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Bõvítették a szilárdhulladék szállítási közszolgáltatási díjkedvezményre
jogosultak körét
2013. 07. 01-jétõl településünkön a szilárdhulladék...

Tisztelt Sarkadi Lakosok!
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2012. december havi ülésén módosította legutóbb a települési szilárd és folyékony hulladék kezelésérõl szóló rendeletét, jelentõsen bõvítve a szilárd hulladék elszállításának díjából mentességet, vagy kedvezményt kérelmezhetõ lakossági kört.
A Képviselõ-testület Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottsága 2013. május 27-ei ülésén arról döntött - figyelemmel a polgármester javaslatára, melyet az önkormányzat
2013. évi költségvetése készítésekor tett -, hogy a soron következõ ülésén felülvizsgálja a jelenleg érvényben lévõ helyi szabályozást, tekintettel arra, hogy mind a 100 %-os, mind
az 50 %-os keretben jelentõsen számban vannak még üres
férõhelyek
A felülvizsgálat eredményeként, a Bizottság javaslatát figyelembe véve a Képviselõ-testület módosította a 14/2004.
(VI. 24.) Önk. sz. rendelet 9/A. §-át. A módosítás eredményeként 2013. 07. 01-jétõl településünkön a szilárdhulladék
szállítási közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultság az alábbiak szerint alakul:
I. A közszolgáltatás díjából 100 %-os kedvezmény illetheti meg azokat a kérelmezõket, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élõ személyekre is – az alábbi
feltételek egyike teljesül:
a) 70 év feletti egyedülélõ és nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 320 %-át /jelenleg: 91.200 Ft-ot/,
b) olyan kétszemélyes háztartásban élõ házaspárok, élettársak, ahol a házaspárok, élettársak valamelyike betöltötte
a 70. életévét és az egy fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 270 %-át /
jelenleg: 76.950 Ft-ot/,
c) 70 év alatti egyedülélõ és nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 240 %-át /jelenleg: 68.400 Ft-ot/.
II. A közszolgáltatás díjából 50 %-os kedvezmény illetheti meg azokat a kérelmezõket, akik esetében – figyelemmel a velük egy háztartásban élõ személyekre is – az alábbi
feltételek egyike teljesül:
a) 70 év feletti egyedülélõ és nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 340 %-át /jelenleg: 96.900 Ft-ot/,
b) olyan kétszemélyes háztartásban élõ házaspárok, élettársak, ahol a házaspárok, élettársak valamelyike betöltötte
a 70. életévét és az egy fõre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 320 %-át /
jelenleg: 91.200 Ft-ot/,
c) 70 év alatti egyedülélõ és nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át /jelenleg: 85.500 Ft-ot/,
d) az a), b), c) pont alá nem tartozó, kettõ-, vagy többszemélyes háztartásban él és az egy fõre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
120 %-át /jelenleg: 34.200 Ft-ot./.
A közszolgáltatási díjkedvezmény megállapítási iránti
kérelmet Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztályárnak
Népjóléti Csoportjához kell benyújtani minden naptári év
január 1. és január 31. között, illetve július 1. és július 31.
között az erre rendszeresített formanyomtatványon. (A
formanyomtatvány átvehetõ és a kérelem benyújtható a Polgármesteri Hivatal 3-as számú irodájában.)
A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ és a vele közös
háztartásban élõk jövedelmérõl (rendszeresen mérhetõ jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelõzõ hónap
nettó jövedelmérõl, nem rendszeresen mérhetõ jövedelmek
esetében a kérelem benyújtását megelõzõ egy év nettó átlagjövedelmérõl) szóló igazolást.
Nem állapítható meg szolgáltatási díjkedvezmény annak a kérelmezõnek, akinek, illetve a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának lakásfenntartási támogatás van
megállapítva. A már megállapított díjkedvezményt meg kell
szüntetni, ha a kérelmezõnek, illetve a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának lakásfenntartási támogatás
kerül megállapításra. A szolgáltatási díjkedvezmény annak
a hónapnak az utolsó napján szûnik meg, amelyik hónaptól
lakásfenntartási támogatás kerül megállapításra.

Sarkadi Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztály
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Sarkadon kétszázhuszonöt éve nyílt a posta
Jubiláló postánk
Sarkad városa június 22én, szombaton a Bartók Béla
Mûvelõdési Központban ünnepelte a helyi posta megnyitásának 225. évfordulóját.
A Mûvelõdési Központ nagytermét megtöltõ közönséget Matyika Anna, Sarkad 1
posta vezetõje, a rendezvény
háziasszonya köszöntötte.
Köszöntõ
beszédet
mondott Bende Róbert polgármester és Kocsis István,
a Magyar Posta Vezérigazgatóságának hálózati igazgatója.
Az ünnepi megemlékezést
helyi mûvészeti csoportok
kulturális mûsora színesítette. Közremûködött az AdyBay Középiskola színjátszó
csoportja, Ady-Bay Középiskola gitárszakköre, Bondár
Sándor és Gyetvai Zoltán
népdalokat, nótákat énekelt,
táncoltak a Funky Mamák,
Karkus Tamás kivetített árnyképeket
készített
és
harmonikázott, Kossuth utcai
óvodások verset mondtak.
Veres Albert sarkadi bélyeggyûjtõ gyûjteménye legszebb darabjait mutatta meg
az érdeklõdõknek.
Dr. Lovászi József, a Délalföldi Postatörténeti Alapítvány titkára mutatta be azt a
posta- és bélyegtörténeti kiállítást, amellyel az alapítvány járult hozzá a posta jubileumi ünnepségéhez. A kiállítás áttekintést nyújtott a
magyar postaszolgáltatás és
bélyegkiadás történetérõl,
valamint válogatást adott
Kass János grafikusmûvész
bélyegterveibõl és bélyegeibõl. A postatörténeti kiállítást
a sarkadi postások által gyûjtött helyi emlékek, dokumentumok, tárgyak, és sarkadi
bélyeggyûjtõk gyûjteményének látványos darabjai egészítették ki.
A rendezvényhez Bende
Róbert festõmûvész, Sarkad

1968-ban készült el Sarkad 1. sz. postahivatal új épülete, amit már kimondottan postának terveztek, és
a kor követelményeinek akkor mindenben megfelelt (telefonközpont, távírda). Napjainkban is itt mûködik az 1. sz. posta.

Kocsis István, a Magyar Posta
Vezérigazgatóságának hálózati
igazgatója

város polgármestere és
Debreczeni Imre festõmûvész saját festményeinek kiállításával járult hozzá. Alkotásaikat a postatörténeti kiállítással párhuzamosan tekinthették meg a Mûvelõdési
Központban.
Az Ady Endre-Bay Zoltán
Középiskola igazgatója
meghívta a postajubileumi
ünnepség résztvevõit, hogy
tekintsék meg a középiskolában berendezett állandó kiállítást is, ami általános postatörténeti emlékek mellett a
sarkadi postaforgalmi szakképzés és az iskola múltját és
jelenét mutatja be. Sokan éltek a lehetõséggel, és megnéz-

ték a középiskolai kiállítást is.
(folytatás a 2. oldalon)

Matyika Anna, Sarkad 1 posta
vezetõje, a rendezvény háziasszonya

Az Ady-Bay Középiskola színjátszó csoportja

Beszédet mondott Bende Róbert polgármester, majd zongora kíséretet nyújtott Bondár Sándor énekes dalaihoz

Táncoltak a Fanky Mamák...
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Sarkadon kétszázhuszonöt éve nyílt a posta
Jubiláló postánk

Sarkadi Posta
története

A sarkadi posta épülete az 1800-as évek közepén a mai Szent István téren a katolikus templom felõl
nézve. A kép jobb szélén az izraelita templom látható, melynek a helyén ma az ABC áruház áll. A zsinagógát 1862-ben avatta fel a sarkadi zsidó közösség

Köszönet a 225
éves postai jubileumi ünnepséget
támogatóknak

Jelentõs elõrelépés volt,
amikor megindult a táviratszolgáltatás 1898-ban, illetve telefonközpont létesült 1902-ben.
A sarkadi posta az idõk folyamán több helyen mûködött. Az elsõ postaállomás
helyét nem ismerjük. A múlt
század elsõ felében a régi
Pelikán épületében üzemelt
a posta, onnan költözött a
mostani helyére.
1976-ban postaforgalmi
szakközépiskolai képzés indult Sarkadon, az Ady Endre
Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában. Ez
nagy változást jelentett a
Sarkad 1. sz. posta életében,
mivel oktatóposta lett. Az iskola jelenleg is kiváló szakembereket képez a Magyar
Posta számára. Jelentõs
szerepet vállalt a postaforgalmi szakközépiskolai képzés beindításában Vass
András, aki 1965-1977 között a posta vezetõje volt,
majd 1977-tõl a szakközépiskola oktatójaként, illetve
igazgatóhelyetteseként segítette a postaforgalmi szakképzést.
Hivatal-, illetve postavezetõk az utóbbi 100 évben:
1914-tõl Horváth Kálmánné
1931-tõl Pejtsik Jenõné
1936-tól Pejtsik Jenõ

A sarkadi posta munkatársai 1960 május elsején...

1948-tól dr. Török Károly
? - 1965 Korfanta Magdolna
1965-1977 Vass András
1977-1979 Kovács László
1979-1993 Hatvani Béla
1993-1994 Tóth Imre
1994-1998 Kovács Lászlóné
1998-tól Matyika Anna
Cukorgyári postavezetõk
(Sarkad 2. posta vezetõi)
Hunyadi Lajosné, Béres
Józsefné, Jánki Dánielné.
(A lista valószínûleg még
nem teljes. Kérjük, aki tud,
segítsen kiegészíteni! A hiányzó neveket, évszámokat,
pontosításokat a következõ
email-címre várjuk:
dapta1@freemail.hu)

Tájékoztató lakossági
étkeztetésrõl
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye és a Református Szociális Gondozási Központ
2013. július 1-jétõl szerzõdést kötött egymással a városban élõ lakosok étkeztetésére.
A Református Szociális
Gondozási
Központ
(RSZGK) Sarkad, Kürt u. 1.
sz. szolgáltatása:
❂ felméri az igényeket, tájékoztatást ad a lakosság részére,
❂ beszedi a térítési díjakat,
❂ diétás ebéd igényléséhez formanyomtatványt biztosít, melyet az orvos hitelesít.
További információ kérhetõ személyesen, illetve az

(folytatás az 1. oldalról)

Az 1780-as években – II.
József uralkodása alatt – a
postahálózat sokat fejlõdött.
Több, addig elhanyagolt
térségben nyitottak új postautakat és postaállomásokat.
II. József 1787-ben bejárta
az országot, hogy tapasztalatokat gyûjtsön közlekedési
és kereskedelmi reformterveihez. Többek közt látogatást tett Békés vármegyében
is, ahol addig egyetlen postaút sem volt, fõként a mostoha útviszonyok miatt. Az alacsony fekvésû, mocsaras tájon az utak õsszel-tavasszal
sártengerré váltak. A császár
úgy határozott, be kell kapcsolni ezt a vidéket is az országos postahálózatba.
1787. júliusában elrendelte
Budáról Szentesen át Arad
és Nagyvárad felé egy új postaút megnyitását. Az utakat a
vármegye
urai
rendbehozatták, és a császár rendeletének megfelelõen 1788. tavaszán sorra
nyíltak postaállomások az
útba esõ nagyobb településeken. 1788. február 26-án a
budai helytartótanács a következõ hirdetményben tette
közzé a postaút megnyitásának hírét:
„Õfelsége a közösség kényelmére és a nyilvános levelezés elõmozdítására Budáról Cegléd, Nagykõrös,
Alpár, Csongrád, Szentes,
Orosháza,
Komlós,
Battonyán keresztül Aradra,
ugyancsak Orosházáról
Csaba, Gyula, Sarkad, Remete, Szalonta, Gyapjún át
Nagyváradra egy új postajárat felállítását elrendelni
méltóztatott… ezen postautakon az utazóközönség
szállítása és a lovas postajárat ez év március 1-én kezdetét veszi.”
Sarkad tehát 1788. március 1-jén kapcsolódott be a
postahálózatba. Ennek immár 225 éve.
A település elsõ postamestere Varasdi Ádám volt.
Az õt követõ postamestereket sajnos név szerint nem
ismerjük, de azt tudjuk, hogy
a postamesterség családon
vagy rokonságon belül öröklõdött. (Sarkad közigazgatásilag 1920-ig Bihar vármegyéhez tartozott, a megye
székhelye Nagyvárad volt,
de 1920-tól Románia területéhez került, a vármegyei levéltárral együtt. A levéltári
iratanyagot 1990 elõtt szinte
lehetetlen volt kutatni. Talán
ma már lenne rá lehetõség...)
A postaállomás közel 100
évig magánvállalkozásban
mûködött. Kezdetben hetenként négyszer indított postát,
1861-tõl viszont már naponta 6 postajárat közlekedett. 1876-ban a postaállomás kincstári tulajdonba került.
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Támogatóink:
Sarkad Város Önkormányzata, AERO-FERR Kft., Boldog
Pékség, Borsós Ferencné vállalkozó, Éden-tó Bt. (szeszfõzde), Gabona Kft., Germán
Józsefné vállalkozó, Gyöngyösi Ambrusné, Hélia Szövetkezet,
Hugyecz János EV., Kovács Pál
vállalkozó, M-FÉM Kft, Nagy Lajos, Pardi László, Pálma Sörözõ, Sarkadi Kálmán Forest Pub,
Signal Office Kft., Sajti Lajos, Simon Lajos, Szántó és Társa Bt.,
Tárnok Csaba, Tóth Anikó,
Variflux Kft., Virág Cukrászda,
Sarkad 1 Posta dolgozói
A mûsorkészítõ támogatóink:
Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola színjátszó csoportja,
Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola gitárszakköre, Bondár
Sándor, Gyetvai Zoltán, FUNKY
MAMÁK, Karkus Tamás, Kossuth utcai óvodások, Bartók Béla
Mûvelõdési Központ és Könyvtár dolgozói.
Köszönjük a színvonalas elõadásokat, nagyon jól éreztük
magunkat.
Sarkad 1 posta dolgozói nevében:

alábbi telefonszámon:
66/272-181, 06/20-4018950.
A Közétkeztetési Intézmény Sarkad, Kossuth u. 25.
sz. szolgáltatása:
❂ hétfõtõl péntekig A és B
menü választását teszi lehetõvé,
❂ korlátozott számban hétvégén is kiszállítja az ételt,
❂ orvosi javaslatra diétás
ebéd elkészítését is vállalja.
További információ kérhetõ személyesen, illetve az
alábbi telefonszámokon:
66/375-249, 66/271-099.
Kenézné Illyés Irén
intézményvezetõ
Juhász Imréné
intézményvezetõ

Tanulás, ahogyan eddig még
nem tapasztaltad!
Ingyenes esti rendszerû képzés
Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyula
Nem tanköteles korú alapfokú végzettséggel nem, vagy
csak alapfokú végzettséggel rendelkezõ 18 éven felüliek
részére. (Akinek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége
az is részt vehet a képzésben.)
A képzés ideje: 2013. 08. 01 - 2015. 03. 28. (20 hónap)
A képzés helye: Gyula, Ady utca 3.
A képzés alapfokú végzettséget (8 általános iskolai végzettséggel egyenértékû) és rész-szakképesítést ad.
Megszerezhetõ rész-szakképesítés:
✬ sütõipari és gyorspékségi munkás
✬ parkgondozó
✬ gyorspékségi eladó
✬ asztalosipari gépkezelõ
A képzés alatt nyújtott kedvezmények:
✬ diákigazolvány
✬ bérlettérítés
✬ ingyenes gyakorlati hely
✬ ingyenes szabadidõs programok
A képzések heti három alkalommal délután 13.00-19.00
óra közötti idõben kerülnek megtartásra.
Találkozzunk!
Idõpont: 2013. július 16. délután 14.00 óra
Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Központ nagyterem
Bõvebb információ: Labos Edit 06/20/461-9427

Sohasem
késõ!

Nyelvet szeretne
tanulni, majdnem
Matyika Anna, postavezetõ ingyen?
Akkor ideje
jelentkezni!!!
Július végén angol és késõbb német nyelvtanfolyamok indulnak folyamatosan.
A 90 órás képzések csak

1.800 Ft-ba kerülnek!
Bõvebb felvilágosítás
hétfõn és pénteken a
könyvtárban 12 órától 15
óráig.

Nyári tábor 2013.

Kézbesítõk

... és 2013-ban nem május elsején

A „Gyerekesély” néven ismertté vált projekt keretén
belül ismét megrendezésre
kerül az 5 napos nyári napközis tábor, 6-14 éves gyermekek számára.
Helyszín: KHSZK (5720
Sarkad, Árpád fejedelem tér
2.)
A tábor idõpontja: 2013.
07. 22-26.
Jelentkezési határidõ:
2013. 07. 15.
Várjuk, minden kikapcsolódásra és a szabadidõ tartalmas eltöltésére vágyó kis-és
nagyiskolás jelentkezését
(jelentkezést korlátos számban tudunk fogadni). Naponta 8-tól 16 óráig biztosítjuk a

különféle kézmûves foglalkozásokat, ügyességi versenyeket, egészséggel kapcsolatos elõadásokat a gyermekek részére.
A szervezést és lebonyolítást a Gyermekesély iroda a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat közremûködésével végzi. Érdeklõdni és
jelentkezni személyesen a
fenti címen Üveges Anna és
Pribék Józsefné családgondozóknál lehet, illetve a 66/
375-371 telefonszámon lehetséges.
A részvétel díjtalan! Szeretettel várunk mindenkit!

A tábor szervezõi

SARKAD
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Áramdíj hátralék megfizetésével
küzdõknek hátralékkezelõ program
EDF DÉMÁSZ Zrt. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EDF DÉMÁSZ
Zrt. és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelõ
programot indít áramdíj megfizetésével küzdõ, szociálisan hátrányos helyzetû háztartások megsegítésére.
A pályázat lehetõvé teszi a
kikapcsolt fogyasztók visszacsatolását a villamos-energiafogyasztásba, valamint
segíti a támogatott fogyasztókat abban, hogy elkerüljék
a hátralék újraképzõdését.
Pályázatot azok a magyar
állampolgárságú lakossági
fogyasztók nyújthatnak be,
akik az EDF DÉMÁSZ Zrt.
szolgáltatási
területén
(Bács–Kiskun,
Békés,
Csongrád megyék teljes területén, valamint Pest megye
bizonyos részén) laknak és
az
alábbi
feltételek
egyikének megfelelnek:

1. Kikapcsolt fogyasztók
(Egy éven belül kerültek kikapcsolásra, és hátralékkal
rendelkeznek),
2. Késedelmes, de még
nem kikapcsolt fogyasztók
(60 napnál nem régebbi tartozással),
3. Elõre fizetõ (kártyás)
mérõórás fogyasztók,
4. Rendszeresen fizetõ, de
igazoltan súlyos szociális
helyzetben lévõ fogyasztók.
Az 1. - 3. pályázói kategóriában pályázati önerõ befizetése szükséges. A pályázati önerõ befizetése történhet egyösszegben vagy
részletekben (legfeljebb 12
havi) is. A támogatási szerzõdés megkötését követõen
a pályázó az önerõ befizetésével megegyezõ támogatásra jogosult.
A pályázatokat 2013. július 01-tõl 2013. október 15ig lehet beadni. Pályázni a
Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat honlapján elérhetõ pályázati ûrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával
lehet:
(www.halozat.maltai.hu).
A beadott kérelmek értékelése a pályázó (és családtagjai) rászorultságának, védendõ fogyasztói státuszának,
jövedelmi körülményeinek figyelembe vételével történik.
A pályázatok elektronikus
kitöltéséhez a Családsegítõ
Központ és a Polgármesteri
Hivatal Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztályának Népjóléti Csoportja nyújt segítséget.
Az igényléshez szükséges
az aktuális villanyszámla
(amennyiben nem kikapcsolt
fogyasztó), fizetési felszólítás
(amennyiben már megérkezett), kikapcsolási értesítõ
(amennyiben már megérkezett) a családnak a kérelem
benyújtását megelõzõ havi
jövedelmérõl szóló igazolá-

A Kossuth utcai általános iskola diákjainak
és pedagógusainak sikerei
„Lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amivé válni tehetségünk adatott…” (R. L. Stevenson)
A Kossuth utcai általános
iskola diákjai és pedagógusai 2012-2013 tanévben
sem tétlenkedtek. Minden
hónapban örülhettünk újabb
és újabb sikereknek, melyet
tanítványaink értek el, ezzel
öregbítve intézményünk jó
hírnevét. A számtalan kiemelkedõ teljesítmény közül
válogatva most a legrangosabb eredményekrõl számolunk be.
Az elsõ félévben megrendezésre kerültek a humán
munkaközösség versenyei
magyar, angol, rajz, valamint
testnevelés tantárgyakból.
Helyi, területi és megyei szintû versenyeken mérték össze
tudásukat tanulóink.
Részt vettünk az Kistérségi
atlétikai versenyen. Labodár
Csilla 6.c osztályos tanuló a
dobogó legfelsõ fokára állhatott, mivel a legmesszebbre
dobta a kislabdát.
Ismét megrendezték a
sarkadi gimnáziumban a
Nyelvõrzõ Tanulmányi versenyt, ahol Török Nóra (8.c)
az elsõ helyet szerezte meg.
Szintén a helyi gimnáziumban tartották meg az angol-amerikai ország ismereti vetélkedõt, ahol csapatunk
minden kategóriában elhozta az elsõ helyet.
Az Ady-szavaló versenyen
Diószeginé Képíró Ildikó tanítványa, Molnár Mónika
(8.c.) lett kategóriájának leg-

jobbja.
Az Endrõd és V idéke Takarékszövetkezet rajzpályázatot indított, ahol Polynár
Anna (8.c) kiemelkedõ munkájával elsõ, Ponta Petra
Panna (6.b.) második, Katona Andrea (6.a) pedig harmadik lett.
A nagy sikerû „Játszótársam, mondd akarsz-e lenni”
helyi vetélkedõnkön is elhoztuk az elsõ díjat, valamint a
Sarkad Könyvtárában megrendezésre került mûveltségi vetélkedõn minden lehetséges elsõ helyet megszereztek tanulóink.
A második félév is bõvelkedett a versenyekben.
Januárban részt vettünk a
Kazinczy szép kiejtési versenyen, amelyen Molnár Mónika 8.c osztályos tanuló az 1.
helyen, Ponta Petra Panna
6.b osztályos tanuló 2. helyen, Török Nóra 8.c osztályos tanuló a 3. helyen végzett. Felkészítõ tanáraik
Borbélyné Szigeti Ildikó és
Diószeginé Képíró Ildikó.
Februárban és márciusban
a matematikáé volt a fõszerep. A Zrínyi Ilona Matematika versenyen Török Nóra 8.c
osztályos tanuló több száz
jelentkezõbõl a 28. helyen
végzett. A Gyulai úti iskola
által megszervezett Hagyományõrzõ versenyen pedig
Torma Péter 8.a osztályos tanuló 2., míg Tokai Sámuel 5.c

sport

sport

Barátságos halász-horgász
csapatverseny
Tisztelt Halászok és Horgászok! Kedves Sporttársak!
A Sarkad és Térsége Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület pályázati és civil szervezeti támogatással
rendezi meg az Éden I. tavon barátságos halász-horgász
csapatversenyét. Egy csapatot egy állami jeggyel rendelkezõ halász és egy állami jeggyel rendelkezõ horgász alkot,
akik csapatnevüket szabadon választhatják.
A verseny július 26-án kerül lebonyolításra, 18:00 óra a
gyülekezés és a helyhúzás idõpontja, valamint a verseny
19:00 órától reggel 7:00-ig tart, majd eredményhirdetés
és az elsõ három helyezett részére díjazás.
Nevezési feltétel a fejenként 2.000 Ft nevezési díj megfizetése, tehát csapatonként 4.000 Ft, amiért a nevezés mellett fejenként egy darab nemes hal 3 kg-ig elvihetõ. A versenyen az Éden tóra vonatkozó szabályok betartása kötelezõ,
tilos a fém haltartó használata. Jelentkezni és a nevezési
díjat megtéríteni a Bárkás Horgászboltban, Sarkadon a Vasút utca 37. szám alatt, június 26-án 12:00 óráig lehet.

osztályos tanuló 3. lett. Felkészítõ tanáruk Hízó Erika.
Egy rövid szünet után, áprilisban a versenyek dömpingje következett.
Az Év hangja szavalóversenyen Szlávik Zsombor
(1.a), Szõke Fanni (4.a),
Ponta Petra Panna (6.b) és
Molnár Mónika (8.c) egyaránt
az elõkelõ második helyezést
szerezték meg, Kónya Árpád
(3.b) és Farkas Anna (6.b)
negyedik lett. Felkésztõ tanáraik Pásztorné Mózes Irma,
Tóth Zoltánné, Borbélyné Szigeti Ildikó és Diószeginé Képíró Ildikó.
A vésztõi Sinka István szavalóversenyen Ponta Petra
Panna (6.b) megszerezte az
elsõ helyet. Felkészítõ tanára Borbélyné Szigeti Ildikó.
Áprilisban volt az Országos
Kazinczy szavaló verseny,
ahonnan Molnár Mónika
bronzplakettel tért haza, felkészítõ tanárával Diószeginé
Képíró Ildikóval.
Májusban a tanulóink azt is
megmutatták, hogy nemcsak
szavalni és számolni tudnak,
hanem kiválóan futnak, ugranak, kerékpároznak is, valamint jól ismerik a KRESZ-t.
A megyei Kerékpáros kupán alsós diákjaink csapata
Csizmadia Ádám (4.a) egyéni elsõ helyezést, csapatban
Tokai Sára (4.a) tanulóval
harmadik helyezést ért el. A
felsõs csapatunk is szépen
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sai, a havi kiadásokról szóló
irat (közüzemi számlák, hitelek törlesztõ részletei), illetve - amennyiben a kérelmezõ védendõ fogyasztónak
minõsül – az EDF Démász
Zrt. által megküldött levél a
védendõ fogyasztói státusz
megállapításáról.
Felhívjuk figyelmüket,
hogy a 2012-es Hálózat a Közösségért programban támogatott ügyfelek közül a díjhátralékkal rendelkezõk idén
nem pályázhatnak. Ha nincs
tartozása a tavaly is támogatott ügyfélnek, akkor a rendszeresen fizetõ, de igazoltan
súlyos szociális helyzetben
lévõ fogyasztók célcsoportba
pályázhat.
A pályázat benyújtásával
kapcsolatban további bõvebb felvilágosítást a Családsegítõ Központban és a
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportján ügyfélfogadási idõben kérhetnek.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
13.00-16.00
Kedd:
7.30-12.00
Szerda:
7.30-16.00
Csütörtök: 7.30-12.00
Péntek:
7.30-12.00
Polgármesteri Hivatal
Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztálya
teljesített, 3. helyet szerzett,
egyéniben Ponta Petra Panna (6.b) második lett, felkészítõ tanáruk Szendreiné Sós
Erzsébet.
A körzeti többpróba atlétikai versenyen Vastag Adrián
(4.a) Debreczeni Zsolt (6.a)
az összetettben elhozta az
elõkelõ harmadik helyet, felkészítõ tanárai Tóth Zoltánné
és Berényi Tibor.
Az Okányban megrendezett körzeti tanulmányi versenyen Látkoczky Lilla (1.a)
magyar nyelvtanból harmadik helyezést ért el.
Az általunk megrendezett
„Az Óperenciás-tengeren is
túl, a képzelet földjén” megyei
mesemondó
versenyen
Szûcs Nóra (1.a) elsõ helyet
és Szõke Fanni (4.a) negyedik helyet szerezte meg. Felkészítõ tanáraik Pásztorné
Mózes Irma és Tóth Zoltánné.
Az iskola elsõsegélynyújtó csapata elsõ helyezést ért
el a területi versenyen. A csapat tagjai Ponta Petra Panna
(6.b), Vezér Annamária (7.a),
Tokai Eszter (7.a), Pribék
Barbara (7.b) és Jenei Tamás
(7.a). Felkészítõ tanáruk
Gurzóné Molnár Katalin.
Óriási öröm számunkra,
hogy tanítványaink közül Mohácsi Melissza (4.a), Zsákai
Naomi (4.a), Kónya Árpád
(3.b), Oláh Martin (4.b), Kónya
Rómeó (1.b) és Kálló Titanilla
(4.c) bekerültek az Országos
Tehetség Programba.
Köszönetet mondunk minden lelkes gyermeknek, felkészítõ pedagógusaiknak és
nem utolsó sorban szüleiknek, hogy ezen eredmények
megszülethettek.

Hízó Erika
versenyfelelõs
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Egyesületünk tevékenységérõl bõvebb információt talál a
www.halaszok-horgaszok.com honlapunkon.
Várunk minden kedves halász és horgász sporttársat egy
kellemes hangulatú, baráti megmérettetésre!
Tarcali Mihály
alelnök

Tóth Sándor
titkár

Debreczeni Lajos
elnök

A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
felkészülési mérkõzéseinek idõpontjai
2013.07.12. (péntek) 18.00 óra Sarkad-Gyulai városi csapat
2013.07.16. (kedd) 18.00 óra Sarkadkeresztúr-Sarkad
2013.07.21. (vasárnap) 18.00 óra Doboz-Sarkad
2013.07.23. (kedd) 18.00 óra Sarkad-Gyulai városi csapat
2013.07.27. (szombat) 18.00 óra Sarkad-Doboz
2013.07.31. (szerda) 18.00 óra Vésztõ-Sarkad
2013.08.04. (vasárnap) 18.00 óra Kötegyán-Sarkad

Hallotta?
Rövid híreink

Programajánló
A Református Szociális
Gondozási Központ Idõsek
Napközi klubja (Veress S. u.
17.) 2013. július 16-án (kedd)
délelõtt 9-12 óráig fazekas
szakkört
tart
Falvay
Ferencné Ellával.
2013. július 17-én (szerda)
zsíros kenyér party-t rendezünk játékos vetélkedõkkel
vegyítve a megszokott helyen.
Szeretettel várjuk kedves
klubtagjainkat! Áldás, békességet!

Andi, Cili és Rozika

Kirándulás
a Kastélypark
Fürdõbe!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete kirándulást szervez 2012. július
25-én
(csütörtök)
Füzesgyarmatra. Ez a nap
egyben a társszervezetekkel
való ismerkedés is, hiszen
több település helyi szervezetei is jelen lesznek.
Részvételi díj: 2.000 Ft/fõ,
amely tartalmazza a strandbelépõt, az autóbusz költségét, valamint egy jó bográcsban fõtt kiadós ebédet.
Jelentkezni lehet a hétfõi fogadóórákon 13.00 órától
16.00 óráig a Vasút u. 11. sz.
alatt, vagy a 06/70/3343393-as telefonszámon.
Indulás reggel 06.45 órakor
a szokott megállókból,
visszajövetel 18.00 órakor.
Tisztelettel kérjük ismételten,
akik még nem rendezték tagdíjaikat azok pótolják fogadóóráinkon. Kérjük külön
azon „volt” tagjainkat is, akik
valamilyen formában segítséget kaptak az évek folyamán (lakás átalakítási támogatás, gépjármû vásárlási
kedvezmény) – bízva a jó érzésükben, most kérjük, segítsenek azon mozgássérült,
fogyatékos embereken, gyermekeken, akiknek a sorsa
függ attól, hogy az egyesület
fennmaradjon és tagdíjbefizetésükkel támogassák az intézményt.
Nem nagy kérés, hiszen
azok akiken „akkor” a lehetõségen belül az egyesület

segített biztosan jó volt! – mi
most csak 1.200 Ft befizetést
kérünk évente! Ha nehézséget okoz a több éves elmaradás rendezése, keressenek meg bennünket, megbeszéljük a továbbiakat.

Doba Mihályné
helyi szervezet vezetõ

Köszönjük!
Köszönjük dr. Mokán István alpolgármesternek a
Zsarói utcai utcabál megrendezéséhez nyújtott fény és
hangtechnikai eszközök felajánlását, a Városgazdálkodási Irodának a technikai
eszközök biztosítását, illetve
a közremûködõ helyi lakosok
segítségét.
Tisztelettel:

Buda és Zsarói utcai
baráti kör

Kirándulások Programok
A Sarkad és V idéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület az alábbi programokra várja tagjai
jelentkezését.
2013. 07. 16-án Szalonnasütés az ,,Éden-tó”-nál, du
16:00 órakor.
2013. 07. 23-án Makó
Hagymatikum gyógyfürdõ:
– Részvételi díj: 2.400 Ft/fõ
– Indulás: 05:30 órakor a
szokott helyekrõl
2013. 08. 06-án Demjén –
gyógyfürdõ
– Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ
– Indulás: 05:30 órakor a
szokott helyekrõl
2013. 08. 23-án Szalonnasütés az ,,Éden-tó”-nál, du
16:00 órakor.
2013. 08. 27-én Füzesgyarmat – gyógyfürdõ
– Részvételi díj: 1.300 Ft/fõ
– Indulás: 06:45 órakor a
szokott helyekrõl
Az árak tartalmazzák az útiköltséget és a fürdõ belépõket.
Szalonnasütéshez fát biztosítunk, a többi hozzávalót
mindenki hozza magával.
Jelentkezni a részvételi díj
egyidejû befizetésével lehet.
2013. 08. 24. – 2013. 09. 02.
Bulgária, még lehet csatlakozni a csapathoz.
Tisztelettel:

Perei Károlyné elnök

A Közétkeztetési Intézmény
tájékoztatója
Szeretném értesíteni a
T isztelt Lakosságot, õstermelõket, hogy 2013. június
17. - augusztus 30. között
lehetõségünk van friss zöldség-gyümölcs felvásárlására.
Természetesen csak az étkeztetéshez szükséges
mennyiséget tudjuk felvásárolni, raktározásra nincs lehetõségünk.
Ahhoz, hogy az árut át tudjuk venni, az alábbi dokumentumok szükségesek:
– Érvényes õstermelõi igazolvány, értékesítési betétlap
– Adószám (ez nem azo-

nos az adókártyán található
adóazonosító jellel, az
APEH-nál külön kell kérni a
tevékenység végzéséhez)
– Személyazonosító igazolvány
– Adókártya
– TAJ-kártya
– Az átvételkor nyilatkoznia kell, hogy az áru esetleges permetezése után a várakozási idõt betartotta.
További információ kérhetõ személyesen, illetve az
alábbi telefonszámon: 66/
375-249.
Tisztelettel:
Juhász Imréné
intézményvezetõ

Péntektõl-péntekig

Július 15. Hétfõ
Henrik, Roland
Július 16. Kedd
Valter
Július 17. Szerda
Elek, Endre
Július 18. Csütörtök
Frigyes
Július 19. Péntek
Emília

Névnapok
Július 12. Péntek
Izabella, Dalma
Július 13. Szombat
Jenõ
Július 14. Vasárnap
Örs, Stella
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A nyár veszélyeirõl középiskolásoknak
Fogadd meg a rendõrség tanácsait
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy
ez valóban így legyen, és jó emlékekkel kezdõdjön
õsszel az iskola, fogadd meg tanácsainkat!

KÖZLEKEDJ
BIZTONSÁGOSAN!
- Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül,
mielõtt átkelsz az úttesten!
- Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, mindig viselj láthatósági mellényt, kerékpárodon
legyen világítás!
- Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a
biztonsági övet, soha ne vezess ittasan!
- Ha tömegközlekedéssel
közlekedsz: soha ne próbálj
meg fel- és leszállni, ha már
berreg a csengõ, utazás közben kapaszkodj!

FÜRDÕZZ
BIZTONSÁGOSAN!
- Szabad vizeknél csak ki-

jelölt fürdõhelyen fürdõzz!
- Soha ne fürödj egyedül,
társaid figyelnek rád, te is figyelj társaidra!
- Ne ugorj a hideg vízbe
felhevült testtel!
- Ne menj mélyvízbe, ha
nem tudsz úszni, még gumimatraccal sem!
- Ne fürdõzz éjszaka vagy
szürkületben!

SZÓRAKOZZ
BIZTONSÁGOSAN!
- Ha egyedül vagy otthon,
gondold meg kit engedsz be
a lakásba!
- Ha elmész otthonról, jól
zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, érted felelõsséget vállalók, hogy hol vagy!
- Sehol ne hagyd õrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig
zárd le!

- Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendõrségen!
- Ne fogadj el ismeretlen
anyagot! Ha ezt teszed, lehet,
hogy bûncselekményt követsz el, vagy bûncselekmény áldozatává válhatsz!
- Fesztiválokon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken tartózkodj az alkoholfogyasztástól!
- Italodra vigyázz, ne hagyd
felügyelet nélkül!

INTERNETEZZ
BIZTONSÁGOSAN!
- Ne add meg személyes
adataid a neten, ne tölts fel
magánjellegû képeket!
- Ne vásárolj a neten!
- Mindig használj jelszót,

VÁROS
amit csak te ismersz!
- A regisztrációs neved ne
a személyneved legyen!
- Ne ismerkedj a neten!
Egyedül ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél
meg!
- Kellõ bizalmatlansággal
chat-elj idegenekkel!
- Ne nyiss meg ismeretlen
e-maileket, mindig használj
tûzfalat, vírusirtót!
- Internetrõl való letöltéssel
kapcsolatban érdeklõdj, nehogy bûncselekményt kövess el!
BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ SEGÍT SÉGÉR T A
RENDÕRSÉGHEZ, A 107ES VAGY 112-ES SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMON!
NYARAD AKKOR
GONDTALAN,
HA TE NEM VAGY
GONDATLAN!
Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

2013. július 12.,PÉNTEK

Köszönetnyilvánítás
,,Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos kezed.
Édes jó Anyánk, Isten Veled.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága édesanyánk

Seres
Jánosné
szül. Pásztor Róza
temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek,
fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló családja

123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
123456789012345678901234567890121
Személygépkocsi vezetõi tanfolyamot indít
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2013. július 15-én (hétfõ) 17
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órai kezdettel Sarkad, Hajdú u. 1. sz
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alatt, a Családsegítõ Központ melletti oktatótermében.
123456789012345678901234567890121
Jelentkezni lehet a helyszínen vagy telefonon,
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a 06 30/545-29-37-es telefonszámon.
123456789012345678901234567890121
Számítógépes
oktatás és vizsgára való felkészítés.
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Minden oktatási segédanyagot biztosítok!
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Részletfizetési kedvezmény!
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Várom
Oláh János
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jelentkezésüket! gépjármû oktató

STOP Autósiskola

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
A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :
2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

Kellemes környezet és családias légkör
Idõsek Otthona és Gondozóháza
A Gyulai u. 8. szám alatti
Idõsek Otthona és Gondozóháza akadálymentesített, parkosított, kellemes környezetben, családias légkörben,
emelt színtû 2 ágyas, fürdõszobás szobákkal várja az
idõsek jelentkezését. Az otthon komplex, személyre szóló teljes körû ellátás, aktív pihenés keretében biztosítja
lakói számára a kiegyensúlyozott életet.

Az otthon az idõskori szellemi leépülésben - demenciában - szenvedõk, valamint
az ideiglenesen elhelyezésre szorulók számára is tud elhelyezést biztosítani.
Az otthon elõzetes idõpont
egyeztetés alapján személyesen is megtekinthetõ! További információ kérhetõ:

Sás Ildikó
intézményvezetõ
66/270-981

S ZOLGÁLTATÁS

Malac eladó Ady Endre u.17.

Sírkõkészítés Borbély Sándor Orgona u.1 T:06/20/9507878

INGATLAN

Fûkaszálás T:06/20/3752194

Családi ház áron alul eladó
csere is érdekel T:30/5659740

Kõmûves, ács javítási munkákat vállalok T:20/319-0310

3 szobás családi ház eladó
vagy elcserélhetõ T:272-171
Ház eladó T:30/879-4422

E GYÉB
Tûzifa eladó T:06/30/5121133, 375-412
Tûzifa a Rózsa Tüzépen! 06/
70/953-4068, 06/70/4390800

Híradó

Ezotéria

Híradó

Friss közéleti hírek

Diákok kulturális mûsora III.rész

A székelyföldi Baróton

Kalodás széldeszka nyárfa
rendelhetõ 8500 kalodája 20/
3483-475

Eladó gázkazán, nagy képernyõs színes TV, Zsuk váltó,
két hengeres kompresszor
T:270-883

ÁLLAT
Ezo percek

Friss közéleti hírek (ism.)

KÍNÁL

Csoportvezetõt és nõi férfi
munkásokat fölveszünk Vasút 22.

Számítógép, laptop, szõnyeg
eladó T:70/458-0326

Búza eladó Gyulai út 27.

Gyöngyszemeink Barangolás

MUNKÁT

Sárgabarackot vennék cefrébe T:70/394-9899

Tollat, vasat, bútort veszek
Szalontai 46. T:30/474-4312

Jövõ heti mûsora július 18. (csütörtök)17.00 órai kezdettel

Családi ház eladó T:30/2952310 T:66/375-870

Tündéri 2 hónapos németjuhász keverék kiskutyák ingyen elvihetõk. T:20/597-9690, 271-479
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