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Meghívó

A Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület tisztelettel
meghívja a 2020. február 29-én 10:00 órai kezdettel tartandó
„Téltemetõ – tavasz köszöntõ” programjára
HelyeHelyeHelyeHelyeHelye: Bartók Béla Mûvelõdési Központ
ProgramProgramProgramProgramProgram:
10:00 Köszöntõ
10:10 Indulás a Rendezvény térre, ahol elégetjük a telet
jelképezõ bábút
11:00 Visszaindulás a mûvelõdési központba
12:00 Ebéd 1.800 Ft/fõ
Zene, tánc – ajándékok kisorsolása
A zenét Juhász Imre szolgáltatja.
Jelentkezni lehet szerdánként 10-11 óra között a Bartók
Béla Mûvelõdési Központban a fogadóórán az ebéd egy-
idejû befizetésével

„Jön a tavasz, jön már,
Már a mezõkön jár.” Február 29-én

Perei Károlyné elnök

Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Sarkad, Vár u. 2/b.)
Idõpont: 2020. március 7. (szombat) 16:00 óra

Belépõjegy ára: 1.500 Ft
Jegyek elõvételben vásárolhatók a Mûvelõdési Központban

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

A népi kultúra, értékeink, a
hagyományok megismerte-
tése, ápolása fontos felada-
tunk az óvodai nevelésben.
Legfontosabb feladatunk az
ünnepekhez kötõdõen a kö-
zösséghez tartozás élmé-
nyének átélése, a népszo-
kások megismertetése, a ha-
gyományõrzés, ezáltal a
nemzeti identitás fejlesztése.

2020. február második
hete a farsang jegyében telt
óvodánkban. Az egy héten át
tartó programokat változatos,
élményt nyújtó módon való-
sítottuk meg.

A farsang Vízkereszttõl (ja-
nuár 6.) Hamvazó-szerdáig
(Nagyböjt kezdetéig) tart.
Ebben az idõszakban bú-
csúztatjuk a telet, várjuk a sok
vidámságot hozó tavaszt. Ez
az idõszak a népi kultúrában
a karneválok, a zajos mulat-
ságok ideje. Az emberek ál-
arcot öltenek, s hangos mu-
latozás kíséretében ûzik el a
telet.

Óvodánkban egy hetes far-
sangot szerveztünk. A gyer-
mekek megismerték a far-
sangi ünnepkör jelentõségét,
a népszokásokat, hagyomá-
nyokat. Mókás, bolondos he-
tünket pizsamás nappal
kezdtük, majd fordított nap
következett, melyen a gyer-
mekek kedvük szerint beöl-
tözhettek a lányok fiúnak, il-
letve a fiúk lánynak. Szerdán
zajkeltõ nap, volt saját készí-
tésû „hangszerekkel” zajong-
va ûztük a telet. Csütörtökön
elégettük a telet, hideget,
sötétséget jelképezõ kisze
bábot. Pénteken, az óvodai

Itt a Farsang, áll a bál!
Télkergetés a Vasút Utcai Tagóvodában…

farsangon jelmezbe öltözve
mókáztunk, táncoltunk. Lak-
mároztunk az ünnep jelleg-
zetes ételébõl, a farsangi
fánkból is.

Február 15-én került meg-
rendezésre a városi szintû
mulatságunk.  Óvodánk min-
den csoportja kedves, vidám
mûsorral készült erre a nap-
ra. Elsõként a kiscsoportos
bocsok medvetánca vará-
zsolta el a közönséget, majd
a középsõsök barátságtánca
lopott vidám hangulatot a te-
rembe. Végül a nagycsopor-
tosok színdarabja: „A csúnya

lány” címû meseadott mara-
dandó élményt a közönség-
nek.

A hagyományokhoz híven
a gyermekeknek lehetõsé-
gük volt jelmezbe öltözni, hi-
szen jelmezversenyt hirdet-
tünk. A szülõk ötletességét,
kreativitását mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy 46 jelmezes
közül kellett a zsûrinek kivá-
lasztania a legjobbakat. Míg
a zsûri meghozta döntését,
Molnár Imre bûvész szóra-
koztatta a közönséget.

Díjazottak: 1. helyezett:
Szûcs Adrienn (Unikornis), 2.

helyezett: Kölüs Laura (Jáz-
min hercegnõ a varázsszõ-
nyegén), 3. helyezett:
Szentgyörgyi Boglárka (Vi-
rágszál), 4. helyezett: Kará-
csony Ádám (Tûzoltó), 5. he-
lyezett: Debreczeni Martina
(Olaf).

Különdíjban részesültek:
Pálfi Zsombor (Hûtõgép),
Vígh Dorka (Muffin), Gulyás
Eszter (Minnie egér), Kará-
csony Alíz (Mosógép), Mol-
nár Gabriella (Karácsonyfa).
A díjazottaknak gratulálunk.
A zsûri tagjai: Kovács-Mé-
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90. születésnapja alkalmából
köszöntötték
Tokai Ferencnét

Az ünnepelt (kezében virágcsokor) családtagjaival, fehér ingben
dr. Mokán István polgármester, tõle jobbra Mester Judit Ibolya,
balra dr. Szabó László

A 255/2008-as kormány-
rendelet értelmében Ma-
gyarország Kormánya az
Idõsügyi Tanács kezdemé-
nyezésére 2009-tõl bevezet-
te a 90., a 95. és a 100. élet-
évüket betöltõ állampolgárok
jubileumi köszöntését. En-
nek megfelelõen 90. szüle-
tésnapja alkalmából köszön-
tötte a városvezetés Tokai
Ferencnét

Tokai Ferencné, Nagy Ju-
lianna 1930. február 16-án
született Sarkadon, ötgyer-
mekes családban. A Diófás
utcán nõtt fel, az általános
iskolát Sarkadon végezte
el. Dolgozott többek között
a mezõgazdaságban, a
Sarkadi Cukorgyárban,
nyugdíjba a Sarkadi Va-
dásztársaságtól vonult. Kö-
zel hetven esztendeje él a
Dessewffy utcában. Három
gyermeke és hét unokája
van. Nagyon szereti a tele-
vízió sorozatokat, kedveli a
magyar nótát és a mulatós
zenét.

Február 17-én dr. Mokán Ist-
ván polgármester, Mester Ju-
dit Ibolya alpolgármester és dr.
Szabó László idõsügyi ta-
nácsnok fejezte ki szépkorú
polgárunk iránti tiszteletünket

és hálánkat. A köszöntés al-
kalmából 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 me-
mória, úgy bõvült a tapasz-
talat, ahogy hajlott a hát, úgy
egyenesedett a gerinc, és
ahogy romlott a látás, úgy
javult az éleslátás.

Ezúton is kívánunk Tokai
Ferencnének jó egyészséget
és további boldog éveket!

                                     –mk

Nótaest Sarkadon

Újra szól a magyar nóta!
Helye: Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár

(Sarkad, Vár u. 2/b.)
Ideje: 2020. április 25. (péntek) 17.00 óra

Várjuk a magyarnóta kedvelõ közönséget!
Fõvédnök: dr. Mokán István polgármester

Fellépnek:

Hétfõ: .......13-16 óráig
Kedd:........730-12 óráig

Ügyfélfogadási  rendje Szerda:.......730-16 óráig
Csütörtök:..730-12 óráig
Péntek:...... 730-12 óráig

Sarkad Polgármesteri Hivatal

(folytatás az 1. oldalról)
száros Terézia, Papp
Károlyné, Krisztován-Dobi
Judit, akiknek ezúton mon-
dunk köszönetet.

Közös kézmûves tevékeny-
ségekben vehettek részt gyer-
mekek, szülõk: farsangi kala-
pok, szemüvegek, nyakláncok,
vidám halacskák készültek.

Rendezvényünk a Szülõi
Munkaközösség segítsége
nélkül nem jöhetett volna lét-
re, köszönjük az ajándéko-
kat, a sok segítséget, melyet
a szervezéshez nyújtottak.
Szeretnénk megköszönni a
segítséget mindenkinek, aki
a rendezvény lebonyolításá-
ban részt vett.

Továbbá köszönetet mon-
dunk támogatóinknak:
Bondár Lajos önkormányza-
ti képviselõnek,a Doxabó Kft-
nek, a Virág Cukrászüzem-
nek, a Közétkeztetési Intéz-
ménynek, az Euro-Bazárnak,
a Juli-Turinak, a Jutka virág-
saroknak, a Kínai Nagyáru-
háznak, a Kaméleon-trend-
nek, a Bartók Béla Mûvelõ-
dési Központ vezetõjének és
dolgozóinak, valamint a Vas-
út Utcai Tagóvoda Szülõi
Munkaközössége.

A Vasút Utcai Tagóvoda
gyermekei és dolgozói nevé-
ben:

Dobiné Nemes Ágnes
tagóvoda vezetõ

Itt a Farsang, áll a bál...

Munkában a sarkadi önkéntes tûzoltók

A zsüri
Jelmezesek bemutatkozása

Sült a farsangi fánk is

Városunk önkéntes tûzol-
tóegyesületének tagja sem
unatkoztak az idei esztendõ
elsõ két hónapjában, bõven
adott munkát nekik is a feb-
ruár hónapra általában nem
jellemzõ idõjárás.

Hosszasan lehetne vitat-
kozni arról, hogy milyen át-
alakulást tapasztalunk nap-
jainkban évrõl - évre az idõ-
járásban. Számos magyará-
zattal szolgálnak arról a tu-
dósok, hogy mi is történik a
Földdel, illetve minek mi az
oka, következménye napja-
ink idõjárása nézve. A leg-
utóbb február 10-én és az azt
követõ napokban kaphatott
ízelítõt hazánk abból, ami
sokak szerint általánossá
válik az elõttünk álló idõszak-
ban, és évente legalább 10 -
12 alkalommal érheti el a
Kárpát-medencét is. Tulaj-
donképpen az Atlanti óceán
amerikai partvonala mentén,
a melegedõ tengervíz hatá-
sára születõ ciklonok ítélet-
idõ formájában érik el Euró-
pát, illetve jutnak át kontinen-

sünk nyugati felén, majd 80 -
110 km/h-s széllökésekkel
mutatják meg az erejüket a
Kárpát-medence lakóinak.
Természetesen cikkünk nem
kíván tudományos magasla-
tokba merészkedni, arra
ottvannak a szakemberek,
számos tudományterület ki-
váló tudósai, akik közérthetõ
magyarázattal szolgálnak a
klímaváltozást, az óceánok
melegedését és az ebbõl fa-
kadóan átalakuló idõjárást
illetõen.

Mi mindössze a „szeszé-
lyes” idõjárás által Sarkadon
okozott károkat, valamint az
azt elhárító, felszámoló mun-
kát kívánjuk bemutatni, ezzel
is köszönetet mondva min-
den önkéntes és hivatásos
szervnek, azok személyi ál-
lományának, munkatársaik-
nak, akik a bajban segítenek.

Szóval lássuk a Sarkadra
vonatkozó tényeket, ezzel is
köszönetet mondva városunk
önkéntes tûzoltóinak: Sarka-
don 2020. január 1. és feb-
ruár 20-a között tizenöt alka-

lommal vonultak ki az önkén-
tes tûzoltók, amibõl három
esetben a gyulai hivatásos
kollégákkal közösen, tizen-
két esetben önállóan dol-
goztak.

A tizenöt kivonulásból
nyolc esetben úgynevezett
mûszaki mentéshez kellett
vonulni. Szóval itt ér össze a
februárban idõnként szokvá-

nyosnak egyáltalán nem
mondható idõjárás és az ön-
kéntes tûzoltók munkája,
mert bizony ahogy a képek
is tanúskodnak arról, volt
bõven vihar által kidöntött,
elborított fa, voltak feltépett,
megtépázott tetõk, és min-
den, ami az erõs szélnek
nem tudott ellenállni...

–mk

A romániai Nagyzerind:
Dénes József

Dénes Józsefné
Patócs Csilla

Gyula: Vitéz Kenéz Lajos
Cséffán László

Tar Gyula
Doboz: Szatmári Jánosné Rozika

Balogh István
Okány: Árva Lajos

Sarkad: Kender Lajosné
Gyetvai Zioltán
Bondár Sándor

Az est sztárvendége:
Fekete Zoltán

Mûsorvezetõ: Fekete Zoltánné Csilla
Kísér: a dobozi Sztojka zenekar

Belépõdíj (vacsorával): 2.500 Ft
Jegyek elõvételben a Bartók Béla Mûvelõdési Központban

szerda délelõttönként a nyugdíjasok fogadóóráján, és a
Hajdú u. 1. sz. alatti Fodrász Üzletben
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Hallotta?
Rövid híreink

Sarkadi Horgász Egyesület - 2020. évi
rendezvénynaptár tervezet

– 2020. március 22. 2019. évzáró - 2020. évnyitó közgyû-
lés,

– Április 05. (esõnap 12.)  8.00 - 12.00 óra, Környezetvé-
delmi nap, Nagytakarítás a Fekete Körös sarkadi oldalán, a
román határtól az összefolyásig (a K.E.S. Egyesület és
középiskolák közösségi szolgálatban résztvevõ diákjai
részvételével),

– Április 19. 08.00 - 12.00, Horgászverseny a Bárkáson,
XI. Bárkás Horgászkupa,

– Június 6. 09.00 - 12.00, Ráadás gyermeknapi horgász-
verseny a Bárkás – csatornán,

– Június 6. 17.00 órától másnap 8.00 óráig Nagyhal-fogó
verseny a Fekete Körösön a román határtól a közúti
hídig,

– Júliusban Horgász-szabadidõ tábor,
– Július 31. III. Éjszakai horgászverseny a Bárkás-csator-

nán,
– Augusztus 15. Lurkó-kupa gyermek horgászverseny

sarkadi fordulója,
– Augusztus 30. Nemes-halfogó verseny a Bárkás csator-

nán bográcsozással,
– Szeptember 20. Horgászverseny a Szellõzõsök, Cukor-

gyáriak közremûködésével.
Az idõjárás, vízállás, szervezési okok függvényében az

idõpontok és a rendezvényhelyek, rendezvények változhat-
nak. A változásokról a „Sarkad Város” hetilapból, a
Facebookon, vagy telefonon (06-70-639-5868) tájékozód-
hatnak.

2020-ban is folytatjuk a kezelésünkben lévõ Bárkás csa-
tornára a horgász területi jegyek kiadását. Napi jegy: 3.000
Ft huszonnégy órára, elvihetõ 2 db. nemes hal, 5 kg egyéb
hal. A napi jegy váltható a Bundzsák horgászboltban, Sar-
kad, Kisteleki u. 1. (06-30-692-8181)

(Sarkadi Horgász Egyesület, 5720 Sarkad Gárdonyi tér
13. E-mail cím: shesarkad@gmail.com, +36-70-639-5868,
Körös Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, 5600 Bé-

SARKADI BÁRKÁS HORGÁSZEGYESÜLET
2019. évzárási és 2020. évkezdési HÍREK

Értesítjük horgászegyesületi tagjainkat, hogy a 2019. évi
fogási naplók 2020. január 31-ig érvényesek! Kötelezõ le-
adási határidejük: 2020. február 28. melyet személyesen az
ÉDEN HORGÁSZBOLT ÚJ TELEPHELYÉN (Sarkad, Hargi-
ta sétány 5.) adhatnak le az üzlet nyitvatartási idejében (H-
V: 8:16 h), vagy postai küldeményként (Sarkad, Vasút u. 37.
vagy Sarkad, Hargita sétány 5.). A fogási naplókat minden
esetben összesítve (horgászattal eltöltött napok száma 7.
oldal lap alja, éves fogásösszesítõ táblázat 38. - 43. oldal,
ahol vízterületenként, víztérkóddal halfajokat külön - külön
összeadva felvezetni, majd a lapalján összeadni az össze-
sen fogást) kell leadni!

Aki határidõn túl adja le fogási naplóját, vagy összesítet-
lenül, az 2020. évben emelt díjas állami horgászokmány
kiváltására lesz jogosult, mely + 3.000 Ft büntetést tartal-
maz!

2020. január 16-án, csütörtökön megkezdtük a magyar
állami horgászokmányok, KHESZ és Édenkert-tavak terüle-
ti engedélyek értékesítését. Horgászkártya igényléshez, Ál-
lami Horgászokmányok kiváltásához kötelezõ egy fényké-
pes igazolvány (szem.ig, útlevél, jogosítvány) valamint a lak-
címkártya bemutatása. Gyermekek esetében a gondviselõ
adataira és dokumentumaira is szükség van!

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület árai:
– Tagdíjak: Felnõtt (18-60 év): 3.000 Ft, 60 év feletti: 2.000

Ft, 70 év feletti: 1.500 Ft, Ifjúsági (14-18 év): 1.500 Ft, NQi:
1.500 Ft, Gyermek (3-14 év): Díjmentes.

– Állami horgászokmány: Felnõtt, nõi, ifjúsági: 3.300 Ft,
70 év feletti, gyermek: 300 Ft.

– Egységes Szövetségi hozzájárulás (ESZH): Felnõtt, nõi,
ifjúsági: 2.000 Ft, 70 év feletti, gyermek: díjmentes.

Édenkert-tavak területi engedély árai:
– Éves területi horgász/halász engedély: 38.000 Ft (60kg

békés hal, 10 db ragadozó, napi 5kg egyéb hal elvitelére
jogosít).

– Éves sporthorgász területi horgász/halász engedély:
19.000 Ft (Hal elvitelére nem jogosít!).

– Féléves/kiegészítõ/nõi éves területi horgász/halász en-
gedély: 19.000 Ft (25 kg békés hal, 5 db ragadozó, napi 5 kg
egyéb hal elvitelére jogosít).

– Ifjúsági/gyermek éves területi horgászengedély: 12.000
Ft (15 kg nemes hal, napi 2 kg egyéb hal elvitelére jogosít).

– Gyermek éves területi horgászengedély: 3.000 Ft (napi
2 kg, max. 20 kg egyéb hal elvitelére jogosít).

– Napi horgász/halász engedély: 3.600 Ft (2 db 3 kg-os
békés hal vagy ragadozó, egyéb halfajból 5 kg elvitelére
jogosít).

– Napi Sporthorgász/halász engedély: 1.800 Ft (Hal elvi-
telére nem jogosít!).

– Napi Külföldi/Turista horgász engedély: 4.400 Ft (2 db 3
kg-os békés hal vagy ragadozó, egyéb halfajból 5 kg elvite-
lére jogosít).

– Napi Gyermekhorgász engedély: 500 Ft (2kg egyéb hal
elvitelére jogosít).

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vízte-
rületeinek kiosztása és az engedélyek árai megtalálhatóak
a www.khesz.hu  honlapon. További információ kapható
Debreczeni Gábor (Tel: 06-30/405-3550) egyesületi elnök-
nél, az Éden Horgászboltban, vagy a
www.edenkerttavak.simplesite.com honlapunkon.

Halban gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves
horgásznak-halásznak, egyesületi tagunknak!

Sarkadi Bárkás Horgászegyesület vezetõsége
Debreczeni Gábor elnök

Horgász, halász hírek a 2019. évi zárás-
sal és a 2020. évi kezdéssel kapcsolatban

A Sarkadi Horgász Egyesület tájé-
koztatja a sporttársakat az alábbiak-
ról:

– A 2019. évi fogási naplók leadási
határideje: 2020. február 29. Aki a
határidõ után adja le a fogási naplót,
az 3.000 Ft-tal drágábban tud állami
jegyet váltani. A naplók fogási adatait
leadás elõtt az engedélyes köteles
összesíteni, kitölteni a napló 38.-39.
oldal éves összesítõ táblázata szerint.
Amennyiben kevés hely áll rendelkezésre használjanak fel
több sort. Kérjük, hogy a víztérkódot jól olvashatóan adják
meg, mert a feldolgozás során így tudjuk pontosan rögzíteni
az adatokat.

– Horgász fogási napló leadási helyei: Horgász Iroda pos-
taládája (a városi piacon, a Vásártéren) és a Bundzsák Hor-
gászboltban.

– A 2020. évi horgászathoz szükséges okmányok árusítá-
sát 2020. január 13-tól megkezdtük a Bundzsák Horgász-
boltban.

– 2019-tõl szükséges a Horgászkártya igénylése az állami
jegy kiváltásához. Javasoljuk, hogy aki még nem igényelte,
az minél hamarabb tegye meg, akkor is, ha jelenleg nem áll
rendelkezésére a szükséges 2.200 Ft! A csekk bármikor be-
fizethetõ és az állami jegy kiváltásának feltétele a kártya
igénylésérõl kiadott bizonylat és a díj befizetését igazoló fel-
adóvevény (kivéve, ha átutalással rendezik a díjat).

2019-tõl életbe lépett változások: Állami jegyet az kap-
hat, aki

– horgászvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, (a vizsga
díjmentessé válik),

– a 2018-19. évben rendelkezett állami jeggyel, vagy
– a korábbi évek bármelyikében volt állami jegye és azt

bemutatja (kiváltja a vizsgát).
Az árusítási helyek:
– 2020. január 13-tól a Bundzsák Horgászbolt, Kisteleki

utca: hétfõtõl vasárnapig 8.00 - 18.00 óráig.
– 2020. február 16-tól minden hónap harmadik vasárnap-

ján a Horgászirodában, a Vásártéren 8.00 - 10.00 óra között.
Érdeklõdni a következõ telefonszámokon lehet: 06-70-639-

5868 és 06-20-497-3511, a Horgásziroda nyitva tartása 2020.
február 16-tól minden hónap harmadik vasárnapján a Vá-
sártéren. Görbüljön a bot, teljen a szák!

a Sarkadi Horgász Egyesület Vezetõsége
Sebestény Mihályné elnök

Az elmúlt hétvégén került
megrendezésre Zalaeger-
szegen a ZTE kupa play&stay
országos teniszverseny.
Klembucz Kamilla, a Sarkadi
Lendület 2010 TSE verseny-
zõje egy évvel ezelõtt L10-
ben már megnyerte a ver-
senyt, az idén bizonyította,
hogy nem volt véletlen a ta-
valyi gyõzelme, hiszen most
az idõsebbek között, az L11-
es korosztályban is gyõzni
tudott. Gratulálunk! Hajrá
Lendület!

Újabb gyõzelem Zalaegerszegen

késcsaba Bajza u. 11. Tel: 06/66/328-945)
Jó szórakozást, görbüljön a bot!

Sarkadi Horgász Egyesület vezetõsége

Tisztelt
Ingatlanhasználók!

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. tájékoztat valamennyi
sarkadi ingatlanhasználót,
hogy 2020. januárjától a he-
tente esedékes kommunális
(vegyes) hulladék gyûjtése
esetében megszûnik a kör-
zetesítés, tehát a kommuná-
lis (vegyes) hulladék be-
gyûjtésére az egész telepü-
lésen, minden héten a HÉT-
FÕI napokon kerül sor!

A kukásautók reggel
05.30-kor indulnak Békés-
csabai telephelyükrõl és
reggel 06.00 órától elkezdik
a gyûjtést Sarkadon! Ennek
mentén kérünk minden in-
gatlanhasználót, hogy a
gyûjtés napján reggel 06.00
órára kerüljenek az edé-
nyek kihelyezésre! A hulla-
dékgyûjtés a megadott na-
pokon reggel 06.00 órától
14.00 óráig tart!

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

2020. elsõ negyedévében
a házhoz menõ szelektív ürí-
tés városszerte a megszokott
pénteki napok helyett a csü-
törtöki napokon, azaz 2020.
március 12-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 helyez-
ze ki a sárga szelektív edényt,
mert az ürítés egy napon, több
jármûvel történik.

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
közleménye

Tájékoztató
zöldhulladék
 elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!) zöld-
hulladékot társaságunk elsõ
alkalommal az I. negyedév-
ben 2020. március 10-én
(kedd) szállítja el! Csak a
szabványos gyûjtõedény-
ben, vagy áttetszõ zsákban
vagy 1 méternél rövidebb
kötegben kihelyezett, alkal-
manként maximum negyed
köbméter (maximum 250 li-
ter) zöldhulladékot szállítunk
el!

Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat
mûködésérõl!

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. a Sarkadi Polgármesteri
Hivatal épületében ügyfél-
szolgálatot mûködtet 2020.
elsõ negyedévében is min-
den csütörtöki munkana-
pon, 08.00 - 11.00 óra kö-
zött! Az ügyfélszolgálati
munkatársak minden hulla-
dékgazdálkodással kapcso-
latos kérdésben a lakosság
rendelkezésére állnak a fen-
ti ügyfélfogadási idõben, to-
vábbá minden munkanap,
reggel 08.00 és 16.00 óra
között a 06-66-447-150 tele-
fonszámon és az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-
mail címen, a www.dareh.hu
honlapon, valamint szemé-
lyesen Békéscsabán, a Kini-
zsi u. 4-6. alatti ügyfélszolgá-
laton (hétfõ és szerda: 8:00-
15:00 óra, csütörtök: 7:00-
19:00 óra között).

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

MKBME Sarkadi
Helyi Szervezete
2020. évi kirándu-
lási programja

2020. évre szeretnénk, ha
megismernétek a program-
jainkat, hogy minél hama-
rabb tudjatok dönteni, vá-
lasztani.   

Március 21-én 1 napos ki-
rándulás Palics-Szabadka
(piac kizárva!). Ez kimondot-
tan a nevezetességek meg-
tekintése idegenvezetõvel,
délutáni ebéddel!   

Március 27-én Nagyszé-
nás termál fürdõ.   

Április 24-25-26 Prága!
Szállás 2+2 típusú szállodai
szobákba, 2 szobánként 1
fürdõszoba. Itt csak reggeli
ellátás van.

Május 8-9-10 a rejtélyes
Erdély. Kolozsvár és környé-
ke idegenvezetõvel. Szállás:
Aranyosgyéres térségében,
félpanziós ellátással 2 ágyas
szállodai szobákban.   

Július hóban fürdõ Füzes-
gyarmatra vagy Cserkeszõ-
lõre.

Augusztus 14-15-16 Ro-
mánia. Parajd-Szováta-
Korond. Szállás: Parajd a
Csatári Panzió, reggelivel,
vacsorával. (A tavaly elma-
radt sóbánya megtekintése
is!) Szovátára kirándulás, für-

dõzés a Medve tóban, utolsó
nap hazafelé pedig korondi
séta. 

Szeptember 17-e, egy na-
pos kiruccanás a romániai
Félix  fürdõbe.

Október 16-17-18 Szer-
bia. Barangolás a Délvidéki
Vajdaságban idegenvezetõ-
vel. Szállás: Tóthfalu, 2-3
ágyas szobákban a falusi tu-
rizmus keretein belül, félpan-
ziós ellátással.

Az ez évi fontosabb ren-
dezvényeink idõpontját is kö-
zöljük: tavaszi nyitónk április
18, az évzárónk november
14-én a Bartók Béla Mûvelõ-
dési Központba lesz!  Ha van
kérdésetek vagy bármilyen
információra van szüksége-
tek gyertek a fogadóóráink-
ra. Minden hétfõ 14-16 óráig
a szokott helyen vagy a 06/
70/334-3393 -as telefonon!

Reméljük  találtok lehetõ-
séget az élményeitek gazda-
gítására és jelentkeztek! Sze-
retettel várunk mindenkit!

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

Kedves fiatalok!
Felhívom szíves figyelmete-

ket, hogy idén is lesz Kataszt-
rófavédelmi Ifjúsági verseny!

Ha részt szeretnétek venni
a versenyen, jelentkezzetek
iskolátokban a szervezõ ta-
nároknál.

A BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság „A
tudás életet menthet!” jel-
mondattal hívja az általános
iskolák 5-8. évfolyamát, és
középiskolások 9-13. évfo-
lyamos diákjait a meghirde-
tett Országos Katasztrófavé-

Idén is összemérhetik tudásu-
kat a legrátermettebb diákok

delmi Ifjúsági Versenyre,
amelyen a tanulók elmélet-
ben és gyakorlatban adhat-
nak számot az elsajátított ve-
szélyhelyzeti ismereteikrõl,
illetve az ön- és más ember
mentésében való jártassá-
gukról.

A verseny során a diákok
elõször elméleti, majd gya-
korlati tudásukról adhatnak
számot a katasztrófavéde-
lem három nagy szakmai té-
makörében, a polgári véde-
lem, a tûzvédelem és az ipar-
biztonság területén.

 Sztancs József

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2020.  február
hónapban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra kö-
zött az alábbiak szerint történik:

Sarkadon az orvosi ügyelet hétköznapokon 16.00 órától
másnap reggel 08.00 óráig tart! Hétvégén, ünnepnapokon,
munkaszüneti napokon éjjel-nappal ügyeleti ellátás vehetõ
igénybe! Az orvosi ügyelet helye: Központi Orvosi Rendelõ,
Sarkad, Béke sétány 5.  Telefonszáma: 06-70-370-3104

2020. FEBRUÁR
24  hétfõ Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.     +36/66/272-820
25  kedd Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
26  szerda  Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A. 66/270-259
27  csüt. Dr.Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/B. 66/270-141
28  péntek Dr.Pap Sándor Béke sétány 5. 66/375-985

Farsangi mulatság
A Református Szociális

Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubja (Veress S. u.
17.) szeretettel hívja és várja
kedves klubtagjait 2020. feb-
ruár 26-án, szerdán délután
1 órakor kezdõdõ Farsangi
mulatságára. Jelmezes fel-
vonulás, zene, tánc, fánk,
tombola, jó hangulat!

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

Áldást, békességet!

A Palicsi-tó
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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

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

8 hetes kistestû keverék kis-
kutyák ingyen elvihetõk. T:06/
20/322-5311

Barna tojótyúk megrendelhe-
tõ 650Ft/db. 20 db-tól ked-
vezmény. T.:30/860-2627

3 kerekû rokkant kocsi eladó
06/70/772-1514

4 részes szekrénysor olcsón
eladó. 06/20/598-0629

Eladó ingatlant keresek Sar-
kadon, az eladó részére hol-
tig tartó haszonélvezetet biz-
tosítva lakhatási jogot is. 06/
30/575-9661

1 személyes szoba kiadó
Rózsa u. 37. 06/70/772-1514

Betanított festõ munkahelyet
keres márciusi kezdéssel. 06/
30/190-8298

Napi gondozásra keresek
házi gondozót. T:06/30/362-
3987 Béke Sétány 2c/h fsz. 2.

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

Férfi-nõi-gyermek divatfrizu-
rák: 70/231-0053

Rácz Erika E.V.
Tel:06/70/439-0800
      06/70/953-4070

650 Ft/db

Folyamatos rendelésfelvétel
Ingyenes házhozszállítás!

Február 21. Péntek
Eleonóra, Norina

Február 22. Szombat
Gerzson, Zétény

Február 23. Vasárnap
Alfréd, Mirtill

Február 24. Hétfõ
Szökõnap

Február 25. Kedd
Mátyáa, Jázmin, Darinka

Február 26. Szerda
Géza, Cézár, Alexander
Február 27. Csütörtök

Edina
Február 28. Péntek

Ákos, Bátor

Péntektõl-péntekig
Névnapok

Tûzifa!

A Sarkad TV mûsora

Ismétlés 2020-02-28Ismétlés 2020-02-28Ismétlés 2020-02-28Ismétlés 2020-02-28Ismétlés 2020-02-28 péntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órától

19:01  Kedves versem - versbarátok percei
19:05  Híradó - Friss közéleti hírek
19:20  Örökségünk (természetfilm)
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

A
 m

ûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2020-02-27     csütörtök

Még mindig a
tavalyi áron!
Tölgy, bükk
konyhakészen.
Kiszállítás
ingyenes.

 Akinek még nincs ügyfélkapuja, és nem is szeretne a
digitalizáció útjára lépni és ügyfélkaput nyitni, az idén is kér-
heti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási
tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint
az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó ké-
relmet SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz már-
cius 16-áig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti
azok szja-bevallási tervezetét, akikrõl munkáltatói, kifizetõi
adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, õstermelõ, áfa fi-
zetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó.

Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-étõl elektro-
nikus formában, KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi iga-
zolvány, telefonos azonosítás) utáni belépést követõen elér-
hetõvé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási ter-
vezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti. Az elké-
szült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi
el postán az igénylõknek.

A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
– SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a

formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
– a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon,
– levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
– telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21

22-es telefonszámon (elõzetes regisztrációt igényel)
– személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Aki lecsúszik a március 16-ai határidõrõl, május 20-áig

személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallá-
si tervezetének nyomtatását. Az adózók bármikor nyithatnak
ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhe-
tõ eSZJA portálon (március 15-étõl) megtekinthetik, és szük-
ség esetén módosíthatják.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is
rendelkezni egészen május 20-ig.

Sajtóközlemények
Még egy hónapig
akár SMS-ben is
kérhetõ a postázás

A NAV folyamatosan figye-
lemmel kíséri azokat az adó-
zókat, akik kockázatosnak
minõsített árukkal keresked-
nek. Így került a figyelem kö-
zéppontjába egy Békés me-
gyei székhelyû tüzép is, mely
korábban havonta több alka-
lommal jelentett be tûzifa
behozatalt Romániából,
azonban az utóbbi idõben ez
a szám egyre csökkent. Az
adatgyûjtés megerõsítette
azt a gyanút, hogy a tüzép to-
vábbra is nagy forgalmat bo-
nyolít.

A NAV pénzügyõrei és re-
vizorai a Nébih faanyag ke-
reskedelmi lánc felügyelõivel
közös akcióban ellenõrizték
a gyanús tüzép mûködését.
Az elõkészületekben sikerült
azonosítani azt a román te-
herautót, amely folyamato-
san szállította a 30-35 ezer
kilogramm tûzifát a telepre. Jegyinák Attila NAV sajtóreferens

rok szerint a szállítmány az
egyik telepen dolgozó alkal-
mazott nevére érkezett. A te-
lephely képviselõje megerõ-
sítette, hogy alkalmazottjuk
rendelte a tûzifát, és a teher-
autó azért a társaság telep-
helyére ment, mert a címzett
lakhelyén nem tudott bemen-
ni az utcába. Az alkalmazott
a munkáltatója jelenlétében
elõször elismerte, majd ami-
kor már csak õt hallgatták
meg a pénzügyõrök, akkor
tagadta, hogy övé lenne a
szállítmány.

A további vizsgálatok meg-
állapították, hogy a tüzépet
üzemeltetõ vállalkozó 2018-

Az út szélén hevert, gondolta, hazaviszi

Sorban állás helyett kérjen online
keresetkimutatást!

A banki hitelfelvételhez eddig is elengedhetetlen volt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított jövedelem-
igazolás. Februártól azonban a NAV új szolgáltatásával, az
online keresetkimutatással jelentõsen felgyorsul az igénylé-
si folyamat. A keresetkimutatás pár kattintással beszerezhe-
tõ és, ha az igénylõ az adatokat rendben találja, a NAV elkül-
di azt a KHR-t (központi hitelinformációs rendszert) kezelõ
pénzügyi vállalkozásnak, aki a közvetlenül a megjelölt bank-
nak továbbítja.

Jövedelemigazolást eddig személyesen a NAV ügyfélszol-
gálatain, postán vagy elektronikusan az „IGAZOL” nyomtat-
vány ügyfélkapus benyújtásával lehetett kérni. Most azon-
ban – a NAV és a Magyar Nemzeti Bank által közösen kidol-
gozott rendszerben – az új keresetkimutatás online, az eBEV-
portálon keresztül igényelhetõ, ez pedig jelentõsen lerövidí-
ti az ügyfél, a NAV és az adott bank közötti kommunikációt.

Az ügyfél webes kérelmére a NAV elkészít egy
kimutatástervezetet és, ha az igénylõ jóváhagyja azt, utána
elküldi a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozáson keresztül az
elõzetesen megjelölt banknak. A szolgáltatás további elõ-
nye, hogy nem kell hozzá semmilyen külön kitöltõprogramot
vagy alkalmazást, nyomtatványt letölteni, az egész folyamat
végigvihetõ online, bármilyen okoseszközön.

Fontos különbség, hogy a keresetkimutatás – szemben a
jövedelemigazolással, ami lezárt adóévi adatokat tükröz – a
munkáltatók, kifizetõk által havonta NAV-hoz lejelentett leg-
frissebb adatok alapján készül. Tehát mindig az igénylést
megelõzõ második hónap utolsó napjáig terjedõ 12 hónap
adatait tartalmazza.

Ha valakinek még nincs ügyfélkapuja, de igénybe szeret-
né venni ezt a szolgáltatást, akkor ügyfélkaput személyesen
a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán, a kormányablakokban,
a kijelölt postákon vagy akár a külképviseleteken is nyithat.

Még most is dübörög a tûzifabiznisz
Titokban követték a pénz-

ügyõrök a teherautót, hogy a
lerakás helyét is megtalálják.
A szállítók szervezettek vol-
tak, a teherautót úgynevezett
„elõfutár” vezette fel. A telep-
helyet bezárták miután a te-
herautó megérkezett, az ott
tartózkodó alkalmazottak el-
hagyták a helyszínt. Késõbb,
az ellenõrzéskor kiderült,
hogy ez egy óvintézkedés
volt, hiszen így egy esetle-
ges ellenõrzés esetén a ke-
reskedõ azt nyilatkozhatta
volna, hogy az áru csak meg-
õrzésre volt nála. Ezt támasz-
totta volna alá az is, hogy
nem történt meg a szállít-
mány lerakodása. A pénz-
ügyõrök azonban vártak és
csak akkor fedték fel magu-
kat, amikor a jármûszerel-
vényrõl elkezdték lepakolni
az árut.

Az is kiderült, hogy a papí-

ban és 2019-ben megköze-
lítõleg 2 000 mázsa tûzifát
értékesített számla nélkül,
összesen csaknem 7 millió
forint értékben, valamint több
esetben nem jelentette be
szállítmányait az EKÁER-be,
ezért 775 ezer forint mulasz-
tási bírsággal számolhat. Az
EKÁER-vizsgálat alapján el-
rendelt, folyamatban lévõ el-
lenõrzés során – többek kö-
zött a nemzetközi megkere-
sés eredményének függvé-
nyében – fogják a NAV revi-
zorai megállapítani a cég
valós árbevételét és az eh-
hez kapcsolódó adókötele-
zettségeit.

Kétmillió forint értékû adózatlan fogyasztási dohányt talál-
tak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy férfi ko-
csijában. Az ügyben orgazdaság miatt indult eljárás.

A rendõrség jelzésére a pénzügyõrök Gyulán ellenõrizték
azt az autót, amiben több mint 24 kilogramm fogyasztási do-
hányt találtak. A kocsi elsõ és hátsó ülései közül 49, fél kilo-
grammos kiszerelésû adózatlan és jelöletlen zacskós fo-
gyasztási dohány került elõ. A sofõr elmondása szerint Gyu-
la és Sarkad között találta egy bokor tövében a három fekete
zsákot, melyek tele voltak dohánnyal. Ezeket berakta a ko-
csijába és elindult vele haza.

 A pénzügyõrök a megközelítõleg kétmillió forint értékû fo-
gyasztási dohányt lefoglalták, és orgazdaság miatt feljelen-
tést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál.


