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Ebzárlat és legeltetési
tilalom
FELHÍVÁS!
Felhívjuk Sarkad Város lakosságának figyelmét, hogy a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a BE/
25/1625-5/2020. ügyiratszámú határozatában Sarkad
Város teljes közigazgatási területére a rókák veszettségének megelõzése érdekében
kihelyezett csalétek-vakcina
okán állatjárványügyi intézkedésként
2020. október 3-tól 2020
október 23-ig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat
rendel el!
Az állat járványügyi intézkedés hatálya alatt:
– Tartás helyén minden kutyát elzárva, illetõleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessen. Zárt
udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek.
– A település területérõl
kutyát kizárólag érvényes
veszettség elleni védõoltás
megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvezõ ered-

ményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
– Kutyát tartási helyérõl
csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség
elleni védõoltással rendelkezõ vadászebek, a fegyveres
erõk és fegyveres testületek
ebei, a katasztrófa-mentõ
ebek, a segítõ és terápiás
ebek, valamint a látássérült
embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak megfelelõ használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt a húsevõ állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
– A jelzett idõszakban a legeltetés tilos.
Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bõrre,
sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell
fordulni és értesíteni kell a
népegészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt.
Sarkadi Polgármesteri
Hivatal
Mûszaki és Beruházási
Osztály

Sarkad Város mezõgazdasági összeírói: Horváth Ervin,
Horváthné Szöllõsi Ágnes, Márta Jánosné, Nagyné Várdai
Magdolna és Török Tiborné.
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Városunk legtöbb játszóeszközbõl álló
játszótere épül a Bihar utca végén
Egy újabb beruházás valósul meg a sarkadi gyermekek és fiatalok szolgálatában
A városvezetés fontos célkitûzései közé tartozik a
sarkadi gyermekek és fiatalok egészséges, mozgásban
gazdag életmódra történõ
nevelése, valamint a szabadidejük hasznos és örömteli eltöltését szolgáló települési lehetõségek fejlesztése.
Ezen célt szolgálva kezdõdött el szeptember közepén
a Bihar utca végén, a Gyöngyösi-híd és az Éden Camp
szomszédságában 2018 áprilisában átadott, nagy népszerûségnek örvendõ sportpark melletti területen városunk legtöbb játszóeszközt
tartalmazó játszóterének
megvalósítása.
A beruházás anyagi forrását a „Közösségi terek fejlesztése, kialakítása Sarkadon” elnevezésû, TOP-7.1.1
kódszámú pályázati felhívás
teremtette meg, melyre Sarkad Város Önkormányzata
sikerrel pályázott, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett.
A projekt keretében a Sarkad, 0635 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon egy új,
közösségi térként funkcionáló, modern és szabványos
játszótér kerül kialakításra,
melynek teljes területén – a
gyermekek biztonságának

érdekében – a telepített játszóeszközök minõsítése
szerinti megfelelõ ütéscsillapító felület kerül kialakításra.
A játszótéren 15 db tanúsítvánnyal, minõsítéssel rendelkezõ játszóeszköz (egytornyú vár kombinó mászó-

kával, beülõkaros csúszda
rámpával, fészekhinta 1200
mm-es kosárral, kétüléses
lengõhinta bébihintával, kétüléses lengõhinta laphintával, kétüléses rugós mérleghinta figurás felépítménnyel,
kötélhíd, 2 db mérleghinta,
HDPE rugós játék „Motor” figurával, HDPE rugós játék
„Lovacska”
figurával,
„Polyball” ügyességi játék,
háromszög mászóka, hatszögletû mászótorony fészekkel, homokozó 3000 mm
x 3000 mm) kerül telepítésre. Az épülõ játszótérhez utcabútorként 4 db köztéri pad,
2 db hulladékgyûjtõ edény és
egy kerékpártároló is kihelyezésre kerül.
A kivitelezési munkálatokat
a lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményeként a
Sarkadi Építõipari Közös Kft.
végzi, melynek eredménye-

ként szeptember végén - október elején a gyermekek birtokba is vehetik az új játszóteret.
A fenti beruházással párhuzamosan önkormányzati
forrásból a sportparkhoz tartozó kerékpártároló is térkõ
burkolatot kapott, illetve hamarosan egy filagória is épül
a sportpark és a játszótér
közötti területen, valamint
tervezzük a néhány hónappal ezelõtt ültetett fák mellé
további fák elültetését is.
A sportpark és a játszótér
megépítésével egy korábban
illegális hulladéklerakóként
mûködõ, gondozatlan területet tudtunk megújítani az
Éden tavak szomszédságában, amely a tapasztalatok
szerint már most is nagy sikert arat a gyermekek, fiatalok, szülõk és nagyszülõk
(folytatás a 2. oldalon)
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Felhívás emlõszûrésre!

Városunk legtöbb játszóeszközbõl álló...

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések
miatti halálozás a szív és érrendszerit követõen a második leggyakoribb 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 háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek
kapnak névre szóló meghívást. Emlõszûrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szûrendõ 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 idõpont
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 fordul elõ, és mintegy
2800 nõ veszti életét évente

(folytatás az 1. oldalról)

körében egyaránt. A fejlesztések eredményeként egy
olyan közösségi tér kerül kialakításra, ahol a tavak által
biztosított “édeni” környezetben valamennyi korosztály
aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, jó levegõn,
díjmentes formában. Sarkad
városa pedig tovább épül,
szépül, s egy újabb ékszeres
dobozzal lesz gazdagabb,
amely reményeink szerint
nagyszerû élményeket nyújt
majd a gyermekeknek és általuk a szülõknek és nagyszülõknek egyaránt.
–mk

Komplex szolgáltatást
biztosít az Otthonközeli
Egyesület a családoknak
Házhoz rendelhetõ szolgáltatások
Az idõs hozzátartozóinkról
való gondoskodás az egyik
legnehezebb kihívásokkal
teli feladat. Az Otthonközeli
Szociális Támogató Közhasznú Egyesület tevékenységének egyik legfontosabb
célja, hogy az egyének életében átmenetileg vagy tartósan jelentkezõ speciális élethelyzetekre hatékonyan reagáljon. 10 éves szakmai munkánk során azt tapasztaltuk, hogy a családok a természetes
élettérben nyújtott segítséget választják szívesebben hozzátartozóikról való gondoskodás során.
Egyesületünk olyan komplex szolgáltatási palettát állított
össze a családoknak, amely abban nyújt segítséget, hogy a

90. születésnapja alkalmából
köszöntötték Tóth Imrénét

szeretett családtagok önálló életvitelüket minél tovább fenntarthassák 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 közelségében idõsgondozó csapatunk azon munkálkodik, hogy a hozzátartozók számára a legmegfelelõbb ellátást tudjuk biztosítani. A szolgáltatás megrendelését követõen akár 24 órán
belül meg tudjuk szervezni a családtag ellátását. A megrendelõi 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 számukra a kialakult élethelyzet megoldása. Óradíjainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy családi összefogással mindenki
számára elérhetõ legyen.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan kérhetnek bõvebb információt 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
nyugdíjba a Sarkadi Cukorgyárból vonult. 1949. szeptemberében ment férjhez
Tóth Imréhez, akivel azóta is
nagyon boldog házasságban élnek, korábban Diófás
utcai, 1960. óta pedig Gyulai
úti otthonukban. Két gyermeke, négy unokája és két dédunokája van. Nyugdíjas éveiben sokat kötött, horgolt és
szívesen tevékenykedett a
kertben, napjainkban pedig
sokat olvas, televíziót néz és
elmondása szerint férjével
együtt emlékeznek a szép
idõkre.
Szeptember 17-én dr.
Mokán István polgármester,
és Mester Judit Ibolya alpolgármester fejezte ki szépkorú polgárunk iránti tisztele-

tünket és hálánkat. A köszöntés alkalmából átadásra került a dr. Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt
emléklap, illetve az önkormányzat személyes ajándéka is.
Városunk elöljárói ismét
megtapasztalhatták, hogy az
ezüsthajú szépkorúak szíve
bizony aranyból van, s
ahogy gyengült a kar, úgy
erõsödött a lélek, ahogy romlott a memória, úgy bõvült a
tapasztalat, ahogy hajlott a
hát, úgy egyenesedett a gerinc, és ahogy romlott a látás, úgy javult az éleslátás.
Ezúton is kívánunk Tóth
Imrénének jó egyészséget
és további boldog éveket!
–mk

BÉRLETES ELÕADÁSOK
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN!

A budapesti Körúti Színház elõadásaira bérletét, belépõjegyét megvásárolhatja a Mûvelõdési Központban.
A bérlet ára: 8500 Ft/db/3 elõadás
A jegy ára: 3100 Ft/db/1 elõadás
Az elsõ elõadás idõpontja: 2020. október 28. 18.00 óra
Az elõadás címe: A bolond lány
Bõvebb információ a Mûvelõdési Központban! Tel: 375-300

Péntektõl-péntekig
Névnapok

Az ünnepelt (kezében virágcsokor) családtagjaival, balról a második dr. Mokán István polgármester, jobbról a második Mester Judit
Ibolya alpolgármester
A 255/2008-as kormányrendelet értelmében Magyarország Kormánya az
Idõsügyi Tanács kezdeményezésére 2009-tõl bevezette a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltõ állampolgárok
jubileumi köszöntését. Ennek megfelelõen 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a városvezetés Tóth
Imrénét.

Tóth Imréné, Germán Julianna 1930. szeptember 17én született Sarkadkeresztúron, négygyermekes családban. Az általános iskola
elsõ 3 osztályát Sarkadkeresztúron végezte el, majd
tanulmányait Sarkadon folytatta, mivel 1939-ben Sarkadra költöztek a Bercsényi
utcába. Dolgozott többek között a mezõgazdaságban,

a betegség következtében.
Az emlõráknál - csakúgy,
mint a legtöbb tumornál - is
igaz az a megállapítás, hogy
a terápia eredménye annál
hatékonyabb minél korábbi
stádiumban kerül a betegség
felismerésre. Éppen ezért
fontos, hogy minél hamarabb
orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlõben csomót
tapint. Fontos hangsúlyozni,
hogy az emlõrák többnyire
fájdalmatlan, sõt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínû, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt
sokszor csak hónapokkal,
évekkel a csomó észlelése
után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentõs esetszámmal, évi 1000 új esettel
fordul elõ méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig
évente meghaladja a 400 fõt.
Hazánkban a méhnyak szûrése megoldott, de sajnos a
nõk tekintélyes hányada
nem él e lehetõséggel, részben ezért nem ismerik fel
korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki
az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szûréseken Önmagáért,
családjáért.

Szeptember 25. Péntek
Eufrozina, Kende, Sólyom,
Solymár
Szeptember 26. Szombat
Jusztina, Pál
Szeptember 27. Vasárnap
Adalbert, Döme
Szeptember 28. Hétfõ
Vencel
Szeptember 29. Kedd
Mihály, Mikes
Szeptember 30. Szerda
Jeromos, Médea, Norina
Október 1. Csütörtök
Malvin
Október 2. Péntek
Petra

Sarkad
Polgármesteri
Hivatal
Ügyfélfogadási
rendje
Hétfõ: ....... 13-16 óráig
Szerda:....... 8 -12 óráig
Péntek:...... 8-12 óráig

Arcmaszk használata
kötelezõ!
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„Zenével
a közösségünkért”
2020. szeptember 20-án
megrendezésre került a Kónya Sándor Kamarakórus
Egyesület TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00460 kódszámú a „Zenével a közösségünkért” elnevezésû pályázat
keretében az „Ötórai tea”
rendezvény Sarkadon a Vendégházban (5720 Sarkad,
Gyulai út 4.).
Az Egyesület tagjai és az érdeklõdõk egy hangulatos délutánt tölthettek el együtt, a zenét Nagy László Csaba biztosította.
Az egyesület az alábbi helyszíneken várja a kedves érdeklõdõket:
Zene és Irodalom, 2020. szeptember 27. 15.00 óra, Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kónya Emlékszoba, Kossuth utca).
Templomi koncert, 2020. október
4. 15.00 óra, Belvárosi Református
Templom.

A Koronavírus második
hullámának közeledése kapcsán
Kedves Lakosok!
A Koronavírus második hullámának közeledése kapcsán
ezúton kívánjuk tájékoztatni,
hogy alábbi eljárásrend szerint történik a betegellátás az
orvosi ügyeletben, azaz:
➩ Ügyeletes Kollégáinknak az orvosi ügyelet épületének ajtaját zárva kell tartania.
➩ Az ambuláns ellátásra
jelentkezõ betegek részére
tájékoztatótáblát helyeztünk
ki, melyen az ápolói telefonszám került feltüntetésre.
Kérjük, ezt a számot szíveskedjenek hívni, és ezen keresztül jelezzék panaszukat
kollégáink részére.

➩ Amennyiben a panaszok
alapján rendelõi ellátás következik, egy COVID kérdõív
kitöltését követõen testhõmérséklet 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, tanácsadást követõen otthonába
visszairányítják.
➩ Kérjük, hogy a váróhelyiségekben kihelyezett kézfertõtlenítõ 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 tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval legyen kórházba szál-
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lítva kórházi ellátás indokoltsága esetén és viseljenek
szájmaszkot, illetve szükség
esetén mentõvel történjen a
szállítás.
Tisztelettel kérjük fentiek
maradéktalan betartását!
Köszönettel:
Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft.

Védekezzünk
a parlagfû ellen

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

2020. szeptember
28 hétfõ Dr.Papp Attila, Béke sétány 5.
29 kedd Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.
30 szerda Dr.Pap Sándor, Béke s.5.

66/375-820
+36/66/272-820
66/375-985

2020. október
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

csüt. Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A.
péntek Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
kedd Dr.Papp Attila, Béke sétány 5.
szerda Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.
csüt. Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
péntek Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A.
hétfõ Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
szerda Dr.Papp Attila, Béke sétány 5.
csüt. Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.
péntek Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
hétfõ Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A.
kedd Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
szerda Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
csüt. Dr.Papp Attila, Béke sétány 5.
péntek 1956-os Forradalom ünnepe
hétfõ Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.
kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
szerda Dr.Szabó Zoltán, Gyulai út 8/A.
csüt. Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B.
péntek Dr.Pap Sándor, Béke s.5.

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

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

3.

Hallotta?
Rövid híreink

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sarkadi Sorstársak!
A Mozgáskorlátozottak
Dél-alföldi Regionális Egyesülete 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 alábbiak:
1. Köszöntõ.
2. Képíróné Széplaki Judit
csoportvezetõ tájékoztató
2020. évrõl.
3. 2020. évi egyesületi tájékoztató, elõadó: Márton
Gábor elnök.
4. Dr. Mokán István polgármester úr hozzászólása.
5. Kulturális mûsor.

6. Pénzügyi és fogyasztóvédelmi oktatás.
7. Ebéd.
8. Tombolasorsolás.
Kérem részvételi szándékát jelezze a 06-20-3617811-es telefonszámon
2020. szeptember 20-ig, az
ebéd szolgáltatás miatt. Aki
nem tud jönni és kocsit igényel azt is jelezze.Tombola
tárgyakat elfogadunk.
Szájmaszkot kérem mindenki hozzon magával!
Fogadóóra szerdai napokon a Bartók Béla Mûvelõdési Központ földszinti tanácskozójában 9.00-10.00-ig
van. Tagdíj fizetési lehetõség,
és tanácsadás, segítség
nyújtás a mozgásában korlátozottak részére.
Képíróné Széplaki Judit
csoportvezetõ

sport

sport

Válaszd az asztaliteniszt
2020.09.29. Ady-Bay Gimnázium tornaterm
Program:
Megnyitó
16.40 h
Közös fõzés bográcsban
17.00 h
Szabad játék, ismerkedés az adogatógépes edzéssel
17.30 h
Az Orosházi PET-BAU SE. NB-I.-es nõi csapat bemutató
edzése
18.00 h
Elõadás: Az asztalitenisz edzések módszertana
Elõadó: Bogdánffy Csaba
19.00 h
Szabad játék az NB-I-es csapat tagjaival
19.30 h
Vacsora a résztvevõknek
Viktor Gyula elnök

SARKAD

4.

VÁROS

Csaknem félmillióan
kapnak levelet a NAV-tól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy félmillió ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfelének küld postán adószámla-kivonatot. A tájékoztatás elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni,
illetve mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy
adónemen ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítõt is találhat a
postaládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem, vagy
csak késedelmesen teljesítette, és emiatt ötezer forintot elérõ pótléka keletkezett.
A postázott kivonatok az adatokat adónemenként nemcsak egyenleg szintjén (túlfizetés, hátralék, rendezett), hanem részletesen is tartalmazzák.
Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket többféleképpen is rendezhetik: csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés esetén a 2017-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez.
A NAV az adatok értelmezéséhez és az azzal kapcsolatos
teendõkhöz útmutatót is csatol az értesítések mellé. Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítõt mindenkinek célszerû összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Ha valaki
eltérést tapasztal a közölt és saját adatai között, az azzal
kapcsolatos észrevételeit írásban, személyesen, telefonon
vagy elektronikusan is megteheti.
Aki még nem nyitott ügyfélkaput, annak érdemes elgondolkodnia a regisztráción, ugyanis azzal bármikor megnézheti adószámláját, illetve kérdéseit, észrevételeit elektronikusan is beküldheti a NAV-hoz az e-Papír szolgáltatáson
keresztül.

Digitálisan
biztonságosabb
Idén hétszázezerrel többen
intézték adóügyeiket az Ügyfélkapun, és nagyjából
ugyanennyivel csökkent a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) ügyfélszolgálatain személyesen megjelenõ ügyfelek száma. A koronavírus-járvány miatt elõtérbe kerültek
a biztonságosabb, digitális
kommunikációs csatornák,
szerencsére a NAV-nál szinte minden ügy elektronikusan is intézhetõ.
A NAV ügyfélszolgálati statisztikái valamennyi területen azt mutatják, hogy az
adózók egyre nagyobb
számban kezdték el használni a NAV elektronikus megoldásait. A hivatal munkatársai
az elsõ hét hónapban csaknem négymillió adózóval
léptek kapcsolatba az Ügyfélkapun keresztül, és egymilliónál is több ügyfélnek
segítettek telefonon vagy emailben.
Júliusig az ügyfélszolgálatokat, kirendeltségeket és
NAV-ablakokat személyesen
felkeresõk száma 1,6 millióról
950 ezerre csökkent. Ezzel
párhuzamosan 700 ezerrel
többen intézték adóügyeiket
az Ügyfélkapun keresztül, mint
az elõzõ évben. Több mint 863
ezerszer csörrent meg a 1819es telefonszámon ingyenesen
hívható NAV Infóvonal is, ahol
adó- és vámügyeket érintõ
kérdéseikre választ, egyes informatikai problémáikra pedig
megoldást kaphattak az érdeklõdõk. E-mailben kétszer
annyian, mint tavaly, azaz több
mint 50 ezren kértek segítséget adózási ügyekben.

A NAV-nál már jó ideje
szinte minden elektronikusan is intézhetõ, ehhez a
magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra
(ügyfélkapus regisztráció, eszemélyi igazolvány, telefonos azonosítás) és KÜNY
tárhelyre van szükségük. Az
elektronikus ügyintézés és
kapcsolattartás amellett,
hogy biztonságos, jelentõsen
gyorsítja is a kommunikációt
az ügyfél és a hivatalok között. Nem kell sorban állni a
postán sem egy irat átvételénél, sem a válasz feladásánál. Az ügyfélkapu mellett
szintén egy kényelmes,
gyors ügyintézési lehetõség
az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszer (06-80/2021-22) használata. A telefonos ügyintézéshez mindössze egy elõzetesen igényelt ügyfél-azonosítószám
(PIN-kód) vagy részleges
kódú telefonos azonosítás
szükséges. További elõnye,
hogy így a NAV munkatársa
közvetlenül segíthet az ügyfeleknek személyes találkozás nélkül is.
Ha valakinek még nincs
ügyfélkapuja, tanácsos mihamarabb regisztrálnia, amit a
NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban,
a kijelölt postahelyen vagy
akár a külképviseleteken is
megtehet.
Az e-ügyintézésrõl a NAV
honlapján a 32. számú, a telefonos ügyintézõ rendszerrõl a 33. számú információs
füzetben olvasható további
információ. Jegyinák Attila
NAV sajtóreferens

45 éve intettek búcsút
a sarkadi középiskolának

2020. szeptember 25., PÉNTEK

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.”

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

Kiss Zsolt
(volt Diófás u. 16. sz. alatti lakos) – élt 28 évet –

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek
Szeretõ felesége, 3 gyermeke, szülei, bátyja,
sógornõje, keresztgyerekei, és az egész család

Köszönetnyilvánítás
„Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Bár lassan mindent elvesztünk, de lesz, kit örökké szeretünk.”

HATALMAS CIPÕVÁSÁR!

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

Boldog Lajos

Megérkezett a legújabb õszi kollekció!

Szeptember 29. (kedd)
7:00 – 10:00
➩ nõi cipõk
➩ sportcipõk
➩ papucsok
➩ szandálok
➩ topánkák

(volt Sarkadi lakos) – élt 77 évet –

1.500 Ft
párja!

Vásár helye:
Sarkad, Piactér,

Folyamatos rendelésfelvétel
Ingyenes házhozszállítás!

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Szeretõ keresztlánya Judit és férje, és
a gyászoló család

ÁLLAT

E GYÉB

Pecsenye kacsa 6 hetes, fehér kb 3 kg 1750 ft/db ingyenes házhozszállítással megrendelhetõ. T:30/860-2627

Hagyaték bútorokat vásárolok. T:06/30/341-9706

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

S ZOLGÁLTATÁS
Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Szobanövények eladók. 06/
20/921-7483

T ÁRSKERESÕ
Keresem azt a független férfit 70-75 éves korig, aki igazi, megértõ társam lenne. 06/
30/786-1688. Hívását várom.

650 Ft/db

Tûzifa eladó!
Konyhakész kalodás száraz tölgy, akác,
nyárfa tavalyi áron. Szépen összerakva,
nem ömlesztve! 2 kalodától ingyenes
kiszállítással!

Rendelni 06/70/953-4070
Rácz Erika

Tájékoztató a sarkadi
gyógyszertárak szeptemberi
és októberi hétvégi nyitva
tartásáról, ügyeletérõl

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

Szeptember - október
Szept. 26. – 27. Sétány gyógyszertár
Okt. 3.-4. Mimóza gyógyszertár (5720 Sarkad, Gyulai
út 8/A. Tel.: 66/271-317)
Okt. 10.-11. Sétány gyógyszertár (5720 Sarkad, Béke
sétány 4. Tel.: 66/572-030)
Okt. 17.-18. Sétány gyógyszertár
Okt. 23.-24.-25. Mimóza gyógyszertár
Okt. 31.-Nov. 1. 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.

Életünk során számtalanszor búcsúzunk – legtöbbször
szomorúan – de valahogy az
iskoláinktól való búcsúzás
egyszeri és megismételhetetlen pillanatai kedvesek.
Így volt ez az 1975-ben a
Sarkadi Gimnázium és Középiskola A, B és C évfolyamának diákjaival is, akik a
közelmúltban újra együtt voltak. Negyvenen jöttek el az
osztályok találkozójára, hogy
a hímzett ballagó tarisznyába az évek során összegyûlt
emlékeket elõvegyék. Jó volt
visszaidézni a múltat, az iskolai éveket, egy napra legalább újra beülni a padba, az
elszállt 45 év nevezetesebb
eseményeirõl beszélgetni.
Csodálatos módon még a
rossz emlékek is megszépültek. Az emlékek már csak ilyenek...

Temetések teljes körû lebonyolítása

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

Kiadja: Sarkad Város Önkormányzat Képviselõ-testülete.
Felelõs kiadó: Dr. Pintér Magdolna jegyzõ. A kiadó levélcíme: 5720 Sarkad,
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Felelõs szerkesztõ: Fazekas László. A szerkesztõség levélcíme: 5720 Sarkad, Vár u. 2./b (Bartók Béla Mûvelõdési Központ), telefon: (66) 375-300.
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