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Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmá-
val a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladé-
kokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyûj-
tõ-edénybe) gyûjti össze és szállítja el.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, ame-
lyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a se-
gélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja,
így segíthet másokon, illetve csökkentheti a hulladéklerakás
mennyiségét, ezzel óvva a környezetet. A lomtalanítás üte-
mezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nem-
zeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi elõ-
írásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza elõtti, hulladékgyûjtõ
jármûveinkkel jól megközelíthetõ közterületre helyezze ki,
ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági
házi karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a
lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

Lomtalanítás Sarkadon
Tájékoztató

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Sarka-
don 2020. szeptember 26-án, szombaton, lomtalanítási
napot tart.

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekin-
tettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora le-
gyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erõvel meg tudják
emelni és be tudják helyezni a hulladékgyûjtõ jármûbe (100
cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
– egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által

üzemeltetett hulladékgyûjtõ udvarokon. Az igénybevétel rész-
letes feltételei az alábbi l inken találhatóak: https://
www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/

– a közszolgáltató által nem gyûjthetõ hulladékok eseté-
ben, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során ki-
helyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát ké-
pezi, ebbõl kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendõri intéz-
kedést vonhat maga után.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a telepü-
lés tisztaságához! Védje a környezetet Ön is!

Lomtalanításkor kirakható hulladék

bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétsze-
relt, mozgatható állapotban

fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó,
kerítés)

mûanyag (linóleum) padló

kerti bútor, matrac (szétvágva/összetekerve)

ágynemû, textil, ruhanemû (zsákban/dobozban ki-
helyezetve)

szõnyeg, padlószõnyeg (kötegelt állapotban)

hordó, virágtartó

gyerekjátékok, mûanyag medence

Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
kommunális hulladék, gyógyszerhulladék

elkülönítetten gyûjtött üveg-, papír, mûanyag- és fém-
hulladék (szelektív hulladék)

zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fû),

építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg,
ablakkeret üveggel)

fénycsõ, elektromos háztartási eszköz, elektronikai
hulladék

gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

veszélyes és különleges kezelést igénylõ hulladék (akku-
mulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védõszer, szá-
razelem, stb.)
ipari, mezõgazdasági, szolgáltatási tevékenység követ-
keztében keletkezett fólia

sütõolaj, sütõzsiradék

Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!

Az elmúlt esztendõkben
jelentõs beruházások sorát
valósította meg önkormány-
zatunk szeretett városunk új-
teleki részén. Többek között
kilenc térköves gépjármû-
parkolót építettünk az Iskola
utcában és fedéssel láttuk el
a bankjegykiadó automatát,
a fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés elnevezé-
sû programunk keretében
pedig gyalogos átkelõhelyet
építettük a Batthyány utcá-
nál, parkolókat létesítettünk
a Gyulai úti általános iskolá-
nál, fedett, térkõ burkolatú
kerékpártárolót építettünk a
Damjanich utcáná l és kerék-
páros pihenõhelyet alakítot-
tunk ki a Gyulai úton. Megva-
lósult az új, 60 férõhelyes
bölcsõde építése az Iskola
és a Petõfi utca által határolt
területen, valamint az Epres-
kert utcai óvoda épületének
energetikai korszerûsítése is.
A sarkadi kistérség gyerek-
esély programja, illetve az
öko- és aktív turisztika komp-
lex fejlesztése keretében
konyha, étkezõ és terasz épü-
letegyüttes, fedett közösségi
tér (csarnok), szociális blokk,
kilátó, filagória, kerékpártáro-
ló és gépkocsi leálló épült az
Éden tavak környezetében,  a
zöld város kialakítása elne-
vezésû programunkból 100
új fát telepítettünk a Gyulai
úton és létrehoztuk az Újszü-
löttek ligetét is az Anti út men-
tén.

Augusztusban került át-
adásra az új körforgalmi cso-
mópont a Gyulai út, Kossuth
utca és az Anti út kereszte-
zõdésében, mely körforga-
lomban egy gyönyörû szökõ-
kút mûködik, teljesen új ar-
culatot adva az Éden-tavak
környezetének. A napokban
elkészült és a tanévkezdést
követõen a diákok birtokba is

Több nyertes pályázati program
eredményeként újul meg a városi piac

Jelentõs beruházások sora valósul meg városunk újteleki részén

vehették a Gyulai úti Általá-
nos Iskola teljesen felújított
és jelentõsen kibõvített tála-
lókonyháját is. A beruházá-
sok pedig tovább folytatód-
nak, mert hamarosan kezde-
tét veszi a Nemzeti Közneve-
lési Infrastruktúra Fejleszté-
si Program keretében meg-
valósuló tanuszoda építése

az Anti úti sportpálya terüle-
tén. Továbbá a határon átnyú-
ló együttmûködési program
keretében kerékpárút épül
az Éden tavak körül és a Tán-
csics tér környezettudatos
közösségi térré történõ fej-
lesztése (filagória, játszótér,
köztéri fitneszeszközök, pa-
lánkkal és labdafogó hálóval

ellátott gyep felületû grund
labdarúgó pálya és mûfüves
pályaburkolat kialakítása,
futó rekortán pálya és parko-
lók építése, illetve padok és
hulladékgyûjtõk kihelyezé-
se, valamint térfigyelõ kame-
rák telepítése) is rövidesen
elindul.

A fenti beruházások mellett
három nyertes pályázati
program eredményeként ön-
kormányzatunk jelentõs fej-
lesztéseket hajt végre a vá-
rosi piac területén is. Ezen
munkálatokat tekintettük meg
a napokban Sárosi Mátyás-
sal, a választókerület önkor-
mányzati képviselõjével, illet-
ve a kivitelezési feladatokat
végzõ Sarkadi Építõipari Kö-
zös Kft. vezetõjével.

Az „Ökológiai fejlesztések
a környezettudatosság je-
gyében Sarkadon” címû pro-
jekt keretében már megépült
egy 15x30 méter alapterüle-
tû vásárcsarnok a Vásártéren
lévõ városi piac területén,
amely kiszélesíti a terület
használhatóságának kerete-
it, lehetõséget biztosít a he-
lyi kistermelõk számára és
hozzájárul a helyi kiskeres-
kedelem fellendítéséhez.

A „Piac revitalizáció Sarka-
don” elnevezésû program
célja a helyi termelõk, helyi
termékek piacra jutásának
támogatása, melynek érde-
kében egy kétszintes
piacfelügyeleti épület építé-
se van folyamatban az új vá-
sárcsarnok mellett. Az épülõ
piacfelügyeleti épület föld-
szintjén különnemû nyilvá-
nos illemhely, akadálymen-
tes illemhely és pelenkázó,
továbbá egy felügyeleti he-
lyiség kap helyet. Az emele-
ten irodai rész, teakonyha és
gépészeti tér kerül kialakítás-
ra. A meglévõ betonfelület
kiegészítésével 30 db gép-
jármû befogadására alkal-
mas parkolót fogunk kialakí-
tani és a parkolókhoz kap-
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Komplex szolgáltatást
biztosít az Otthonközeli
Egyesület a családoknak

Házhoz rendelhetõ szolgáltatások

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti
halálozás a szív és érrendszerit követõen a második leggya-
koribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek
emlõszûrésre és méhnyak szûrésre kapnak meghatározott
idõnként meghívólevelet. Emlõszûrésre kétévente a 45-65
éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szûrésre há-
romévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kap-
nak névre szóló meghívást. Emlõszûrésre a meghívólevél-
ben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szûren-
dõ hölgyet, ha az idõpont nem felel meg, akkor lehetõsége
van az idõpont módosítására a megadott telefonszámon.
Méhnyak szûrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt
szakrendelõket lehet felkeresni, elõtte a szakrendelõvel idõ-
pont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idõ minimális
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlõrák a nõk leggyakoribb daganatos betegsége,
ritkán elõfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés

A Koronavírus második
hullámának közeledése kapcsán
Kedves Lakosok!

A Koronavírus második
hullámának közeledése kap-
csán ezúton kívánjuk tájé-
koztatni, hogy alábbi eljárás-
rend szerint történik a beteg-
ellátás az orvosi ügyeletben,
azaz:

➩ Ügyeletes Kollégáink-
nak az orvosi ügyelet épüle-
tének ajtaját zárva kell tarta-
nia.

➩ Az ambuláns ellátásra
jelentkezõ betegek részére
tájékoztatótáblát helyeztünk
ki, melyen az ápolói telefon-
szám került feltüntetésre.
Kérjük, ezt a számot szíves-
kedjenek hívni, és ezen ke-
resztül jelezzék panaszukat
kollégáink részére.

➩ Amennyiben a panaszok
alapján rendelõi ellátás kö-
vetkezik, egy COVID kérdõív
kitöltését követõen testhõ-
mérséklet mérés történik.

➩ A felsorolt panaszok
alapján az orvos dönt, hogy
sürgõs ellátási esetrõl van-e
szó. Amennyiben valóban
sürgõs szükség miatt jelent

meg a beteg az ügyeleten,
az ellátás megtörténik.
Amennyiben nem sürgõs
szükség miatt jelentkezett a
lakos az ügyeleten, tanács-
adást követõen otthonába
visszairányítják.

➩ Kérjük, hogy a váróhe-
lyiségekben kihelyezett kéz-
fertõtlenítõ szert érkezéskor,
illetve távozáskor is szíves-
kedjenek használni.

➩ Légúti panaszokkal és/
vagy lázas beteg elsõsorban
telefonon keresztül keresse
az ügyeletet a személyes
megjelenés helyett. Légúti
tünetekben szenvedõ beteg
ne használja a tömegközle-
kedést, hanem egyénileg au-
tóval legyen kórházba szál-
lítva kórházi ellátás indokolt-
sága esetén és viseljenek
szájmaszkot, illetve szükség
esetén mentõvel történjen a
szállítás.

Tisztelettel kérjük fentiek
maradéktalan betartását!

Köszönettel:
Országos Orvosi

Ügyelet Nonprofit Kft.

Az idõs hozzátartozóinkról
való gondoskodás az egyik
legnehezebb kihívásokkal
teli feladat. Az Otthonközeli
Szociális Támogató Köz-
hasznú Egyesület tevékeny-
ségének egyik legfontosabb
célja, hogy az egyének éle-
tében átmenetileg vagy tar-
tósan jelentkezõ speciális élethelyzetekre hatékonyan rea-
gáljon. 10 éves szakmai munkánk során azt tapasztaltuk,
hogy a családok a természetes élettérben nyújtott segítsé-
get választják szívesebben hozzátartozóikról való gondos-
kodás során.

Egyesületünk olyan komplex szolgáltatási palettát állított
össze a családoknak, amely abban nyújt segítséget, hogy a
szeretett családtagok önálló életvitelüket minél tovább fenn-
tarthassák a biztonságot jelentõ otthoni környezetbõl való
kimozdítás nélkül.

Házhoz rendelhetõ szolgáltatásaink különlegessége, hogy
a szolgáltatási csomag tartalma a megrendelõvel közösen
kerül kialakításra, amelyhez áraink is igazodnak. Gyors és
rugalmas ügyintézésünkkel igyekszünk reagálni a váratlan
élethelyzetek megoldására is. A család szeretõ közelségé-
ben idõsgondozó csapatunk azon munkálkodik, hogy a hoz-
zátartozók számára a legmegfelelõbb ellátást tudjuk biztosí-
tani. A szolgáltatás megrendelését követõen akár 24 órán
belül meg tudjuk szervezni a családtag ellátását. A megren-
delõi igényekre fókuszálva az ellátási tevékenység tartalma,
gyakorisága és idõtartama közös megegyezéssel bármikor
módosítható.

Tudjuk, hogy a családok számára lelkileg is megterhelõ
szeretteik leépülése, és emellett anyagi terhet is jelent szá-
mukra a kialakult élethelyzet megoldása. Óradíjainkat igye-
keztünk úgy kialakítani, hogy családi összefogással mindenki
számára elérhetõ legyen.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan kérhetnek bõvebb in-
formációt személyesen telephelyünkön: Sarkad, Szalontai
u. 9. (elõzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefonon: 06-70-603-5089, 06-70-603-5092.

E-mail: szakma.otthonkozeli@gmail.com

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020. szeptember
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. szeptember
14  hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
15  kedd Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A. 66/270-259
16  szerda Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
17  csüt. Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
18  péntek Dr.Papp Attila, Béke sétány 5. 66/375-820
21  hétfõ Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.     +36/66/272-820
22  kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
23  szerda Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A. 66/270-259
24  csüt. Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
25  péntek Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
28  hétfõ Dr.Papp Attila, Béke sétány 5. 66/375-820
29  kedd Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.     +36/66/272-820
30  szerda Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985

Szeptember

Tájékoztató a sarkadi
gyógyszertárak
szeptemberi hétvégi nyitva
tartásáról és ügyeletérõl

A sarkadi gyógyszertárak szeptemberi hétvégi
nyitva tartásáról és ügyelete.

Szept. 12. – 13. Sétány gyógyszertár (5720 Sar-
kad, Béke sétány 4. Tel.: 66/572-030)

Szept. 19. – 20. Sétány gyógyszertár
Szept. 26. – 27. Sétány gyógyszertár
 A gyógyszertárak hétvégi nyitva tartási rendje:
Szombaton: 8.00 – 14.00  
Vasárnap és ünnepnap:     Z  Á  R  V  A   
Ügyelet: 9.00 – 12.00 –ig.

fordul elõ, és mintegy 2800 nõ veszti életét évente a beteg-
ség következtében. Az emlõráknál - csakúgy, mint a legtöbb
tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredmé-
nye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a
betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél ha-
marabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben cso-
mót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlõrák többnyire
fájdalmatlan, sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevés-
bé valószínû, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra
utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megté-
veszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a cso-
mó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel for-
dul elõ méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés mi-
atti halálozás pedig évente meghaladja a 400 fõt. Hazánk-
ban a méhnyak szûrése megoldott, de sajnos a nõk tekinté-
lyes hányada nem él e lehetõséggel, részben ezért nem is-
merik fel korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szûréseken Önmagáért, családjáért.

(folytatás az 1. oldalról)
csolódóan az elektromos jár-
mûvek használatához szük-
séges alapvetõ töltõ-infrast-
ruktúra kiépítése is megvaló-
sul. A meglévõ épített eláru-
sító egységek mögött pedig
egy 60 m2 alapterületû hûtõ-
ház épül, fedett elõválogató-
raktár elõtérrel. A piac mûkö-
déséhez szükséges fedett
elárusító asztalok cseréje is
megvalósul 50 méter hossz-
ban. Ezen felül a piac láto-

Több nyertes pályázati program eredményeként...
gatói számára parkolóhelyek
kerülnek elkülönítésre. Az
épületek üzemeltetéséhez
megújuló energia felhaszná-
lását tervezzük, elektromos
kiserõmû beépítésével.

A „Zöld Sarkad” címû pro-
jekt egyik elemeként pedig a
piac meglévõ, de erõsen
avult elárusító asztalainak
cseréjét, illetve új kerítés
megépítését tervezzük.

A városi piac fejlesztésé-
hez kapcsolódó beruházá-

sok egy része már megvaló-
sult, míg a további projektele-
mek kivitelezése folyamat-
ban van és a következõ esz-
tendõre be is fejezõdik, szol-
gálva ezzel városunk gazda-
ságának fejlesztését, a helyi
termelõk, helyi termékek pi-
acra jutásának támogatását,
s emellett a kivitelezés idõ-
szakában több helyi vállalko-
zó és az általuk foglalkozta-
tott dolgozói kör is újabb
munkalehetõséghez jut, Sar-
kad városa pedig tovább

épül, szépül, s többek között
a nagyobb városi rendezvé-
nyek (családi majális, au-
gusztus 20-ai programok)
helyszínét biztosító Vásártér
infrastruktúrája is jelentõsen
korszerûsödik.

Eddigi támogatásukat és
bizalmukat hálás szívvel
megköszönve, Sarkad Város
Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete nevében
õszinte tisztelettel:

Dr. Mokán István
polgármester

Felhívás emlõszûrésre!

Õszi programajánló

Szabadban, szabadtûzön készített ételek a helyi
gasztronómiában 2020. szeptember 24. Sarkad
Éden Kemping

A programokról bõvebben
az elõzetes ingyenes regiszt-
rációt követõen kaphatnak tá-
jékoztatást, amelyre személye-
sen szerdai napokon a Bartók
Béla Mûvelõdési Központban
9:00 és 11:00 óra között van
lehetõség.

Az Egészségünkért Sport és
Kulturális Egyesület a Sarkadi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületével és a Sarkad és
V idéke ÁFÉSZ Nyugdíjasok
Egyesületével együttmûködve,
a “Sarkad kultúrában is egység-
ben” (projekt azonosítószám:
TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2019-
00517) pályázat keretében az
alábbi programokra várja sze-
retettel az érdeklõdõket.

Hagyományos bográcsos összejövetel, az Alföldi
tájjellegû ízek szerint 2020. szeptember 25. Bartók
Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Õszi Fesztivál 2020. október 4. Bartók Béla
Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Nemzetközi és Járási Dalos Találkozó 2020.
október 9. Bartók Béla Mûvelõdési Központ és
Könyvtár

30 éves jubileumi rendezvény, visszaemlékezés a
30 év távlatában eltelt idõkre 2020. november 20.
Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Karácsonyi ünnepség 2020. december 19. Bartók
Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
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Hallotta?
Rövid híreink

MEGHÍVÓ KÖZGYÛLÉSRE
A Sarkadi Horgász Egyesület vezetõsége tisztelettel meg-

hívja tagjait a 2020. szeptember 13-án (vasárnap) 9.30 óra-
kor, az Andi Étteremben (Jókai u. 39/a.) tartandó 2019-es
évet záró, 2020-as évnyitó közgyûlésre.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2019. évi tevékenységrõl és gazdálkodásról,
2. A 2020. évi program ajánlat és pénzügyi terv ismertetése,
3. Felügyelõ Bizottság beszámolója,
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója,
5. A beszámolókhoz, tervekhez hozzászólások, javasla-

tok, vita,
6. Beszámolókról, tervekrõl, határozathozatal,
7. Jelölõ bizottság választása a 2021. évi tisztségviselõi

választások elõkészítésére,
8. Bejelentések.
Határozatképtelenség esetén az alapszabály értelmében

a megismételt közgyûlés ugyanezen napirenddel, ugyan
ezen a napon 10.00 órakor lesz megtartva. A megismételt
közgyûlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozat-
képes, a fent felsorolt napirendek tekintetében dönthet.

Sebestény Mihályné egyesület elnök

Közös Névnapi
rendezvény

A Református Szociális
Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubja (Veress S. u.
17.) szeretettel hívja és várja
kedves klubtagjait 2020.
szeptember 23-án, szerdán
délután 1 órakor kezdõdõ
Közös Névnapi rendezvé-
nyére.

Telefon: 06 70/311-42-47
és 06 66/272-181.

Áldást, békességet!

Meghívó
szalonnasütésre!

A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület vezetõ-
sége szeretettel várja tagjait
szeptember 15-én (kedden)
du. 15.00 órától szalonnasü-
tésre az Éden-tónál.  Gyüle-
kezés 14.30 órától. Minden
érdeklõdõt szeretettel vá-
runk. Töltsünk el együtt egy
vidám délutánt!

Perei Károlyné elnök

Régen látott ellenfél a megyei bajnokságban!
2020. szeptember 12. (szombat), 16:30, Sarkadi

Kinizsi LE - Gyulai Termál FC
A hazai mérkõzések helyszíne a Kinizsi Sporttelep. A mér-

kõzések alatt a büfé folyamatosan üzemel.A belépés 14 éven
aluliaknak továbbra is ingyenes! Tombolanyereményeket és
egyéb felajánlásokat továbbra is szeretettel fogadjuk!

Szabó Zsolt egyesületi elnök

A Lendület 2010 TSE legfrissebb hírei
Mokán István Damján ismét gyõzött

Pasaréten került megrende-
zésre a nemzetközi Kinder
Tennis Trophy versenysoro-
zat harmadik hazai állomá-
sa, ahol az ország legjobb
utánpótláskorú versenyzõi
mérették meg tudásukat két
korosztályban, abban a re-
ményben, hogy a négy ha-
zai verseny legjobbjai meg-
hívást kapnak a mallorcai
nemzetközi döntõre, melyet
a Rafael Nadal akadémián
rendeznek meg. A Sarkadi
Lendület 2010 TSE két játé-
kosa is részt vett a rangos
eseményen, Klembucz Ka-

milla L10 korosztályban csoport II. helyen végzett. A fiúknál
F10-es korosztályban induló Mokán István Damján maga-
biztos játékával a verseny során mindössze 3 játékot veszít-
ve megszerezte, immár második alkalommal a gyõztesnek
járó trófeát, a szerzett pontszámok alapján az országban az
elsõ helyen áll.  A versenysorozat mindent eldöntõ negyedik
állomása Pécsen kerül majd megrendezésre az októberi
hónap elején. Hatalmas gratuláció! Csak így tovább!

Beer Jázmin a dobogó legfelsõ fokán

Egyéniben és vegyespárosban is elsõk

Gyula városa adott otthont
augusztus végén, immár so-
kadik alkalommal Kelet-
Magyarországegyik legran-
gosabb felnõtt teniszverse-
nyének a Komjáthszeghy
Kupának. A versenyen indu-
ló két sarkadi Lendületes
közül Beer Jázmin a nõi me-
zõnyben nem talált legyõzõ-
re, megszerezve az elsõ he-
lyet, míg Juhász Dorisz, aki
sok kihagyás után ismét ver-
senyezni kezdett, a második
helyen végzett. Gratulálunk!

Megyei férfi Csapatbajnokság

Hétvégén kezdõdött a megyei férfi tenisz csapatbajnokság,
melyen a Sarkadi Lendület 2010 TSE férfi csapata szombati
napon Vésztõn vendégeskedett, ahol 2:7 arányú vereséget
szenvedtek, majd vasárnap hazai pályán fogadták a békés-
csabai Viharsarok csapatát, akik ellen szoros küzdelemben
4:5 eredménnyel alul maradtak. Jövõ héten szombaton a
Szarvasi TK csapatával játszanak hazai pályán. Hajrá Len-
dület!

A 2020. augusztus 15-16-án
Mezõberényben megrende-
zett VII. Szalai Barna Emlék-
tornán a Sarkadi Lendület
2010 TSE vegyes párosa,
Jantyik Zsanett és Tóth Máté
az elsõ helyet szerezte meg,
valamint Jantyik Zsanett nõi
egyéni versenyszámban
szintén elsõ helyen végzett.
Gratulálunk!

A Sarkad és környéke
Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ
szakmai egységvezetõ -
vezetõ ápolói munkakör
betöltésére pályázatot
hirdet. A pályázatról bõ-
vebb információ a
www.kozigallas.gov.hu
internetes oldalon olvas-
ható.

Közalkalmazotti jogvi-
szony idõtartama: hatá-
rozatlan idejû közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ.

Vezetõi megbízás idõ-
tartama: határozott idõre,
2 évig szól.

Munkavégzés helye:
Idõsek Otthona – Idõsek
Gondozóháza, 5720
Sarkad, Gyulai út 8.

Pályázati feltételek:
fõiskola - 1/2000 SzCsM
rendelet szerint.

Bentlakásos idõsgon-
dozás területén vezetõ
feladatok ellátásában
szerzett, legalább 5 év
szakmai tapasztalat.
Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

A munkakör a pályá-
zatok elbírálást követõ-
en azonnal betölthetõ.

Pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2020.
szeptember 25.

Pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2020.
szeptember 30.

Sás Ildikó
intézményvezetõ

Szakmai egységvezetõ -
vezetõ ápolói munkakör

ÁLLÁSPÁLYZAT

Cukorbetegek
Sarkadi Egyesületé-
nek tagjai figyelem!

Értesítem és egyben meg-
hívom egyesületünk tagjait  a
2020. szeptember 19-én
11.00. órától kezdõdõ tiszt-
újító egyesületi  közgyûlé-
sünkre. Szavazatképtelen-
ség esetén  11.30. órától, lét-
számtól függetlenül, ismétel-
ten összehívásra kerül a tag-
ság./ azonos napirenddel
összehívott újabb közgyûlés
az eredeti napirend tekinte-
tében a megjelent tagok szá-
mára tekintet nélkül határo-
zatképes,/

 Helye: Sarkad Édentó 2.
Ifjúsági Tábor.

Napirend:
beszámoló a 2019- évben

végzett egyesületi munkánk-
ról,/ ea.: elnök/

2019.évi pénzügyi beszá-
moló egyesületünk anyagi
helyzetérõl/ea.: gazdasági
elnökh./

az ellenõrzõ bizottság be-
számolója/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 a 30/
2289767 telefonszámon ná-
lam az összeg befizetésével,
valamint a Református Szo-
ciális Gondozási Központ
klubjában.

Major József
az egyesület elnöke

M E G H Í V Ó
Tisztelt Sarkadi Sorstár-
sak!

A Mozgáskorlátozottak
Dél-alföldi Regionális Egye-
sülete Sarkadi csoportja
2020. október 2-án pénteken
09.00 órakor évzáró gyûlést
szervez, mely rendezvényre
meghívjuk önöket.

Helye:Ko-Andi Étterem,
Sarkad, Jókai utca.

Napirendi pontok az aláb-
biak:

1. Köszöntõ.
2. Képíróné Széplaki Judit

csoportvezetõ tájékoztató
2020. évrõl.

3. 2020. évi egyesületi tá-
jékoztató, elõadó: Márton
Gábor elnök.

4. Dr. Mokán István polgár-
mester úr hozzászólása.

5. Kulturális mûsor.
6. Pénzügyi és fogyasztó-

védelmi oktatás.
7. Ebéd.
8. Tombolasorsolás.
Kérem részvételi szándé-

kát jelezze a 06-20-361-
7811-es telefonszámon
2020. szeptember 20-ig, az
ebéd szolgáltatás miatt. Aki
nem tud jönni és kocsit igé-
nyel azt is jelezze.Tombola
tárgyakat elfogadunk.

Fogadóóra szerdai napo-
kon a Bartók Béla Mûvelõdé-
si Központ földszinti tanács-
kozójában 9.00-10.00-ig
van. Tagdíj fizetési lehetõség,
és tanácsadás, segítség
nyújtás a mozgásában kor-
látozottak részére.

Képíróné Széplaki Judit
csoportvezetõ

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
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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
10.00-18.00 óráig adhatják fel.

A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.

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

A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :

2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

SSSSSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁS

AAAAALBÉRLETLBÉRLETLBÉRLETLBÉRLETLBÉRLET

EEEEEGYÉBGYÉBGYÉBGYÉBGYÉB

ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
Nyugdíjas házaspár albérle-
tet keres 15-20 e ft-ért vagy
idõs néni gondozását vállal-
juk. T:06/30/190-8298

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

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

Malac eladó Dobó u. 26.

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

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Vásár helye:
Sarkad, Piactér,

➩ nõi cipõk
➩ sportcipõk
➩ papucsok
➩ szandálok
➩ topánkák

HATALMAS CIPÕVÁSÁR!
1.500 Ft

párja!

 Szeptember 16. (szerda)
14:00 – 16:00

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

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

és 2020. szeptember 22-23-án 08.00 és 15.00 óra között.
Az irtószer korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre!

Sarkadi Városgazdálkodási Iroda

FELHÍVÁS - rágcsálók lakossági
irtásának elõsegítése
érdekében

Tájékoztatjuk Sarkad város
lakosságát, hogy a rágcsálók
lakossági irtásának elõsegíté-
se érdekében ismét lehetõség
van ingyenes rágcsálóirtó mé-
reg igénylésére. Az irtószer
személyesen vehetõ át a Vá-
rosgazdálkodási Irodában (Sar-
kad, Veress Ferenc u. 26.)
2020. szeptember 15-16-án

Sarkadon 31 hektár
jó adottságokkal rendelkezõ szántóföld terület

hosszabb távra haszonbérletbe kiadó.
Megfelelõ képességekkel és felkészültség-
gel rendelkezõk érdeklõdését várom.

Telefonszám: 06/30/838-6249,
délután 16-18 óra között

Feketemunka
a földeken

Nyáron a NAV kiemelten
ellenõrzi a mezõgazdasági
idénymunkások foglalkozta-
tását. Az elmúlt idõszakban
több helyszíni ellenõrzést is
tartottak Békés megyében a
NAV munkatársai, és szinte
mindenhol feketemunkáso-
kat találtak.

Egyik esetben egy olyan
õstermelõ telephelyén jártak
a pénzügyõrök, akinél mun-
kavégzés közben három fõ
be nem jelentett alkalmazot-
tat találtak. Az ellenõrzés
nem volt véletlen, mert a férfi
egyik két tonnás görög-
dinnye szállítmányát koráb-
ban megállították Szolnoknál
a NAV munkatársai. A sofõr-
nél nem volt számla, menet-
levél, és a fuvarról EKÁER-
bejelentés, ezért a telephe-
lyen folytatódott a vizsgálat.
Az ott lévõ jármûvek menet-
leveleibõl már a helyszínen
megállapították a pénzügy-
õrök, hogy több személyt is
feketén foglalkoztat az õster-
melõ, mert a rendelkezésére
álló adatok szerint július óta
nem volt bejelentett alkalma-
zottja. Egy másik esetben 13
fõt találtak a pénzügyõrök
gazolás közben egy termõ-
földön, akik bejelentését szin-
tén elmulasztotta az õket al-
kalmazó õstermelõ.

A be nem jelentett foglal-
koztatottak miatt akár egymil-
lió forint mulasztási bírságra
is számíthat mindkét õster-
melõ. Emellett az EKÁER-
bejelentési kötelezettség el-
mulasztása, valamint a feke-
te foglalkoztatás miatt továb-
bi ellenõrzésre számíthat-
nak.

Jegyinák Attila
NAV sajtóreferens


