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2023. március 21-én, kedden délután a Sarkadi Általános
Iskola Kossuth utcai székhelyintézményében került sor a
XXXIV. Zrínyi Ilona Matematikaverseny Békés vármegyei ün-
nepélyes eredményhirdetésére.

A vármegyei forduló hét város nyolc iskolájában zajlott 565
résztvevõvel, másodiktól a tizenkettedik évfolyamig. Közü-
lük a legeredményesebb 97 diák kapott meghívást a keddi,
sarkadi eredményhirdetésre. Legtöbbjük az egyéni verseny-
ben ért el kimagasló eredményt, de voltak közöttük olyan
diákok is, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek
évfolyamukon a legjobb 10 tanuló közé, de két iskolatársuk-
kal együtt csapatban nyújtott kiemelkedõ eredményükkel
bekerültek a díjazottak közé. A tanulók jó teljesítményéhez a
felkészítõ szaktanárok, tanítók szakmai munkájára is szük-
ség volt. A díjátadón 16 olyan pedagógus is elismerésben
részült, akiknek a tanítványai a versenyen a legeredménye-
sebbek voltak.

A kolbásztöltésre 25 csa-
pat nevezett, szárazkolbász
kategóriában 16 kolbászt ér-
tékelt a zsûri (6 vékony, 10
vastag), míg a párlatok ver-
senyén 34 pálinka mérette-
tett meg. A gyönyörû tavaszi
idõben pedig több, mint 200
látogatót vonzott a rendez-
vény. Délelõtt 10.00 órakor
kezdõdött a program dr.
Mokán István polgármester
köszöntõjével, aki beszédé-
ben kiemelte, hogy az ered-
ményektõl függetlenül min-
denki nyertes, aki benevezett
a versenyre, hisz nagy csa-
ládként, egy csodás napot
tölthettünk együtt. A megnyi-
tót követõen a kolbászgyú-
rásra és töltésre került sor,
ahol az általános iskola kis-
diákjai mellett az aktív dolgo-
zók, illetve a nyugdíjas kor-
osztály is megmutatta, ho-
gyan töltik Sarkadon a kol-
bászt. A kolbászgyúrás és
töltés után a rendezvény az
udvaron folytatódott közös

Harmadik alkalommal is hatalmas
érdeklõdés és siker övezte a sarkadi
kolbászversenyt és pálinkamustrát

Az elmúlt hétvégén
immár harmadik alka-
lommal rendezett Ha-
gyományõrzõ Kolbász-
versenyt és Pálinka-
mustrát a Bartók Béla
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. A mûvelõdé-
si központ Vár utcai fõ-
épületének felújítása
okán a rendezvénynek
a Közétkeztetési Intéz-
mény ebédlõje és udva-
ra adott otthont. Sõt, az
eseményt az idõjárás is
a kegyeibe fogadta,
ugyanis gyönyörû tava-
szi nap volt az elmúlt
szombaton.

(folytatás a 2. oldalon)

A díjazottak

sütögetéssel, majd zsûrizés-
sel és eredményhirdetéssel
zárult.

A zsûri tagjai kolbász ka-
tegóriában Katona András
hentes, Kölüs Péter kolbász-
készítõ és Bálint Imre séf vol-
tak. A pálinkákat Tóth János
pálinkalovag, a fia és mun-
katársa, Tóth Bálint, illetve
Mitykó Pál önkormányzati
képviselõ zsûrizte.

Vékony kolbász kategóriá-
ban az elsõ helyezésért járó
kupát Tóth Lajos hódította el,
második helyezést ért el
Váczi Erzsébet, míg a harma-
dik Id. Kemecsi István lett.
Vastag kolbász kategóriában
elsõ helyezést ért el Tóth La-
jos, második lett Virág János,
míg a harmadik helyen
Szendrei Szilárd végzett.

Kolbászkészítõ kategóriá-
ban elsõ helyezést ért el a
Sarkadi Ipartestület, második
helyezést ért el a Sarkadi
Éden Horgászegyesület, míg

A Zrínyi Ilona Matematika-
verseny kiemelkedõ
résztvevõit díjazták
Sarkadon
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(folytatás az 1. oldalról)

harmadik a Bonifác Csapat lett.
Különdíjban részesült a

Sarkadi Vállalkozók Egyesü-
lete 66. (1. sz. csapat), illetve
a Sarkadi Kálmán önkor-
mányzati képviselõ által fel-
ajánlott különdíjat a Sarkadi
Általános Iskola 3/a osztá-

Harmadik alkalommal is...

(folytatás az 1. oldalról)
Az idei megmérettetésen a

Sarkadi Általános Iskola Gyu-
lai úti Tagintézményének 8
tanulója jutott tovább a vár-
megyei fordulóba, ahol
ugyan szépen teljesítettek,
de nem kerültek be a díjazot-
tak közé.

Sarkad Város Önkormány-

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny kiemelkedõ...
zata minden évben jutalmaz
két sarkadi diákot és felké-
szítõ tanáraikat, akik a verse-
nyen sarkadiként a legered-
ményesebben szerepelnek.
2023-ban Sarkad város leg-
eredményesebb diákjai:
Nagy Nimród, a Békéscsabai
Szakképzési Centrum Szé-
chenyi István Két Tanítási

Nyelvû Közgazdasági Tech-
nikum és Kollégium 9. évfo-
lyamos tanulója, és a Gyulai
Dürer Albert Általános Isko-
la 2. évfolyamos kisdiákja,
Koncz Albert lettek.

Nimród a 9. évfolyamos
technikumi tanulók között az
elõkelõ 2. helyezést érte el,
míg Albert a 2. évfolyamosok
között 10. lett. Nimród felké-
szítõ tanára Matyuska Fe-
renc, Albert felkészítõ tanára

Szigeti Kitti volt. A díjazottak
és felkészítõik dr. Mokán Ist-
ván polgármester úrtól ve-
hették át kimagasló eredmé-
nyük jutalmát.

Az idei rendezvényt a ver-
senyt szervezõ Mategye Ala-
pítvány mellett Sarkad Város
Önkormányzata és a Gyulai
Tankerületi Központ is támo-
gatta.

Kenderné Fábián Ildikó
vármegyei szervezõ

Balról: Szigeti Kitti, Koncz Albert, Nagy Nimród és középen
dr. Mokán István

lyának csapata, a KÖNYV-
MOLYOK nyerték.

Pálinka kategóriában az
elsõ helyen Szeidler István
végzett, második helyezést
ért el Tóth Béla, míg a har-
madik Major Péter lett, kü-
löndíjban pedig Tóth Béla
részesült.                          –mk

A „pálinkás” zsüri

A szárazkolbász kategória
„versenyzõi”

Elsõ helyezést ért el a Sarkadi Ipartestület csapata
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Az MKBME sarkadi
helyi szervezetének
programajánlója

Május 20-án taggyûlés,
(Andi Étterem, Jókai u 39.),
június 17-én fürdõzõs kirán-
dulás Gyomaendrõdre.

Június 24-én kirándulás a
Hortobágyra, a Hídfesztivál-
ra. Július: Füzesgyarmat für-
dõ, ebéddel egybekötve (idõ-
pont még nincs, kb. a hónap
közepe). Cserkeszõlõ, egy
napos fürdõzés (idõpont ké-
sõbb).

Augusztus 2-tõl 6-ig elsõ
csoport, kirándulás Románi-
ába, Nyikómalomfára és kör-
nyékére 5 napra. Augusztus
10-tõl 14-ig második csoport
az elsõ csoport programjával
egyezõ helyszíneken. Békés-
csabai fürdõ, utazás közö-
sen, járatos autóbusszal! (idõ-
pont késõbb!)

Szeptember, egy napos
kirándulás szárazföldön (az
idõpontot, helyszínt a taggyû-
lésen megbeszéljük).

Október 14-én évzáró ren-
dezvény (Andi Étterem, Jókai
u. 39.).

Ez tervezet, amit még bõ-
víthetünk, a spontán vélemé-
nyeteket, a javaslatotokat el-
fogadjuk, megbeszéljük! 

Tisztelettel kérjük tagjain-
kat, hogy az elmaradt és az
idei évi tagdíjak rendezése
miatt keressetek bennünket.
Kérjük továbbá azon jelent-
kezõket is, akik a romániai
útra feliratkoztak, hogy már-
ciustól a költségek részletfi-
zetését elkezdhetik, mivel
nagy az érdeklõdés, csak így
tudjuk biztosra venni a rész-
vételt. Várunk benneteket
szeretettel fogadóóráinkon
minden hétfõn 14.00 – 16.00
óra között a Vasút u. 11. alatt. 

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

A Sarkad és Vidéke
Áfész Nyugdíjas
Egyesület 2023. évi
programtervezete

Április 22.
Nõnap-Anyáknapja (Közétk.
Int. ebédlõje – szombat)

Május 23.
Fõzés (helye?) kedd

Május vége
Hajdúszoboszló (3 nap)

Június 6.
Szalonnasütés (kedd)

Június 16.
Fürdõ (Gyoma? közösen a
Mozgáskor. Egy.-tel -péntek)

Július 1.
Sportnap (társ egyesületek-
kel-szombat)

Július 8-15-ig
Kirándulás-Montenegro
Július 20.

Szalonnasütés (csütörtök)
Augusztus 17.
Fürdõ (Cserkeszõlõ? közö-

sen Mozgáskorl. Egy-tel) csü-
törtök

Augusztus 22.
Szalonnasütés (kedd)
Aug.vége-szept.eleje
Balatoni kirándulás (3 nap)
Szeptember 23.

„Szüret és bor” a magyar iro-
dalomban-Férfinap (Fõzéssel
egybekötve - társ egy.el-szom-
bat)

November 4.
Õszutó fesztivál (társ egye-

sületekkel – szombat)
December 16.
Karácsonyi ünnepség (csak

tagok – szombat)
Az idõpontok egyes esetek-

ben változhatnak/
Perei Károlyné elnök

Nem csak Cukorbe-
tegeknek!

Értesítem egyesületünk
tagjait, hogy  a törvény által
elõírt, az 1% felhasználásá-
ra vonatkozó beszámolói  kö-
telezettségünknek eleget tet-
tünk.

Az adó 1% összegét nagy
tisztelettel megköszönöm
mindazoknak, akik  felaján-
lották azt egyesületünk cél-
jainak eléréséhez, megvaló-
sításához .

Kérem amennyiben tehe-
tik , ebben az évben is  a CU-
KORBETEGEK SARKADI
EGYESÜLETE, SARKAD,
ANTI ÚT 21. ADÓ-
SZÁM:18381463-1-04 ré-
szére ajánlják fel azt.

Köszönettel :
Major József

az egyesület elnöke

Hallotta?
Rövid híreink

Adószám:18386695-1-04

Sarkad és Térsége
Mentõalapítvány

Tisztelettel kérjük, hogy
adójuk 1%-ával támogas-
sák a  Sarkad és Térsége
Mentõalapítványt!

Tervezett elsõ
osztályaink
programjairól

Iskolánkban a Kossuth utcai
székhelyen iskolaotthonos,
míg a Gyulai úti telephelyen
napköziotthonos nevelést biz-
tosítunk.

Kiemelt feladatnak tekintjük
a képességfejlesztést és tehet-
séggondozást, melynek köz-
ponti eleme a játékos alkotás,
a digitális eszközhasználat, a
hagyományok ápolása.

LEGO robotok segítségé-
vel a programozás alapjaival
is megismerkednek a gyere-
kek, számítógéppark,
tabletek, interaktív táblák és
eszközök állnak rendelkezé-
sünkre a legkorszerûbb ok-
tatási metódusok alkalmazá-
sához.

Célunk, hogy olyan kör-
nyezettudatos szemléletet
alakítsunk ki gyermekeink-
ben, ami a késõbbiekben tá-
mogatja õket a környezettu-
datos életmód kialakításá-

A Sarkadi Általános Iskola beiskolázási tájékoztatója
Beiratkozás a 2023/2024 tanévre: 2023. április 20-21. Sarkad, Kossuth utca 17.

ban, a fenntartható környezet
megvalósításában, illetve a
természet tiszteletében. Olyan
viselkedéskultúrát és elkötele-
zõdést szeretnénk elérni a
gyermekeknél, amely pozití-
van hathat a jövõjükre.

Lehetõséget biztosítunk an-
gol és német nyelvi elõkészítõ
foglalkozásra a délutáni idõ-
sávban, szakköri formában.

Kiemelt szerepet szánunk
a testmozgásnak, melyhez
mindkét helyszínen torna-
csarnok és megfelelõ felsze-
relés áll rendelkezésünkre.

A mai gyors és állandóan
változó világunkban, nagy
szerepe van az alkotó gon-
dolkodásnak, a kreativitás-
nak.

Egyik legfontosabb kér-
désnek tartjuk a jövõ szem-
pontjából, hogy hogyan lehet
a hagyományos kultúra érté-
kes elemeit ötvözni a moder-
nizációval. Oktató – nevelõ
tevékenységünk egyik alap-
vetõ feladatául kell, hogy vál-
jon:

kulturális hagyományaink

ápolása,
más kultúrák megismerése

és tiszteletben tartása,
az alkotó gondolkodás fej-

lesztése.
„Oly módon kell értékeket

nyújtanunk a világgal és ön-
magával ismerkedõ gyer-
meknek, hogy szemléleté-
ben az iskolában megalapo-
zódjon, és késõbb kialakul-
jon az önálló értékrendszer.
Mindig figyelembe kell ven-
nünk, hogy az iskolás gyer-
mekek fejlõdõ személyisé-
gek, egyszeri és megismétel-
hetetlen csodái a természet-
nek, egyéni adottságokkal,
képességekkel, szükségle-
tekkel, jellemvonásokkal és
viselkedési módokkal.

Sokat játszva fejlõdnek a
legjobban, s ehhez szeretet-
re, biztonságra, szabadság-
ra van szükségük. Jellemzõ
sajátosságuk, hogy érzelem-
motiváltak, ösztönösek,
õszinték, elõítélet nélküliek,
képzeletük szárnyaló.

Az iskolai nevelésbe a
magyar népi kultúra sok ágát
integrálhatjuk. A gyermekkor
kezdeti szakaszától hasznát
vesszük annak a sokrétû tu-
dásnak, ami századokon át
csiszolódott, öröklõdött.

A manuális tevékenységek
során az anyagok és az esz-
közök olyan tulajdonságaival
ismerkednek meg, amelyek
közvetlen tapasztaláson ala-
pulnak. A hagyományok ér-
tékeit megõrizve a manuális
tevékenységek különbözõ
formáival a gyermekek ké-
pességei sokoldalúan fej-
leszthetõk. A környezetünk-
bõl felhasznált alapanyagok
tulajdonságainak megisme-
rése, felhasználási lehetõsé-
geik közös továbbgondolása

a mai kor viszonyaihoz iga-
zítva.

Fontos annak felismerteté-
se, hogy egyszerû alap-
anyagok felhasználásával,
az alapismeretek elsajátítá-
sával érték, egyedi kézi mun-
ka hozható létre. Ez egyfajta
önbizalmat is ad az ifjú ké-
szítõknek, nem szorulnak rá
minden téren a kész, tömeg-
termelt használati- és dísz-
tárgyakra. Fontos, hogy a
gyerekek a mai világban is
rácsodálkozzanak az alko-
tás örömére, a saját maguk
által létrehozott tárgyaknak,
eszközöknek, játékoknak
tudjanak örülni.”
Kedves Szülõk!

Idén is szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt
iskolaelõkészítõ programja-
inkra!

2023. március 23-án 16
órától a Kossuth utcai szék-
helyen

Iskolafoglaló” programra
hívjuk a leendõ elsõ osztá-
lyos  gyermekeket és szülei-
ket.

2023. március 29-én  16
órától a Gyulai úti
feladatellátási helyen

Tanítóink a program során
betekintést adnak a tanításai
órák rejtelmeibe. Lehetõség
van a kötetlen beszélgetés-
re, játékos tanulásra, versen-
gésre, ismerkedésre.

2023. április 3. –án tanító-
ink ellátogatnak az óvodák-
ba  bemutató foglalkozások
megtartására:

9:00 Szalontai utcai óvoda;
10:00 Vasút utcai  és Epres-
kert utcai óvoda;  11:00 Kos-
suth utcai óvoda.

Pappné Szabó Erzsébet
intézményvezetõ

Tervezett osztályaink 2023/24. tanévben

1.a  „Életrevalók”
Kézmûves képességfejlesztõ osztály, ahol a kézimun-

ka és a barkácsolás, valamint a házimunkák alapjai ke-
rülnek fókuszba

1.b  „Síppal, dobbal, nádihegedûvel...”
Hagyományõrzõ-képességfejlesztõ osztály ének-zene

és játék fókusszal

Kossuth utcai székhely

Gyulai úti telephely
1.c „Perdülj, fordulj!”
Hagyományõrzés mûvészetekkel és mozgással
Képesség- és tehetségkibontakoztató osztály
1.d „Szemfülesek”
Környezettudatos szemléletformáló osztály
Mottónk: Egészséges élet egészséges Földön”

Az MKBME Sarkadi
Szervezetének
közleménye

2023. április 29-én az
MKBME Sarkadi Helyi Szerve-
zeten egy napos kirándulást
szervez idegenvezetõvel
Aradra. Az összes költség (úti-
költség, idegenvezetõ) 4700
Ft/fõ. Nagy szeretettel várjuk
jelentkezéseteket fogadóórá-
inkon, hétfõként 14.00-16.00
óra között a Vasút u. 11. alatt.
Hozzátok ismerõseiteket is,

szívesen fogadunk minden
jelentkezõt, akik szeretnének
velünk tartani!

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

A Sarkadi Rendõrkapi-
tányság közérdekû
közleménye.

Az „ittas jármûvezetõk
visszaszorítását célzó kam-
pány” keretén belül  az úgy-
nevezett „ részeg szemüveg”
propaganda akciónkat az
alábbi helyeken is idõben
hajtjuk végre:

A részeg szemüveg bemu-
tatásának helyszínei és idõ-
pontjai:

2023. április 03-án, 9.00-
11.00 óra között PENNY áru-
ház parkoló, Sarkad

2023. április 05-én, 9.00-

RÉSZEGSÉG SZIMULÁLÁSA
SZEMÜVEGGEL

11.00 óra között TESCO áru-
ház parkoló, Sarkad

Ezek a szemüvegek a bó-
dult, illuminált állapotot szi-
mulálják szabályozott körül-
mények között.

Érzékelteti és bemutatja a
megváltozó, növekvõ reak-
ció idõt, a zavartságot, virtu-
ális torzulásokat, a mélység
és távolság megbecsülésé-
nek változását, a periférikus
látás csökkentését, limitált
ítélõképességet és döntési
képességet, korlátozott moz-
gáskoordinációt.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel várunk. Tegye próbára
magát!

FOCIZZ VELÜNK!

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

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2023. március hó-
napban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között az
alábbiak szerint történik:

Háziorvos, rendelés helye: Telefon:

27 hétfõ III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
28 kedd Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
29 szerda Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
30 csüt. Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
31 péntek Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820

2023. március

SAVARIA Országos történelmi
verseny

Ebben az évben is meg-
rendezésre került a Savaria
Országos Történelmi ver-
seny, ami az egyik legrango-
sabb, nagy tájékozottságot,
felkészültséget igénylõ törté-
nelmi verseny általános és
középiskolai diákok számára.

A középiskolások közül a

9. és a 10. évfolyam tanulói
vehetnek részt ezen a tanul-
mányi megmérettetésen. A
verseny három fordulóból áll,
a legjobb iskolai eredményt
elérõ tanulók juthatnak be a
Békéscsabán megrendezés-
re kerülõ megyei döntõbe.

Az Ady Endre – Bay Zoltán
Gimnáziumban, a 2022/
20023-as tanév iskolai fordu-
lóján a legjobb eredményt
Enyedi László 10.A osztá-
lyos tanulója érte el, így be-
jutott a megyei döntõbe, ahol
tisztes helytállással nagyon
szép eredményt ért el. Gra-
tulálunk Lacinak és felkészí-
tõ tanárának, Szûcs Kingá-
nak!

A Sarkadi Kinizsi Labdarú-
gó Egyesület

2012, 2013, 2014 és 2015-
ös születésû utánpótláskorú
játékosokat toboroz.

Jelentkezni: 2023. április
6-án, csütörtökön 14 órakor
lehet a Kinizsi sportpályán.

A sarkadi gyógyszertárak
hétvégi nyitva tartása és ügyelete
A gyógyszertárak  szombaton és munkaszüneti na-

pokon:    8.00 - 14.00  tartanak nyitva. Vasár és ünnep-
napokon (ügyeletes héten - a Mimóza gyógyszertárral
váltva) 9.00 - 12.00 ügyeletet tartanak.

Ügyelet: 9.00 - 12.00
Március 25-26.   

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

Április 1-2. 
Sétány gyógyszertár

(Sarkad, Béke sétány 4.  Tel.: 66/572-030)

Legyél spor-
tos, egészséges,
csatlakozz egy
jó közösséghez!
Hajrá Sarkad!

Március 24. Péntek
Gábor, Karina

Március 25. Szombat
Irén, Írisz, Lúcia

Március 26. Vasárnap
Emánuel, Emánuela,

Larissza, Árpád

Március 27. Hétfõ
Hajnalka, Lídia, Auguszta

Március 28. Kedd
Gedeon, Johanna

Március 29. Szerda
Auguszta, Bertold

Március 30. Csütörtök
Zalán

Március 31. Péntek
Árpád, Benjámin, Benõ

Péntektõl-péntekig
Névnapok
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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

BARNA TOJÓTYÚK egyéves
jól tojó, 15 db-tól kiszállítás-
sal megrendelhetõ. T:06/30/
860-2627

Hagyatékokat, gyûjteménye-
ket, személyautókat, motor-
kerékpárokat, MZ-t, Simsont,
Jawat hiányosan is, utánfu-
tót, lakókocsit, traktorokat,
gépeket, csónakokat vásáro-
lok. T:06/20/572-5142

KÚTFÚRÁS!Garanciával
Gyebrovszki Károly 06/30/
416-5909

Víz-gáz-fûtésszerelés és la-
katosmunkák. T:06/20/588-
4535

Hagyaték bútor, vashulladék
és sok más felvásárlása. 06/
30/613-8893, 06/50/104-
4537

Kisebb kõmûves munkákat
vállalok. Festés, javítás. 06/
30/893-8105

MÛSZAKI VIZSGÁLÓÁLLOMÁS NYÍLT

A FUTIZO Kft. SZÉKHELYÉN!

Nyitvatartás (munkanapokon) hétfõtõl péntekig
8:00-16:00 óra között.

Telefon: +36 70 523 0204
E-mail: muszakivizsga@futizokft.hu

Cím: Futizó Kft. 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
(A 44-es úttal párhuzamos szervizúton, a Go-kart pálya szomszédságában.)

Székhelyünkön az alábbi szolgáltatásokkal állunk személy- és
haszongépjármûveket üzemeltetõ ügyfeleink rendelkezésére:

- jármûvek idõszakos mûszaki vizsgálata,
- eredetiségvizsgálat,
- emelõgép felülvizsgálat,

Ügyintézés Ügyfél parkoló

- tachográf illesztés,
- Eberspächer állófûtés beépítés
                          és javítás.

Nagy Gábor

Lépj
velem

Miben segíthetek?
Egy ingatlan adás-vétel,
vagy bérbeadás rengeteg
fejfájással járhat. Az én dol-
gom, hogy ezt a terhet leve-
gyem az Ön válláról és gör-
dülékennyé tegyem a folya-
matot.

Ingatlan
Specialista

T: 70/9476140
nagygabor@gringatlan.hu

kapcsolatba!
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Munkahelyi elsõsegély oktatást vállalok!
Miért fontos a munkahelyi elsõsegélynyújtó?
– mert jogszabály elõírja,
– 22 percenként következik be egy munkahelyi baleset,
– 25 percenként egy keringésmegállás,
– a súlyos, életveszélyes helyzetek többségében az elsõ 3
perc kulcsfontosságú lehet,
– a segélynyújtói ismereteket szükséges rendszeresen frissíteni.
Az 1993.évi XCIII. munkavédelemi törvény alapján  a Mvt.46. §  és
a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl 1. §. A fenti
jogszabály írja elõ.Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség ezeket rendszeresen ellenõrzi.

T.: 20/424-0968

Rózsavölgyi Zoltán
alapszintû újraélesztési instruktor

e-mail: rozsavolgyi.zoltan3@gmail.com

Keressen bizalommal!
Építési telek eladó 650e Ft.
06/70/322-0035
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A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. közleménye
Tisztelt
Ingatlanhasználók!

Személyes ügyfél-
szolgálat Sarkadon!

A DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.
2023-ban is biztosítja a sze-
mélyes ügyfélszolgálatot
Sarkadon. Ügyfélszolgálati
munkatársunk minden csü-
törtöki munkanapon, 08.00 –
12.00 óra között áll az ügyfe-
lek rendelkezésére a
Sarkadi Polgármesteri Hiva-
tal épületében. Munkatársa-

ink minden hulladékgazdál-
kodással kapcsolatos kér-
désben a lakosság rendelke-
zésére állnak a fenti ügyfél-
fogadási idõben, továbbá
minden munkanap, reggel
08.00 és 16.00 óra között a
06-66-447-150 telefonszá-
mon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-
mail címen, a www.dareh.hu
honlapon, valamint szemé-
lyesen Békéscsabán, a Kini-
zsi u. 4-6. alatti ügyfélszolgá-
laton (hétfõ és szerda: 8:00-
15:00 óra, csütörtök: 7:00-
19:00 óra között).

Tájékoztató a sárga DAREH Bázis Nonprofit Zrt.

színû szelektív
hulladékgyûjtõ
edények
ürítésérõl!

2023. április 13-án (csü-
törtök), 2023. május 11-én
(csütörtök) és 2023. június 8-
án (csütörtök) lesz! A szolgál-
tató törekszik ezeken a na-
pokon valamennyi utcából
elszállítani a szelektíven
gyûjtött hulladékot. Azokban
az utcákban, ahol ez nem si-
kerül, a szállítást a követke-
zõ nap pótolja!

Tájékoztató zöld-
hulladék elszállítá-
sáról!

Fontos változás Sarka-

don! 2023-ban Sarkadon
változik a zöldhulladék-
gyûjtés napja! A zöldhulla-
dék begyûjtésére márci-
ustól a korábban megszo-
kott keddi napok helyett
minden hónap harmadik
csütörtöki napján fog tör-
ténni!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!)
zöldhulladékot társaságunk
2023. április 20-án (csütör-
tök), 2023. május 18-án
(csütörtök) és 2023. június
15-én (csütörtök) szállítja
el! Csak a szabványos gyûj-
tõedényben, vagy áttetszõ
zsákban, vagy 1 méternél
rövidebb kötegben kihelye-
zett, alkalmanként maxi-
mum negyed köbméter
(maximum 250 liter) zöld-
hulladékot szállítunk el!


