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A tavasz beköszöntével az
elmúlt hónapokban újra len-
dületet vett az önkormányzati
beruházások - fejlesztések
megvalósítása, amit a lassan
lecsengõ koronavírus-jár-
vány sem tudott megtörni.
Jelenleg Sarkad három pont-
ján zajlanak igen látványos
kivitelezési munkálatok,
azonban az építõk ezen be-
ruházások lezárása után
sem pihenhetnek, mert egy
sor újabb fejlesztés vár
megvalósításraa nyár, majd
az õsz folyamán többmeg-
nyert pályázatnak köszönhe-
tõen.

Napjaink leglátványosabb
beruházása a Kossuth utca
– Gyulai út – Anti út keresz-
tezõdésében zajlik, ahol egy
új körforgalom kerül kiépítés-
re 367 millió forintból, egy
több évtizedes közlekedési
problémát megoldva. A ha-
marosan elkészülõ új körfor-
galom nemcsak a Sarkadon
élõk, hanem valamennyi
közlekedõ számára sokkal
biztonságosabbá és komfor-
tosabbá teszi a városunk leg-
forgalmasabb útkeresztezõ-
désen történõ áthaladást.
Sõt, egy új ékköve is lesz
Sarkadnak, ugyanis önzetlen
vállalkozói és civil felajánlá-
sokból, valamint az önkor-
mányzat saját forrásából egy
díszkivilágítással ellátott szö-
kõkút is helyet kap az új kör-
forgalom közepén.

Szintén tavasszal kezdõ-
dött és jól halad a Gyulai úti
általános iskola tálalókony-
hájának és ebédlõjének tel-
jes felújítása és bõvítése. A
projekt keretében a tálaló-
konyha és étterem épületé-
nek átalakítása és egy új
épületrésszel való bõvítése
zajlik mintegy 90 millió forint-
ból. Az étterem a meglévõ
épületrészben kap majd he-

Szépen haladnak a beruházások városunkban
A hamarosan induló két újabb nagyberuházás mellett egy sor „kisebb fejlesztés” is a megvalósítás útjára lépTrianon - 100

Sarkad Város Önkor-
mányzata nevében

az 1920. június 4-én
aláírt Trianoni
békediktátum
centenáriuma

alkalmából csendes,
egyéni megemlékezésre

biztatjuk minden
nemzeti érzelmû

sarkadi honfitársunkat!

Aki száz esztendõ távlatából
is fájdalmat érez Trianon

hallatán, az

Kedves
Sarkadiak!

2020. június 4-én, a délutáni
- esti órákban

néhány percre látogasson ki a
Trianoni emlékmûhöz,

egy szál virág elhelyezésével,
egy mécses meggyújtásával

üzenje meg a Világnak,
a magyarság mindig a jövõbe

tekint, de a múltját sohasem feledi!

NEM FELEJTÜNK! lyet, míg a melegítõ-tálaló
konyha helyiségei, valamint
a szociális és kiegészítõ he-
lyiségek az új bõvítményben
kerülnek kialakításra. Az át-
alakítást és bõvítést követõ-
en kialakuló épület hasznos

alapterülete összesen
205,85 m2 lesz. A projekt ke-
retében épült egy új, szaba-
don álló, egyterû, földszin-
tes, hagyományos szerkeze-
tû, magastetõs raktárépület
is, melynek hasznos alapte-

rülete 21 m2.
Áprilisban látott hozzá a

kivitelezõ városunk egyetlen
sétáló utca jellegû közterü-
letének, a leromlott állagú,
önkormányzati tulajdonú
Béke sétány, mint meglévõ
közösségi tér felújításának
és funkcióbõvítésének. A fej-
lesztés során a Béke sétány
jelenlegi egyenes nyomvo-
nala a templom melletti elsõ
épülettömb környezetében
módosul, míg a gyógyszer-
tárnál és az orvosi rendelõ-
nél található csomópontok-
ban terek kerülnek kialakí-

1) A 2004-ben Budapesten
kiadott középiskolai történel-
mi atlasz 78. oldalán találha-
tó Magyarország feldarabo-
lásáról, 1920:

- a maradék ország terüle-
tén maradt: 6.730.996 ma-
gyar,

- Romániához került:
1.661.805 magyar (ma kb.
1.280.000),

- Csehszlovákiához:
1.066.685 magyar (ma kb.
510 ezer, plusz Kárpátalján
kb. 170 ezer),

- Jugoszláviához: 558.213
magyar (ma kb. 290 ezer),

- Ausztriához: 26.159 ma-
gyar (ma kb. 7 ezer).

Az ezeréves Magyaror-
szág lakossága akkor - Hor-
vátország nélkül - úgy 18 és
fél millió. Ebbõl magyarnak

Trianon - 100
„Trianonnal az a baj, hogy nem lehet vele lenyugod-

ni, nem lehet elfogadni, nem lehet nem elfogadni. Sem-
mit sem lehet vele igazából csinálni.”

 (Ungváry Krisztián történész)

„Ha ma valaki Trianont emlegeti, irredentának titu-
lálják. Az európai történelemben nincs rá példa, hogy
egy ország kétharmadát levagdossák és még csak
sírni semszabad.”

(néhai  Kaszás Attila, színmûvész)

vallotta magát 10.043.852 fõ.
Ebbõl az utódállamok túsza
lett 3.312.856 magyar.

2.) Egy ember - mindegy,
hogy hol, Erdélyben vagy
másutt - minden reggel a tü-
kör elé állt és így beszélt:
Nézz a tükörbe, magyar,
hogy lássad legnagyobb el-
lenségedet és lássad egyet-
len szabadítódat! Ennyi. Ez
az ember élni akart és
másokat élni hagyni és nem
akart senkit megváltoztatni,
csak saját magát. Titkon ta-
lán remélte - bár a remény-
készletét nagyobb, szentebb
dolgokra tartogatta mintsem,
hogy õ példakép legyen. Mi-
elõtt a világot megváltotta

(folytatás a 2. oldalon)

Látványosan épül a körforgalmi csomópont, a közúti forgalom nincs elte-
relve, forgalomirányító lámpákkal, táblákkal irányítva szinte folyamatos

A Béke sétány felújítása során közel egymillió darab burkoló követ
tesznek majd le a kivitelezõ dolgozói
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Hulladékszállítási közszol-
gáltatás igénybevételére
jogosító éves matrica

Kik és milyen mértékben
jogosultak
szilárdhulladékszállítási
díjkedvezményre?

A települési szilárdhulla-
dék szállítás közszolgáltatás
díjából 100 %-os valamint 50
%-os kedvezmény állapítha-
tó meg a különbözõ feltéte-
lek mentén.

A polgármester a szilárd-
hulladék szállítási közszol-
gáltatás díjából 100 %-os
kedvezményt állapíthat meg
azon kérelmezõk részére,
akik esetében – figyelemmel
a velük egy háztartásban élõ
személyekre is – az alábbi
feltételek egyike teljesül:

– 70 év feletti egyedül élõ
és nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum 300 %-
át, azaz 85.500 Ft-ot,

– olyan kétszemélyes ház-
tartásban élõ házaspárok,
élettársak, ahol a házaspár-
ok, élettársak valamelyike
betöltötte a 70. életévét és az
egy fõre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjmini-
mum 250 %-át, azaz 71.250
Ft-ot,

–  70 év alatti egyedülélõ
és nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum 220 %-
át,azaz 62.700 Ft-ot.

Igényelhetõ a települési szilárdhulladék
szállítási díjkedvezmény

Tájékoztató a támogatás igénybevételének feltételeirõl
A polgármester a szilárd-

hulladék szállítási közszol-
gáltatás díjából 50 %-os
kedvezményt állapíthat meg
azon kérelmezõk részére,
akik esetében – figyelemmel
a velük egy háztartásban élõ
személyekre is – az alábbi
feltételek egyike teljesül:

– 70 év feletti egyedül élõ
és nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum 320 %-
át, azaz 91.200Ft-ott,

–  olyan kétszemélyes ház-
tartásban élõ házaspárok,
élettársak, ahol a házaspár-
ok, élettársak valamelyike
betöltötte a 70. életévét és az
egy fõre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjmini-
mum 300 %-át,azaz 85.500
Ft-ot,

– 70 év alatti egyedülélõ és
nettó jövedelme nem halad-
ja meg a mindenkori öregsé-
gi nyugdíjminimum 280  %-
át, azaz 79.800 Ft-ot,

– az elõzõ pontok alá nem
tartozik, kettõ-, vagy többsze-
mélyes háztartásban él és az
egy fõre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíjmini-
mum 100 %-át, azaz28.500
Ft-ot.

Nem állapítható meg szol-
gáltatási díjkedvezmény an-
nak a kérelmezõnek, akinek,
illetve vele közös háztartás-

ban élõ hozzátartozójának
lakásfenntartási támoga-
tás van megállapítva. A már
megállapított díjkedvez-
ményt meg kell szüntetni, ha
a kérelmezõnek, illetve vele
közös háztartásban élõ hoz-
zátartozójának lakásfenntar-
tási támogatás kerül megál-
lapításra. A szolgáltatási díj-
kedvezmény a lakásfenntar-
tási támogatásra való jogo-
sultság kezdõ idõpontjától
kerül megszüntetésre.

Hol és mikor lehet benyúj-
tani a támogatás iránti
kérelmeket?

A kérelmeket a kihirdetett
veszélyhelyzete miatt 2020.
május1. és 2020. június 30.
között- ügyfélfogadási idõ-
ben - lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Általános
Igazgatási, Koordinációs és
Népjóléti Osztályán, a 28-as
számú irodában. A határidõ
elmulasztása jogvesztõ.

Milyen formában nyújtható
be a kérelem és milyen
igazolások, okmányok
szükségesek a kérelem
benyújtásához?

A kérelmeket kizárólag for-
manyomtatványon lehet be-
nyújtani, melyek átvehetõk a
Polgármesteri Hivatal Általá-

nos Igazgatási, Koordináci-
ós és Népjóléti Osztályán.

A kérelemhez csatolni kell:
a kérelmezõ és vele közös
háztartásban élõk jövedel-
mérõl

a) a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. tv. (Sztv.) 4. §-
ban meghatározott, rendsze-
resen mérhetõ jövedelmek
esetében a kérelem benyúj-
tását megelõzõ hónap nettó
átlagjövedelemrõl szóló iga-
zolást azzal, hogy a kérelem
benyújtását megelõzõen
megszûnt havi rendszeres
jövedelmet a jövedelemszá-
mításnál figyelmen kívül kell
hagyni,

b) nem rendszeresen mér-
hetõ jövedelmek esetében a
kérelem benyújtását meg-
elõzõ egy év nettó átlagjöve-
delemrõl szóló igazolást,

Hogyan kapják meg a
támogatást az arra
jogosultak?

A megállapított közszolgál-
tatási díjkedvezmény a kérel-
mezõt a tárgyév január 1. nap-
jától – december 31. napjáig
teljesített szolgáltatás díjának
vonatkozásában illeti meg.

A szilárdhulladék szállítási
díj befizetését igazoló csekk
szelvényét a Sarkadi Polgár-
mesteri Hivatal Általános Igaz-
gatási, Koordinációs és Nép-
jóléti Osztályán a befizetést
követõ 8 napon belül kell be-
mutatni. A közszolgáltatási díj
jogosult részére történõ meg-
térítése a szilárdhulladék szál-
lítási díj befizetését igazoló
csekk bemutatását követõ 15
napon belül, postai kiutalás-
sal történik.

A települési szilárd hul-
ladékgyûjtés, szállítás, kö-
telezõen igénybe veendõ
közszolgáltatás, ennek
díja pedig adók módjára
behajtandó köztartozás-
nak minõsül! A DAREH
Bázis Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. a kom-
munális hulladék gyûjtést
végzõ alvállalkozókkal
közösen, az NHKV Zrt. ja-
vaslata alapján vezeti be
Békés megyében is a hul-
ladékszállítási közszol-
gáltatás igénybevételére
jogosító éves matricákat!

A matrica bevezetésé-
nek elsõdleges célja,
hogy egyértelmûen azo-
nosíthatóak legyenek a
jogkövetõ, a szemétszál-
lítási díjat rendszeresen
fizetõ ügyfelek és a szol-
gáltató ellenõrizni tudja,
kik rendelkeznek érvé-
nyes közszolgáltatási
szerzõdéssel.

Az ügyfelek - kivéve a
szüneteltetés alatt álló il-
letve a társasházas ingat-
lanhasználók -az elsõ ne-
gyedéves csekkel együtt
megkapják az idei évre
érvényes matricát, ame-
lyet 30 napon belül a kom-
munális hulladékgyûjtõ
edényre, jól látható hely-
re fel kell ragasztani. A
matricán található kétdi-
menziós vonalkód (QR-

kód) segítségével az ügy-
fél azonosítható és a szol-
gáltató szakemberei folya-
matosan ellenõrizni tudják
az igénybevétel jogosult-
ságát. A matrica igazolja
azt is, hogy mely ingatlan
vonatkozásában, milyen
ûrmértékû edényre fizetik
a szemétszállítási díjat, és
mi a kukaürítés szerzõdés
szerinti gyakorisága.

Ügyfélszolgálatainkon
az esetlegesen megron-
gálódott matricákat kicse-
réljük! Aki valamilyen ok-
ból nem kapott az elsõ
negyedéves csekk mellé
matricát, június 2-át köve-
tõen haladéktalanul keres-
se fel ügyfélfogadási idõ-
ben a központi ügyfélszol-
gálati irodánkat(5600 Bé-
késcsaba, Kinizsi u 4-6.)
vagy a helyi ügyfélszolgá-
lati pontot. Sarkadon is új-
raindul 2020. június 4-én
az ügyfélszolgálati pont,
azaz minden héten csü-
törtökön, 08.00 és 11.00
óra között mûködik az
ügyfélszolgálat a Sarkadi
Polgármesteri Hivatal
épületében!

Aki kapott matricát, de
törött, sérült az edénye,
annak azt javasoljuk, hogy
jöjjön be az ügyfélszolgá-
lati pontra, kérjen új
edényt, majd arra ra-
gassza fel a matricát!

(folytatás az 1. oldalról)
volna, saját magán kezdte.
Nyilván, kényelmességbõl,
mert saját maga mindig ott
volt, ahol õ. Most, múlván az
idõ, tudom, hogy sokkal job-
ban szerette fajtáját, mint
amennyire gyûlölhette volna
annak ellenségeit. Egyszer
arra a gyakorta felfakadó kér-
désre, hogy miért  nem sze-
retnek minket a szomszéda-
ink, pedig mindent elvettek
tõlünk, ami csak eszükbe ju-
tott, így felelt: Jártam már úgy,
hogy valakinek ígértem vala-
mit, vagy tartoztam neki. Ha
szembe jött velem, rám teke-
redett a szégyen és azon
kaptam magam, hogy dühös
vagyok rá, mert elrontotta a
napomat. Pedig nem vont
kérdõre, nem ugrott nekem,
nem szólt - csak ott volt. Ér-
ted, ott volt! Létezett. Aztán,
ha mentem az utcán, ez min-
dig eszembe jutott s vele az
a rossz érzés… Bûnöm, hi-
bám, titkom, tévedésem - ne-
vezhetjük, ahogy akarjuk -
mint egy démon, kísértett, 
idegesített, szorongást kel-
tett. Nálam van, ami az övé.
Õ is tudja, én is tudom és tud-
ja, hogy tudom, hogy tudja,
hogy én is tudom. Pedig csak
annyit kellett volna tennem,
hogy normálisan rendezem
a dolgot. Nehezen bocsá-
tunk meg annak, akivel
rosszat tettünk. Már Tacitus is
megmondta: azt gyûlölik, aki-
nek ártottak. Még mindig nem
érted, miért nem szeretnek
minket a szomszédaink? Aki
most azt hiszi, hogy innét
Sarkadról akarjuk, holmi tan-
mesékkel, megmondani a
tutit, az - kérem tisztelettel -
ne olvasson tovább. Élünk,
néha inkább túlélünk. Túlél-
jük esendõ, önsajnáló vagy
imádott önmagunkat és má-
sokat is. De ezzel vége!  Túl-
éltünk  mindent bõ kétezer
éves történelmünkben még
akkor is, ha ez a mélyen tisz-
telt történelem kitaszított min-
ket. Legutóbb 1918-1920-
ban. És 1945-ben. Vagy
1956-ban. Vagy… Histórián-
kat csak magyarul lehet, le-
hetett kibírni. Mondják, hogy
Isten mindenkire akkora
keresztet rak, amekkorát el-
bír. Hát nagyon erõsnek tar-
tasz minket, Uram! Nincs va-

(folytatás az 1. oldalról)
tásra. Megújul a sétányon a
térkõburkolat, a csapadékvíz
elvezetõ rendszer, újakra
cserélik a padokat, a hulla-
dékgyûjtõket és a kerékpár-
tárolókat, de modern, ener-
giatakarékos rendszer váltja
le a jelenlegi közvilágítást is.

A fent bemutatott, napja-
inkban folyamatban lévõ be-
ruházásokon túl egy sor
újabb fejlesztés várja a start-
pisztoly jelképes eldördülé-
sét. Kétségtelenül a legna-
gyobb volumenû újabb beru-
házás egyrészt a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program kereté-
ben megvalósuló tanuszoda
építése az Anti úti sportpá-
lya területén, másrészt a
Sarkadi Általános Iskola Kos-
suth utcai székhelyintézmé-
nyének fejlesztése, amely
mellé megépül az új városi
sportcsarnok is.

Szépen haladnak a...
lahol a sufniban egy
könnyebb, elegánsabb ke-
reszt? Vagy akár egy eldob-
ható kereszt? Hisz a te vég-
telen hatalmad engedte vi-
lágra jönni az eldobható
zsebkendõt, az eldobható
igazságot, az eldobható hû-
séget, az eldobható szerel-
met meg az eldobható borot-
vát is. Uram! Adj erõt, hogy
megbékéljünk önmagunkkal,
hogy megbékélhessünk 
egymással. Adj bölcsessé-
get, hogy megkülönböztes-
sük  az igazat a hamistól, a
lényeget a látszattól, az érté-
ket az ártól. Adj hitet, reményt,
hogy valamikor egyszer
megint több legyen a bölcsõ
ebben az országban, mint a
koporsó.

Egyenlegünk, ha keserves
is, de tiszta. Jó lenne, ha el-
gondolkodnánk himnuszunk-
nak egyik során: Megbûn-
hõdte már e nép a múltat s
jövendõt. Hihetõ, ugye, hogy
Kölcsey nem csak úgy, a rím
kedvéért írt így.

Bármikor tiszta lappal in-
dulhatunk. Akár elõlrõl kezd-
hetjük a történelmet, de
Trianont ne felejtsük. Soha!

3.) A frissen meg
jelent: Mert nem lehet feled-
ni… TRIANON füvesköny-
ve címû 178 oldalas kötet-
ben megszólalnak azok, akik
valakik voltak az utóbbi 100
évben. Elgondolkodtató,
amit öt brit miniszterelnök
mond. A jámbor olvasónak
önkéntelenül is Pilátus jut
eszébe, aki mosta kezeit,
mint Ágnes asszony a lepe-
dõket. Vagy ez lenne a híres
angol fair play?

-Lloyd George, aki a gyõz-
tesek, a „Négy Nagy” egyike
volt Trianonban: „A teljes ok-
mány és adattár, amit egyes
szövetségeseink a béketár-
gyalások során nekünk szol-
gáltattak, hazug és hamisított
volt. Nem vettük észre a szö-
vetségeseink által elénk ter-
jesztett statisztikák valótlan-
ságát, amelyek végül is a
diplomácia történetének leg-
igazságtalanabb békéjét
hozták létre, és amelyek kö-
vetkezménye a nemzetközi
törvények és nemzetközi jo-
gok legdurvább megsértése
volt.”

– Herbert Asquith: „Ezt a

szerzõdést nem államférfiak
hozták létre.”

– Ramsay MacDonald: „A
békekötésnél a szenvedé-
lyek bitorolták az ész, a poli-
tikai belátás és az államférfi-
úi bölcsesség helyét, az idõk
folyamán ezek a szerzõdé-
sek belevittek minket az in-
goványba, amelyen most
megfeneklettünk.”

–Arthur Neville Chamber-
lain: „A trianoni szerzõdés
eredménye Európában nem
béke, hanem az új háborútól
való félelem.”

- Stanley Baldwin: „Európa
békéje a trianoni békeszer-
zõdés napján szûnt meg.”

És szólaljanak meg az ak-
kori franciák is, azok  akik
összetévesztették - de na-
gyon! - a béketeremtést a
bosszúállással. A  magyarel-
lenes hisztéria mögött, itt-ott
másvalami is dereng.

– André Tardieu: „Magyar-
ország számára nincs könyö-
rület!”

– Ferdinand Foch marsall,
az I. világháború gyõztes
hadvezére: „Mi valami kínos
és kellemetlen dolgot aka-
runk elkövetni Magyaror-
szággal szemben, amikor el-
vesszük tõle Erdélyt és a ro-
mánoknak adjuk.”

– Aristide Briand: „A ma-
gyar határt önkényesen von-
ták meg. A mostani magyar
határ nem feltétlenül végle-
ges és nem feltétlenül szen-
tesíti az igazságot.”

E  füveskönyben több száz
mellbevágó, megrendítõ vé-
lemény található. Magyar is
bõven. Ezekbõl csak egyet -
nehogy már elfogultnak lát-
szunk! - azt, amit Apponyi
Albert Párizsban a békecsi-
nálók szemébe vágott:
„Önök most megásták Ma-
gyarország sírját, de Ma-
gyarország ott lesz a teme-
tésén mindazon országok-
nak, amelyek most itt meg-
ásták a sírját.” Hányan em-
lékeznek még Csehszlováki-
ára és Jugoszláviára? És a
Szovjetunióra? Mert az
1947-es párizsi békét, a „má-
sodszor is Trianont” egyes-
e g y e d ü l  S z t á l i n
kényszerítette ránk. Most a
britek, az amerikaiak és fõ-
leg a franciák(!) sokkal bõke-
zûbbek lettek volna. Moszk-
va cselekedett, õk hagyták.
Pilátus él.

Sz.I.

A hamarosan induló két
újabb nagyberuházás mel-
lett egy sor „kisebb fejlesz-
tés” is a megvalósítás útjára
lép. Így a teljesség igényre
nélkül sor kerül a határon át-
nyúló együttmûködési prog-
ram keretében kerékpárútak
építésére az Éden tavak kö-
rül és az Anti úton Ökörör-
mény irányába, elkezdõdik a
Táncsics tér környezettuda-
tos közösségi térré történõ
fejlesztése (filagória, játszó-
tér, köztéri fitneszeszközök,
palánkkal és labdafogó há-
lóval ellátott gyep felületû
grund labdarúgó pálya és
mûfüves pályaburkolat kiala-
kítása, futópálya és parkolók
építése, illetve padok és hul-
ladékgyûjtõk kihelyezése,
valamint térfigyelõ kamerák
telepítése), megújul a Kos-
suth-kert, a Bihar utcai sport-
park melletti önkormányzati
tulajdonú ingatlanon pedig

egy új, közösségi térként
funkcionáló, modern és szab-
ványos játszótér kerül kiala-
kításra. Természetesen to-
vább folytatódik a városi piac
fejlesztése, a tavaszra már
elkészült, impozáns új csar-
nok mellé egy új, kétszintes
kiszolgáló épület épül irodák-
kal, hûtõházzal és új mellék-
helységekkel, valamint új
parkoló is létesül elektromos
gépkocsi töltõvel, de meg-
újulnak az elárusító asztalok
is. Hamarosan kezdõdik a
Városgazdálkodási Iroda
Sarkadkeresztúri úti telep-
helyének a fejlesztése is,
ahol egy új ipari csarnok és
iroda-szociális épületépül,
de megújul a telep úthálóza-
ta és a parkolók is. Az óvo-
dák további fejlesztése kere-
tében sor kerül a Kossuth ut-
cai óvoda energetikai kor-
szerûsítésére, valamint egy
újabb, jelentõs közlekedés-
fejlesztési beruházással is
gazdagodik a város, mert új
aszfaltburkolatot kap a Zsarói
utca.

A Gyulai úti általános iskola tálalókonyhájának és ebédlõjének teljes felújítása és bõvítése

Trianon - 100
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Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ edények
2020 elsõ negyedéves
ürítésérõl!

2020. második negyedév-
ében a házhoz menõ szelek-
tív ürítés városszerte 2020.
június 11-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 helyezze ki a
sárga szelektív edényt, mert az

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
közleménye

ürítés egy napon, több jármû-
vel történik.

Tájékoztató
zöldhulladék
elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!)
zöldhulladékottársaságunka
II. negyedévben 2020. júni-
us 9-én szállítja el! Csak a
szabványos gyûjtõedény-
ben, vagy áttetszõ zsákban
vagy 1 méternél rövidebb kö-
tegben kihelyezett, alkal-
manként maximum negyed
köbméter (maximum 250 liter)
zöldhulladékot szállítunk el!

Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat
mûködésérõl!

Sarkadon is újraindul
2020. június 4-én az ügyfél-
szolgálati pont, azaz minden
héten csütörtökön, 08.00 és
11.00 óra között mûködik az
ügyfélszolgálat a Sarkadi
Polgármesteri Hivatal épü-
letében, a 28-as irodájában.
Az ügyfélszolgálati munka-
társak minden hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos
kérdésben a lakosság ren-
delkezésére állnak a 06-66-
447-150 telefonszámon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

e-mail címen, valamint a
www.dareh.hu honlapon.

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Ünnepi hulladékszállítá-
si rend Sarkadon

A DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önö-
ket, hogy Sarkadon 2020. jú-
nius 1-én, a pünkösd ünne-
pére való tekintettel a ve-
gyes kommunális hulladék
gyûjtése a megszokott rend
szerint, tehát a hétfõi napon
történik.

Kérjük, hogy a kukákat,
minden esetben reggel 06.00
óráig szíveskedjen megfele-
lõ állapotban az ingatlan elé
vagy a gyûjtõpontra kihelyez-
ni!

A közszolgáltatással kap-
csolatos részletes informáci-
ókról, ügyintézésrõl a
www.dareh.hu oldalon tájé-
kozódhat.

GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY

A Sarkadi Horgász Egye-
sületek szeretettel meghívják
a város minden horgászni
szeretõ gyermekét a Városi
Gyermeknap keretprogram-
jaként megrendezendõ hor-
gászversenyre

GYERMEKNAPI HOR-
GÁSZVERSENY

SARKAD, ÉDENKERT-TA-
VAK II.

2020. május 31. (vasár-
nap) 9 00 – 11 00

Program:
– 8 00   Érkezés, nevezés,

helyek elfoglalása
– 9 00   Verseny kezdete
– 11 00 Verseny vége, mér-

legelés
– 11 30 Eredményhirdetés,

díjak átadása, tombolasorso-
lás

  A verseny szabályai:
– Egy darab, úszós kész-

séggel (spiccbottal) lehet hor-
gászni.

– A kifogott halakat kímé-
letesen karikás haltartóban
vagy vödörben, vízben, élve
kell tartani a verseny végéig.

– A gyermekeknek csak
csalizásban, etetésben, me-
rítésben és a hal levételében
lehet segíteni, más jellegû
segítség esetén a versenyzõ
kizárására kerülhet sor!

A gyermekek csak felnõtt
felügyeletével vehetnek
részt a versenyen!

Kérünk minden szülõt,
biztosítsa gyermeke fel-
ügyeletét!!!

DÍJAZÁS:
Három korosztályban tör-

ténik:
– I. korosztály: Óvodás
– II. korosztály: Alsó isko-

lás
– III. korosztály: Felsõ isko-

lás 14 éves korig
Mindhárom korosztály elsõ

3 helyezettje díjazásban +
oklevélben részesül! Külön-
díjban a legnagyobb halat
fogó részesül!

JELENTKEZÉS, RE-
GISZTRÁCIÓ: 2020. május
31. (vasárnap) 8 órától az
ÉDEN Horgászboltnál (Sar-
kad, Édenkert-Tó II.-nél) Tel:
06-30/405-3550

Regisztráció díjmentes!
Kellemes idõtöltést, ragyo-

gó idõt, eredményes halfo-
gást és boldog gyermekna-
pot kívánunk!!!

GÖRBÜLJÖN A BOT!
Sarkadi Bárkás

Horgászegyesület
vezetõsége

Hagyományos nagyhal-fogó verseny a
Fekete-Körösön
A Sarkadi Horgász Egyesület és a Körösvidéki Horgász Egyesüle-

tek Szövetsége támogatásával

A Sarkadi Horgász Egye-
sület 2020. június 06.-07.
között (szombat-vasárnap)
rendezi meg hagyományos
nagyhal-fogó versenyét.

Részvételi díj: Az egyesü-
let saját tagjainak ingyenes,
más egyesületi tagoknak
1000 Ft.

A versenyhez szükséges az érvényes területi jegy meglé-
te. Az érvényes területi engedéllyel nem rendelkezõ horgá-
szok a 24 órára érvényes napijegyet megvásárolhatják, va-
lamint részvételi díjat befizethetik a Bundzsák horgászbolt-
ban, minden nap 6:00 – 20:00-ig. Telefonszám: +36 30/692-
8181

A verseny
Helye: Fekete-Körös sarkadi oldala, a román határtól a

közúti hídig.
Ideje: 2020. június 06. (szombat) 17:00 órától – június 07.

(vasárnap) 08:00 óráig.
Nevezés: a Bundzsák horgászboltban, valamint a hely-

színen (cementháznál) június 6-án 16:00-16:45 óra között.
Mérlegelés: június 07-én 08:00-08:30 óráig.
A versenybe beleszámít minden halfaj, kivéve: törpehar-

csa, sneci, naphal, védett- és méreten aluli halak.
A napi kvóta megfogását jelezni kell a versenyfelelõsök

valamelyikének:
Sebestény Mihály T: 06 70 639-5868
Szabó Zsolt T: 06 70 885-6322
Díjazás: I. díj Felsõvízi éves területi engedély (2020-ra

vagy 2021-re)
II - III. helyezett vásárlási utalványok

+ 1 különdíj
Kedvezõtlen idõ és vízállás esetén a versenyt egy késõbb

kiírásra kerülõ idõpontban tartjuk meg.
Sarkadi Horgász Egyesület Vezetõsége
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Köszönet a helytállásért

A Sarkad-Belvárosi Refor-
mátus Egyházközség mint a
Református Szociális Gondo-
zási Központ fenntartója tisz-
telettel és szeretettel köszö-
ni azt az áldozatos és oda-
adó szociális gondozói és
segítõi munkát, amelyet a
COVID 19 vírus miatti ve-
szélyhelyzet idején dolgozói
hûséggel végeztek.

Az elmúlt idõszak olyan
extrém helyzet elé állította
mind személyes, mind intéz-
ményi életünket, melyben
eddig még nem volt részünk.
A félelem beköltözött a min-
dennapjainkba, és maga a
bizonytalanság vált szinte
elviselhetetlenné. Intézmé-
nyünk mûködési szintjén

Köszönet
Köszönöm...
Mondd sokszor, hogy köszönöm,
akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert e szó: kincs.

Talán balga beszéd,
hogy a gyümölcs termi a fát,
de egy jókedvû ’köszönöm’
életre hívhatja a köszönet okát.

Amiért hálás vagy elõre,
- mert hiteddel reméled -
az feléd hajlik a mennybõl,
s lassan majd eléred.

Ez a kicsi szó: ’köszönöm’,
az Isten virága.
Pazarlón hintsd magvát
a gyom lepte világba !
(Simon András)

újabb és újabb rendeletek-
nek kellett megfelelnünk, mi-
közben ellátottjainknak talán
soha nem volt még annyira
szükségük a jelenlétünkre,
mint 2020. március közepé-
tõl.

Elismerjük és megbecsül-
jük munkatársaink kitartását,
a próbatételekben mutatott
példaadó bátorságát, a sze-
retet és az irgalmasság min-
den körülmény közötti gya-
korlását. A szociális ágazat
dolgozói ’láthatatlanul’ vég-
zik munkájukat: azokon se-
gítenek saját otthonaikban,
akiket a bezártság nem csak
a karantén idején tépáz meg.
Szociális gondozóink nap,
mint nap mennek azokhoz a
magányos idõsekhez, akik
különleges életmódba kény-
szerültek. Nem csak bevásá-
roltak, vagy a mindennapi
életvitelben nyújtottak segítõ
kezet, hanem fénysugarat vit-
tek egy kedves szóban, egy
megértõ mosolyban.

Az elmúlt idõszak sokak
szemétfelnyitotta, hogy
mennyire bátrak az ilyen se-
gítõ szakmákban dolgozók.
Aveszélyhelyzetben - õk is
féltek ésszorongtak - õk vol-
tak azok, akik ugyanúgy vé-
gezték munkájukat, mint ko-
rábban. Utólag nézve, talán
azt mondják némelyek, hogy
nem lett nagy baj, de mi tud-
juk, hogy lehetett volna, és

mindnyájuk felelõsségteljes
magatartása bizony döntõ
fontosságú volt a járvány le-
küzdésében. Lássuk õket a
veszély elmúltával is, ilyen
bátor és segítõkész embe-
reknek, akik a mindennapok-
ban jelenlétükkel ’láthatatla-
nul’ segítenek az idõs és be-
teg honfitársaink testi és lelki
nehézségeik leküzdésében.

Kedves Munkatársaink!
Õszintén köszönömszolgá-
latukat, melyet a házi segít-
ségnyújtásban, a támogató
szolgálatnál, a szociális ét-
keztetésben, a megváltozott
nappali klubban, a központi
irodán és a Nyugdíjasház
érdekében végeztek. Mun-
kájuk nagyon fontos és nél-
külözhetetlen ellátottjaink
számára. Az õ nevükben is

hálás vagyok hûségükért,
gondoskodó szeretetükért és
odafigyelésükért.

Isten áldását kívánom az
Önök és családjaik életére,
további munkájukra. Hadd
álljon itt az az áldás, melyet
reggelrõl reggelre többször
is hallhattunk az elmúlt idõ-
szakban, amikor együtt imád-
kozva indultunk el egy-egy
nehéz napra.

„Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor hála-
adással tárjátok fel kérései-
teket Isten elõtt; és Isten bé-
kessége, mely minden értel-
met meghalad, meg fogja
õrizni szíveteket és gondola-
taitokat Krisztus Jézusban.”
(Filippi 4,6ˆ7)

Koncz Zsolt lelkipásztor

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020.  június hó-
napban, 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

1    hétfõ Pünkösd
2    kedd  Dr.Trombitás Annamária, Béke s.5. 66/200-166
3    szerda  Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A. 66/270-259
4    csüt.  Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
5    péntek  Dr.Pap Sándor Béke sétány 5. 66/375-985
8    hétfõ  Dr.Papp Attila Béke sétány 5. 66/375-820
9    kedd  Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.     +36/66/272-820
10   szerda  Dr.Trombitás Annamária, Béke s.5. 66/200-166
11   csüt.   Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A. 66/270-259
12   péntek  Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
15   hétfõ   Dr.Pap Sándor Béke sétány 5. 66/375-985
16   kedd   Dr.Papp Attila Béke sétány 5. 66/375-820
17   szerda  Dr.Márki-Fejes László,  Béke s.5.          +36/66/272-820
18   csüt.  Dr.Trombitás Annamária, Béke s.5. 66/200-166
19   péntek Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A. 66/270-259
22   hétfõ  Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
23   kedd  Dr.Pap Sándor, Béke s.5. 66/375-985
24   szerda  Dr.Papp Attila Béke sétány 5. 66/375-820
25   csüt.  Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.     +36/66/272-820
26   péntek Dr.Trombitás Annamária, Béke s.5. 66/200-166
29   hétfõ   Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A. 66/270-259
30   kedd   Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141

2020. Június

Tájékoztató háziorvosi
feladatellátásról!
Tisztelt Sarkadi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 3. számú felnõtt háziorvosi
körzet tekintetében a zavartalan betegellátás biztosítása
mellett az alábbi változás következik be:Dr. Trombitás Anna-
mária doktornõ 2020. május 31. napjáig látja el a háziorvosi
feladatokat.

2020. június 1. napjától Dr. Pap Sándor háziorvos veszi át
a feladatot és a betegek ellátását.

Az asszisztensi feladatok ellátása tekintetében változás
nincs.A rendelési idõvel, illetve egyéb kérdéseikkel kapcso-
latban a 06-66-200-166-os telefonszámon érdeklõdhetnek.

Megértésüket köszönjük!
Sarkad Város Önkormányzata
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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

A Sarkad TV mûsora
2020-06-04     csütörtök

Ismétlés 2020-06-05Ismétlés 2020-06-05Ismétlés 2020-06-05Ismétlés 2020-06-05Ismétlés 2020-06-05 péntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órától

A
 m

ûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

SSSSSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁSZOLGÁLTATÁS
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MMMMMUNKÁTUNKÁTUNKÁTUNKÁTUNKÁT     KÍNÁLKÍNÁLKÍNÁLKÍNÁLKÍNÁL

ÁÁÁÁÁLLATLLATLLATLLATLLAT
BARNA TOJÓTYÚK 600 Ft/
db ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhetõ. T:06/
30/860-2627

PULYKA 6 hetes fehér 2500
ft/db ingyenes házhoz szállí-
tással megrendelhetõ. T:06/
30/835-1121

Hasas koca eladó 30/507-
9050 Egy nagy szõnyeg eladó

kedvezõ áron. T:06/20/502-
7108

Összkomfortos lakás mellék-
épületekkel Vasút 41./3. alatt
eladó. Az ár alkuképes. Aján-
dékba: bútorok, szõnyegek,
háztartási gépek lehetsége-
sek. Érdeklõdni:Jókai 7.

Szakképzett festõt keresünk
sarkadi telephelyünkre. T:06/
30/605-3680

Tûzifa akció! Akácfa, száraz
nyárfa 1x1 kalodában, rek-
lám áron konyhakészen, il-
letve ahogy a kedves vásár-
ló kéri. Sarkadon ingyenes
kiszállítással. Rendelni:
Rácz Erika 06/70/953-4070

SÍREMLÉKKÉSZÍTÉS
AKCIÓ!

Bõvített telepünkön óriási
választékban tekintheti
meg árukészletünket!

Minõségi gránit síremlé-
kek MÛKÕ ÁRON, korlátlan

ideig garanciával!
 Különleges, egyedi profilmart síremlékek, nagy választékban!

Konyhapult, ablakpárkány igény szerint!

Lõkösháza, Toldi u 3/a
33 ÉVE MÛKÖDÕ VÁLLALKOZÁS GARANCIÁVAL!

corvus-classica@freemail.hu | Róbert Corvus-Kora facebook

Corvus-Kora Robert 30/209-4357

19:01  Kedves versem - versbarátok percei
19:05  Híradó - Friss közéleti hírek
19:20  Örökségünk (természet film)
20:00  Creative Shef – Fõzõ magazin
20:20  Híradó - Friss közéleti hírek
20:35  Gázfröccs – autós magazin
20:55  Híradó - Friss közéleti hírek
21:10  Képújság

„Áldott legyen a szív mely hordozott,
Áldott legyen a kéz mely felnevelt,
Legyen áldott eddigi utatok,
És legyen áldott egész éltetek.”

Soós Zoltán és

Háló Róza
50. házassági évfordulójára

Andi, Tamás és Niki

„ Jó szeretni, ha van kit.
Jó nevetni, ha van kivel.
Jó álmodni, ha van kirõl.
Jó élni ha, van kiért. ”

Jeneiné Patai Ilona
& Jenei József

Boldog 30. házassági évfordulót
kívánunk!

Fruzsina, Tamás és
az egész család

I. Sarkad Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az 1/1990. (XII.11.)
Önk. sz. rendeletben döntött
a „Sarkad Város Díszpolgá-
ra” cím adományozásáról. A
Díszpolgári cím adományo-
zására javaslatot tehetnek: a
képviselõ-testület tagjai, a
településen mûködõ pártok,
társadalmi szervezetek,
egyesületek, továbbá a he-
lyi gazdálkodó szervezetek
és intézmények.

II. Sarkad Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a 11/1993. (III.17.) Önk.
sz. rendeletben döntött a
„Sarkadért” kitüntetés alapí-
tásáról. A „Sarkadért” kitün-
tetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek: a képvise-
lõ-testület tagjai, bizottságai,
a jegyzõ, a kisebbségi önkor-
mányzatok, a városban mû-
ködõ pártok, társadalmi, ér-
dekképviseleti szervezetek,
egyházak, egyesületek, ala-
pítványok.

III. Sarkad Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete a 18/1994. (VIII.23.)
Önk. sz. rendeletben döntött
a kiemelkedõ teljesítmények
elismerésérõl. Ennek kereté-
ben az alábbi elismerõ díja-
kat alapította: „Sarkad Vá-
ros Kultúrájáért”, „Sarkad
Város Oktatásáért”,
„Sarkadi Talentum” - (Tekin-
tettel arra, hogy a veszély-
helyzetben a képviselõ-tes-
tületi ülés összehívása nem
lehetséges, a „Sarkadi Talen-
tum” díjak odaítélésérõl a
képviselõ-testület feladat és
hatáskörében eljárva - a te-
lepülésünkön mûködõ okta-
tási intézmények javaslatai
alapján -, a polgármester
döntött 2020.  április 30-án.),
„Sarkad Város Sportjáért”,
„Sarkadi Egészségügyért”,

Javaslatokat várunk a városi kitüntetõ
címek, díjak adományozása kapcsán

„Sarkad Város Közszolgá-
latáért”. A fenti elismerõ dí-
jak esetében a következõk
tehetnek javaslatot az elis-
merés adományozására: a
polgármester, a jegyzõ, a
képviselõ-testület tagjai, a
bíróság által bejegyzett poli-
tikai, érdekképviseleti és más
civil szervezetek, az intéz-
ményvezetõk, valamint a pol-
gármesteri hivatal osztályve-
zetõi.

Valamennyi díj közös voná-
sa, hogy kitüntetõ díjban ré-
szesülhet az a sarkadi lakó-
hellyel rendelkezõ, vagy Sar-
kadról elszármazott, illetve
Sarkadon tanuló vagy dolgo-
zó személy vagy csoport aki,
illetve akik az adott területen
kiemelkedõ teljesítményt ér-

tek el.
A javaslatokhoz csatolni kell

az adományozás alapjául
szolgáló tevékenységre vo-
natkozó esetleges dokumen-
tációt is. A javaslatnak tartal-
maznia kell a kitüntetésre ja-
vasolt személy adatait, illetve
pontos megjelölését, az ado-
mányozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás
részletes ismertetését.

A „Sarkad Város Díszpol-
gára” címet, a „Sarkadért” ki-
tüntetést, valamint a fentebb
felsorolt kitüntetõ díjakat az
augusztus 20-ai állami ün-
nephez kötõdõ városi ünnep-
ség keretében a polgármes-
ter adja át, amennyiben a
veszélyhelyzetre irányadó
jogszabályok azt lehetõvé

teszik. Amennyiben az au-
gusztus 20-ai ünnepséget
mégsem lehet megtartani, a
járványhelyzet elmúltával az
önkormányzat gondoskodik
a kitüntetések, kitüntetõ díjak
ünnepélyes keretek között,
méltó módon történõ átadá-
sáról.

A javaslatokat indoklással
ellátva a polgármesterhez
kell benyújtani 2020. június
19-ig a Sarkadi Polgármes-
teri Hivatal titkárságán sze-
mélyesen leadva, oda pos-
tai úton megküldve (5720
Sarkad, Kossuth u. 27.), va-
lamint elektronikus úton to-
vábbítva a
titkarsag”kukac”sarkad.hu
címre. Sarkadi

Polgármesteri Hivatal


