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

– Az új kenyér megszentelése, megáldása és
megszegése egyházi vezetõk szolgálatával

– Városi kitüntetõ címek, díjak  átadása
– Szózat

Meghívó
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ - testülete

nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2020. augusztus 20-án (csütörtök)

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

Ökumenikus istentisztelet

Ünnepi gondolatok:

Kónya István
tanácsnok, Békés Megyei Önkormányzat

Kitüntetettjeink 2020-ban:

„Sarkadért”
kitüntetésben részesülnek:

Nagy Zoltán egyesületi elnök

Sárközi Sándor kõmûves vállalkozó, önkormányzati képviselõ

Tóth Gábor autószerelõ, vállalkozó

„Sarkad Város Sportjáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:

Sarkadi Lendület 2010 Tenisz és Sport Egyesület

Tari István pedagógus

Nagy Béla rádióamatõr sportoló

„Sarkad Város Oktatásáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:

Dézsi Annamária pedagógus

Dr. Tóthné Pável Judit  nyugdíjas gyógypedagógus-pszichopedagógus

Tormáné Krajcsik Irén pedagógus

„Sarkad Város Kultúrájáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:

Boldogné Varga Annamária kuratóriumi elnök

Gerebenics Róbert pedagógus

„A Sarkadi Egészségügyért”
kitüntetõ díjban részesülnek:

Dr. Tóbiás Éva háziorvos

Dr. Bódi Erika gyógyszerész

Farkasné Sinka Szilvia szakápoló

Péntek Istvánné gyógyszertári szakasszisztens

„Sarkad Város Közszolgálatáért”
kitüntetõ díjban részesülnek:

Csepreghy Júlia közgazdasági szakokleveles mérnök

Kárpáti Zoltánné vállalkozó

Zsilák Sándorné alapító egyesületi tag

„Sarkad Város Díszpolgára” cím
Dr. Szabó László

nyugalmazott háziorvos, volt alpolgármester, önkormányzati képviselõ

(folytatás a 2. oldalon)

Hétfõn kezdõdött és pén-
tekig tartott az a gyermekek
számára szervezett horgász-
tábor, melyet nyolcadik alka-
lommal hozott tetõ alá az
Éden-tavakon a Sarkadi Bár-
kás Horgász Egyesület, tud-
tuk meg Debreczeni Gábor-
tól, az egyesület elnökétõl.

Debreczeni Gábor azt is
elmondta, hogy az idei a leg-
népesebb tábor, amit az
egyesület eddig szervezett.
Korábban általában 30 - 35
gyermek vett részt azokban,
azonban most egy pályázat-
nak köszönhetõen ötven
gyermek táboroztatását tud-
ták megszervezni. A program
középpontjában természete-
sen a horgászat állt, de szá-
mos színes programelemmel
igyekeztek érdekesebbé és
élménygazdagabbá tenni a
hetet a táborban résztvevõ
gyermekek számára. Hétfõ-
tõl csütörtökig az Éden
Camp volt a bázis és az
Éden-tavakon horgászhat-
tak, illetve tanulhatták a hor-
gászat mesterfogásait a gyer-
mekek, majd pénteken egy
biharugrai kirándulással zá-
rult a program, ahol többek
között meglátogatták a híres
Madárvártát a táborozók.

Az elnök örömmel kitért
arra is, hogy idén a segítõi

Fiatal horgászok szállták meg az Éden-tavakat
Nyolcadik alkalommal szervezte meg a Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület a horgásztáborát

Nem egy kapitális példány, de az elsõ hal a tábornyitó után amelyik horogra akadt
már olyan nagyobb gyerme-
kek, fiatalok voltak, akik nyolc
esztendeje kisgyermekként
is részt vettek az egyesület
elsõ ilyen rendezvényén.

A táborozókat hétfõn meg-
látogatta dr. Mokán István,
városunk polgármestere,
akit elkísért Kónya István, a
Békés Megyesi Önkormány-
zat Közgyûlésének tanács-
noka, a szomszédos Gyula
város alpolgármestere, aki
maga is a horgászat nagy
kedvelõi közé tartozik.

Kónya István nagy öröm-
mel jött és a fiatalok láttán
neki is számos emlék, ifjúko-
ri horgászélmény jutott eszé-
be. Elmondta, hogy több
mint harminc esztendeje õ is
gyermekként ismerkedett

meg a horgászat fogásaival,
horgásztáborban is járt és
ma is emlékszik elsõ na-
gyobb fogásaira, illetve az-
óta is rendszeresen horgá-
szik. Pont ezért stílusos aján-
dékkal kedveskedett a fiatal
sarkadi horgászoknak, akik a
gyulai Wesselényi-horgász-
tóra kaptak meghívást napi-
jegyek formájában a tanács-
noktól.

A táborozókat meglátoga-
tó dr. Mokán István polgár-
mester szerint nagy öröm,
hogy a március óta tartó ko-

Debreczeni Gábor (jobbról) a horog kötését tanítja

Már-már mint a nagyok...

Kónya István átnyújtja ajándékát
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Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020.  augusztus
hónapban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között
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

2020. augusztus
10  hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
11  kedd Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A. 66/270-259
12  szerda Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
13  csüt. Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
14  péntek Dr.Papp Attila, Béke sétány 5. 66/375-820
17  hétfõ Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.     +36/66/272-820
18  kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
19  szerda Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
20  20  20  20  20  csüt. Államalapítás ünnepeÁllamalapítás ünnepeÁllamalapítás ünnepeÁllamalapítás ünnepeÁllamalapítás ünnepe
21  péntek Munkaszüneti nap
24  hétfõ Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
25  kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
26  szerda Dr.Papp Attila, Béke sétány 5. 66/375-820
27  csüt. Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.     +36/66/272-820
28  péntek Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
29  szombat29  szombat29  szombat29  szombat29  szombat Munkanap  Munkanap  Munkanap  Munkanap  Munkanap Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A. 66/270-259
31  hétfõ Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141

Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ edények
2020 harmadik ne-
gyedéves ürítésérõl!

2020. harmadik negyedév-
ében a házhoz menõ szelek-
tív ürítés városszerte a meg-
szokott csütörtöki napokon,
azaz 2020. augusztus 13-án
(csütörtök) és 2020. szep-
tember 10-én (csütörtökön)
lesz! A szolgáltató törekszik
ezeken a napokon vala-
mennyi utcából elszállítani a
szelektíven gyûjtött hulladé-
kot. Azokban az utcákban,
ahol ez nem sikerül, a szállí-
tást a következõ nap pótolja!
Kérünk minden érintettet,
hogy reggel 06.00-ig helyez-
ze ki a sárga szelektív
edényt, mert az ürítés egy
napon, több jármûvel törté-
nik.

Tájékoztató
zöldhulladék
elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!) zöld-
hulladékot társaságunk a
harmadik negyedévben
2020. augusztus 11-én
(kedd), valamint 2020. szep-
tember 8-án (kedd) szállítja
el! Csak a szabványos gyûj-
tõedényben, vagy áttetszõ
zsákban vagy 1 méternél rö-
videbb kötegben kihelyezett,

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. közleménye

Tisztelt Ingatlanhasználók!

alkalmanként maximum ne-
gyed köbméter (maximum
250 liter) zöldhulladékot szál-
lítunk el!

Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat
mûködésérõl!

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. a Sarkadi Polgármesteri
Hivatal épületében ügyfél-
szolgálatot mûködtet min-
den csütörtöki munkana-
pon, 08.00 - 11.00 óra kö-
zött! Az ügyfélszolgálati
munkatársak minden hulla-
dékgazdálkodással kapcso-
latos kérdésben a lakosság
rendelkezésére állnak a fen-
ti ügyfélfogadási idõben, to-
vábbá minden munkanap,
reggel 08.00 és 16.00 óra
között a 06-66-447-150 tele-
fonszámon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
e-mail címen, a
www.dareh.hu honlapon, va-
lamint személyesen Békés-
csabán, a Kinizsi u. 4-6. alat-
ti ügyfélszolgálaton (hétfõ és
szerda: 8:00-15:00 óra, csü-
törtök: 7:00-19:00 óra között).

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Ismét bukott a garázsbutik
A NAV munkatársai év végén füleltek le egy békéscsabai

garázsban mûködõ „rejtett” butikot. A közelmúltban ismét a
helyszínen jártak.

A pénzügyõrök újból ellátogattak arra a garázssorra, ahol
tavaly decemberben próbavásárláskor egy garázsban öltö-
zõfülkés, komplett ruhaüzletet találtak.

A garázsbutikot mûködtetõ személy beszerzési bizonyla-
tokkal, jogtulajdonosi engedélyekkel most sem tudta igazol-
ni a márkavédett termékek származását. Az ellenõrzés ezút-
tal a férfi lakásán is folytatódott, ahonnan további igazolatlan
eredetû, márkavédett termékek kerültek elõ.

A garázsban és a lakásban több mint félmillió forint értékû
márkavédett ruhákat, kiegészítõket és parfümöket (Emporio
Armani, Calvin Klein, Guess, Hugo Boss, Nike, Adidas, Retro,
Tommy Hilfiger, Puma, Mayo Chix, Levis, Devergo, GAS,
Louis Vuitton, Converse) találtak.

A NAV munkatársai a hamis ruházati termékeket, kiegészí-
tõket és illatszereket lefoglalták, az elkövetõ ellen pedig ipar-
jogvédelmi jogok megsértése szabálysértés elkövetése mi-
att eljárást indítottak.

Jegyinák Attila NAV sajtóreferens

A Békés Megyei Kormány-
hivatal hazai forrásból törté-
nõ beruházása keretében
2019. évben megkezdte a
Sarkadi Járási Hivatal Sar-
kad, Szent István tér 7. szám
alatti székhelyépületének a
bõvítését, melynek következ-
ményeként egy új épület-
szárnnyal bõvült a már meg-
lévõ ingatlan.

Ez a beruházás tette lehe-
tõvé azt, hogy a Sarkadi Já-
rási Hivatal tevékenysége
egy épületben koncentrálód-
jon és az eddig négy helyen
mûködõ szervezeti egységek
2020. július 15. napjától egy
épületegyüttesbe költöztek,
illetve kezdték meg mûködé-
süket.

Az ingatlan címe: Sarkad,
Szent István tér 7.

A Sarkadi Járási Hivatal
szervezeti egységeinek elhe-
lyezkedése a következõkép-
pen alakul:

Tájékoztató
A Sarkadi Járási Hivatal szervezeti
egységeinek új elhelyezkedésérõl

A Szent István tér (régi
épület) felõli bejáraton köze-
líthetõ meg:

– Kormányablak Osztály
(földszint)

– Hatósági és Gyámügyi
Osztály hatósági és szociá-
lis feladat ellátási helye
(emelet)

A Veress Ferenc utcai (új
épület) felõli bejáraton köze-
líthetõ meg:

– Foglalkoztatási Osztály
(földszint)

– Hatósági és Gyámügyi
Osztály gyámügyi feladat el-
látási helye (emelet)

– Békés Megyei Kormány-
hivatal Földhivatali Fõosztály
Földhivatali Osztály (emelet)

A Sarkadi Járási Hivatal és
az épületben mûködõ Föld-
hivatali Osztály pontos elér-
hetõségei megtalálhatók a
w w w . b e k e s i j a r a s o k . h u
weboldalon.

Járási Hivatal

(folytatás az 1. oldalról)

ronavírus-járvány igen ked-
vezõ hazai alakulása, az eset-
számok jelentõs csökkenése
folytán lehetõség van a meg-
felelõ, szigorú elõírások be-
tartása mellett gyermektábo-
rokat tartani. Így a gyerme-
kek egymás társaságában, jó
levegõn és nem utolsó sor-
ban az Éden-tavak festõi
környezetében, az Éden
Camp kínálta lehetõségeket
kihasználva, hasznos tevé-
kenységet végezve tölthetik
a nyarat. Öröm ez a sarkadi
gyermekeknek és szüleik-
nek egyaránt, amiért külön
köszönet jár a Bárkás Hor-
gász Egyesületnek és
Debreczeni Gábor elnök-
nek, de ezen túl köszönet-
tel és hálával tartozik az
önkormányzat valamennyi
sarkadi civil szervezetnek,
akik energiát, munkát és fá-
radságot nem kímélve szer-
veznek különbözõ táboro-
kat, ezzel is hasznos idõtöl-
tést biztosítva a nyárra a
gyermekek számára.

A polgármester arra is ki-
tért, hogy ilyenkor, amikor
az Éden Camp ötven gyer-
mektõl hangos, az számára
maximális visszaigazolást
jelent annak tekintetében,

Fiatal horgászok szállták meg az Éden-tavakat

hogy az önkormányzat és a
városvezetés jó irányba ha-
lad az Éden-tavak, a tavak
környéke és az Éden Camp
fejlesztésével. Annak a be-
ruházáscsomagnak, ami itt
az utóbbi években megva-
lósult komoly létjogosultsá-

ga van, és megéri tovább
gondolkodni,  újabb és
újabb elképzelések megva-
lósításával tovább fejleszte-
ni a környéket, további att-
rakciókat  kínálni az azt
igénybevevõ sarkadiak fia-
talabb az idõsebb generá-

cióinak, valamint a hozzánk
érkezõ vendégeknek.

Természetesen a polgár-
mester sem jött üres kézzel,
az önkormányzat nevében
csokoládét hozott a tábor fi-
atal résztvevõinek.

–mk

Éden-tó ide, horgászat oda az Éden Camp medencéje volt a legnépszerûbb

Dr. Mokán István ajándékként három
féle csokoládával egészítette ki az
aznapi uzsonnát

Élménybeszámoló gyerekek és felnõttek  között
a téma a pecázás volt

Nem lehet örökké a vizet nézni...
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Hallotta?
Rövid híreink

Hajdú Kupa tizenhatodszorra!
Az egész világot érintõ koronavírus járvány ellenére, az

eredetileg májusra tervezett esemény megrendezésére au-
gusztus 2-án a gimnázium tornatermében került sor. Az im-
már 16. alkalommal megrendezett meghívásos férfi csapat-
verseny és a lányok számára kiírt egyéni és páros verseny a
megye egyik legrégebbi idõ óta szervezett, tradicionális ver-
senyévé nõtte ki magát. Ezek a megállapítások is szerepel-
tek a köszöntõ, nyitó gondolatok között, amelyet a rendezõ
szervek nevében - Sarkad Város Önkormányzata, a Pelikán
Asztalitenisz Sportegyesület, a Békés Megyei Asztalitenisz
Szövetség - dr. Sipos Lajos mondott el. A „csonka” idény
márciusban Sarkadon a Bertalan Sándor Emlékversennyel
zárult és itt indult ismét útjára.

A nõk versenyére a megye különbözõ pontjairól 10 fõ ér-
kezett, ami mindenképpen jónak mondható. Itt hagyományo-
san jól szerepelnek a hazai versenyzõk és most sem volt ez
másképpen, 3 érmet nyert a 2 hazai pingpongos az egyéni
és páros küzdelmekben. A gyõztesek és az érmesek az aláb-
biak voltak.

Nõi egyéni: 1. Molnárné Boros Márta (Békés), 2. Dr.
Siposné Boldog Angelika (Sarkad), 3. Máté Andrea (Sar-
kad), Leiszt Erika (Elek).

Nõi páros: 1. Dr. Siposné Boldog Angelika – Máté Andrea

(Sarkad), 2. Molnárné Boros Márta – Leiszt Erika (Békés –
Elek), 3. Rédei Erika – Sonkoly - Soós Éva (Elek), Vogel
Andrea – Kretovics Renáta (Tótkomlós).

A férfi csapatverseny az eddig megszokott rendben került
lebonyolításra, sorsolás alapján két négyes csoport került
kialakításra és a csoportok azonos helyén végzett csapatok
játszottak a jobb helyezésekért. A sorsolás szeszélye ezúton
a két hazai csapat közül inkább a Sarkad II. csapatának ked-
vezett és õk éltek is a lehetõséggel, a legjobb 4 közé kerül-
tek és bronzérmesként zárták a versenyt jó, kiegyensúlyo-
zott csapatteljesítményt nyújtva. A Sarkad I. csapata csoport-
jában a harmadik helyen végezve a helyosztón a Csárda-
szállás elleni simának mondható 4-0-ás gyõzelmével végül
az 5. helyet szerezte meg a nyolc csapatos versenyen. A
gyõzelem - immáron hatodik alkalommal - a Végegyháza
csapatának jutott, akik mindvégig meggyõzõ játékot mutat-
va, magabiztosan legyõztek mindegyik csapatot. Soraikból
került ki a torna legjobb játékosa is Lantos Zoltán személyé-
ben, aki veretlenül végzett az összes egyéni és páros mér-
kõzésén is.

Az ezüstérem a békéscsabai székhelyû Áldozatvédelmi
Egyesületnek jutott, míg a másik bronzérmet Elek csapata
szerezte meg.

Szintén különdíjat ajánlott fel a rendezõség a legjobb ha-
zai játékosnak, amit a Sarkad I. csapatában szereplõ, fiatal
hazai reménység Szõke Ferenc kapott. Figyelemreméltónak
mondható a hazai tehetség játékban mutatott fejlõdése, amit
egyöntetûen állapítottak meg a jelenlévõk. A verseny díjki-
osztóján tiszteletét tette és azon aktívan részt vett a megyei
szövetség tiszteletbeli elnöke, Botyánszki András, valamint
a nemrég megválasztott - ekképpen itt debütáló -alelnök
Csabai Dániel is.

A férfi csapatverseny és a sarkadi csapatok eredménye az
alábbiak szerint alakult. 1. Végegyháza (Lantos Zoltán, Ke-
rekes Róbert, Naszvadi András, Bognár István), 2. Áldozat-
védelmi Egyesület (Zsankó László, Kelemen András, Varga
Zsolt), 3. Elek (Kovács Ferenc, Thúróczy András, Salánki
Zoltán, Szkaliczki János) és Sarkad II. (Balogh Sándor, Ko-
vács Sándor, Kovács Zsolt, Varga József), 5. Sarkad I. (Brád
Mihály, Szõke Ferenc, dr. Sipos Lajos, Fodor Attila).

A versenyt záró vendéglátáson egyöntetûen fogalmazó-
dott meg a résztvevõk körében a köszönet a verseny meg-
rendezéséért és a jövõbeli ismétlésekért. Ez a verseny is

bizonyította, hogy jó csapat-
munkával és együttmûkö-
déssel lehet Sarkadon szín-
vonalas, minden igényt kielé-
gítõ rendezvényt tartani. Kö-
szönet ezért a támogatóknak,
az önkormányzatnak, a gim-
náziumnak és végül, de nem
utolsósorban az erején felül
teljesítõ egyesületi tagok-
nak, mondhatni a „Pelikánok-
nak”.

A résztvevõk és díjazottak

Az ÁFÉSZ nyugdíja-
sainak

Tájékoztatom egyesüle-
tünk tagjait, hogy hétfõnként
13.00 órától tánc és énekka-
ri próbákat, illetve szerdán-
ként 10-11 óra között ismét
lehetõségünk van fogadó-
órát tartani. Szeretettel vár-
juk tagjainkat.

Tájékoztatom továbbá a ki-
rándulni jelentkezett tagokat,
hogy a  június 5-8. között ter-
vezett Sátoraljaújhely-Sáros-
patak-Kassa útvonalon ter-
vezett kirándulás az ismert
okok miatt szeptember 11-14.
között kerül megvalósítára.
Reméljük, hogy ezt az idõ-
pontot be tudjuk tartani. Még
néhány szabad hellyel ren-
delkezünk, így várjuk a tag-
társak jelentkezését. Rész-
vételi díj: 39.850 Ft/fõ.

Az ár tartalmazza: 3 éjsza-
kai szállást, reggeli, vacsora
árát, a Kassai kirándulás költ-
ségeit, ha valami miatt a Kas-
sai út elmarad, akkor
Széphalom illetve a Kaland-
park megtekintését,  az
összes belépõt, libegõ költ-
ségét, Sárospataki fürdõbe-
lépõt, várbelépõt,  a ki - és
be szállítás költségét, ide-
genvezetés díját és az Áfát.
Bõvebb felvilágosítás szer-
dánként a fogadóórákon.

VOLT KENDERGYÁRI
DOLGOZÓK!

A gyár bezárásnak 30. év-
fordulója alkalmából au-
gusztus 29-én találkozót szer-
vezünk.

Ez évi találkozó szomba-
ton a Kálvin téren lesz. Je-
lentkezési határidõ augusz-
tus 20-ig. Részvételi díj kb.
3000 Ft/fõ.

 Jelentkezni: B o r b é l y
Sándornál: 06/20/950-7878,
Cselovszky Árpádnál: 06/70/
419-1590

Kirándulás
Városerdõre

A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület 2020.
augusztus 28-án kirándulást
szervez a városerdei  „Ücsör-
gõ”-be.

Jelentkezni lehet a szoká-
sos módon a szerdai fogadó-
órákon 10-11 óra között  az
ebéd árának egyidejû befize-
tésével.

Ebéd: a szokásos babgu-
lyás. Ára: 900 Ft/fõ.

Indulás: 9.00 órakor a
templomtérrõl, illetve a teleki
orvosi rendelõ elõl.  Kijutási
lehetõség: kerékpárral, gép-
kocsival, illetve kisbusszal.
Jelentkezésnél mindenki je-
lezze szállítási igényét.

Mozgáskorlátozot-
taknak!

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete ér-
tesíti tagjait, hogy június 29-
tõl ismételten tartja fogadó-
óráit a Vasút u. 11. alatt 14
és 16 órá között. Ezentúl
minden hétfõn várunk Ben-
neteket! Lehet a tagdíj befi-
zetéseket rendezni és egyéb
gondokkal, problémákkal is
felkereshettek bennünket!

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

HIRDETMÉNY!
Cukorbetegek
Sarkadi Egyesületé-
nek tagjai figyelem!

Értesítem és egyben meg-
hívom egyesületünk tagjait  a
2020. szeptember 19-én
11.00 órától kezdõdõ tisztújí-
tó egyesületi  közgyûlésünk-
re. Szavazatképtelenség
esetén 11.30 órától, létszám-
tól függetlenül, ismételten
összehívásra kerül a tagság
(azonos napirenddel össze-
hívott újabb közgyûlés az
eredeti napirend tekinteté-
ben a megjelent tagok szá-
mára tekintet nélkül határo-
zatképes).

 Helye: Sarkad, Éden-tó 2.
Éden Camp.

Napirend:
 - beszámoló a 2019. év-

ben végzett egyesületi mun-
kánkról, (ea.: elnök)

- 2019. évi pénzügyi be-
számoló egyesületünk anya-
gi helyzetérõl (ea.: gazdasá-
gi elnökh.)

- az ellenõrzõ bizottság
beszámolója (ea.:Ellenõrzõ
biz. elnöke)

- 2020. évi munkatervünk
ismertetése, elfogadása
(ea.: elnök)

- 2020. évi pénzügyi terv is-
mertetése elfogadása (ea.:
gazdasági elnökh.)

- egyesületi vezetõk, tiszt-
ségviselõk választása

-  egyebek: jó ebédhez szól
a zene, 12.30 órától ebéd,
(bográcsban fõtt marhaláb-
szár pörkölt burgonyával,
savanyúsággal). Költség:
800 Ft.

Jelentkezni lehet a06- 30-
228-9767 telefonszámon ná-
lam az összeg befizetésével,
valamint a Református Szo-
ciális Gondozási Központ
klubjában.

2020. július 29-én a két
sarkadi nyugdíjas egyesület
tagjai (44 fõ) a Nemzeti Mû-
velõdési Intézet közmûvelõ-
dési és elõadó-mûvészeti
programsorozata keretében
látogattak Lakitelekre.

Hét óra 30 perckor indul-
tunk az autóbuszvárótól és 9
órára érkezünk Lakitelek
Tõserdõ Camping területére.
A délelõtti programban meg-
néztünk egy színházi elõ-
adást „Karády zárkája” cím-
mel. A Karády Katalint alakí-
tó Bartha Boróka színésznõ
játéka lebilincselõen szív-
szorító produkció volt. Az elõ-
adás után finom ebéddel lát-

Lakiteleken jártunk

ták vendégül az ország külön-
bözõ helyeirõl érkezett csopor-
tokat. A délutáni programban
megnéztük a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézetet, a Népfõisko-
lát, a Hungarikum Ligetet irá-
nyított tárlatvezetéssel.
Összességében elmondhat-
juk, hogy egy élményekben,
látnivalókban bõvelkedõ nap
után indultunk haza.

Köszönjük a programon
való részvétel lehetõségét a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Békés Megyei Igazgatósága
és a Nyugdíjasok Békés Me-
gyei Szövetségének.

Perei Károlyné
elnök

2020. július 24-én pénteken került megrendezésre a
Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, a Sarkad
Város Önkormányzata, és a Sarkadi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat, valamint a Lépések a Holnapért Egyesület
együttmûködésével a Roma Sport- és Egészségnap.

Színes programok várták 14:00 órától a József Attila Ját-
szótérre kilátogató családokat.  A szervezõk minden korosz-
tály számára biztosítottak kikapcsolódási és szórakozási le-
hetõséget.

Roma Sport- és Egészségnap

Érdekes, játékos és szórakoztató sportprogramokon ve-
hettek részt a gyerekek és szüleik. Választhattak a kispályás
labdarúgó mérkõzés, az erõnléti verseny, a trambulin, a tol-
laslabda és az aszfaltrajzverseny között.  Több korosztályos
csapatok vettek részt a kispályás labdarúgó mérkõzésen. A
szervezõk a résztvevõk igénye szerint étkezést biztosítottak.
A nap zárásaként megtörtént az eredményhirdetés, okleve-
lek és érmek kiosztása.

A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai, valamint
a Sarkad Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ szak-
asszisztensei antropológiai és egészségügyi szûrésekkel,
állapot és kockázatbecslésre várta a program résztvevõit,
melyet szép számmal igénybe is vettek.

A Sarkadi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai nevében
ezúton köszönjük a rendezvényen való együttmûködést és
aktív részvételt az összes szervezetnek, de legfõképpen a
megjelent lakosoknak.

Szolgáltatásainkról és rendezvényeinkrõl folyamatosan
tájékozódhatnak a www.szakrendelo-sarkad.hu/efi honla-
pon.

Ezúton kívánunk minden Sarkadi Lakosnak
jó egészséget!

Augusztus
Aug. 8. – 9. Mimóza gyógyszertár (5720 Sarkad, Gyu-

lai út 8/A. Tel.: 66/271-317)
Aug. 15. – 16. Sétány gyógyszertár
Aug. 20. – 21. – 22. – 23. Sétány gyógyszertár
Aug. 29. (Munkanap) – 30. Sétány gyógyszertár
 A gyógyszertárak hétvégi nyitva tartási rendje:
Szombaton: 8.00 – 14.00  
Munkanapnak megfelelõ szombaton (Aug. 29.-én):

8.00 – 16.00
Vasárnap és ünnepnap:     Z  Á  R  V  A   
Ügyelet:   9.00 – 12.00 –ig.

Tájékoztató a sarkadi
gyógyszertárak
augusztusi hétvégi nyitva
tartásáról és ügyeletérõl

Várjuk minden kedves
nyugdíjas társ jelentkezését.

Töltsünk el együtt egy vi-
dám napot!

Perei Károlyné
elnök

Major József
az egyesület elnöke
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TEMETKEZÉSI  SZOLGÁLTATÓ  SARKAD

Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Temetések teljes  körû lebonyolítása

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

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

KEGYELET

Megemlékezés

Pásztor Tibor .............. iskolavezetõ, gépjármû oktató

Telefon: 270-677, 06-70/456-6384

2020. augusztus 17-én (hétfõ) este 5 órakor
indítja következõ autóvezetõi tanfolyamát.

ha elnyertük bizalmátha elnyertük bizalmátha elnyertük bizalmátha elnyertük bizalmátha elnyertük bizalmát
szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!szeretettel várjuk!

A tanfolyam és jelentkezés helye: Bartók Béla Mûvelõdési
Közpon. Minden segédanyagot ingyenesen biztosítunk!

Fizetés 5 részletben történik.

EEEEEGYÉBGYÉBGYÉBGYÉBGYÉB

ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
Pecsenye kacsa 6 hetes, fe-
hér kb 3 kg 1750 ft/db ingye-
nes házhozszállítással meg-
rendelhetõ. T:30/860-2627

Hagyaték bútorokat vásáro-
lok. T:06/30/341-9706

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Barna tojótyúk 650 ft/db 1
éves jól tojó 20 db-tól ingyen
szállítással megrendelhetõ.
T:06/30/860-2627

Tûzifa eladó kalodás, tavalyi
áron, konyahkész. 06/70/
953-4070

Víz-gáz-fûtésszerelés. 06/
20/588-4535 Vasadi Tibor

Fûkaszálást vállalok 06/70/
662-6734

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

„Amíg éltél szerettünk, amíg élünk nem feledünk.”

Horváth József IstvánHorváth József IstvánHorváth József IstvánHorváth József IstvánHorváth József István
( volt Árpád u. 8. sz. alatti lakos)

halálának 2. évfordulóján.
Szeretõ felesége, családjai,

testvérei és a jóbarátok

Augusztus 7. Péntek
Ibolya, Afrodité, Arabella
Augusztus 8. Szombat

László, Eszmeralda,
Gusztáv

Augusztus 9. Vasárnap
Emõd, Roland

Augusztus 10. Hétfõ
Lõrinc, Csilla

Augusztus 11. Kedd
Tiborc, Zsuzsanna

Augusztus 12. Szerda
Klára, Letícia

Augusztus 13. Csütörtök
Ipoly, Vitália, Gertrúd

Augusztus 14. Péntek
Marcell, Maximilián,

Menyhért

Péntektõl-péntekig
Névnapok

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
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Donát állítólagos ókeresz-
tény vértanú (†361), a szõ-
lõskertek, szõlõsgazdák vé-
dõszentje. Névünnepe a régi
naptárban augusztus 7-ére
esik.

Donát, Sixtus és Urunk
színeváltozása együtt a po-
gány Vinalia Rustica öröké-
be lépve a szõlõérést ünnep-

Szent Donát
Donnerwetter!

lik. A szõlõ különös gondos-
kodást igényel, ezt csak a
régiek tudták igazán. Igye-
keztek is mennél több szent
segítségét igénybe venni.
Donát attribútuma, a törött
kehely is patronátusával kap-
csolatos jelkép. (Az errõl köl-
tött legenda szerint a szent
Arezzo püspökeként éppen
misézett, amikor pogányok
zavarták meg a szertartást és
kiverték a borral teli üveg-
kelyhet a kezébõl. Az, a kõ-
padlón széttört, de Donatus

imájára csodálatos módon
össze is forrt.)

Donáthoz különösen vil-
lámcsapás, jégesõ távoltar-
tásáért imádkoztak. A szõlõk-
ben szobrot, kápolnát állítot-
tak neki; a falvainkban, váro-
sainkban a templomok ha-
rangjait többnyire neki szen-
telték. Nyilvánvalóan abban
a hitben, hogy a harangzú-
gás „visszaveri” a menny-
dörgést, és ami azzal jár: a
harang érce felfogja a
mennykõcsapást.

Védekezzünk
a parlagfû ellen

Az idõjárásnak köszönhetõ-
en már megjelent és a jövõben
várhatóan nagy területeken tö-
megessé fog válni a parlagfû-
vel szennyezett bel és külterü-
let, védekezzünk ellene!

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,
vegyszeres gyomirtással,
többszöri kaszálással.

Tisztelt Lakosok, tekintet-
tel arra, hogy a parlagfû-
mentesítés minden állampol-
gár közös érdeke, és köte-
lessége, eredményt csak
összefogással, illetve közös
felelõsségvállalással érhe-
tünk el.  Kérem, tegyenek
eleget az alábbi jogszabályi

kötelezettségüknek és véde-
kezzenek a parlagfû ellen. A
növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény ren-
delkezik a kártevõk elleni
védekezésrõl is, amelyhez
kapcsolódik az 5/2001. (I.
16.) FVM rendelet - 2.§ (1)
bekezdése elõírja a föld-
használó és a termelõ köte-
les védekezni a károsítók el-
len. Amennyiben a jogsza-
bályban elõírt védekezésnek
nem tesz eleget, úgy belte-
rületen az illetékes jegyzõ,
külterületen növény és talaj-
védelmi hatóság határozat-
tal kötelezheti a védekezés-
re, illetve bírságot szabhat ki,
amely 15.000 forinttól
5.000.000 forintig terjed. A
bírság összegét növeli a kö-
telezõen elrendelt védeke-
zés költsége.

Környezetért, Egészsé-
gért, Sportért Egyesület

Nagy Zoltán

jm-jk
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Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a nyári idõ-
szakban jelentõsen megnövekedett az illegális migrációs
nyomás a magyar-román államhatár Sarkad környéki és a
Sarkadi Kistérség menti szakaszán. Mivel városunk 7 kilo-
méterre fekszik az államhatártól, sokaknak feltûnt, hogy a
város környékén a rendõrség fokozott erõkkel van jelen.

Ennek köszönhetõen újabb migránscsoport került elfogás-
ra, vasárnap késõ este tizenegy határsértõt fogtak el a rend-
õrök. Az elfogott külföldiek afgán állampolgárnak vallották
magukat, de személyazonosságukat és azt, hogy jogszerû-
en tartózkodnak Magyarországon, nem tudták hitelt érdem-
lõen igazolni. A rendõrök elõállították õket a Kötegyán Ha-
tárrendészeti Kirendeltségre, ahol idegenrendészeti eljárás
indult ellenük. Ott sor került a meghallgatásukra, majd hét-
fõn reggel átadták õket a román hatóság képviselõinek.

Tizenegy illegális
határsértõt tartóztattak fel
a rendõrök vasárnap

Dr. Szombati Andrea szõvivõ


