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Köszönjük az áldozatos
munkát!
A Szociális Munka Napja alkalmából Sarkad Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete és városunk vezetése nevében nagy szeretettel köszöntjük a Mazsola
Bölcsõde és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
valamennyi aktív és nyugalmazott dolgozóját!
Ezúton is szeretnénk kifejezni õszinte nagyrabecsülésünket az általuk végzett áldozatos munkáért, különösen a napjainkra jellemzõ, nehéz idõkben.
Kívánunk a szociális
szféra valamennyi dolgozójának sok erõt, jó egészséget és Isten áldásától
övezett, hosszú, boldog
életet!
Dr. Mokán István
polgármester

Újabb védelmi intézkedések
kerültek bevezetésre
Tovább folyik a küzdelem a koronavírus-világjárvány ellen
2020. november 11-én lépett hatályba a Kormány 484/
2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemérõl, mely – a Magyar Közlönyben teljes terjedelmében
olvasható – jogszabálynak a Sarkadon élõket leginkább
érintõ rendelkezéseit emeljük ki cikkünkben.
A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott
intézkedéseket, ennek alapján megállapította, hogy az
eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb
védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé,
ezek a következõk:
– Este 8 óra és reggel 5 óra
között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell
érnie este 8 óráig. A kijárási
tilalom alóli mentesülés egyik
esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges.
– Minden gyülekezés tilos.
– Az éttermek vendéget
nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele
céljából lehet tartózkodni. Az
üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
– Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát
leghamarabb reggel 5 órakor
nyithatnak ki. A rendeletben
nem említett szolgáltatók és
szolgáltatások (például fodrász, masszõr, személyi
edzõ) a szokott rendben mûködhetnek a kijárási tilalom
szabályai mellett.
– A szállodák turistákat
nem, csak üzleti, gazdasági
vagy oktatási célból érkezett
vendégeket fogadhatnak.
– Mindennemû rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket,
valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek
szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a
vallási közösségeket, hogy a
szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhang-

ban határozzák meg.
– A sportmérkõzéseket zárt
kapuk mögött kell megtartani.
– Az egyéni szabadtéri
sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerûen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
– A szabadidõs létesítmények használata tilos, beleértve
különösen
a
fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket
és korcsolyapályákat.
– A bölcsõdék, az óvodák
és az általános iskolák a 8.
osztályig a megszokott rend
szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a
középfokú oktatásban 9.
osztálytól digitális munkarendben mûködnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint mûködnek.
– Az egyetemek, fõiskolák
digitális munkarendre térnek
át. A felsõoktatási intézmények kollégiumai bezárnak,
ez alól kivételeket a rektor
állapíthat meg.
– Magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 fõig megtarthatóak.
– Temetés legfeljebb 50 fõvel tartható meg.
– Esküvõk lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban
az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek
részt.
– Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsõdék dolgozóit és
a szociális intézményben
dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint
– hetente tesztelni kell.
(folytatás a 3. oldalon)

2020. november 13., péntek

Befejezõdött a Béke sétány felújítása
Továbbra is gõzerõvel folynak az önkormányzati beruházások szeretett városunkban

Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!
Hosszú évek óta dédelgetett városfejlesztési célkitûzéseink
közé tartozott, hogy településünk egyetlen
sétáló utca jellegû közterülete, nevezetesen
a Béke sétány leromlott állagából megújításra kerüljön. A „Közösségi terek fejlesztése, kialakítása Sarkadon” elnevezésû
nyertes pályázati programunk eredményeként ebben az esztendõben ezen célkitûzésünket is megvalósítottuk.

A TOP-7.1.1-es pályázati
konstrukcióban támogatott
projekt keretében a leromlott
állagú, önkormányzati tulajdonú Béke sétány, mint meglévõ közösségi tér fejlesztése, funkcióbõvítése valósult
meg. A fejlesztés során a
Béke sétány korábbi egyenes nyomvonala a templom
melletti elsõ épülettömb környezetében módosult, míg a
gyógyszertárnál és az orvosi
rendelõnél található csomópontokban tereket alakítot-

tunk ki. Az újonnan kialakult
nyomvonal felületén szükség szerint új alépítmény
építésére, valamint térkõburkolat kiépítésére került sor. A
keletkezõ csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében
az elavult, zárt csapadékvízelvezetõ rendszer fejlesztése is megvalósult, a tömbházaknál keletkezõ csapadékvíz a beruházás eredményeként direkt rákötéssel kerül

elvezetésre a rendszerben.
A korábban kevés számban
fellelhetõ, leromlott állagú,
nem esztétikus utcabútorok
(padok, hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók) lecserélésre
kerültek, helyettük az eddigieknél több, modernebb, esztétikusabb utcabútorok beszerzése és telepítése valósult meg. A nyomvonalváltozással érintett szakaszon található két kültéri állólámpa

(kandeláber) is felújításra
került.
A beruházás kivitelezését
a lefolytatott beszerzési eljárás mentén a sarkadi székhelyû Sarkadi Építõipari Közös Kft. nyerte el, így sarkadi
vállalkozó és sarkadi munkavállalók végezték a munkát,
amely az idén tavasszal vette kezdetét és õsszel be is
fejezõdött.
(folytatás a 2. oldalon)
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Befejezõdött a Béke sétány felújítása...
(folytatás az 1. oldalról)

A projekt megvalósításával
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,
emellett a kivitelezés idõszakában ismét helyi vállalkozók
és az általuk foglalkoztatott
dolgozók jutottak újabb munkalehetõséghez, szeretett
városunk pedig tovább épült,
szépült.
Eddigi támogatásukat és
bizalmukat hálás szívvel
megköszönve, Sarkad Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nevében
õszinte tisztelettel:
Dr. Mokán István
polgármester

Írásban

Tisztelt Sarkadi Polgárok!

Az építési munka egyes fázisai

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4. napjával Magyarország egész
területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzetben a képviselõ-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, képviselõ-testületi
ülés összehívását a veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos
jogszabályok nem teszik lehetõvé. Így - a korábbi évek
gyakorlatával ellentétben - november hónapban személyes megjelenéssel járó közmeghallgatás megtartására
nincs jogi lehetõség, ugyanakkor annak nincs akadálya,
hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdésfeltevési és
javaslattételi jogukkal írásban éljenek.
Fentiekre tekintettel illõ tisztelettel kérjük, hogy a 2020.
évi közmeghallgatás alkalmával elmondani kívánt kérdéseiket és javaslataikat írásban szíveskedjenek eljuttatni
a Sarkadi Polgármesteri Hivatal titkárságára személyesen vagy postai úton (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.), illetve a titkarsag@sarkad.hu e-mail címre 2020. november
27-e (péntek) 12.00 óráig.
A beérkezõ kérdésekre és javalatokra írásban válaszolunk a beérkezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül
a megadott levelezési vagy e-mail címre.
Sarkad Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

A KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSA TILOS!
A Kormány 484/2020. (XI.
10.) Kormányrendeletének
12. §-a értelmében a
KÖNYVTÁR LÁTOGATÁSA
TILOS!
Online hosszabbítás a
honlapon keresztül (http://
bbmkk10.sarkadikonyvtar.hu/ a Belép szóra
kattintva),
e-mailben
(informaci@sarkadikonyvtar.hu) vagy telefonon
nyitvatartási idõben (06-66/
375-380) lehetséges. A beiratkozások érvényességét
és a kölcsönzési határidõket
meghosszabbítjuk, késedelmi díjat a bezárás idõszaká-

ban nem számolunk fel.
Elõre leadott igényeik alapján kölcsönzésre is lehetõség nyílik a könyvtár falain
kívül. Idõs, mozgásában korlátozott lakosok részére a
könyvet házhoz szolgáltatásunkat ajánljuk.
Hirdetésfelvétel e-mailben
(hirdetes@sarkadikonyvtar.hu), illetve telefonon (06-66/375-380) hétfõn
és pénteken 10.00-17.00 óra
között lehetséges.
2020. november 11-tõl a
könyvtár határozatlan ideig
zárva tart
Mester Judit Ibolya
intézményvezetõ

A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT LÁTOGATÁSA TILOS!
.
A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendeletének 12.
§-a értelmében a A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT LÁTOGATÁSA TILOS!
Információkérési lehetõség a 06-66/375-300-as telefonszámon lehetséges.
2020. november 11-tõl a Bartók Béla Mûvelõdési Központ
határozatlan ideig zárva tart.
Mester Judit Ibolya intézményvezetõ

A Béke sétány a felújítás elõtt...

Vásároljon vágósertést
az önkormányzattól!
Sarkad Város Önkormányzata a Startmunka Mintaprogram mezõgazdasági programjának keretében újra
megkezdte a vágósertés értékesítését napi áron!

Érdeklõdni munkaidõben, az önkormányzat
Vasút utcai telephelyén
(5720 Sarkad, Vasút utca 72.)
vagy a 06-66-271-825-ös telefonszámon.

Év hangja a sarkadi
kistérségben
A Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár ebben az
évben is meghirdette az Év hangja a sarkadi kistérségben
címû szavalóversenyét. A versenyre összesen 51 nevezés
érkezett, Sarkad mellett Kötegyánból, Sarkadkeresztúrról és
Méhkerékrõl is jelentkeztek szavalók. A vírushelyzet miatt a
verseny során a nevezõk által beküldött videofelvétel alapján döntötte el a zsûri, hogy ki jut tovább a döntõbe. Ebben a
fordulóban a zsûri sorrendet nem állított fel, a 4 iskolai korcsoportból 5-5 tanuló jutott be a döntõbe. A döntõsök szavalata szintén ebben a formában lesz értékelve. A továbbjutók,
valamint a felnõtt versenyzõk közül a jövõ héten derül ki,
hogy kié lesz a vándorserleg, azaz ki lesz 2020-ban az Év
hangja a sarkadi kistérségben - korcsoportonként.
A továbbjutó tanulók:

I. korcsoport:
Boldog Bíborka (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény), Orodán
Laura (Sarkadkeresztúr), Ötvös Amira Zara (Sarkad, Kossuth
utcai székhelyintézmény), Tollas Bence (Méhkerék), Szolnoki Dóra (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény)
II. korcsoport:
Gurbai Izmael (Sarkad, Kossuth utcai székhelyintézmény),
Kálló Zsüliett (Sarkad, Kossuth utcai székhelyintézmény),
Kocsor Áron Tamás (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény), RajkiTóth Lili (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény), Széplaki Adrienn
(Sarkadkeresztúr)
III. korcsoport
Egri Ágnes (Sarkadkeresztúr), Kovalik Karolina
(Sarkadkeresztúr), Szabó Eszter (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény), Szabó Fanni (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény),
Tasnádi Lilla (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény)
IV. korcsoport
Balogh Szvetlána Tímea (Sarkadkeresztúr), Nagy Gréta
(Méhkerék), Nagy Nimród (Sarkad, Gyulai úti tagintézmény),
Patkás Hédi Anna (Sarkadkeresztúr), Valkó Jázmin
(Sarkadkeresztúr)
BBMKK

Cukorbetegek Sarkadi
Egyesülete felhívása!
Értesítem egyesületünk tagjait, és minden érdeklõdõt, hogy
a 2020. november 14-re szervezett Diabétesz V ilágnapi
megemlékezésünk megtartására egy késõbbi idõpontban fog
sor kerülni figyelemmel a jelenleg fennálló egészségügyi
helyzetre. Kérem mindenki megértését és köszönöm azok
türelmét, akik a rendezvényünket készültek meglátogatni.
A rendezvényünk megtartásának új idõpontjáról újságunkban értesítést fogok küldeni.
Major József az egyesület elnöke

Konyhai kisegítõ munkakör
ellátására
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 1fõ konyhai kisegítõ munkakörre.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Sarkad, Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagok elõkészítése, az ételek elkészítése, azok tálalása, adagolása, továbbá mosogatás, takarítás munkafolyamatok elvégzése.
Pályázati feltétel: 8 általános iskola elvégzése, közétkeztetésben, vendéglátásban szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat. Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 18. életévét
betöltött személy.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közétkeztetésben
vendéglátásban szerzett szakmai tapasztalat, konyhai kisegítõ szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai tapasztalatot igazoló iratok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 11. 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 11. 27.
A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK.hu.
A közzététel ideje: 2020. 11. 06.
A munkakör 2020. 12. 01-én tölthetõ be.
A pályázatot postai úton kell beküldeni. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését.
51/2020 konyhai kisegítõ.
Cím: Közétkeztetési Intézmény, 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
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Újabb védelmi intézkedések kerültek bevezetésre...
(folytatás az 1. oldalról)

– A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek,
azzal, hogy a 10 000 fõnél
nagyobb település egyes
közterületein a maszkviselés
kötelezõ. A területek kijelölése a polgármester feladata.
– Sporttevékenység során,
valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk
viselése továbbra sem kötelezõ.

1. A maszkviselési szabályok
megerõsítése
1. § (1) A hatodik életévét
be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési
eszközön,
b) a 10 000 fõnél nagyobb
lakónépességû település
belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános
helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a
parkokban, illetve zöldterületeken,
c) az üzletben történõ vásárlás, illetve az üzletben történõ munkavégzés során,
d) – az irodák, sportolás
céljára szolgáló helyiségek
és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló
törvényben meghatározott
ea) közlevéltár külsõ személyek számára látogatható
területén,
eb) nyilvános magánlevéltár külsõ személyek számára látogatható területén,
f) ügyfélfogadási idõben
fa) a közigazgatási szerv
ügyfelek részére nyitva álló
területén,
fb) az egyetemes postai
szolgáltató által vagy a postai közremûködõk által üzemeltetett, az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségben, továbbá
fc) minden egyéb olyan
helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben
– az ott foglalkoztatottakat is
beleértve – rendszeresen 5
fõnél többen tartózkodnak
egy idõben,
g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben
ha) történõ munkavégzés
során,
hb) vendégként
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült
maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
(2) Az egészségügyi intézmény területén – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – min-

denki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.
(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.
(4) A szociális intézményben
a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha
tartósan 1,5 méteren belüli
távolságban tartózkodnak az
ellátottakkal,
b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával
és a közösségi terekben való
tartózkodás esetén lehetõség szerint az (1) bekezdésben meghatározott módon
maszkot kell viselniük.

2. A kijárási tilalom és a
közterületi magatartási
szabályok
3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel
– mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén
vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen
a) egészségkárosodással,
életveszéllyel vagy súlyos
kárral fenyegetõ helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére
történõ közlekedés céljából,
valamint a munkavégzés helyérõl a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történõ közlekedés
céljából és
d) a sportról szóló törvény
szerint versenyszerûen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel
céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínérõl a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történõ közlekedés céljából
este 8 óra és reggel 5 óra
között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy
a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történõ
tartózkodás.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra
között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy
a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás
azzal, hogy a kutyasétáltatás
során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely
500 méteres körzete nem
hagyható el.
(5) A (2) bekezdés b)–d)
pontja szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti
okirat tartalmi követelményeit
a közbiztonságért felelõs miniszter a Kormány hivatalos
honlapján közzéteszi.

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

2020. november
16
17
18
19
20

hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
kedd Dr.Pap Sándor, Béke s.5.
szerda Dr.Papp Attila, Béke s.5.
csüt. Dr.Márki-Fejes László, Béke sétány 5.
péntek Dr.Pap Sándor, Béke s.5.

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

23
24
25
26
27

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 s.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

30 hétfõ Dr.Pap Sándor, Béke s.5.

66/375-985

(7) Az (5) bekezdésben
meghatározott – a (6) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõ – okirat hiányában, este 8 óra és
reggel 5 óra között, tilos a (2)
bekezdés b)–d) pontja szerinti okból a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a
közterületen történõ tartózkodás.
4. § (1) Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve
a gyülekezés.
(2) A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az
egyéni szabadidõs sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás
– gyakorlása megengedett.
(3) Tilos – a (4) bekezdés
szerinti kivétellel – a közterületen, a nyilvános helyen,
valamint a sportpályákon a
csapatsportok – különösen a
labdarúgás, a jégkorong, a
kézilabda, a kosárlabda, a
röplabda – gyakorlása.
(4) A (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedést nem
kell alkalmazni a sportról szóló törvény szerint versenyszerûen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával.

3. A rendezvényekre
vonatkozó védelmi intézkedések
5. § (1) Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt,
valamint gyûlést szervezni,
illetve tartani.
(2) Rendezvény helyszínén – a 6. § szerinti kivétellel
– a rendezvény helyszínétõl
függetlenül tilos tartózkodni.
Gyûlés helyszínén tartózkodni tilos.
(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen
a) a rendszeresen vagy
meghatározott alkalomból,
illetve idõpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élõ elõadás útján
nyújtott zeneszolgáltatást fõszolgáltatásként nyújtó esemény,
b) a kulturális esemény,
c) a sportesemény,
d) a magánrendezvény,
valamint
e) a karácsonyi vásár.
(4) Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek
szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minõsül rendezvénynek. A szertartás
megtartásáról a vallási közösség dönt.
(5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény
vagy élõ elõadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem
minõsül rendezvénynek, ha
a kulturális esemény vagy az
élõ elõadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépõk és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai sze-

mélyzet tartózkodik.
6. § (1) A sportrendezvényen nézõként tartózkodni
tilos.
(2) A sportrendezvény nézõk nélkül, zárt körülmények
között megtartható.
(3) A családi esemény
vagy a magánrendezvény –
a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az
esetben tartható meg, ha
azon az egy idõben jelenlévõk száma nem haladja meg
a tíz fõt.
(4) A temetésen jelenlévõk
száma nem haladhatja meg
az ötven fõt.
(5) A házasságkötésnél
kizárólag
a) a szertartás vezetõje, illetve az anyakönyvezetõ,
b) a házasulók,
c) a házasulók tanúi,
d) a házasulók szülei,
nagyszülei,
e) a házasulók testvérei és
f) a házasulók gyermekei
lehetnek jelen.
7. § Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések
betartatásáról a rendezvény
szervezõje, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló
intézmény vagy helyiség
üzemeltetõje köteles gondoskodni.

4. A vendéglátó üzletekre
vonatkozó védelmi intézkedések
8. § (1) Vendéglátó üzletben
a) az ott foglalkoztatottak
kivételével és
b) a (2) bekezdés szerinti
kivétellel tilos tartózkodni.
(2) Vendéglátó üzletben
való tartózkodás – az elvitelre alkalmas ételek kiadása
és szállítása érdekében – az
ehhez szükséges idõtartamig megengedett.
(3) Az (1) és (2) bekezdést
nem kell alkalmazni
a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha
ott kizárólag a szálláshely
vendégét szolgálják ki,
c) a köznevelési intézmény, valamint a szakképzõ
intézmény (a továbbiakban
együtt: nevelési, oktatási intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve a
nevelési, oktatási intézmény
tanulóját szolgálják ki,
d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

5. Az üzletekre vonatkozó
védelmi intézkedések
9. § (1) Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7
óra és reggel 5 óra közötti
idõben
a) az üzletben,
b) a lottózóban, valamint
c) a nemzeti dohányboltban
tartózkodni.
(2) Este 7 óra és reggel 5
óra között
a) az üzlet,

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

„RÖPÜLJ PÁVA A SARKADI
KISTÉRSÉGBEN”
A BARTÓK BÉLA MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, népdaléneklési versenyt hirdet „RÖPÜLJ PÁVA A
SARKADI KISTÉRSÉGBEN”címmel.
Jelentkezni a Sarkadi Kistérség valamennyi településérõl
korlátlan számban lehet.
A „RÖPÜLJ PÁVA” serleg- korcsoportonként - vándorol
évente a nyertesek között. Várjuk a jelentkezõket az alábbi
korcsoport-bontásban:
I. korcsoport (1-2 osztály)
II. korcsoport (3-4 osztály)
III. korcsoport (5-6 osztály)
IV. korcsoport (7-12 osztály)
V. korcsoport (felnõtt, azaz 18évtõl)

3.
b) a lottózó, valamint
c) a nemzeti dohánybolt
köteles zárva tartani.
(3) Este 7 óra és reggel 5
óra között
a) a gyógyszertár és
b) az üzemanyagtöltõ-állomás
nyitva tarthat.
(4) E § alkalmazásában a
vendéglátó üzlet nem minõsül üzletnek.

6. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
10. § (1) A szálláshelyen –
e rendelet szerinti kivétellel
– tilos tartózkodni.
(2) A szálláshelyen az ott
foglalkoztatottak számára
megengedett a tartózkodás.
(3) A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából
érkezõ személyek tartózkodása megengedett.
(4) A szálláshelyen a Magyar Honvédség, illetve a
rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében
elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása
megengedett.
11. § A 8–10. § szerinti
védelmi intézkedések betartatásáról
a) a vendéglátó üzlet,
b) az üzlet,
c) a lottózó,
d) a nemzeti dohánybolt,
e) a gyógyszertár,
f) az üzemanyag-töltõállomás, valamint
g) a szálláshely
üzemeltetõje, illetve vezetõje köteles gondoskodni.

7. A szabadidõs létesítményekre vonatkozó védelmi
intézkedések
12. § (1) Az e rendeletben
meghatározott kivétellel tilos
a) az elõadó-mûvészet valamennyi ágának fellépése
céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen
színház, tánc-, zenemûvészet, cirkusz),
b) a mozinak,
c) az edzõ- és fitneszteremnek,
d) az uszodának,
e) a közfürdõnek,
f) a jégpályának,
g) az állatkertnek, a vadasparknak,
h) a kalandparknak, a vidámparknak,
i) a játszóháznak és
j) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvényben meghatározott
ja) muzeális intézménynek,
jb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek,
jc) kép- és hangarchívumnak,
jd) közmûvelõdési intézménynek,
je) közösségi színtérnek és
jf) integrált kulturális intézménynek a látogatása és e
helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a
tartózkodás.
(2) A szálláshelyen – a 10.

§ (3) és (4) bekezdése szerint – jogszerûen tartózkodó
vendég a szálláshelyen található (1) bekezdés szerinti
helyszíneket nem látogathatja.
(3) A szálláshelyen kialakított (1) bekezdés szerinti
helyszíneket a szálláshely
üzemeltetõje köteles zárva
tartani.
(4) A jégpályák, az uszodák,
az
edzõés
fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló
törvény szerint versenyszerûen sportolók számára
edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.
13. § A 12. § szerinti védelmi intézkedés betartatásáról a 12. § (1) bekezdése
szerinti helyszínek üzemeltetõje, illetve vezetõje köteles
gondoskodni.
10. A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
17. § (1) A bölcsõdék, az
óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.
(2) Az iskolák a középfokú
oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben mûködnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint
mûködnek.
(3) A nevelési, oktatási intézménybe
a) a 18. § (1) bekezdés a)–
c) pontjában meghatározott
személy, illetve a nagykorú
tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhõmérséklete nem haladja meg
az országos tisztifõorvos által meghatározott mértéket,
b) történõ belépés során
azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhõmérséklete eléri vagy meghaladja
az
országos
tisztifõorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektõl, illetve tanulótól el kell
különíteni, és errõl a szülõt
vagy a törvényes képviselõt
távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
(7) A nevelési, oktatási intézménybe történõ érkezéskor mindenki köteles magát
a testhõmérséklet ellenõrzésnek alávetni.
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási
munkát végzõ személyen,
c) a jogszabályon alapuló
kötelezettség teljesítése céljából érkezõn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérõ nagykorú személyen kívül más személy nem
léphet be.
(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérõ vagy
onnan hazakísérõ egy fõ
nagykorú személy a maszkot
az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott módon viseli,
az intézmény területére a
testhõmérséklet-mérési pontig beléphet.

Nevezni név, lakcím, elérhetõség, korcsoport feltüntetésével (1 darab népdallal) az alábbi elérhetõségeken lehet:
– postán - Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
5720 Sarkad, Vár u. 2/b.
– e-mail –bbmkk@sarkadi-konyvtar.hu
Nevezési határidõ - 2020. november 10.
A COVID- 19 vírus megelõzésére vonatkozó 431/2020
(IX.18) Kormányrendelet értelmében a szervezõk az idén
rendhagyó módon rendezik meg a versenyt, az alábbiak szerint:
Jelentkezni egy db népdallal lehet, videófelvétel formájában a bbmkk2019@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek
megküldeni.
A felvételek beérkezésének határideje: 2020. november 25.
A felvételekre kérjük feltüntetni a következõ adatokat: név,
a népdal címe.
2020. december 1-én, a zsûri a felvételeket összeveti és eldönti hogy ki nyeri
el a „Röpülj Páva”díjat a Sarkadi Kistérségben.
A díjátadásról késõbb értesítjük az érintetteket. Bõvebb felvilágosítás a mûvelõdési központban!
BBMKK

SARKAD

4.

Városunk egyes közterüle- Álláspályázat
Város Önkormánytein és nyilvános helyein is zataSarkad
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIkötelezõ a maszkviselés
II. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet Sarkad Város
Sarkad Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 18/2020.
(XI.12.) önkormányzati rendelete a kötelezõ maszkviselés
szabályairól
Sarkad Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Sarkad Város
Önkormányzata Képviselõ-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemérõl szóló 484/2020 (XI. 10.)
Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. § - Sarkad város belterületén, az alábbi közterületeken,
illetve nyilvános helyeken az orrot és a szájat folyamatosan
elfedõ orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot köteles viselni a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki
a) a bölcsõdék, a köznevelési intézmények, az egészségügyi és szociális intézmények, a közintézmények, a vallási
szertartásoknak helyet adó épületek, az üzletek, vendéglátó
üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok, gyógyszertárak, a
pénzintézetek és a posta bejárata elõtti, a várakozás céljára
használt területen, a várakozás idõtartama alatt;
b) a vendéglátó üzletek étel elvitelre történõ átadásának
céljára szolgáló, a várakozás céljára használt területén, a
várakozás idõtartama alatt;
c) az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánchoz tartozó üzletek parkolás céljára szolgáló területein;
d) a piac teljes területén;
e) a buszpályaudvar és a vasútállomások teljes területén,
valamint a tömegközlekedési eszköz kijelölt, nyílt terû, épületnek vagy helyiségnek nem minõsülõ megállóhelyein.
2. § - Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetésére 2020. november 12. napján került
sor, rendelkezéseit 2020. november 13. (péntek) 00.00 órától kell alkalmazni.
Dr. Mokán István
polgármester

Dr. Pintér Magdolna
jegyzõ

Álláspályázat
Sarkad Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet Sarkad Város
Önkormányzat Városgazdálkodási Irodája intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2021.01.01-tõl
2025.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5720 Sarkad, Veress Ferenc utca 26.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi
XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Felsõfokú képesítés, felsõoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi,
vízügyi, településfejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsõfokú szakképesítés.
– Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség, B
kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vég-

zettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata, 90
napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen elõéletet
és hogy nem áll foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
amennyiben pályázatának
zárt ülés keretében történõ tárgyalását kéri, erre irányuló
írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. december
11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Pintér Magdolna nyújt, a 0666-585-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
– Postai úton, a pályázatnak
a Sarkad Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth
utca 27.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: IGNI 092/2020, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
– Személyesen: dr. Pintér
Magdolna, Békés megye,
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Kjt. 20/A. S (6) bekezdésében meghatározott személyekbõl álló bizottság véleményezi. A pályázatokról Sarkad
Város Önkormányzat Képviselõtestülete dönt. A pályázat
elbírálásának határideje:
2020. december 17. A pályázati kiírás további közzétételének
helye,
ideje:
www.sarkad.hu - 2020. november 9., Sarkad Város c.
hetilap - 2020. november 13.

Önkormányzat Közétkeztetési
Intézménye intézményvezetõ
(magasabb vezetõ) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2021.01.01-tõl
2025.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5720 Sarkad,
Kossuth utca 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: az intézményvezetõ feladata az intézmény szakszerû és törvényes
mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal
az intézmény mûködésével
kapcsolatban, minden olyan
ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Fõiskola, szakirányú szakképzettség, vagy szakirányú
felsõfokú végzettség, szakmai
tapasztalat - legalább 5 év.
– Vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozattétel vállalása, ne álljon foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget, szakképzettséget
igazoló okirat másolata, 90
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napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolja a büntetlen elõéletet
és hogy nem áll a foglalkozás
gyakorlás eltiltás hatálya alatt.
Szakmai gyakorlatról szóló
igazolás, nyilatkozat, hogy
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, nyilatkozat, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja, amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történõ tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. december
11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Pintér Magdolna nyújt, a 0666-585-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
– Postai úton, a pályázatnak
a Sarkad Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth
utca 27.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: IGNI 092/2020, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
– Személyesen: dr. Pintér
Magdolna, Békés megye,
5720 Sarkad, Kossuth utca 27.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Kjt. 20/A. S (6) bekezdésében meghatározott személyekbõl álló bizottság véleményezi. A pályázatokról Sarkad
Város Önkormányzat Képviselõtestülete dönt. A pályázat
elbírálásának határideje:
2020. december 17. A pályázati kiírás további közzétételének
helye,
ideje:
www.sarkad.hu - 2020. november 9., Sarkad Város c.
hetilap - 2020. november 13.

Álláspályázat
Sarkad Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot
hirdet Sarkad Város Önkormányzat Mazsola Bölcsõde intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2021.01.01-tõl 2025.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5720 Sarkad, Iskola
utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a bölcsõdevezetõ feladata az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos gazdálkodás, a
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Fõiskola, felsõfokú végzettség és szakképzettség, felsõfokú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylõ szakirányú
szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat
másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen elõéletet és hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, szakmai gyakorlatról szóló igazolás, nyilatkozat, hogy a Gyvt. 15. S (8) bekezdésében meghatározott kizárási ok nem áll fenn, nyilatkozat,
hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történõ tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: a beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Pintér Magdolna nyújt, a 06-66-585-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Önkormányzata
címére történõ megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: IGNI 092/2020, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ.
– Személyesen: dr. Pintér Magdolna, Békés megye, 5720
Sarkad, Kossuth utca 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt.
20/A. S (6) bekezdésében meghatározott személyekbõl álló
bizottság véleményezi. A pályázatokról Sarkad Város Önkormányzat Képviselõtestülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.sarkad.hu - 2020. november 9., Sarkad Város c. hetilap - 2020. november 13.

2020. november 13., PÉNTEK

Csizma
és ruhavásár
Vásár helye:
Sarkad, Piactér,
November 18. /szerda/
14:00 – 16:00
ÁLLAT
Barna tojótyúk 650 ft/db 1
éves jól tojó 20 db-tól ingyen
szállítással megrendelhetõ.
T:06/30/860-2627
1 vietnámi hízó és 2 kecske
eladó. T:06/20/316-5836

I NGATLAN
3. emeleti lakás belvárosban
eladó. 06/30/401-1873

Tûzifa
akció!
Kalodás tûzifa reklám
áron, amíg a készlet
tart.
➡

akácfa 29.900 Ft
➡ bükk-tölgy
25.000 Ft

Konyhakészen 1x1-es kalodában /1 köbméter/

Rendelés:
06/70/953-4070

E GYÉB
Eladó egy elektromos tricikli, asztali számítógép, és egy
laptop. 06/70/458-0326

S ZOLGÁLTATÁS
Tûzifa eladó 06/30/512-1133
Költöztetést, lomtalanítás
helyben és vidékre is. 30/
408-8125

Péntektõl-péntekig
Névnapok
November 13. Péntek
Szilvia, Szaniszló
November 14. Szombat
Alíz, Szidónia
November 15. Vasárnap
Albert, Lipót, Leopold
November 16. Hétfõ
Ödön, Edmund, Edmond
November 17. Kedd
Gergõ, Hortenzia
November 18. Szerda
Jenõ
November 19. Csütörtök
Erzsébet, Zsóka
November 20. Péntek
Jolán, Bódog

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

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
10.00-17.00 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.
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