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Megkezdõdött a Béke sétány felújítása
és új játszótér épül a Bihar utcai
sportpark mellett
Továbbra is gõzerõvel folynak az önkormányzati beruházások szeretett városunkban
Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!

AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Hirdetési felülettel segíti a
helyi termelõket az Agrárminisztérium és a Nébih
Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelõk
és potenciális vásárlóik
összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be
Zsigó Róbert élelmiszerláncfelügyeletért felelõs államtitkár. A kezdeményezés célja,
hogy bõvüljenek a nehéz
helyzetbe került magyar termelõk értékesítési lehetõségei. A felület elindításának
elsõ lépéseként a termelõk
regisztrációját várják, ami
egy egyszerû ûrlap kitöltésével megtehetõ a hivatal
https://portal.nebih.gov.hu/
termelo-kereso oldalán.
A koronavírus járvány miatt a helyi termelõk többsége nehéz helyzetbe került:
egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület
hiányában pedig a termelõk
nehezen találnak vevõt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetõségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelõ
óvintézkedések mellett történõ újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetõk figyelmét is felhívták a helyi termékek elõnyeire – emlékezetett
az államtitkár.
A magyar termelõk segítésének egyik új eleme a „termelõ keresõ” felület elindítása. Az érdeklõdõ õstermelõk
és kistermelõk a https://

portal.nebih.gov.hu/termelokereso oldalon érhetik el a
regisztrációhoz szükséges
ûrlapot. Nevük és elérhetõségeik mellett az általuk kínált fõbb terméktípusokat,
valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a
lakosok és szolgáltatók (kereskedõk, vendéglátók, étkeztetõk) a késõbbiekben
ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és
mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshetõ adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még
könnyebbé téve a böngészést.
Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés
folyamatában az agrártárca
és a Nébih nem vesz részt, a
felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetõségét szeretnék segíteni a lakosság, a
szolgáltatók és a helyi termelõk között. A helyi termék választása ugyanis mindenki
számára elõnyös. A vásárlók
közvetlen környezetükben,
így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minõségû, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal
pedig támogatják a nehéz
helyzetbe került helyi termelõket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.
AM Sajtóiroda

Hosszú évek óta dédelgetett városfejlesztési célkitûzéseink közé tartozik, hogy településünk egyetlen sétáló
utca jellegû közterülete, nevezetesen a Béke sétány leromlott állagából megújításra kerüljön, valamint a gyermekek örömére bõvíteni tudjuk a városunkban mûködõ
korszerû játszóterek számát.
A „Közösségi terek fejlesztése, kialakítása Sarkadon”
elnevezésû nyertes pályázati
programunk eredményeként
mintegy 45 millió forintból
most mindkét célkitûzésünket
megvalósítjuk.
A TOP-7.1.1-es pályázati
konstrukcióban támogatott
projekt keretében egyrészt a
leromlott állagú, önkormányzati tulajdonú Béke sétány,
mint meglévõ közösségi tér
fejlesztése, funkcióbõvítése
valósul meg. A fejlesztés során a Béke sétány jelenlegi
egyenes nyomvonala a
templom melletti elsõ épülettömb környezetében módosul, míg a gyógyszertárnál és
az orvosi rendelõnél található csomópontokban tereket
alakítunk ki. Az újonnan kialakuló nyomvonal teljes felületén új alépítmény építésére, valamint térkõburkolat
kiépítésére kerül sor. A keletkezõ csapadékvíz hatékony
elvezetése érdekében a
meglévõ, nem megfelelõ keresztmetszetû, elavult zárt
csapadékvíz-elvezetõ rendszer rekonstrukciója is megvalósul. A kevés számban
fellelhetõ, leromlott állagú,
nem esztétikus utcabútorok
(padok, hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók) lecserélésre
kerülnek, helyettük a meglévõnél több, modernebb, esztétikusabb utcabútorok beszerzése és telepítése valósul meg. A nyomvonalváltozással érintett szakaszokon
a kültéri állólámpákat (kandelábereket) áthelyezzük. A
meglévõ, nem korszerû,

energiapazarló kültéri állólámpák helyett új, modern,
esztétikus és energiatakarékos rendszer kerül megvalósításra.
A projekt keretében másrészt a fiatalok körében nagy
népszerûségnek örvendõ

Bihar utcai sportpark melletti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon egy új, közösségi
térként funkcionáló, modern
és szabványos játszótér valósul meg. A játszótér teljes
területén – a gyermekek biztonságának érdekében –

megfelelõ ütéscsillapító felület kerül kialakításra. A játszótéren tanúsítvánnyal, minõsítéssel rendelkezõ játszóeszközöket telepítünk.
A beruházás kivitelezését
a lefolytatott beszerzési eljárás mentén a sarkadi székhelyû Sarkadi Építõipari Közös Kft. nyerte el, így sarkadi
vállalkozó és sarkadi munkavállalók végzik a munkát,
amely a napokban vette kezdetét és még ebben az esztendõben be is fejezõdik.
A projekt megvalósítását
követõen a városközpont szívében elhelyezkedõ Béke
sétány az ott élõk, a közterületen áthaladók, valamint a
sétányon mûködõ üzletek és
intézmények szolgáltatásait
igénybe vevõk számára esztétikus és modern környezetet biztosít, míg a megépülõ
új játszótér reményeink sze(folytatás a 3. oldalon)
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A koronavírus-járvány egy sarkadi háziorvos
szemszögébõl
Januárban hallhattunk elõször a Kínát megbénító újfajta koronavírusról, majd februárban megjelent a betegség Európában is, március közepe óta pedig mindannyiunk életét meghatározza a világjárvánnyá eszkalálódott koronavírus-járvány, illetve a járvány megfékezéséhez kapcsolódó rendkívüli intézkedések
egész sora.

A hazánkban kibontakozó
járvány kapcsán egy hónapja ültem le beszélgetni elõször Dr. Szabó Zoltán háziorvossal, az akkor készült
interjút több ezren nézték
meg a Sarkad Televízió közösségi oldalán. A doktor úr
közérthetõen és nyíltan osztotta meg gondolatait, amit a
lakosság örömmel fogadott,
így egy hónap elteltével elkészült a következõ interjú is,
amit most a helyi lap hasábjain is olvashatnak.
A beszélgetés elején Dr.
Szabó Zoltán leszögezte,
koronavírus-világjárvány
van, amirõl a napjainkra világszerte diagnosztizált 2,5
millió fertõzött és több, mint
165 ezer elhunyt tanúskodik.
Magyarországon eddig több,
mint 2000 konkrétan diagnosztizált esetrõl és több,
mint 200 elhunytról tudunk.
Tehát a járvány felfutóban
van, a helyzet komoly, azonban a járvány lassításának
érdekében hozott rendelkezéseknek hála a koronavírus
által kiváltott betegség növekedési tempója lelassult a
magyar lakosság körében,
valamint sikerült elkerülni a
járvány berobbanását, tömeges szakaszba lépését,
nincs naponta több ezer új
beteg, akik teljesen leblokkolnák az egészségügyi ellátórendszert.
Arra a kérdésre, hogy most
mit tanácsol a sarkadiaknak,
Szabó doktor kifejtette, hogy
már a március közepén bevezetett rendkívüli intézkedések, az oktatási intézmények bezárása, az idõseket
ellátó intézményekbe bevezetett felvételi, látogatási és
kijárási tilalom, a különbözõ
korosztályok elkülönítése az
élelmiszerboltokban, azaz a
társadalmi érintkezések alapvetõ csökkentése eredményesnek tekinthetõ. Ezeket a
szabályokat azonban az elõttünk álló idõszakban is szigorúan be kell tartani, sõt,
vannak esetek, amikor további szigorítások is indokoltak
lennének. Természetesen a
továbbiakban is nagyon fontos a személyi higiénia fokozott betartása, a gyakori és
precíz kézmosás, a szájmaszk viselése. A doktor úr
külön kitért a maszk fontosságára, kell a maszk, mert
környezetünket védjük, adott
esetben a fertõzést nem adjuk tovább a környezetünkben tartózkodóknak. Arra is
kitért, hogy még mindig sok
a közterületen, parkokban,

üzletek, gyógyszertárak elõtt
látható 10-20 fõs csoportosulás, ami több korosztályt is
érint, fiatalokat, idõsebbeket
egyaránt. Az tény, hogy az
intézkedésekkel lassult a
koronavírus terjedése, de tudomásul kell vegye mindenki, hogy a koronavírus itt van,
nem állt meg, nem tûnt el,
ezért be kell tartani továbbra
is a rendelkezéseket. Az persze látszik, hogy a legtöbb
fertõzött a nagyobb népsûrûségû nagyvárosokban, sûrûbben lakott megyékben
van. A regisztrált magyarországi fertõzöttek 2/3-a Budapesthez és Pest megyéhez,
illetve a sûrûbben lakott,
gazdaságilag fejlettebb megyékhez köthetõ, míg a periférikusabb megyékben, így
Békés megyében ez a szám
jóval kevesebb, Békésben az
interjú készítésekor konkrétan 13 fõ volt. Fontos az is,
hogy ezek a számok a diagnosztizált betegeket mutatják, viszont a tünetmentes,
vagy a betegséget minimális
tünetekkel átvészelõ, de fertõzõ egyének száma a különbözõ járványügyi modellek
szerint 7-10-szerese is lehet
a diagnosztizált betegszámnak. Szóval itt Sarkadon, itt
Békés megyében is nagyon
komolyan kell venni a járványügyi helyzetet és be kell
tartani az intézkedéseket.
A következõ kérdés arra
irányult, hogyan érintette az
egészségügyi ellátórendszert ez az új helyzet? Ennek
kapcsán Dr. Szabó Zoltán
szerint nagyon jelentõs változások zajlottak le az elmúlt
egy hónapban. Gyakorlatilag
az alapellátás újraszervezõdött, kiemelt szerepet kapott
a személyes találkozások
csökkentése érdekében a
telefonos konzultáció, továbbá ami halasztható körbe tartozik, az most elmarad, viszont ami sürgõs, az az eset
ellátásra kerül. Egyáltalán
nem könnyû így biztosítani
az alapellátást, kihívás a
szakmának és a betegeknek
is, de mûködik. A szakellátás gyakorlatilg megállt, a
sürgõs esetkere koncentrálnak, viszont a sürgõs esetek
többsége a korházakban kerül megoldásra. A fekvõbeteg ellátást is jelentõsen átalakították a koronavírus-járvány berobbanására készülve. A jelentõs ágyszám felszabadítást, illetve annak a
volumenét, a járványkórházak kialakításának mértékét
most még nem lehet megítél-

Tájékoztató a sarkadi
gyógyszertárak májusi hétvégi
nyitva tartásáról és ügyeletérõl
Máj. 1. – 2. – 3. Sétány gyógyszertár (5720 Sarkad,
Béke sétány 4. Tel.: 66/572-030)
Máj. 9. – 10. Mimóza gyógyszertár (5720 Sarkad, Gyulai út 8/A. Tel.: 66/271-317)
Máj. 16. – 17. Sétány gyógyszertár
Máj. 23. – 24. Sétány gyógyszertár
Máj. 30. – 31. – jún. 1. (Pünkösd) 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.
A kijárási korlátozás ideje alatt szombati napokon a
gyógyszertárakat 65 év alatti vásárlóink 8.00 – 9.00 óra
között, valamint 12.00 – 14.00 óra között, a 65 év feletti
vásárlóink 9.00 – 12.00 óra között látogathatják.
Vasárnap és ünnepnap az ügyeletet mindkét korosztály
csak sürgõs esetben keresheti fel.
Megértésüket köszönjük!

ni. Például Gyulán, a Békés
Megyei Központi Kórház
Pándy Kálmán Tagkórháza
néhány osztály mûködésétõl
eltekintve kiürítésre került és
a járvány tömeges berobbanására, a koronavírusos betegek tömeges ellátására
készül fel.
Az idõseket ellátó szociális intézmények kapcsán, mivel azok közül az ország több
ilyen intézményében megjelent és komoly áldozatokat is
szedett az újtípusú koronavírus, külön is foglalkozni
kell. A doktor úr elmondta, az
idõs, 65-70 év fölötti, krónikus alapbetegségekkel küzdõ idõsek a legveszélyeztetettebbek. Tisztában kell lenni azzal, hogy az idõseket
gondozó otthonok nagyon
kitettek, ezért azokban - így
Sarkadon is - már korábban
bevezettek egy sor korlátozást, az elmúlt héten elindult
a tisztiorvosi szolgálat teljes
ellenõrzése, arra Sarkadon
is sor került. Az idõsotthonok
megfelelõ kezelésének keretében Sarkadon az elmúlt
héten minden ott dolgozó
részt kellett vegyen egy két
napos, alapos képzésen,
ami elméleti és gyakorlati
részbõl állt és vizsgával zárult. Továbbá természetesen
felvételi, látogatási és kijárási tilalom van a sarkadi intézményekben is.
Az országos médiumok kiemelték azt a hírt, hogy a kormányzat május elejére várja
a járvány hazai tetõzését. Dr.
Szabó Zoltán szerint számos
számítási modell van, de azt
tudomásul kell venni, hogy
az idei nyár errõl, azaz a koronavírusról fog szólni. Mivel
a tömeges megbetegedéseket sikerült ezidáig meggátolni, a járvány lefolyása is
lelassult, gyakorlatilag meghosszabbodott. Tehát ha
nem lazítunk az intézkedéseken, szerinte júliustól várható lassú csökkenés és a
korlátozó
intézkedések
õsszel válhatnának enyhíthetõvé.
Az interjút egy általános
kérdéssel zártuk, arra voltam
kíváncsi, a doktor úr szerint

mire számíthat az emberiség? Szabó doktor elmondta, a koronavírus nem a semmibõl jött, már korábban is
voltak koronavírus járványok,
azonban a mostani vírus
azoknál a koronavírusoknál
jóval virulensebb. Tehát az
emberiség meg kell tanuljon
együtt élni egyelõre az
újtípusú koronavírussal, amit
jelentõsen segíteni fog a
megfelelõ oltóanyag kifejlesztése és széles körben,
adott esetben szezonálisan
történõ alkalmazása, ami a
doktor úr szerint reálisan az
év végére, a jövõ év elejére
várható. Ezzel csökken a fertõzésre fogékonyak száma,
illetve a nem túl távoli jövõben, valószínû az oltóanyag
kifejlesztését követõen lesznek hatékony gyógyszerek
is. Napjainkban számos szer
neve kerül be szinte naprólnapra a köztudatba, azonban ezek a kísérletek még
kezdeti stádiumban vannak,
sok a kérdés, a szakemberek, laboratóriumok az egész
világon gõzerõvel dolgoznak. Napról napra többet és
többet tudunk meg errõl az
újtípusú koronavírusról, például már tudjuk, hogy a székletbõl is tud fertõzni. Azonban még nagyon sok a kérdés. Azt sem tudjuk, milyen
lesz a következõ, második
hullám.
Szóval az újtípusú koronavírus egyelõre itt marad, meg
kell tanulni védekezni ellene
és együtt élni vele, amit a kifejlesztett oltóanyagok és
gyógyszerek, illetve a vírus
egyre hatékonyabb megismerése nyilván napról-napra könnyebbé tesz. Addig is
komolyan kell venni a védekezés kapcsán hozott intézkedéseket és fel kell készülni arra, hogy ez egy új betegség lesz az emberiség életében, zárta az interjút Dr. Szabó Zoltán, akinek olvasóink
nevében ezúton is köszönöm
a beszélgetést, a hasznos tanácsokat, amivel hozzájárult
ennek a mindannyiunk számára új helyzetnek az alaposabb megismeréséhez!
Csepreghy Mátyás

Álláshirdetés – családsegítõ
munkakör
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központa Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ családsegítõmunkakör betöltésére pályázatot hirdet.
Az állás: teljes munkaidõs, határozatlan idõre
szólóközalkalmazotti jogviszony. Pályázati feltétel: fõiskolai
végzettség, szakirány a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletalapján, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, továbbá Gyvt. 15 §. (8) bekezdésében meghatározottak. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázatról bõvebb információ a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon olvasható. Internet
hozzáférés akadálya esetén a pályázati felhívás a Sarkad,
Árpád fejedelem tér 2. szám alatt is átvehetõ. Benyújtandó
iratok: szakmai életrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló irat másolata. A pályázat benyújtásának határideje: 2020 május 11.
A pályázat elbírálásának a határideje: 2020 május 15.
Sás Ildikó KHSzK intézményvezetõ
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A DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
közleménye
Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ edények
2020 elsõ negyedéves
ürítésérõl!
2020. második negyedévében a házhoz menõ szelektív ürítés városszerte 2020.
május 14-én (csütörtök) és
2020. június 11-én (csütörtökön) lesz! A szolgáltató törekszik ezeken a napokon
valamennyi utcából elszállítani a szelektíven gyûjtött
hulladékot. Azokban az utcákban, ahol ez nem sikerül,
a szállítást a következõ nap
pótolja! Kérünk minden érintettet, hogy reggel 06.00-ig helyezze ki a sárga szelektív
edényt, mert az ürítés egy napon, több jármûvel történik.

Tájékoztató
zöldhulladék
elszállításáról!
A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevékenységbõl
származó!)
zöldhulladékottársaságunka

II. negyedévben 2020. május 12-én és 2020. június 9én szállítja el! Csak a szabványos gyûjtõedényben,
vagy áttetszõ zsákban vagy
1 méternél rövidebb kötegben kihelyezett, alkalmanként maximum negyed köbméter (maximum 250 liter)
zöldhulladékot szállítunk el!

Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat
mûködésérõl!
A
DAREH
Bázis
NonprofitZrt. sarkadi személyes ügyfélszolgálata a
jelenlegi járványhelyzetben
szünetel! Az ügyfélszolgálati
munkatársak minden hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésben a lakosság
rendelkezésére állnak minden munkanap, reggel 08.00
és 16.00 óra között a 06-66447-150 telefonszámon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
e-mail címen, valamint a
www.dareh.hu honlapon.
DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Kedves Olvasók!
Tekintettel a nagyszámú igényre, mely a könyvtárhasználók részérõl eljutott hozzánk, könyvtárunk is bevezeti
a Könyvet házhoz szolgáltatást! Várjuk a jelentkezéseket emailben vagy telefonon, hogy milyen könyvet szeretnének,
és egyeztetés után visszük is! A könyvek kiválasztásában
segíthet a katalógusunk, melyet a honlapunkon keresztül érhetnek el, vagy közvetlenül erre a linkre kattintva: http://
bbmkk10.sarkadi-konyvtar.hu/
A szolgáltatás kialakításánál figyelembe vettük a Nemzeti
Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll
Fõosztályának állásfoglalását (https://ki.oszk.hu/hir/
konyvtari-intezet/nemzeti-nepegeszsegugyi-kozpontjarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztalyanak), így az alábbi feltételekkel lehet könyvet és más könyvtári dokumentumot igényelni.
– Kölcsönzésre csak könyvtártagok részére van lehetõség
– Csak Sarkad területén van lehetõségünk kiszállításra
– Egy olvasónál egyszerre maximum 8 könyv lehet kint
– A kint lévõ könyveket a kiszállításkor vesszük vissza.
– Igényüket e-mailben vagy telefonon jelezhetik munkanapokon, 8-14 óra között: informacio@sarkadi-konyvtar.hu
vagy 06/66/375-380
– A könyvek kiszállítása kizárólag egészséges emberek
részére történik. Otthonukban gyógyuló, valamint hatósági
házi karanténban lévõ személyek részére nem végezhetõ a
szolgáltatás!

Álláshirdetés – vezetõ ápolói
munkakör
Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ szakmai egységvezetõ - vezetõ ápolói munkakör betöltésére pályázatot
hirdet. A pályázatról bõvebb
információ
a
www.kozigallas.gov.hu
internetes oldalon olvasható.
Közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Vezetõi megbízás idõtarta-

ma: határozott idõre, 2 évig
szól.
Munkavégzés helye: Idõsek Otthona - Idõsek Gondozóháza, 5720 Sarkad, Gyulai út 8.
Pályázati feltételek: fõiskola - 1/2000 SzCsM rendelet
szerint.
A munkakör a pályázatok
elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.
Pályázat benyújtásának
határideje: 2020. május 11.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.
Sás Ildikó
intézményvezetõ

Álláshirdetés – esetmenedzser
munkakör
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központa Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetmenedzsermunkakör
betöltésére pályázatot hirdet.
Az állás: teljes munkaidõs, határozatlan idõre
szólóközalkalmazotti jogviszony. Pályázati feltétel: minimum
fõiskolai végzettség, szakirány a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének II. rész Alapellátások címe alatt
a család- és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítõ, valamint a család- és gyermekjóléti központnál esetmenedzser
és tanácsadó munkaköröknél megnevezett képesítések szerint. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázatról bõvebb információ a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon olvasható. Internet
hozzáférés akadálya esetén a pályázati felhívás a Sarkad,
Árpád fejedelem tér 2. szám alatt is átvehetõ. Benyújtandó
iratok: szakmai életrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló irat másolata. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május
11. A pályázat elbírálásának a határideje: 2020. május 15.
Sás Ildikó KHSzK intézményvezetõ

SARKAD
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Megkezdõdött a Béke sétány felújítása...

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról
A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020. április,
május hónapokban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00
óra között az alábbiak szerint történik:

2020. Április
27 hétfõ
28 kedd
29 szerda
30 csüt.

Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5.
Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.

66/200-166
66/270-259
66/270-141
66/375-985

2020. Május
1 péntek Munka ünnepe
4
5
6
7
8

hétfõ Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
kedd Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.
+36/66/272-820
szerda Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5.
66/200-166
csüt. Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259
péntek Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
66/270-141

11
12
13
14
15

hétfõ Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
kedd Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
szerda Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.
+36/66/272-820
csüt. Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5.
66/200-166
péntek Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259

18
19
20
21
22

hétfõ Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
66/270-141
kedd Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
szerda Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
csüt. Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.
+36/66/272-820
péntek Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5.
66/200-166

25
26
27
28
29

hétfõ Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
kedd Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
szerda Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
csüt. Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
péntek Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.

66/270-259
66/270-141
66/375-985
66/375-820
+36/66/272-820

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

VÍZKÉSZLETJÁRULÉK-FIZETÉSI
MENTESSÉG A VESZÉLYHEZET
IDEJÉRE

idejére. Ez számos területen
jelent segítséget a gazdálkodóknak.
„A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történõ teljesítésérõl” címû, vonatkozó kormányrendelet – 123/2020.
(IV. 16.) – április 16-án jelent
meg. A megjelent módosítások értelmében a mezõgazdasági
vízszolgáltatást
igénybe vevõ vízhasználók a
veszélyhelyzet idejére mentesülnek a vízkészletjárulékfizetési kötelezettség alól. Ez
egyaránt vonatkozik a növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás
és a kapcsolódó szolgáltatások, az erdõgazdálkodás, va-

VÁROS
(folytatás az 1. oldalról)

rint nagyon sok sarkadi gyermek számára eredményez
majd örömteli és egészséges, mozgásban gazdag idõtöltést. Emellett a kivitelezés
idõszakában ismét helyi vállalkozók és az általuk foglalkoztatott dolgozók jutnak
újabb munkalehetõséghez,
szeretett városunk pedig tovább épül, szépül.
Eddigi támogatásukat és
bizalmukat hálás szívvel
megköszönve, Sarkad Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nevében
õszinte tisztelettel:
Dr. Mokán István
polgármester

lamint a halászat, halgazdálkodás területén tevékenykedõkre.
A mentesség a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget nem érinti, a
mentességet a vízhasználók
az éves és negyedéves bevallás során érvényesíthetik,
külön nyilatkozattal. A külön
nyilatkozat megtételének
egyszerûsítése érdekében a
Katasztrófavédelem készített
egy formanyomtatványt (ezt
a Katasztrófavédelem honlapján és a https://vkj.gov.hu
oldalon is közzéteszik majd),
amelyet az éves/negyedéves
bevalláshoz csatoltan kell
majd benyújtani.

3.

A SZABADTÉRI TÜZEK
MEGELÕZÉSÉÉRT
A szabadtéri tüzek jellemzõen az év két idõszakában
tavasszal és a nyári szárazságok idején jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre.
Idei évben a kerti munkálatok, amelyekkel minden évben
együtt jár a szabadban keletkezett tûzesetek számának ugrásszerû megemelkedése korábban következett be. Az idei
évben 2020. április hó 10-én alakult ki olyan helyzet, hogy
országos tûzgyújtási tilalom elrendelésére került sor, mely
több helyen is megjelent.
A vegetációtüzek kialakulásának okai az esetek többségében az emberi felelõtlenségre, figyelmetlenségre
vezethetõek vissza. A lángok akár anyagi javakat, életeket
is veszélyeztethetnek, azonban kis odafigyeléssel mindezt
megelõzhetjük!
Városunk belterületén a kerti hulladék elégetése 2020.
április hó 30-ig ugyan engedélyezett, de ennek feltétele, hogy
nincs hatóság által elrendelt tûzgyújtási tilalom, így jelen idõszakban a korábban említett országos tûzgyújtási tilalom feloldásáig tilos a kerti hulladék égetése. A rendelet megszegése esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható! A gondozásunk alatt álló terület tisztántartása, fontos, hiszen ezzel
megelõzhetõ a tûz keletkezése, ami a környezetünkben élõknek is kárt okozhat!
A jelenleg érvényes szabályok szerint a kerti hulladék égetése nem engedélyezett az törvénybe ütközõ, ebben az esetben az eljáró hatóságok bírságot szabnak ki!
Ha tüzet észlelünk, feltétlenül jelezzük a 112-es segélyhívó számon!
Sztancs József

Speciális eljárással segíti a
NAV a védekezést
Megkülönböztetett figyelemmel és gyorsasággal kezeli az
állami szervek részére érkezõ védõfelszerelések, orvosi eszközök vámeljárásait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azért,
hogy a kizárólag kifogástalan minõségû eszközök mielõbb
eljussanak rendeltetési helyükre.
A védekezéshez használható termékek vámkezelése során speciális, gyorsan elvégezhetõ eljárást dolgozott ki a
NAV azért, hogy a felszerelések és eszközök mihamarabb a
védekezés frontvonalába, a kórházakhoz, egészségügyi intézményekhez kerülhessenek. A termékek jelentõs hányada a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér légi forgalmában
érkezik Magyarországra. A NAV Repülõtéri Igazgatósága
elvégzi a többségében vámmentes eljárásokat, majd a vámkezelt szállítmányok a Budapesti Intermodális Logisztikai
Központ raktárépületbe kerülnek. Tovább szállításukról az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ szakemberei döntenek.
A NAV a piacfelügyeleti hatóságok segítségével gondoskodik arról, hogy egészségre veszélyes termékek és eszközök véletlenül se kerülhessenek az egészségügyi ellátó rendszerbe. Az eddig érkezett termékek között nem volt a szabványtól eltérõ vagy silány minõségû eszköz, a piacfelügyeleti
hatóságok minõsítése szerint a termékek minden esetben
megfeleltek a jogszabályoknak. Valamennyi, speciálisan
rövid idõ alatt vámkezelt szállítmány az állami koordinációnak megfelelõen elhagyhatta a központi elosztóraktárt.
Jegyinák Attila NAV sajtóreferens

KEGYELET
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ SARKAD
Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443
24 órás ügyelet: 06/30/865-2001
e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Dr. Kulcsár László a NAK Békés megyei elnökének
sajtóközleménye 2020. április 20.
A mezõgazdasági ágazat
mentesül a vízkészletjárulék-

fizetési kötelezettség alól a
járványügyi veszélyhelyzet

Temetések teljes körû lebonyolítása

SARKAD
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Péntektõl-péntekig
Névnapok
Április 24. Péntek
György, Debóra
Április 25. Szombat
Márk, Márkus, Ányos
Április 26. Vasárnap
Ervin, Aida, Tihamér
Április 27. Hétfõ
Zita, Mariann
Április 28. Kedd
Valéria, Nimród, Dorisz
Április 29. Szerda
Péter

Köszönjük és kérjük az adók 1%-át
Sarkadi Kinizsi
Tenisz Egyesület

Az Újteleki Iskola
Alapítvány

Köszönjük és Kérjük!

Az Újteleki Iskola Alapítvány megköszöni az adó 1
%-ából 2019. évben befolyt
összeget, melyet táboroztatásokra, tanulmányi versenyek nevezési díjára és megrendezésére használtunk
fel.
Kérjük, ebben az évben is
támogassa adójának 1 %ával alapítványunkat!
Adószámunk:
18381322-1-04
Felajánlásával gyermekeinket támogatja!
Kuratórium

A Sarkadi Kinizsi Tenisz
Egyesület tagjai köszönik
mindazoknak, akik az elmúlt
évi adójuk 1%-át számunkra
átutalták. Céljaink megvalósításáért kérik – ha tehetik –
ajánlják fel az idén is jövedelmi adójuk 1%-át. Adószámunk: 18370009-2-04
Vezetõség

Sarkad Városi
Önkéntes Tûzoltó
Egyesület
A Sarkad Városi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület köszöni
Sarkad lakosságának, vállalkozóinak a 2019-es évben
felajánlott és az egyesület
számlájához átutalt anyagi
támogatásait. A hatékonyabb tûzvédelmi feladatok
ellátása érdekében továbbra is várjuk a vállalkozók
anyagi lehetõségei keretén
belüli segítségét. Az elmúlt
évhez hasonlóan a 2020-as
évben is számítunk a város
lakosságára, az adóalapjuk
1%-ának a felajánlásával.
Számlaszámunk: OTP
Bank Nyrt. 1173317520005629-00000000
Tisztelettel:
Tarcali Mihály
az egyesület elnöke

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi
Regionális Egyesületének Sarkadi
Csoportja
A Mozgáskorlátozottak
Dél-alföldi Regionális Egyesületének Sarkadi Csoportja
ezúton köszöni a támogatást
mindazoknak, akik az elmúlt
évben adójuk 1%-ával segítették az egyesület munkáját.
Egyesületünk ebben az évben is kéri, hogy támogassák
munkánkat, hogy segíthessük sorstársainkat. Adószámunk: 19741176-1-04
Köszönettel:
Képíróné Széplaki Judit
csoportvezetõ

A Sarkadi 1. sz.
Általános Iskola
Tanulóiért
Alapítvány
A Sarkadi 1. sz. Általános
Iskola Tanulóiért Alapítvány
ezúton köszöni a támogatást
mindazoknak, akik az elmúlt
évben adójuk 1%-ával segítették az alapítvány munkáját. Alapítványunk ebben az
évben is kéri, hogy támogassák, hiszen az Önök segítségével biztosítjuk az iskola tehetséges tanulóinak a különbözõ versenyekre való bejutását, nevezéseit, amit a gyerekek az iskola hírnevének
öregbítésével, igen szép
eredmények felmutatásával
hálálnak meg. Segítjük az iskola saját szervezésû versenyeit, az alsós és felsõs diákönkormányzat rendezvényeit, s ha tehetjük az osztálykirándulások szervezését. Ezúton kérjük Önöket,
segítsük együtt gyermekeinket!
Adószámunk:
18378485-1-04
Sarkadi 1. sz. Általános
Iskola Tanulóiért
Alapítvány

Kónya Sándor
Kamarakórus
Egyesület
A Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület tisztelettel
megköszöni az elõzõ évben
tett 1%-os felajánlásaikat.
Kérjük, adója 1%-ával támogassa egyesületünket,
hogy minél több városi rendezvényt valósíthassunk
meg! Adószámunk:
18379060-1-04

Köszönjük!

Sarkad és Kistérsé- Sarkad és Vidéke
ÁFÉSZ Nyugdíjas
ge Kerékpáros,
Egészségmegõrzõ, Egyesület
A Sarkad és Vidéke Áfész
Ifjúsági Egyesület
A Sarkad és Kistérsége
Kerékpáros, Egészségmegõrzõ, Ifjúsági Egyesület tagsága és elnöksége ezúton köszöni a támogatást mindazoknak, akik az elõzõ évi
adójuk 1%-ával segítették
egyesületünk tevékenységét, egyben ez évben is kéri,
hogy támogassák egyesületünk munkáját a 2019. évi
adójuk 1%-val. Adószámunk:
18275966-1-04
Matyika Anna elnök

Nyugdíjas Egyesület tagsága és vezetõsége nevében
hálás szívvel köszönjük
mindazoknak akik 2019 évben felajánlották adójuk 1%át egyesületünknek.
Ezúton tisztelettel kérjük az
adózókat, hogy adójuk 1%nak felajánlásával ez évben
is segítsék egyesületünk
mûködését. Adószámunk:
18384686-1-04.
Felajánlásukat elõre is tisztelettel köszönjük.
Perei Károlyné elnök

Sarkad és Térsége
Mentõalapítvány
T isztelettel kérjük, hogy

adójuk 1%-ával támogassák a Sarkad és Térsége
Mentõalapítványt!
Adószám:18386695-1-04

Önökért, Önök szolgálatában, egészségükért!

Sarkadi Bárkás
Horgász Egyesület
A 2020. évben is várjuk
adó 1% felajánlásukat.
2019. évben tett felajánlásaikat egyesületünk ezúton
szeretné megköszönni és
kérni, hogy a jövõben is támogassák a horgászegyesület mûködését! Adószámunk:
18137415-1-04.
Sarkadi Bárkás Horgász
Egyesület

Környezetért,
Egészségért,
Sportért Egyesület
A Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület nevében köszönöm az egyesület szervezésében megvalósult programok résztvevõinek
a 2019. évben végzett áldozatos munkát és köszönöm
Sarkad Város Önkormányzatának az anyagi támogatást.
Tisztelt Adózó!
Amikor adója 1 % -ának felajánlásáról rendelkezik, kérem válassza egyesületünket. Adószámunk:
18390021-1-04
A számunkra kedvezõ döntését ezúton is köszönöm.
Nagy Zoltán, elnök

A Gyermek- és
Családbarát
Egyesület
Kedves Sarkadi Lakosok!
Tisztelt Vállalkozók!
Ezúton szeretnénk megköszönni Sarkad Város Önkormányzatának, a sarkadi vállalkozóknak és lakosoknak,
egyesületeknek korábbi
években nyújtott nagylelkû
támogatásait. A Gyermek- és
Családbarát Egyesület nyolcadik éve tevékenykedik városunkban. Tesszük ezt annak érdekében, hogy segítsük a szülõket a szülõvé válás nehéz útján, mindemellett a gyermekek testi, lelki és
személyiségfejlõdését a megfelelõ irányba tereljük. Ennek
érdekében évrõl-évre szervezünk táborokat, elõadásokat,
jó hangulatú kreatív délutánokat, rendezvényeket.
Egyesületünk élete, munkálkodása a kezdetektõl
összeforr a sarkadi bölcsõde mindennapjaival. Az
egyesület a tavalyi felajánlá-

VÁROS
Április 30. Csütörtök
Katalin, Kata, Szofi
Május 1. Péntek
A munka ünn.,Fülöp, Jakab
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Á LLAT
BARNA TOJÓTYÚK 600 Ft/
db ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. T:06/
30/860-2627
PULYKA 6 hetes fehér 2500
ft/db ingyenes házhoz szállítással megrendelhetõ. T:06/
30/835-1121
sokból az újonnan megépült
Mazsola bölcsõdének szõnyeget vett és adományként
át is adta. Köszönjük szíves
felajánlásaikat!
Az egyesületünk tevékenységeinek további színvonalas folytatása érdekében illõ tisztelettel kérjük
Önöket, hogy amennyiben
tehetik adójuk 1 %-ával, vagy
vállalkozói adományaikkal
munkánkat továbbra is támogatni szíveskedjenek!
Adójuk 1%-át az alábbi adószámra hivatkozással ajánlhatják fel szervezetünknek:
18520259-1-04
Adományaikat az OTP
Bank Nyrt-nél vezetett
11733175-20007731bankszámlaszámra várjuk.Segítõ
együttmûködésüket köszönjük!
Tisztelettel a Gyermekés Családbarát Egyesület
vezetõsége

A Sarkadi Középiskoláért Alapítvány
köszönti Önt!
Önt, aki vagy már korábban
is minket tisztelt meg jövedelemadója 1 %-ával, illetve
Önt, aki reményeink szerint
a közeljövõben ilyen módon
fog minket támogatni.
Az így befolyó összeg segít minket abban, hogy céljainkat megvalósíthassuk.
Adószámunk:
18388264-1-04
Támogatásukat köszönjük!

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezet
Kérjük vállalkozóinkat
gondoljanak a fogyatékkal
élõkre és adójuk 1%-val támogassák egyesületünket.
Köszönjük mindenkinek,
aki az elõzõ évben a befizetett adók számunkra átutalt
1%-át megsegítésünkre utalta. Kérjük, akik a 2020. évben is segítik sorstársainkat
– adóbevallásukban jelöljék
adószámunkra rendelvényüket.
,,Adj 1% szeretetet!”
Adószámunk:
19052500-1-04
Köszönjük! Tisztelettel:
Doba Mihályné
szervezet vezetõ

Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Mûvészetéért
Közalapítvány
A Sarkad Közmûvelõdéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Mûvészetéért Közalapítvány
kuratóriuma tisztelettel kéri a
sarkadi lakosok támogatását
a jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával. Segítségüket
elõre is köszönjük, a befolyt
összeggel sarkadi rendezvényeket szeretnénk támogatni.
Adószámunk: 18375640-1-04
Tisztelettel és köszönettel:
Boldogné Varga
Annamária elnök

2020. április 24., PÉNTEK

Köszönetnyilvánítás
„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban
De az emlékeiddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

Ifj. Bondár Gábor
(volt Vasút u. 18. sz. alatti lakos) - élt 52 évet -

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Édesanyja, nõvére és annak
gyermekei és családjaik

„ A jó lelkek csillagként élnek tovább.”
ír
h
Mély
fájdalommal tudatjuk, hogy
z
s
á
Képiró Imre
Epreskert utca 4/a. alatti lakos,
Gy
(2020.04.10.) 75 éves korában elhunyt. Hamvait otthonában õrizzük. A búcsúztatás szûk családi körben történik. Drága emléke szívünkben él.
A gyászoló család.

Megemlékezés
„Elcsitul a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.
De számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Kiss Istvánné

(Viola)

halálának 20. évfordulóján.
Lánya, veje, unokája, fia és
családtagjai és testvérei

Megemlékezés
„Elmentél némán csendben,
Könnyezve õrizzük emlékedet.
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Csak megtanulni élni Nélküled."

Fájó szívvel emlékezünk

Ungor Imre
(volt Hajdu utcai lakosra)
halálának 9-ik évfordulóján (04.25.)
Szeretõ édesanyja, 2 húga, Zsuzsa és
Erzsike, 2 sógora, Sanyi és Laci
és azok családjai

Megemlékezés
„Pihenj csendesen a csillagok közt, hol nincs már több fájdalom.
De szívünkben itt leszel, míg élünk-e világon.”

Podobni Krisztián
(volt Rózsa u. 38. sz. alatti lakos)

halálának 11. évfordulóján (04.14) fájó
szívvel emlékeznek
Szeretõ családtagjai

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
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