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Kitüntetettjeink 2018-ban:

Tisztelettel:Tisztelettel:Tisztelettel:Tisztelettel:Tisztelettel: Dr. Mokán István polgármester

Városi kitüntetõ címek, díjak  átadása

Az új kenyér
megszentelése,

megáldása és
megszegése

egyházi vezetõk
szolgálatával

Szózat

Meghívó
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ - testülete

nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2018. augusztus 20-án (hétfõ)

10.00 órai kezdettel
A Magyar Államalapítás
és az új kenyér ünnepére

Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Római Katolikus Templom (Szent István tér)

Az ünnepség  programja:
Himnusz

Ünnepi gondolatok:

Dr. Szabó László
alpolgármester

„Sarkadért”
kitüntetésben részesülnek:
Árvai Tibor virágkertész

Auer György rendõrkapitány

„Sarkad Város Sportjáért”
kitüntetõ díjban részesül:
Viktor Gyula asztaliteniszezõ

„Sarkad Város Oktatásáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:
A Szalontai uti tagóvoda dolgozói

Kerekesné Boros Gabriella tagóvodavezetõ

Pappné Szabó Erzsébet iskolaigazgató

„Sarkad Város Kultúrájáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:
Szegedi Attila zenész

Csizmadia lajosné nyugdíjas

„A Sarkadi Egészségügyért”
kitüntetõ díjban részesülnek:
Bereczki Károlyné EFI vezetõ

Czeglédi Jánosné háziorvosi asszisztens

„Sarkad Város Közszolgálatáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:
Doba Mihályné egyesületi elnök

Jánki Sándor könyvelõ

Veres Albert nyugdíjas

Elkezdõdött a település közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztését
szolgáló komplex beruházás kivitelezése

Százötven millió forintból valósul meg a program

A beruházás keretében
340 m hosszú, térkõ burko-
latú, egyesített gyalog- és ke-
rékpárút létesítésül a Kos-
suth utca páratlan oldalán a
Stefánia utca és az Árpád fe-
jedelem tér között, a Polgár-
mesteri Hivataltól a volt „Pe-
likán” étteremig, jelenlegi
Roni pékségig.

Épül három új gyalogos át-
kelõhely (a Gyulai út és a Bat-
thyány utca csatlakozásánál,
a Kossuth és az Árpád utcák
találkozásánál, valamint az
Árpád fejedelem tér és a Ve-
ress Ferenc utca keresztezõ-
désében a Sarkadi Járási
Hivatal és a Római Katolikus
Templom épületei között) tér-
kõ burkolatú csatlakozással,
valamint parkolók létesülnek

A 2014-ben megvá-
lasztott városvezetés ki-
emelt célkitûzésként fo-
galmazta meg a telepü-
lés közlekedési infrast-
ruktúrájának fejleszté-
sét, ezen belül az önkor-
mányzat által fenntartott
út- és kerékpárút háló-
zat, valamint a közleke-
dés komfortját növelõ
parkolók és gyalogos
járdák folyamatos fej-
lesztését, rekonstrukci-
óját, melynek megvaló-
sítása érdekében a kép-
viselõ-testület a 2016-os
esztendõ közepén pá-
lyázatot nyújtott be a Te-
rület- és Településfej-
lesztési Operatív Prog-
ram 3.1.1-15 pályázati
felhívására a fenntartha-
tó települési közlekedés-
fejlesztést célozva. A
benyújtott pályázat ered-
ményeként mintegy 150
millió Ft összegû támo-
gatást nyert el váro-
sunk, melyhez önkor-
mányzati önerõt nem
kell társítani, azaz a pro-
jekt 100 %-osan pályá-
zati forrásból valósul
meg.

a Gyulai úti általános iskolá-
nál (7 db), a Kossuth utcán a
Nagy Imre utca és Árpád fe-
jedelem tér közötti szaka-
szon (10 db) és a polgármes-
teri hivatal szomszédságá-
ban (36 db személygépko-
csi, 2 db kisbusz és 6 db mo-
torparkoló).

Emellett fedett, térkõ bur-
kolatú kerékpártároló épül a
Gyulai úton a Damjanich ut-
cai csatlakozásnál (48 db
kerékpár elhelyezésére al-
kalmas), az Éden-tónál (20

Térkõ burkolatú, egyesített gyalog- és kerékpárút létesítésül a Pol-
gármesteri Hivataltól a Roni pékségig. Az érintett szakaszon 10 új
parkoló is megvalósul

48 db kerékpár elhelyezésére alkalmas, fedett, térkõ burkolatú
kerékpártároló épül a Damjanich utca elején

Jelenleg a kivitelezés elsõ sza-
kaszaként a polgármesteri hiva-
tal szomszédságában épül a
parkoló

db kerékpár elhelyezésére
alkalmas) és a Polgármeste-
ri Hivatal mellett (18 db ke-
rékpár elhelyezésére alkal-
mas), illetve kerékpáros pihe-
nõhelyek kerülnek kialakítá-
sa a Gyulai úti és a
Sarkadkeresztúri úti kerék-
párút mellett, 13x12 m-es
alapterületen, fedett esõbe-
állóval, ivókúttal, kerékpártá-
rolókkal.

A beruházás kivitelezését
a lefolytatott közbeszerzési
eljárás mentén a gyulai szék-
helyû, de sarkadi telephellyel
rendelkezõ és több tucat
sarkadi lakóhelyû dolgozót

foglalkoztató, valamint
sarkadi alvállalkozókkal
együttmûködõ FUTIZO Kft.
nyerte el, így szinte teljes
mértékben sarkadi munka-
vállalók végzik a munkát,
amely 2018. júliusának ele-
jén vette kezdetét és még
ebben az esztendõben be is
fog fejezõdni, elkészül.

Jelenleg a kivitelezés elsõ
szakaszaként gõzerõvel fo-
lyik a polgármesteri hivatal
szomszédságában létesí-
tendõ parkoló építése, a
munkálatok jó ütemben ha-
ladnak és napokon belül el-
kezdõdik a térkõ burkolatú,
egyesített gyalog- és kerék-
párút építése is a Kossuth
utcán.

A már kivitelezés alatt álló,
fentiekben bemutatott beru-
házás eredményeként jelen-
tõsen javul szeretett váro-
sunk közlekedési infrastruk-
túrája, a lakosság közleke-
dési komfortja és biztonsága,
s természetesen tovább
épül-szépül a település.
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(folytatás a 3. oldalon)

Tanévkezdés
az általános
iskoláinkban

Tanévnyitó ünnepély idõ-
pontja:

Kossuth utcai és Gyulai
úti Általános Iskola:

2018. szeptember 03.
(hétfõ) 8.00 óra.

A napközibe való beirat-
kozás és az étkezési téríté-
si díj befizetésének idõpont-
jai:

Kossuth utcai Általános
Iskola:

 2018. augusztus 22 -
23. 8.00 órától 15.00

óráig.
Gyulai úti Általános Isko-

la:
2018. augusztus 22. 12

órától 15.00 óráig
augusztus 23. 8.00

órától 12.00 óráig.
A kedvezményre való jo-

gosultság igazolásának
fénymásolatát kérjük, hoz-
zák magukkal.

Az ingyenes étkezésre jo-
gosultak is szíveskedjenek
az iskolába bejönni az ét-
kezés igénybevételéhez.

A javítóvizsga idõpontja:
2018. augusztus 22. (szer-
da) 8.00 óra.

A tankönyveket, melyek
minden tanuló számára in-
gyenesek, mindenki a saját
iskolájában az elsõ tanítási
napon (2018. szeptember
03.) veheti át.

Iskolavezetés

Iskolakezdési támogatást igényelhet-
nek a szociálisan rászoruló családok

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

Dr. Mokán István polgármester

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.
életévét még nem töltötte be
és a tanévkezdéssel járó költ-
ségeket szociális helyzete
miatt segítség nélkül nem
képes fedezni.

A támogatás, ha a fenti fel-
tételek fennállnak, igényel-
hetõ a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyermekek részére
is.

Felhívjuk figyelmüket,
hogy nem részesülhet isko-
lakezdési támogatásban az
a gyermek, akinek iskolázta-
tási támogatása folyósításá-

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:

nak szüneteltetését a Ma-
gyar Államkincstár jogerõs
határozattal elrendelte.

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

A kérelmeket 2018. au-
gusztus 1. és 2018. szep-
tember 30. között - ügyfél-
fogadási idõben - lehet be-
nyújtani a Polgármesteri Hi-
vatal Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztályán, a 8-as számú iro-
dában. A határidõ elmulasz-
tása jogvesztõ.

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

A kérelmeket kizárólag for-
manyomtatványon lehet be-
nyújtani, melyek átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal Általá-
nos Igazgatási, Koordináci-
ós és Népjóléti Osztályán.

A sarkadi általános-, és
középiskolába járó gyerme-
keknek nem kell iskolaláto-
gatási igazolást mellékelni,
számukra 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.

Akik rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogo-
sultak, azoknak nem kell jö-
vedelemigazolásokat be-
nyújtani!

Akik nem jogosultak rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményre, be kell nyújtani -
rendszeres jövedelmek ese-
tén a kérelem benyújtását
megelõzõ hónapról, nem
rendszeres jövedelmek ese-
tén a kérelem benyújtását
megelõzõ 1 évrõl - a család
jövedelmeirõl szóló igazolá-
sokat, melyek példálózó jel-
leggel az alábbiak lehetnek:

➡ munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás,

➡ nyugdíjasok esetében a
2017. évi nyugdíj összegé-
rõl szóló igazolás, illetve a
postai szelvény, vagy folyó-
számla kivonat,

➡ munkanélküli ellátásról
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Sarkadi Járási Hivata-
la Foglalkoztatási Osztály
(5720 Sarkad, Szent István
tér 24/2. szám) által kiállított
igazolás,

➡ vállalkozók esetében az
elmúlt egy évrõl a jövedelem
nyilatkozat oly módon, hogy
a lezárt adóévre esõ hóna-
pokra jutó jövedelmet az adó-
bevallás alapján kell kimu-
tatni, míg az adóbevallással
le nem zárt idõszakra a köny-
velés alapján kimutatott jöve-
delmeket kell feltüntetni,

➡ a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Sarkadi Járási
Hivatala (5720 Sarkad,
Szent István tér 7. szám) ál-
tal folyósított ellátásokról
(ápolási díj, idõskorúak jára-
déka, aktív korúak ellátása)
szóló igazolás

Ha a szülõi felügyeletet
együttesen gyakorolni jogo-
sult szülõk külön élnek, az

iskolakezdési támogatás
megállapítása iránti kére-
lemhez mellékelni kell a gyer-
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), ennek hiányában a sze-
mélyi igazolványban feltün-
tetett lakóhelynek a bemuta-
tására.

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 ki-
fizetésének 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
készpénzben történik a kifi-
zetés. Ennek idõpontjáról és
helyszínérõl a támogatást
megállapító határozatban
történik rendelkezés.

Felhívjuk az érintettek fi-
gyelmét, hogy az iskolakez-
dési támogatás postai úton
való kiutalására nincs mód.

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
támogatás lehetõ legrövi-
debb idõn belüli kifizetése.

Szent István királyunkról
mára szinte lehetetlen újat
mondani. Ezer esztendõ alatt
mindent elmondtak róla s
néha annak az ellenkezõjét
is. Minden kor megtalálta éle-
tében s tetteiben az éppen
idõszerût, vagy amire éppen
szüksége volt. Csak hangsú-
lyozhatunk s talán nem a
megszokott szavakkal.

1. Szajkózzuk, ismételget-
jük tankönyvekben, ünnepi
beszédekben, satöbbi - hogy
István király a pogány ma-
gyarokat keresztény hitre té-
rítette. Ezért apostoli király.
Álljunk meg egy pillanatra.
Jelenlegi tudásunk, megma-
radt õsi hagyománymorzsá-
ink, népmeséink szerint a
magyarság sose volt po-
gány. Mindig egyistenhívõ
volt. Minden élõ és élettelen
teremtõje, forrása az egyet-
len leghatalmasabb úr, az
Öregisten. Az õ párja
Nagyboldogasszony, az is-
tenanya. Két gyermekük van:
Kisboldogasszony és a Fiú,
azaz a Kisisten. A hagyo-
mány szerint õ a Magyarok
Istene. (Akire Petõfi is eskü-
dött.)

Elsõ királyunk - megkoc-
káztatjuk! - talán mindenkinél
jobban ismerte népét, az
emberi természetet. És sze-
rette, mérhetetlenül, hittel,
reménnyel és aggodalom-
mal ezt a népet és kedvelte
a természetét. Ugyanazzal a
módszerrel, megértéssel, tü-
relemmel vezeti be magyar-
jait a nyugati kereszténység-
be, mint ahogyan jó ötszáz -
hatszáz évvel késõbb a je-
zsuita hittérítõk terelgetik a
dél-amerikai indiánokat, az
ázsiai, afrikai lelkeket a ka-
tolikus egyház nyájába: a
régi hitvilághoz igazítja az
újat. Mindent Isten nagyobb
dicsõségére! Ne legyen tö-
rés, szakadás - csak lelki,
szellemi, erkölcsi tökéletese-
dés. Megújulás, az egyház
nyelvén: üdvözülés. Nagy-
boldogasszony és Szûz Má-
ria ugyanaz, a Magyarok Is-
tene pedig elõdeink ösztön-
világában, tudatában fokoza-
tosan, mint Jézus Krisztus
jelenik meg. (Példázza ezt az
õsi magyar csatafohász: Ma-
gyarok Istene segíts! A tatár,

István, a király - az
emberismerõ

Mottó: „Ha becsületes akarsz lenni királyságodhoz,
szeresd az igaz ítéletet. Ha hatalmadban akarod tarta-
ni lelkedet, légy türelmes. A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskod-
nak." (István király: Intelmek)

Sokat látott kép Sarkad múltjából: a sarkadi Szent István szobor és
alkotója, Búza Barna (1910-2010) érem- és szobrászmûvész a mil-
lennium évében, az avató ünnepségen 2000. augusztus 20-án.

török idõkben már így: Jézus
segíts!)

2. Nem csak népünk törté-
netében, bármely náció ese-
tében is ritka az a – mondjuk
úgy, kegyelmi pillanat – ami-
kor a rend és a szabadság
szép összhangba, harmóni-
ába fonódik össze, amikor a
rend védi a szabadságot és
a szabadság élettel, erõvel,
reménnyel tölti meg a rendet.
A rend szabadság nélkül
zsarnokság, félelem, bénult-
ság – a szabadság rend nél-
kül káosz, bizonytalanság,
bizalmatlanság, végül szét-
esés.

REND A SZABADSÁGBAN
- SZABADSÁG A RENDBEN!
István király jól tudta, hogy
nyakas, morgolódó, „örök el-
lenzéki" magyarjai az ön-
kénynél csak egyet utálnak
jobban, a zûrzavart, az anar-
chiát. I. törvénykönyvének
22. cikkelye: „Mivel tehát Is-
tenhez méltó és az ember-
nek a legjobb, hogy ki-ki éle-
tének futását a szabadság
serénységével végezze, a
királyi végzés szerint elhatá-
roztuk, hogy ezután az ispá-
nok vagy katonák közül sen-
ki se merészeljen szabad
személyt szolgaságba hajta-
ni."

3. Különös e törvénykönyv
30. cikkelye: „Azokról, akik
feleségük elõl külföldre me-
nekülnek". Helyszûke miatt
nem idézzük. Aha, tehát az
Európa szerte rettegett deli
magyar vitéz megszökik az
asszony elõl? Sõt, egyene-
sen külföldre. Mindegy, csak
minél messzebbre! Mielõtt
kajánkodnánk, ismét csak azt
mondhatjuk, a legnagyobb
magyar király a legkisebbek
legkisebbik dolgait is jól ér-
tette, tisztában volt alattvalói
szokásaival, rigolyáival.
Nem csak az erdõt látta, ha-
nem annak fáját, ágait is.
Közvetett bizonyítéka e meg-
hökkentõ cikkely annak,
hogy a nõt, anyát tisztelték,
méltósága, becsülete volt. A
férj a család ura, a feleség a
ház úrnõje. Ha arra gondo-
lunk, hogy még száz évvel
ezelõtt is az orosz paraszt
hogy bánt az asszonynéppel,
vagy mit kell elviselniük és
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 MEGYEI KISSZERSZÁMOS HALÁSZ VERSENY
Idõpont: 2018. augusztus 19-20. (vasárnap-hétfõ)
Helyszín: SARKAD, ÉDENKERT-TAVAK I.
Verseny menete:
- 18:00 órakor Gyülekezõ az Éden Horgászboltnál
Verseny megnyitása, versenyszabályzat ismertetése, he-

lyek kisorsolása, majd azok elfoglalása, versenyre való fel-
készülés

- 19:00 órakor Verseny kezdete dudaszóra
Verseny alatt folyamatos mérlegelés
- 06:00 órakor Verseny vége dudaszóra, mérlegelés meg-

kezdése
Eredmények összesítése
- 07:00 órakor Eredményhirdetés, díjak átadása
Nevezési feltétel: 2018. évre érvényes Állami Halász-

okmány megléte
Verseny szabályai: Egyéni verseny, bárki nevezhet, aki

2018 évre érvényes halász állami jeggyel rendelkezik! Az
emelõháló méretei: kerete max. 3mx3méter, szemméret pe-
dig min. 3cmx3cm! Édenkert-tó Horgász-halász rendjének
betartása kötelezõ! DRÓTHALTARTÓ használata TILOS! A
verseny fõ hala a ponty, de minden halfaj beleszámít a fogott
súlyba! A kifogott halak élve tartása kötelezõ, a halat mini-
mum 1,5 méteres karikás haltartó szákban kell tárolni mérle-
gelésig vagy a verseny végéig, és mérlegelés után vissza
kell engedni a tó vizébe. A verseny alatt halat megtartani és
szemetelni tilos, kötelezõ az Édenkert-tavak általános hor-
gász-halász rendjének a betartása! A nem megfelelõ halkí-
mélet, a szabályok be nem tartása versenybõl való kizárást
jelenti!

 A hálót a verseny alatt csak a benevezett halász húzhatja,
csak az Õ általa fogott hal számít bele a fogott súlyba.

A VERSENY SORÁN MINDEN KIFOGOTT HALNÁL KÖ-
TELEZÕ A VASTAG PÁRNÁZOTT PONTYMATRAC HASZ-
NÁLATA! (Akinek nincs, az 300Ft-ért bérelhet az Éden Hor-
gászboltban)

Nevezési díj: 3.000 Ft/fõ, (nevezéskor kell kifizetni), mely
tartalmazza a versenyen való részvétel díját.

Díjazás: Elsõ 3 helyezett + legnagyobb hal különdíj
Jelentkezés, nevezés: 2018. augusztus 18. (péntek) 12

óráig az Éden Horgászboltban (Sarkad, Édenkert Tó I.-nél)
Az egyesület a változtatás jogát fenntartja!
Kellemes idõtöltést és eredményes halászatot kívánunk!
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület vezetõsége

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2018. augusztus
hónapban, 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

20  hétfõ Állami Ünnep
21  kedd       Dr. Trombitás Annamária  Béke sétány 5.  66/200-166
22  szerda   Dr. Szabó Zoltán  Gyulai út 8/A 66/270-259
23  csüt.     Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B. 66/270-141
24  péntek   Dr. Pap Sándor  Béke sétány 5. 66/375-985
27  hétfõ      Dr. Papp Attila  Béke sétány 5. 66/375-820
28  kedd     Dr. Márki-Fejes László  Béke sétány 5.  66/272-820
29  szerda    Dr. Trombitás Annamária  Béke sétány 5.  66/200-166
30  csüt.     Dr. Szabó Zoltán  Gyulai út 8/A 66/270-259
31  péntek   Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B. 66/270-141

2018. augusztus

Kirándulás
gyógyfürdõbe

A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület 2018.
évben az alábbi fürdõlátoga-
tásokat tervezi.

– 2018. augusztus 28.,
Hódmezõvásárhely, 2.700
Ft/fõ, jelentkezés augusztus
22-ig. Jelentkezni lehet szer-
dánként 10.00 - 11.00 óra
között a Bartók Béla Mûvelõ-
dési Központban, vagy a 06-
20-561-1778-as telefonszá-
mon a részvételi díj egyidejû
befizetésével. Várjuk minden
érdeklõdõ jelentkezését!

Perei Károlyné elnök

VOLT KENDERGYÁRI
DOLGOZÓK!

Ez évi találkozó szeptem-
ber 22-én szombaton a Kál-
vin téren lesz. Jelentkezési
határidõ szeptember 15-ig.
Részvételi díj 2.700 Ft/fõ.

 Jelentkezni: Borbély Sán-
dornál: 06/20/950-7878,
Cselovszky Árpádnál: 06/70/
419-1590, Török Imrénél: 06/
30/505-6802

MEGHÍVÓ NEM CSAK
CUKORBETEGEKNEK!

Értesítem egyesületünk
tagjait, hogy  2018. szeptem-
ber 19-re kirándulást szerve-
zünk Budapestre  a PARLA-
MENT ÉPÜLETÉNEK láto-
gatására.

13.00 órától idegenvezetõ
segítségével nézhetjük meg
a Parlamentet.

Az utazás autóbusszal tör-
ténik, a kirándulás létszáma
azonban korlátozott,  maxi-
mum 50 fõ.

Mindenkit szeretettel vá-
runk. Nem csak cukorbete-
gek részvételére is számí-
tunk.

Jelentkezni lehet augusz-
tus 20-ig nálam a 30/228-
9767 telefonszámon,  illetve
az Anti út 21. sz. alatt.

A jelentkezéshez szüksé-
ges a személyi igazolvány,
valamint 2.000 Ft.

Az úticél Torockó
A Mozgáskorlátozottak Bé-

kés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete ál-
tal szervezet Torockói kirán-
dulásra, amely 2018. szep-
tember 7-8-9-én lesz, kérjük
a jelentkezõket, hogy a rész-
vételi összeget feltétlenül
hozzák be fogadóóránkra
augusztus 27-én /hétfõ/ 14-
16-ig a Vasút u. 11. sz. alá
(19.000/fõ). Ha valakit érde-
kel az utasbiztosítás, lehet
kötni és erre is jelentkezni,
ami korfüggõ 14-64-ig 490
Ft/nap, 64-70-ig 740 Ft/nap
és 70 év felett 960 Ft/nap.
Kollektív a kötés, csak a
pénzt kell behozni. Indulás
reggel 6 óra a központi autó-
busz megállóból. Személyi
igazolványt és az érvényes
mozgáskorlátozotti igazol-
ványt hozzátok magatokkal
feltétlenül!

Doba Mihályné
szervezet vezetõ

A részleteket 2018. szep-
tember 12-én 14.00 órától
tartott egyesületi gyûlésün-
kön beszéljük meg.

Major József
az egyesület elnöke

A budapesti Park tenisz centrum adott otthont a 2018 nyári
korosztályos Országos Bajnokságnak, ahol az ország leg-
eredményesebb teniszezõi vehették fel egymással a ver-
senyt. Korosztályonként három versenyszám került meg-
rendezésre. Csapatban a legjobb négy vidéki, illetve buda-
pesti csapat mérhette össze tudását. A gyõri Panakor TC
színeiben játszó Beer Jázmin az L14. csapatban a harmadik
helyen végzett.

A verseny harmadik napján kezdõdött a 64-es táblás egyéni
versenyszám, majd a 32-es táblás páros. Egyéniben Jázmin
az elõdöntõig menetelt szett-veszteség nélkül, ahol a ver-
seny elsõ kiemeltjétõl vereséget szenvedett. Az öt nap alatt
lejátszott 14 meccsel a lábában már jelentkeztek rajta a fá-
radtság jelei. Párosban viszont Kántor Annával a döntõig sike-
rült eljutniuk. A verseny mérlege három dobogós hely - két bronz
és egy ezüst érem, ami rendkívüli teljesítmény és hatalmas ered-
mény  Jázmin részérõl, aki 14 évesen elmondhatja magáról,

A 2018-19-es bajnoki évad õszi
fordulói – Sarkadi Kinizsi L.E.

2018.08.18. - 17.30. - Sarkad-Bucsa
2018.08.25. - 17.00. - Doboz-Sarkad
2018.09.01. - 16.30. - Sarkad-Okány
2018.09.08. - 16.30. - Békés-Sarkad
2018.09.15. - 16.00. - Sarkad-Gyomaendrõd
2018.09.23. - 16.00. - Dévaványa-Sarkad
2018.09.29. - 16.00. - Sarkad-Békésszentandrás
2018.10.06. - 15.00. - Békéscsabai MÁV-Sarkad
2018.10.14. - 15.00. - Mezõmegyer-Sarkad
2018.10.20. - 14.30. - Sarkad-Csabacsûd
2018.10.27. - 14.30. - Sarkad-Mezõberény
2018.11.03. - 13.30. - Bucsa-Sarkad
2018.11.11. - 13.30. - Sarkad-Doboz
2018.11.17. - 13.00. - Okány-Sarkad
2018.11.24. - 13.00. - Sarkad-Békés
2018.12.02. - 13.00 - Gyomaendrõd-Sarkad
2018.12.08. - 13.00. - Sarkad-Dévaványa
A Békés Megyei Kupa 1. forduló: 2018.08.22. - 18.00 -

Kötegyán-Sarkad

(folytatás a 2. oldalról)

István, a király...
viselniük ma a muszlim nõk-
nek, akkor fejet hajthatunk
elsõ királyunk és õseink
embersége, nagyvonalúsá-
ga elõtt.

4. Sveta Stefan és Voicu
Stefan

A szent király híre, hatása
túllépett határokon, téren és
idõn. Nagyságának, rendkí-
vüli teljesítményének egyik
groteszk, sõt abszurd elis-
merése, hogy északi szom-
szédaink közül némelyek õt

tekintik az elsõ szlovák ki-
rálynak, mondván, szlovák
és német csapatokkal gyõz-
te le a barbár magyarokat,
Koppányt. Kár ennél tovább
idõzni, elég, ha Pavol
Hrusovsky, a szlovák parla-
ment elnökének szavaira
emlékezünk 2003-ból: a ma-
gyarok és szlovákok törté-
nelme ezer éven át egy volt,
azt kell újra megtalálni, ami
jó volt, összeköt, nem azt, ami
szembeállít. Alig meglepõ,
hogy egyes román történé-

Megkezdõdtek a Központi
Orvosi Rendelõ (Sarkad,
Béke sétány 5.) építési mun-
kálatai. A kivitelezési munká-
latokat a Sarkadi Építõipari
Közös Kft. végzi. Az építési
munka jellegébõl fakadóan
az épület fõbejáratát teljesen
le kell zárni, így az orvosi ren-
delõk megközelíthetõsége
átmenetileg az épület dél-
nyugati oldalsó (gyógyszer-
tár felõli) részén meglévõ te-
rasz megbontásával és egy
mobil lépcsõ kiépítésével
került megoldásra.

A fõbejárat az építési mun-
kálatok ütemezése szerint
várhatóan 2018. augusztus
végéig lesz lezárva.

A lezárás ideje alatt az
emeleti szinten lévõ két fog-
orvosi, négy háziorvosi, va-

lamint az ügyeleti ellátás a
megszokott rendben és idõ-
ben zajlik majd.

A két gyermekorvosi pra-
xis rendelése azonban vál-
tozik, a gyermekorvosi ren-
delés és tanácsadás a lezá-
rás idejére kihelyezésre ke-
rül az Anti úti rendelõintézet-
be (Sarkad, Anti út 2/b.)! A
rendelési idõk itt sem változ-
nak, valamint idõpont elõjegy-
zést továbbra is a (66) 271-
059, és a (66) 271-822-es te-
lefonszámokon lehet kérni.

A beruházás Sarkad Város
lakosainak jobb és színvona-
lasabb egészségügyi ellátá-
sát célozza, ezért kérjük a la-
kosság megértését és türelmét
a kivitelezés idõszaka alatt.

Sarkad Város
Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Orvosi
Rendelõ bõvítési és felújítási
munkálataival kapcsolatban

szek(?) is kisajátítják István
királyt. Mircea Dogaru egy
csábítóan kidolgozott elme-
tákolmánnyal áll elõ. Nem
részletezzük, nem minõsítjük,
minõsíti õ saját magát. Sze-
rinte királyunk eredeti, igazi
neve Voicu (Vajk) Stefan (Ist-
ván). Mi ez, ha nem õsi ro-
mán név? És e fejedelmi
sarj, a kis Voicu, mint birka-
pásztor, afféle álruhás király-
fiként, egyszercsak legelte-
tés közben a Dunántúlon ta-
lálja magát. Na, ha már itt van,
elnevezi a Balatont Balaton-
nak s egyúttal az itt lakó vlach
tömegek felismerik benne ki-
rályukat. Magyarokra nincs

is szükség, legfeljebb azért,
hogy legyen már valami el-
lenség, akit legyõzhessenek.

Itt nálunk 1918 elõtt széle-
sen megmosolyogták a
dáko-román tervezgetéseket,
meg hogy a Dnyesztertõl a
T iszáig... Azóta nemigen
mosolygunk. A szerbek, hor-
vátok, ukránok, szlovének,
osztrákok eddig nem jelen-
tették be igényüket Szent Ist-
vánra. Jó hír még, hogy Ele-
fántcsontpart sem. Szent Ist-
ván addig lesz a miénk,
amíg emlékezetünkben él s
általa élni fog a bátorság,
bölcsesség, becsület.

Sz. I.

HORGÁSZVERSENY A BÁRKÁS CSATORNÁN
A verseny helyszíne:
A Sarkadi Horgász Egyesület kezelésében lévõ Bárkás

csatorna Majorosi hídtól a Fekete-Körös felé esõ szakasza,
a Gyulai úti oldalon.

A verseny idõpontja: 2018. 09. 16. (vasárnap) 6:30 – 11:30
Részvételi feltételek:
A versenyre csak érvényes állami engedéllyel rendelke-

zõk nevezhetnek, felnõtt és gyermek kategóriában.
Nevezési díj:
Felnõtt kategória: Bárkás csatornára szóló éves területi

jeggyel rendelkezõknek 1 000 Ft, érvényes területi jegy nél-
kül 2 000 Ft. A nevezés magában foglalja a versenyt követõ
ebédet (plusz ebéd rendelhetõ 800 ft/adag áron).

Gyerek kategória: gyerekeknek a részvétel ingyenes!
Nevezési határidõ:
Jelentkezni 2018. 09. 13-ig lehet a Bundzsák Horgász-

boltban a nevezési díj befizetése mellett.
A verseny fõbb szabályai:
- A felnõttek 2 bottal, szabadon választott módszerrel hor-

gászhatnak. A gyerekek 1 bottal, szintén szabadon válasz-
tott módszerrel.

- A versenybe minden halfaj beleszámít.
- A horgászhelyek meghatározása sorsolással történik,

nevezési sorrendben.
- Kötelezõ a karikás haltartó. Zsákos vagy fém haltartó hasz-

nálata TILOS!
- A kifogott halak minden dekagrammja 1 pontot ér.
- Mérlegelés a kihúzott helyen történik. Ha a versenyzõ

mérlegeléskor nem tartózkodik a helyén, automatikusan 0
pontot kap.

- Az egyenlõ esélyek biztosítása érdekében páros, hár-
mas hely ezúttal nem igényelhetõ!

A verseny lebonyolítása:
Regisztráció, sorsolás, helyek elfoglalása:5:30 – 6:00
Verseny: 6:30 – 11:30
Mérlegelés: 11:30-tól
Eredményhirdetés és ebéd a Sitkai szivattyúháznál azon-

nal a mérlegelést követõen.
Díjazás: Vásárlási utalvány, érem (I.-III) helyezett és egyéb

különdíjak                                                           SHE Vezetõsége

hogy az elmúlt 4 év során a nyolc országos bajnokságon (téli
és nyári), valamilyen versenyszámban mindig dobogós helyen
végzett. Gratulálunk! Hajrá Lendület!

Beer Jázmin triplázott
az Országos Bajnokságon
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Borszõlõ eladó Deák Ferenc
u. 17. Érd:06/66/271-727

Bioptron fényterápiás készü

Ház sürgõsen eladó Vécsei u.
49. 06/30/276-4030, 217-952

Teleki részen felújított ház
eladó. 06/30/820-5146

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Kútfúrás! Minden anyag hoz-
záadása többféle csõméret-
tel, garanciával, rozsdamen-
tes szeleppel, homokmente-
sen. Gyebrovszki Károly 06/
30/416-5909

lék eladó. 500.000 Ft alku
nélkül. 06/70/623-0306

urna gránit sír: ......95 000 Ft
egyes gránit sír: ...150 000 Ft
kettes gránitsír: ...250 000 Ft

felállítva, feliratozva!

Corvus-Kora Róberttttt

Síremlékkészítés

Robert Corvus-Kora facebook                                 corvus-classica@freemail.hu

Harminc éve mûködõ vállalkozás garanciával!
 5743 Lökösháza Toldi u. 3/a

Tel: 30 209-4357

Akció!Akció!Akció!Akció!Akció!
Egyedi profilmart síremlékek telepünkön megtekinthetõ!
Konyhapult,épületmunka igény szerint.

halálának 1. évfordulóján sírig
tartó fájdalommal emlékezik

szeretõ felesége, családja és
testvére

Megemlékezés
„Mikor elfogy majd az utolsó út,
Te majd kézen fogsz és hazaveszetsz.”

Kenéz Ferenc
(volt Kert u. 9. sz. alatti lakos)

Férje

További információ:
 Kocziha Zoltán +36 70 428 8777

Békéscsabai  munkahelyre keresünk férfi munkatár-
sakat, betanított munkakörbe, 3 mûszakos munka-
rendben, amit kínálunk, heti fizetés, órabér
800Ft–1.040Ft, vasárnapi munkavégzés esetén 100%
pótlék, munkába járás biztosítása.

Békéscsabai  munkahelyre keresünk nõi munkatár-
sakat, betanított munkakörbe, 2 mûszakos munka-
rendben, amit kínálunk, heti fizetés, órabér
680Ft–820Ft, szombati munkavégzés esetén 100%
pótlék, munkába járás biztosítása.

Megemlékezés
„A csillagok örökké élnek, nem fogynak el, úgy, mint az évek!”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Édesapánk

halálának 20. évfordulója alkalmából:
lányai, veje, unokái,

unokavejei, dédunokái

Kiss LajosKiss LajosKiss LajosKiss LajosKiss Lajos
(volt Zsarói u. 42. sz alatti lakos)

Hétfõ: .......13-16 óráig
Kedd:........730-12 óráig
Szerda:.......730-16 óráig
Csütörtök:..730-12 óráig
Péntek:...... 730-12 óráig

Sarkad
   Polgármesteri

  Hivatal
Ügyfélfogadási
rendje

A Sarkad TV mûsora

Ismétlés 2018-08-24 péntek 10.00 órától

A
 m

ûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2018-08-23     csütörtök
19:01  Kedvenc verseim – versbarátok percei
19:05  Híradó - Friss közéleti hírek
19:20  Kedvenc könyvem - könyvbarátok percei
19:25  A Magyar Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepe
20:25  Kedvenc könyvem – könyvbarátok percei
21:00  Gázfröccs – autós magazin
21:25  Kedvenc verseim – versbarátok percei
21:30  Híradó – Friss közéleti hírek
21:45  Képújság

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 10.00-18.00 óráig adhatják fel.

A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.

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

A Kölcsey Ferenc
GimnáziumSarkadi
Tagintézménye esti
tagozaton felvételt
hirdet a 2018/2019-
as tanévre.

Szerezzen érettségi bizonyítványt
akár két év alatt!

Ha év közben érdemjegyeket szerzel még vizsgáznod sem kell!
Diákigazolvány, családi pótlék igényelhetõ!

Érdeklõdni:  Sarkadi Tagintézmény Megyesi Tibor, 06-30/280-3056

Beiratkozási idõpontok:
2018. augusztus

21.,22.,23.
munkanapokon
(10:00-16:00)

Sás Ildikó
intézményvezetõ  66/270-981

A Gyulai u. 8. szám alatti
Idõsek Otthona és Gondozó-
háza akadálymentesített, par-
kosított, kellemes környezet-
ben, családias légkörben,
emelt színtû 2 ágyas, fürdõ-
szobás szobákkal várja az
idõsek jelentkezését. Az ott-
hon komplex, személyre szó-
ló teljes körû ellátás, aktív pi-
henés keretében biztosítja
lakói számára a kiegyensú-
lyozott életet.

Az otthon az idõskori szel-

Kellemes környezet és
 családias légkör

lemi leépülésben –
demenciában - szenvedõk,
valamint az ideiglenesen el-
helyezésre szorulók számá-
ra is tud elhelyezést biztosí-
tani.

Az otthon elõzetes idõpont
egyeztetés alapján szemé-
lyesen is megtekinthetõ!

További információ kérhe-
tõ: Sás Ildikó intézményveze-
tõ (66/270-981)

Idõsek Otthona és Gondozóháza

Tisztelt Lakosok, tekintet-
tel arra, hogy a parlagfû-
mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke és köteles-
sége, eredményt csak össze-
fogással, illetve közös fele-
lõsségvállalással érhetünk
el.  Kérem, tegyenek eleget
az alábbi jogszabályi kötele-
zettségüknek és védekezze-
nek a parlagfû ellen.

A növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény ren-
delkezik a kártevõk elleni vé-
dekezésrõl is, amelyhez kap-
csolódik az 5/2001. (I. 16.)
FVM rendelet - 2.§ (1) bekez-
dése elõírja a földhasználó és
a termelõ köteles védekezni a
károsítók ellen. Amennyiben
a jogszabályban elõírt véde-
kezésnek nem tesz eleget, úgy
belterületen az illetékes jegy-
zõ, külterületen növény és ta-
lajvédelmi hatóság, határozat-
tal kötelezheti a védekezésre,
illetve bírságot szabhat ki,
amely 15.000 forinttól 500.000
forintig terjed. A bírság össze-
gét  növeli a kötelezõen elren-
delt védekezés költsége.

Mit kell tudni a parlagfûrõl
röviden - elõfordulása rend-
szerint mûveletlen, parlagon
hagyott területeken, utak
mentén, nem megfelelõen
gyomirtott mûvelt területeken,
legelõkön, réteken. Nem
marad meg sûrûn növõ nö-

vények között, erdõkben.  Az
igen agresszív allergén nö-
vény, nagyon sok embertár-
sunk életét megkeseríti.  Az
allergia nem velünk született,
hanem szerzett reakció, va-
gyis az immunrendszer vála-
sza olyan anyagra, ami leg-
alább, egyszer már koráb-
ban is bekerült a szervezet-
be. Sajnos így senki nem
mondhatja el magáról, hogy
én biztosan nem leszek al-
lergiás. Az allergia gyen-
gébb panaszokkal kezdõdik
(pl. orrfolyás), de szakszerû
kezelés hiányába a beteg ál-
lapota rosszabbodhat, akár
súlyos asztma vagy
anafilaxiás sokk is kialakul-
hat belõle. A parlagfûre jel-
lemzõje, hogy egyetlen egye-
de 8 milliárd pollent is képes
termelni, egy tövön 30-40
ezer mag is beérik, a mag-
vak 40 évig is csiraképesek,
a virágzása júliustól a fagyok
beálltáig eltart, csúcsvirág-
zás augusztusban van.

Kérem a lakosságot, ne
várjuk meg a parlagfû virág-
zásának idõszakát, tegyünk
azért, hogy környezetünkbõl,
kertünkbõl, külterületi föl-
dünkrõl kerüljön kiirtásra, ez
a sok embertársunk életét
megkeserítõ, veszélyes
gyomnövény. Az irtás történ-
het a növény kihúzgálásával,

Megjelent a parlagfû!

VÉDEKEZZÜNK A
PARLAGFÛ ELLEN!

vegyszeres gyomirtással,
többszöri kaszálással, felhí-
vom a lakosok figyelmét,
hogy parlagon hagyott, fertõ-
zött terület beszántásával,
elõsegítjük a gyomnövény
talajba jutását, szaporodá-
sát, ezzel csak növeljük, a
parlagfûvel szennyezet terü-
letek nagyságát! Ugyanak-

kor szükséges figyelemmel
lenni arra is, hogy nem ele-
gendõ az, hogy június 30.
napjáig valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt
tiszta, parlagfû-mentes álla-
potban a vegetációs idõszak
végéig meg kell õrizni.

 K. E. S. - 2005 Egyesület
Nagy Zoltán


