni vágyó vendéget.
Tombolatárgyat örömmel fogadunk!             Perei Károlyné elnök

A sarkadi gyógyszertárak
hétvégi nyitva tartása és ügyelete

A gyógyszertárak  szombaton és munkaszüneti napo-
kon:    8.00 - 14.00  tartanak nyitva. Vasár és ünnepnap-
okon (ügyeletes héten - a Mimóza gyógyszertárral vált-
va) 9.00 - 12.00 ügyeletet tartanak.

Ügyelet: 9.00 - 12.00
Június 25-26.   

Mimóza gyógyszertár
 (Sarkad, Gyulai út 8/a.  Tel.:66/271-317)

X. Egészségügyi
és Sportnap

Gurbai Melissza és dr. Mokán István

Felföldiné Hatvani Erika, Sütõ Melá-
nia (középen) és dr. Mokán István

Az elsõ oldalon a Kossuth utcai iskolában készült képek láthatók, a 2. oldal képei a Gyulai úti iskola
eseményeit ábrázolják

Július 1-2-3. 
Sétány gyógyszertár

 (Sarkad, Béke sétány 4.  Tel.: 66572-030)
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tályközössége oszlopos tag-
ja, akire mindig, mindenben
lehet számítani. Alsó tagoza-
tos kora óta az osztály diák-
önkormányzatának vezetõ-
je, felsõ tagozaton az iskolai
diákönkormányzat vezetõje
is volt. A közösségi munkák-
ban mindig sokat vállalt, öt-
leteivel elõsegítette a sikeres
munkát.

Példamutató magatartásá-
val, kiemelkedõ szorgalmá-
val elsõ osztályos kora óta
kitûnõ tanuló. Igazi vezér-
egyéniség, húzóerõ az osz-
tályban, aki mindig igyeke-
zett a lehetõ legjobb teljesít-
ményt kihozni magából.
Szorgalmas, kitartó, lelkes
tanuló. Nagyon érdeklõdõ
minden iránt. Alsó tagozaton
rendszeresen részt vett a Zrí-
nyi Ilona Matematikaverse-
nyen, a meseíró és meseil-
lusztráló versenyen. Levele-
zõ versenyeknek is aktív ré-
szese volt. Felsõ tagozaton
az Angol-Amerikai
Országismereti verseny, a
„Játszótársam, mondd,
akarsz-e lenni?” vetélkedõ
állandó versenyzõje, ahol jó
helyezést ért el csapatával.
A Simonyi Helyesírási Verse-
nyen is megmérette magát.

Tetteiért felvállalja a fele-
lõsséget, van önkontrolja, és

Elballagtak a Sarkadi Általános Iskola...

Iskolakezdési támogatást igényelhetnek a
szociálisan rászoruló családok

Tájékoztató a támo-
gatás igénybevétel-
ének feltételeirõl
Kik jogosultak iskolakez-
dési támogatásra?

Dr. Mokán István polgármester

Mindennapi tapasztalataink szerint az iskolakezdés még
a jobb anyagi helyzetben lévõ családoknak is terhet je-
lent és jelentõs kiadásokkal jár. Különösen igaz ez a nél-
külözõ, rossz anyagi körülmények között élõ családok-
nál, ahol a terhek – a gyermeklétszámtól függõen – sok-
szorozódnak.

E terhek könnyítése érdekében Sarkad Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete rendeleti szabályozás-
sal megteremtette az iskolakezdési támogatás bevezeté-
sének lehetõségét, melyhez biztosította a szükséges pénz-
ügyi forrást.

Az iskolakezdési támogatás nem alanyi jogon jár, biz-
tosításának feltétele, hogy a szülõ erre a támogatási for-
mára igényét bejelentse.

Bízunk abban, hogy sok száz család él a támogatás
igénylésének lehetõségével, így az önkormányzat a Kép-
viselõ-testület döntése mentén enyhíteni tudja a csalá-
dok iskolakezdéssel kapcsolatos anyagi tehervállalását.

Tisztelettel:

Iskolakezdési támogatást
igényelhet az a szülõ, vagy
más törvényes képviselõ,
akinek kiskorú gyermeke
nappali oktatás munkarend-
je szerint folytatja tanulmá-
nyait, továbbá nagykorúvá
válása után az a gyermek,
aki nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsõfo-
kú oktatási intézmény nappa-
li tagozatán tanul és a 25. élet-
évét még nem töltötte be.

A támogatás, ha a fenti fel-
tételek fennállnak, igényelhe-
tõ a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben része-
sülõ gyermekek részére is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy
nem részesülhet iskolakez-
dési támogatásban az a gyer-
mek, akinek iskoláztatási tá-
mogatása folyósításának
szüneteltetését a Magyar Ál-
lamkincstár jogerõs határo-
zattal elrendelte.

Milyen összegû iskolakez-
dési támogatást kaphatnak
az arra jogosultak?

Az iskolakezdési támogatás
összege, amennyiben a gyer-
mek nem jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-
re, abban az esetben 8.000 Ft
gyermekenként.

Amennyiben a kérelem
benyújtásakor a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, ak-
kor a támogatás összege
4.000 Ft gyermekenként.

mek elhelyezése vagy ideig-
lenes hatályú elhelyezése,
valamint a gyámrendelés tár-
gyában hozott bírósági, illet-
ve gyámhatósági döntést,
vagy a 149/1997. (IX.10.)
Korm. rendelet 18. § (2) be-
kezdésében meghatározott
jegyzõkönyvet.

Minden esetben szükség
van a kérelmezõ és kérelmé-
ben feltüntetett családtagjai
lakcímet igazoló hatósági
igazolványának (lakcímkár-
tya) bemutatására.

A nappali tagozaton tanu-
ló nagykorú gyermeknek is
alá kell írnia a kérelem nyom-
tatványt!

Hogyan kapják meg a
támogatást az arra
jogosultak?

Akik rendelkeznek folyó-
számlával, azoknak a szám-
lára való utalással történik a
kifizetés. Ez a támogatás kifi-
zetésének leggyorsabb
módja, ezért kérünk minden
érintettet, hogy a kérelem
benyújtásakor feltétlenül
adja meg a számláját veze-
tõ pénzintézet nevét és
számlaszámát.

Akik nem rendelkeznek fo-
lyószámlával, azok részére
postai úton való utalással
kerül a támogatás kifizetés-
re.

Tisztelt Szülõk!
Kérjük Önöket, amennyi-

ben élni kívánnak az iskola-
kezdési támogatás igénybe-
vételének lehetõségével, a
fent leírtaknak megfelelõen
szíveskedjenek együttmû-
ködni az Önkormányzattal,
hiszen csak így biztosítható
a gyors, korrekt ügyintézés
és az érintettek számára a tá-
mogatás lehetõ legrövidebb
idõn belüli kifizetése.

Sarkadi
Polgármesteri Hivatal

Hol és mikor lehet benyúj-
tani az iskolakezdési
támogatás iránti kérelme-
ket?

A kérelmeket 2022. július
1. és 2022. szeptember 30.
között - ügyfélfogadási idõ-
ben - lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Népjóléti
Csoportnál, a 28-as számú
irodában. A határidõ elmu-
lasztása jogvesztõ.

Milyen formában nyújtható
be a kérelem és milyen
igazolások, okmányok
szükségesek a kérelem
benyújtásához?

A kérelmet kizárólag forma-
nyomtatványon lehet benyúj-
tani, mely átvehetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Népjóléti Cso-
portjánál, vagy letölthetõ a
www.sarkad.hu („Polgármes-
teri Hivatal” menüpont, „Letölt-
hetõ dokumentumok” almenü-
pont) oldalról.

A sarkadi általános-, és kö-
zépiskolába járó gyermekek-
nek nem kell iskolalátogatási
igazolást mellékelni, számuk-
ra az iskolalátogatás tényét az
oktatási intézmény igazolja.

Akik más településen jár-
nak általános-, közép-, vagy
felsõfokú oktatási intéz-
ménybe, be kell nyújtani az
iskola által kiállított, 30 nap-
nál nem régebbi iskolaláto-
gatási igazolást.

Ha a szülõi felügyeletet
együttesen gyakorolni jogo-
sult szülõk külön élnek, az
iskolakezdési támogatás
megállapítása iránti kére-
lemhez mellékelni kell a gyer-

reálisan látja a világot, önma-
gát a világban. Magatartása
és szorgalma is példás, köve-
tendõ példa mindenki számá-
ra. Tanulmányait a Gyulai
Szakképzési Centrum Ady
Endre - Bay Zoltán Technikum
és Szakképzõ Iskola postai
ügyintézõ szakán folytatja.

A Gyulai úti általános isko-
la végzõsei közül Nagy Be-
nedek vehette át a „Sarkadi
Talentum” kitüntetõ díjat

Nagy Benedek 8/C osztá-
lyos tanuló példamutató ma-
gatartásával és kiemelkedõ

szorgalmával a Gyulai úti ál-
talános iskola legelismer-
tebb tanulói közé tartozik.
Szinte minden év végén ki-
tûnõ bizonyítványt szerzett,
többször nevelõtestületi di-
cséretben is részesült. Taná-
rai és diáktársai is nagyon
büszkék rá. Lelkiismeretes,
kitartó és pontos a munká-
ban, tanulásban egyaránt.

Már alsó tagozaton meg-
mutatkozott tehetsége a reál
tantárgyak tekintetében. Szá-
mos versenyen indult kima-
gasló eredménnyel. Harma-
dik osztályban részt vett a
Zrínyi Ilona Matematikaver-
senyen, ahol megyei 2. he-
lyezést ért el. Ennek köszön-
hetõen szép eredménnyel
képviselte iskolánkat Debre-
cenben, az országos döntõ-
ben. Az Okányban megszer-
vezett területi tanulmányi ver-
senyen matematikából 2.
helyezett lett.

Felsõ tagozaton tehetsége
még jobban kibontakozott,
matematikából megszámlál-
hatatlan eredménnyel büsz-
kélkedhet. Amelyik verse-
nyen elindult, mindenhol ott-
hagyta névjegyét. Az isko-
lánkban megrendezett kis-

térségi Hagyományõrzõ Ma-
tematikaversenyen 5. évfo-
lyamon 1. helyezést ért el. A
Kecskeméten megrendezett
„Kecske kupa” Matematika-
versenyen csapattársaival
2018-ban és 2019-ben is 2.
helyezéssel térhetett haza. A
Zrínyi Ilona Matematikaver-
senyen 5. és 7. évfolyamon
megyei 5., 8. osztályban 10.
lett.  Sarkad város egyik kü-
löndíját is sok éven keresz-
tül õ vehette át. A Varga Ta-
más Matematikaversenyen a
2020/21-es tanévben megyei
1. helyezést, 2022-ben 3.
helyezést ért el. A TIT Körö-
sök Vidéke Levelezõ Mate-
matikaversenyen 2019-ben
1. helyezett lett, sikerét a
2020/21-es tanévben is meg
tudta ismételni egy újabb 1.
helyezéssel. Matematikata-
nárai: Józsi Sándorné és
Tormáné Krajcsik Irén voltak.

A Nagyszénáson megren-

dezett Csillagászati verse-
nyen 2019-ben a nyertes
csapat tagja volt.  Fizikataná-
ra Godó Antal volt. A mate-
matika versenyek mellett,
alsó tagozatban énekkaros
volt és nyolc évig néptáncolt.

Kitartó szorgalmával és ér-
deklõdével szerzett tudását
társai elismerik, felnéznek rá.

Csendes, halk szavú, barát-
ságos, komoly gondolkodá-
sú fiú. Kiemelkedõen szép
eredményei ellenére is sze-
rény, igazi diák tudott marad-
ni, akit társai, tanárai kedvel-
nek. Tanulmányait a Békés-
csabai Belvárosi Általános
Iskola és Gimnáziumban
folytatja.                           –mk

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2022. június-július
hónapokban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra kö-
zött az alábbiak szerint történik:

Sarkadon az orvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 órától
másnap reggel 08.00 óráig tart! Hétvégén, ünnepnapokon,
munkaszüneti napokon éjjel-nappal ügyeleti ellátás vehetõ
igénybe! Az orvosi ügyelet helye: Központi Orvosi Rendelõ,
Sarkad, Béke sétány 5.  Telefonszáma: 06-70-370-3104

Háziorvos, rendelés helye: Telefon:

2022. június

27 Hétfõ   Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
28 Kedd   Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
29 Szerda   Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
30 Csüt.   Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820

1    Péntek Semmelweis napSemmelweis napSemmelweis napSemmelweis napSemmelweis nap Munkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti nap

4    Hétfõ Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
5    Kedd III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
6    Szerda Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
7    Csüt. Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
8    Péntek Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985

11  Hétfõ Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
12  Kedd Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
13  Szerda III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
14  Csüt. Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
15  Péntek  Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141

18  Hétfõ Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
19  Kedd Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
20  Szerda Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
21  Csüt. III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
22  Péntek Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259

25  Hétõ Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
26  Kedd Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
27  Szerda Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
28  Csüt. Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
29  Péntek III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497

2022. július

Nagy Benedek és dr. Mokán István
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Rövid híreink

RENDKÍVÜLI
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Lakossá-
got, hogy a DAREH BÁZIS
Nonprofit Zrt. 2022. június
27. napjától (hétfõ) - elõrelát-
hatólag - 2022. augusztus
31. napjáig, a hõségre való
tekintettel 04:00 órától kezdi
el a településeken a hulladék
begyûjtését!

Kérjük, hogy a hulladékot
– a gyûjtési napot megelõzõ
este helyezzék ki az ingatlan
elé.

Megértésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS

Nonprofit Zrt.

Július 1-én zárva
lesz a Sarkadi
Polgármesteri
Hivatal!
Tájékoztató!

Sarkad Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
a 10/2017. (V. 26.) önkor-
mányzati rendeletében a
Közszolgálati T isztviselõk
Napját munkaszüneti nappá
nyilvánította!

Tájékoztató!
Felhívjuk a Tisztelt Lakos-

ság figyelmét, hogy 2022. jú-
lius 1-je Semmelweis-nap,
hazánkban ekkor ünnepel-
jük az egészségügyi dolgo-
zók napját, ami számukra
munkaszüneti nap!

Ennek mentén 2022. júli-
us 1-én pénteken az egész-
ségügyi alapellátási intéz-
mények és a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Köz-
pont zárva lesznek! Orvosi
ügyelet a Központi Orvosi
Rendelõben érhetõ el a hét-
végi ügyeleti rend szerint.

 Ezen a napon a gyógy-
szertárak is zárva lesznek, a
gyógyszertári ügyelet a Sé-
tány Patikában érhetõ el.

KIÁLLÍTÁS
2022. július 1-ig munkaidõ-

ben megtekinthetõ a Dobozi
Nefelejcs Hímzõ Szakkör ál-
tal készített hímzések. Hely-
szín: Városi Képtár, Sarkad,
Kossuth u. 7.

A Gyomaendrõdi Székely Mihály Hajómodellezõ és Sport-
klub, valamint Plank László vezette Sarkadi Hajómodellezõ
Szakkör tizenhat éve rendez hojómodell versenyeket a
sarkadi Éden-tavon. 2020-ban mint annyi mást az életünk-
ben ezt is törölte az egészségügyi járvány, ám a következõ
évben és az idén is sikerült megrendezniük. Május közepén
az Éden-tó Kupa  elnevezésû országos bajnokságot ren-
dezték meg Sarkadon, mely  egyben a Nemzeti Bajnokság
része is volt.

Népes mezõny gyûlt össze ezen a napon a meghirdetett
kategóriákban (DMS, F2A, E F2B,  F2C,  F4A,  F4B,  F4C, Ifi)
és még a kora esti órákban is folyt a vetélkedés szép sarkadi
sikerekkel. Plank László, ifj.Plank László, Vezér Ferenc és
Vezér Márta kategáriáikban  elõkelõ, sõt dobogós helyezé-
seket értek el.

E technikai sport mûvelõi meg tudják építeni szinte min-
den olyan hajó (beleértve a tengeralattjárókat is) léptékará-
nyos kicsinyített és persze mûködõképes mását, amelyet az

V. ÉJSZAKAI HORGÁSZVERSENY
A BÁRKÁS CSATORNÁN

A verseny helyszíne: a
Sarkadi Horgász Egyesület
kezelésében lévõ Bárkás
csatorna Rózsa utcai hídtól
a Vasúti hídig, a Gyulai úti
oldalon.

A verseny idõpontja:
2022.07.02. (szombat) 19:00
– 2022.07.03. (vasárnap)
7:00

Részvételi feltételek: a
versenyre csak érvényes ál-
lami engedéllyel rendelkezõ
ifjúsági és felnõtt horgászok
nevezhetnek!

Nevezési díj: a verseny
egy kategóriában kerül lebo-
nyolításra. A nevezési díj
egyesületi tagoknak 3.000 Ft/
fõ, más egyesület tagjainak
4.000 Ft/fõ, mely magában
foglal egy vacsorát és egy
„ébrentartó” italt! J

Nevezési határidõ: jelent-
kezni 2022.06.30. 18:00-ig
lehet a Bundzsák Horgász-
boltban a nevezési díj befi-
zetése mellett. A határidõn túl
és a helyszínen ezúttal nem
áll módunkban nevezést el-
fogadni!

A verseny fõbb szabá-
lyai:

- Horgászni 2 bottal, sza-
badon választott módszerrel
lehet.

- A versenybe minden hal-
faj beleszámít.

- A horgászhelyek szaba-
don választhatóak, de kizá-
rólag a nevezési sorrend-

ben! Az elsõ nevezõ elõször
választhat helyet, így javasol-
juk részvételi szándékuk mi-
nél elõbbi jelzését. A hor-
gászhelyet elõzetesen lefog-
lalni, megjelölni TILOS!

- Kötelezõ a karikás haltar-
tó és pontymatrac. Zsákos
vagy fém haltartó használa-
ta TILOS!

- A kifogott halak minden
dekagrammja 1 pontot ér.

- Mérlegelés az elfoglalt
helyen történik. Ha a ver-
senyzõ mérlegeléskor nem
tartózkodik a helyén, auto-
matikusan 0 pontot kap.

A verseny lebonyolítása:
regisztráció, bõvebb tájékoz-
tatás a Majorosi hídnál:
2022.07.02. 17:30-18:00
(Kérjük ennek betartását!)

Helyek elfoglalása, etetés:
2022.07.02. 18:15 – 19:00

Verseny: 2022.07.02.
19:00 – 2022.07.03. 07:00 à
összesen 12 óra versenyidõ!

Vacsora: éjfélkor babgu-
lyás és egy ital a Majorosi
hídnál

Eredményhirdetés: azon-
nal a reggeli mérlegelést kö-
vetõen.

Díjazás: I. – II. – III. helye-
zett + különdíjak.

További információ az
egyesület Facebook oldalán
és Szabó Zsoltnál a 06-70-
885-6322-es telefonszámon.

Sarkadi Horgász
Egyesület Vezetõsége

Ennek mentén 2022. júli-
us 1-jén (péntek) a Sarkadi
Polgármesteri Hivatal zárva
tart!

Éden-tó Kupa

A sarkadi Vezér Ferenc egyik hajójával, a Yamato japán csatahajó
kicsinyített és úszóképes másával

ember a vízen való közlekedéshez használ. Sarkadon azok
a modellezõk gyûltek össze, akik az eredeti hajó méretará-
nyosan kisebb, úgynevezett élethû modelljeit építik meg (az
országban kb. félszázra tehetõ a számuk). A versenyen pon-
tozzák a modell valódihoz viszonyított hasonlóságát, a ki-
dolgozás részletességét, finomságát, aztán bemutatják az
úszóképességét. Egy bójákkal (12 kapuval és kikötõvel) ki-
jelölt vízi pályán egy rádió távirányító berendezéssel vezé-
relt és többnyire elektromotorral hajtott modellt az építõjé-
nek lehetõleg hibátlanul végig kell vezetnie. A legtöbb pon-
tot gyûjtõ modellezõ nyeri a versenyt.                                   –kas
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Felhívjuk a lakosság és a közületek figyelmét, hogy a
Sarkad Város, a Békés Megyei Hírlap, a Szuperinfó és
a Grátisz lapokba hirdetéseiket  a Városi Könyvtárban

csak hétfõ és pénteki napokon
10.00-17.00 óráig adhatják fel.

A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.

 e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu
Telefon: 66/375-380

A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :

2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

TEMETKEZÉSI  SZOLGÁLTATÓ  SARKAD

Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Temetések teljes  körû lebonyolítása

24 órás ügyelet: 06/30/865-2001
e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443

KEGYELET

Megemlékezés

halálának 1. évfordulóján.
Szeretõ családja

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni,
De a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Képíró Imre
(volt Szegfû u. 14. sz. alatti lakos)

Megemlékezés

A BO-TI Zrt
kollégát keres
Sarkadra a Sarkad-
keresztúri úti gabo-
naszárító telepére
idénymunkára gép-
kezelõi munkakörbe.
Pótkocsis traktor ve-
zetõi és rakodó gép-
kezelõi gyakorlat
szükséges!

Érdeklõdni:
06/30/565-8194

telefonszámon.

SSSSSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁS

EEEEEGYÉBGYÉBGYÉBGYÉBGYÉB

ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
Barna tojótyúk egyéves, jól
tojó kedvezményes áron 15
db-tól megrendelhetõ. T:06/
30/860-2627

Régi motorokat, veteránau-
tókat keresek! Simson, MZ,
Jawa, Csepel stb. Lehet hiá-
nyos üzemképtelen is! T:06/
20/572-5142

Víz- gáz- fûtésszerelés T:06/
20/588-4535

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

„Pihenj csendesen a csillagok közt,
Hol nincs már több fájdalom,
De szívünkben itt leszel,
Míg élünk-e világon.”

Marcsó JánosnéMarcsó JánosnéMarcsó JánosnéMarcsó JánosnéMarcsó Jánosné
(szül. Puskás Róza)

halálának 4. évfordulóján.
Szeretõ családja

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmé-

nye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1 fõ konyhai kise-
gítõ munkakörre.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Sarkad, Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Gyermekek és felnõttek részére az ételek készítéséhez

szükséges alapanyagok elõkészítése, szakács mellett az
ételek elkészítése, azok tálalása, adagolása, továbbá mo-
sogatás, takarítás munkafolyamatok elvégzése.

Pályázati feltétel: Magyar állampolgárság, büntetlen elõ-
élet, 18. életévét betöltött személy. 8 általános iskola elvég-
zése, fõzõkonyhán eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat. Önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közétkeztetésben,
vendéglátásban szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai ta-

pasztalatot igazoló iratok, továbbá nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljá-
rással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06.29.
A pályázati kiírás közzétételének helye: kozigallas.gov.hu.
A közzététel ideje: 2022.06.13.
A munkakör 2022.07. 1-én tölthetõ be.
A pályázatot postai úton kell beküldeni. A borítékon fel kell

tüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezé-
sét. 42/2022. konyhai kisegítõ

Cím: Közétkeztetési Intézmény, 5720 Sarkad, Kossuth u.
25.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmé-

nye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény  20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munka-
körre.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Sarkad, Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Keresünk munkájára igényes, közétkeztetésben jártas,

önálló munkavégzésre képes szakácsot gyerekek és felnõt-
tek részére ételkészítéssel, tálalással kapcsolatos teendõk
ellátására.

Pályázati feltétel: Magyar állampolgárság, büntetlen elõ-
élet, szakács végzettség és közétkeztetésben, vendéglátás-
ban eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Önálló
munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: diétás szakács
végzettség illetve” B” kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
Jó fizikai képesség, jó csapatmunkára való alkalmasság,

megbízhatóság, pontosság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szak-

mai tapasztalatot igazoló iratok. Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljá-
rással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 29.
A munkakör 2022. július 1-tõl tölthetõ be.
A pályázati kiírás közzétételének helye és ideje:

kozigallas.gov.hu 2022.06.13.
A pályázatot postai úton kell beküldeni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati azonosítót és a

munkakör megnevezését.
41/2022. szakács
Cím: Közétkeztetési Intézmény, 5720 Sarkad, Kossuth u.

25.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

fenntartja.

Szombatonként és
júliusban zárva

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a könyvtár június 10-tõl
a nyári szünet ideje alatt
szombatonként zárva tart.

A szokásos nyári zárva tar-
tás 2022. július 4 - július 31-
ig tart, nyitás augusztus 1–
én hétfõn. Erre az idõre ter-
mészetesen több könyv is
kölcsönözhetõ.

A zárva tartás ideje alatt a
hirdetésfelvétel a szokott
idõben (hétfõ és péntek 10-
17 óra) történik.

Megértésüket köszönjük!
A könyvtár dolgozói

Lomtalanítás Sarkadon
Lakossági tájékoztató

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy
társaságunk Sarkadon 2022. június 30-án, csütörtökön lomtalanítási napot tart.

Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a természetes személy ingatlan-
használók háztartásában feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt
nem rakhatók a hulladékgyûjtõ-edénybe) gyûjti össze és szállítja el.

A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektõl, egyéb intézményektõl, szervezetektõl lomhulla-
dékot nem szállít el. Ezen szervezeteknek a lomhulladék elszállításáról, kezelésérõl saját ma-
guknak kell gondoskodniuk!

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használha-
tóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet máso-
kon, illetve csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és
kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi elõírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérjük, hogy a lomokat – a gyûjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 4:00
óráig - a lakóháza elõtti, hulladékgyûjtõ jármûveinkkel jól megközelíthetõ közterületre
helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre
a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra. A lomtalanításról
ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást. (Központi ügyfélszolgálat, posta-
cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., tel.: + 36-66/447-150, e-mail:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu, honlap: www.dareh.hu)

Lomtalanításkor kirakható hulladék: bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód)
szétszerelt, mozgatható állapotban, fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül,
ajtó, kerítés), mûanyag (linóleum) padló, kerti bútor, ágynemû, textil, ruhanemû (zsák-
ban/dobozban kihelyezve), matrac (szétvágva/összetekerve), szõnyeg, padlószõnyeg
(kötegelt állapotban), hordó (fa/mûanyag – üres állapotban), virágtartó, gyerekjátékok
(fajáték, mûanyag játék nem elektronikus), mûanyag medence.

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra: kommunális hulladék, elkülönítetten gyûj-
tött csomagolási üveg-, papír, mûanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulla-
dék), zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fû), építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt,
stb., síküveg, ablakkeret üveggel), építési – bontási tevékenységbõl származó hulladék
(drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék), fémbõl
készült tárgyak – pl.: fémcsõ, ágykeret, autóülés), fénycsõ, gyógyszerhulladék, elektro-
mos háztartási eszköz, elektronikai hulladék, gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi,
veszélyes és különleges kezelést igénylõ hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj,
hígító, növény-védõszer, szárazelem, stb.), ipari, mezõgazdasági, szolgáltatási tevé-
kenység következtében keletkezett fólia, sütõolaj, sütõzsiradék, ömlesztett módon ki-
helyezett hulladék!

A lomhulladék begyûjtésére öntömörítõs hulladékgyûjtõ jármûvekkel kerül sor, így a lom-
hulladék gépjármûbe helyezése során fokozott figyelmet fordítunk munkatársaink testi ép-
ségére. A lomhulladék biztonságos mozgatása és gyûjtõjármûbe helyezése két rakodó kol-
léga segítségével történik. A lomhulladékot kézzel helyezik a jármûbe, ezért felhívjuk a
lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel
lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink
kézi erõvel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyûjtõ jármûbe (100 cm x
100 cm x 80 cm).

A meghirdetett idõponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy
lomhulladéknak nem minõsülõ hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésbõl,
bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak
minõsül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás
megindítását vonhatja maga után!

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi,
ebbõl kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendõri intézkedést vonhat maga után.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatók egyes hulladéktípusok esetében a Társa-
ságunk által üzemeltetett hulladékgyûjtõ udvarokon! Az igénybevétel részletes feltételei
az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/! Továb-
bá a közszolgáltató által nem gyûjthetõ hulladékok esetében, más vállalkozás által üze-
meltetett hulladékudvarokon!

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a
www.dareh.hu oldalon érhetõek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!
Védje a környezetet Ön is!

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) munkatársai ne-
ves divatmárkák nagy
mennyiségû hamisított par-
fümjeire és ruházati terméke-
ire bukkantak egy kamion-
ban.

A pénzügyõrök az M5-ös
autópálya hetényegyházi pi-
henõhelyén ellenõriztek egy
bolgár kamiont, ami a fuvar-
levél szerint Bulgáriából hat
tonna árut szállított Németor-
szágba. A raktér tételes át-
vizsgálásakor, a bejelentett
csomagok mellett, fekete nej-
lonnal körbetekert dobozok-
ból, zsákokból több mint öt-
ezer különféle márkajelzésû
és kiszerelésû (Armani, Dior,
Chloé, Gucci, Boss, YSL,
D&G) parfümöt, illetve több
mint nyolcezer ruházati ter-
méket, cipõt és táskát
(Moschino, Karl Lagerfeld,
Louis Vuitton, Boss,
Balenciaga) találtak.

Az elõzetes szakértõi véle-
mény szerint valamennyi ter-
mék hamisítvány, amiket a
védjegy tulajdonosának en-
gedélye nélkül hoztak forga-
lomba. A sofõr a lefoglalt
áruk eredetét, származását
igazolninem tudta, és kísérõ
dokumentumot sem tudott
bemutatni.

A több mint egymilliárd fo-
rint értékû árut lefoglalták, és
iparjogvédelmi jogok meg-
sértése miatt büntetõeljárást
indítottak.

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Egymilliárd forintot
érõ hamis luxuster-
mék az autópályán


