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(folytatás a 2. oldalon)

A 2014-ben megválasztott
új városvezetés kiemelt cél-
kitûzésként fogalmazta meg
a település közlekedési inf-
rastruktúrájának fejlesztését,
ezen belül az önkormányzat
által fenntartott út- és kerék-
párút hálózat, valamint a köz-
lekedés komfortját növelõ
parkolók és gyalogos járdák
folyamatos fejlesztését, re-
konstrukcióját.

Ezen célkitûzés mentén a
2015-ös esztendõben a
szennyvízcsatorna építési
programhoz kapcsolódóan
városunk közel harminc utcá-
ja kapott teljes szélességben
és hosszúságban új aszfalt-
burkolatot, valamint újraasz-
faltozásra került a Bartók Béla

Százötvenmillió forintot nyert városunk
önkormányzata fenntartható települési
közlekedésfejlesztésre

Városfejlesztési programjaink bemutatása (X. rész)

Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!

A Sarkad Város Heti-
lap elmúlt év novembe-
rében megjelent köz-
meghallgatási különszá-
mában már hírt adtunk
arról, hogy az önkor-
mányzati választásokat
követõ céltudatos, kitar-
tó munkavégzés ered-
ményeként a 2016-os
esztendõben a közel há-
rom évtizedes önkor-
mányzatiság idõszaká-
ban eddig még soha
nem látott nagyságren-
dû, 6 milliárd forint érté-
ket meghaladó beruhá-
zást, fejlesztést eredmé-
nyezõ projektcsomagot
nyújtottunk be a meghir-
detett pályázati kiírások-
ra, mely projektek rend-
kívül látványos fejlõdést
fognak eredményezni vá-
rosunkban az elõttünk
álló két esztendõben.

Ezen fejlesztési prog-
ramokat hetilapunk ha-
sábjain keresztül is be-
mutatjuk az elkövetke-
zendõ hetekben-hóna-
pokban, annak érdeké-
ben, hogy városunk la-
kossága pontosan meg-
ismerhesse a szeretett
városunk nagymértékû
fejlõdését eredményezõ
beruházások részleteit,
a mi közös sikereinket.

Mûvelõdési Központ parko-
lója, új bekötõút épült a cu-
korgyári vasútállomáshoz, il-
letve megújult az állomáshoz
vezetõ járda is. Az önkor-
mányzati utak fejlesztése
során aszfaltburkolatot ka-
pott az „Éden” Gyermek- és
Ifjúsági Táborhoz vezetõ út a
Bihar utca felõl, míg a Gyulai
út irányából új útalap és jár-
da került kiépítésre a tábor
irányába. 5,5 millió forintból
újraaszfaltozásra került a
Nagy Kálmán utca egy igen
jelentõs szakasza a Szegfû
és a Lehel utcák között, to-
vábbá aszfalt útburkolatot
kapott egy fontos közlekedõút
a Körösháti Temetõben. A
választókerületek fejleszté-
sére fordítható önkormány-
zati pénzalapból is jelentõs
forrást fordítottunk járdák épí-
tésére és felújítására, vala-
mint az önkormányzati utak
aszfaltozásra, így újraaszfal-
tozásra került a Szondy utca
teljes és az Ág utca egy igen
rossz állapotban lévõ szaka-
sza, továbbá befejezõdött a
„Vászonhíd” útfelületének
rendbetétele is, mivel új asz-
faltréteget kapott a Gyepe-
sen átívelõ híd és a Veress
Sándor utca közötti útsza-
kasz. A közlekedésbiztonság

fontosságát szem elõtt tartva
a Gyulai úton a Damjanich
utcánál, az Anti úton a városi
piacnál és a Szalontai úton
a Szigeti Temetõnél került ki-
alakításra új gyalogos átke-
lõhely. A gyalogos átkelõk
fejlesztése kapcsán két
újabb parkolóhely is kialakí-
tásra került a Gyulai úton, a
Teleki ABC-nél. Tovább foly-
tatódott a közmunkaprogram
keretében kialakított buszvá-
rók fejlesztése is, a város
közigazgatási területéhez
tartozó József Szanatórium-
nál is megépültek az új busz-
várók, míg a Kossuth utcai
buszváróknál új kerékpártá-
rolók kialakítása növeli az
utazóközönség komfortérze-
tét az Árpád utcánál. Lakos-
sági kérésre tovább nõtt a
forgalomcsillapítók, azaz a
„fekvõrendõrök” száma is, a
Gárdonyi utcában két he-
lyen, a Bánát utcában három
helyen kerültek kiépítésre a
forgalmat lassító eszközök.

2016-ban az önkormány-
zatiság eddigi közel három
évtizedének legnagyobb út-
alap rekonstrukciós prog-
ramját valósította meg a kép-
viselõ-testület, így mintegy
negyven sarkadi utcában
újult meg az útalap. A meg-
újuló útalapokhoz a Város-
gazdálkodási Iroda külsõ te-
lephelyén 550 m3 betontör-
melék letörése történt meg,
továbbá nagyon fontos hoza-
déka az elmúlt esztendõben
megvalósított programnak,
hogy felszámolásra kerültek
a Kinizsi Sporttelep mögött
több évtizede éktelenkedõ
tájsebek, a balesetveszélyes
úszómedencék is. A meden-
cék betonanyagának letöré-
sével újabb 1.100 m3 alap-
anyag keletkezett. A gyalo-
gosok és a gyermekek köz-
lekedésbiztonságának növe-

lése érdekében 2016-ban is
folytatódott a forgalomcsilla-
pítók, úgynevezett fekvõ-
rendõrök telepítése a Nagy
Kálmán, a Széchenyi, a Tán-
csics és a Zrínyi utcákban. A
választókerületek fejleszté-
sére fordítható önkormány-
zati pénzalapnak, a közmun-
kaprogramnak és az egyéb
beszerzéseknek köszönhe-
tõen 2016-ban is jelentõs for-
rást fordítottunk járdák építé-
sére és felújítására, emellett
nõtt a térkõvel kirakott, esz-
tétikus járdák hossza példá-
ul az Anti úton, a Kossuth ut-
cán és a Bem utcában, illet-
ve a cukorgyári vasútállomás
peronja is megújult. A gép-
kocsival közlekedõket szol-
gálva tovább gyarapodott a
parkolók száma, elkészült
egy újabb parkoló a Teleki
ABC-nél, valamint a
Dessewffy utcán, az újteleki
református templom mellett.
Emellett a Magyar Közút
NZrt. újrafestette az útburko-
lati jeleket a városunkon át-
haladó fõutakon, ezzel is
hozzájárulva a közlekedés
biztonságának növeléséhez.

Az idei esztendõben sem
tétlenkedett közlekedésfej-
lesztés terén a városvezetés,
mivel egy a Belügyminiszté-
rium által támogatott pályá-
zat mentén az önkormányza-
tiság idõszakának eddigi leg-
nagyobb járdaépítési prog-
ramját tudtuk elindítani váro-
sunkban 2017. márciusában.
A Belügyminisztérium 23 mil-
lió forintos támogatását a
képviselõ-testület 4 millió fo-
rintos önerõvel egészítette ki,
így összességében 27 millió
forintos kivitelezési költség-
gel valósult meg a beruhá-
zás. A projekt keretében egy-
részt új, térkõ burkolatú jár-
da épült a Kossuth utcán, a
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Térkõ burkolatú, egyesített gyalog- és kerékpárút létesítésül a Polgármesteri Hivataltól
a Roni pékségig. Az érintett szakaszon 10 új parkoló is megvalósul

További 7 új parkoló létesül a Gyulai úti általános iskolánál(Az aradi Szabadság szobor)
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(folytatás az 1. oldalról)
Bihar utca és Stefánia utca
közötti szakaszon, valamint
teljesen megújultak a Temp-
lom tér járdái, ahol városunk
legértékesebb épített örök-
sége, az egyedülálló, kilenc
tornyú belvárosi református
templom található. Új, térkõ
burkolatú járda épült a Járá-
si Hivatal Szent István téri
épületétõl egészen az Árpád
fejedelem téri lámpás ke-
resztezõdésig, a valamikori
„Pelikán” étteremig, ahol ma
pékség mûködik, továbbá új-
jáépült a járda a Szent István
téren és az Árpád fejedelem
téren a római katolikus temp-
lomtól egészen a Szalontai
útig. Az új, térköves járda
„bekanyarodik” a  Hajdú ut-
cára is, ami a TESCO áruhá-
zig került kiépítésre. A prog-
ram keretében összesen 818
méter hosszúságban építet-
tünk új, szegéllyel ellátott tér-
köves járdát, melynek men-
tén a szükséges 239 méte-
res szakaszon megvalósult a
csapadékvíz elvezetõ rend-
szer felújítása is padkafolyó-
ka elemekbõl. A beruházás
megvalósításával párhuza-
mosan önkormányzati for-
rásból a Kossuth utcai sza-
kaszon megújult a csapadék-
víz elvezetõ rendszer is, mivel
a Városgazdálkodási Iroda ki-
vitelezésében befejezõdött a
zárt csapadékvíz elvezetõ
rendszer kiépítése a Bihar utca
és a Stefánia utca között, s
ezáltal jelentõsen javítottuk az
érintett szakaszon mûködõ ke-
reskedelmi egységek elõtti
parkolási és kerékpár tárolási
feltételeket is.

2017-ben a fenti járdaépí-
tési program mellett - az áp-
rilisban választókerületen-
ként megtartott lakossági fó-
rumokon megfogalmazott
kérések figyelembe vételé-
vel - a választókerületek fej-
lesztésére fordítható önkor-
mányzati pénzalapból is szá-
mos utcában fejlesztjük a jár-
dákat és természetesen kar-

Százötvenmillió forintot nyert városunk...

bantartjuk az önkormányzati
útalapokat is. Emellett a
képviselõ-testület 2,5 millió
forintot biztosított a város ke-
rékpárútjainak felújítására,
mely munkálatokra áprilisban
került sor. Ennek keretében
a Vasút utcai, a Gyulai úti, az
Anti úti, az Ady Endre utcai
és a Kossuth utcai kerékpár-
utak összességében 289,85
m2 területû szakaszon kap-
tak új aszfaltburkolatot. A vá-
rosvezetés több alkalommal
megfogalmazott kérése
mentén idén nyáron a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Bé-
kés Megyei Igazgatósága is
jelentõs útfejlesztést hajtott
végre a Sarkadról Gyula irá-
nyába vezetõ állami úton,
melynek keretében két sza-
kaszon, összesen 1.800 mé-
teres hosszúságban és 6
méteres szélességben került
felmarásra az út korábbi ko-
pórétege és kapott 5-10 cm
közötti új aszfalt kopóréteget
az út. A beruházás keretében
1.033 tonna aszfaltot építet-
tek be, az érintett útszaka-
szon megújult az útpadka és
megtörtént az útburkolati je-
lek felfestése is.

Természetesen a városve-
zetés továbbra is elkötelezett
a város lakosságának biz-
tonságát és komfortérzetét
növelõ közlekedésfejleszté-

si programok folytatása iránt,
melynek megvalósítása ér-
dekében pályázatot nyújtot-
tunk be a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram 3.1.1-15 pályázati felhí-
vására a fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztést
célozva. A benyújtott pályá-
zat eredményeként a napok-
ban mintegy 150 millió Ft
összegû támogatást nyert el
városunk, melyhez önkor-
mányzati önerõt nem kell tár-
sítani, azaz a beruházás 100
%-osan pályázati forrásból
valósul meg.

A beruházás keretében
340 m hosszú, térkõ burko-
latú, egyesített gyalog- és
kerékpárút létesítésül a Kos-
suth utca páratlan oldalán a
Stefánia utca és az Árpád
fejedelem tér között, a Pol-
gármesteri Hivataltól a volt
„Pelikán” étteremig. Épül há-
rom új gyalogos átkelõhely
(a város újteleki részén a
Gyulai úton, a Kossuth utcán,
valamint az Árpád fejedelem
tér és a Veress Ferenc utca
keresztezõdésében a
Sarkadi Járási Hivatal és a
Római Katolikus Templom
épületei között) térkõ burko-
latú csatlakozással, valamint
parkolók létesülnek a Gyulai
úti általános iskolánál (7 db),
a Kossuth utcán a Nagy Imre

utca és Árpád fejedelem tér
közötti szakaszon (10 db)

és a polgármesteri hivatal
szomszédságában (36 db
személygépkocsi, 2 db kis-
busz és 6 db motorparkoló).
Emellett fedett, térkõ burko-
latú kerékpártároló épül a
Gyulai úton a Damjanich ut-
cai csatlakozásnál (48 db
kerékpár elhelyezésére al-
kalmas), a Gyulai úton az
Éden-tónál (20 db kerékpár
elhelyezésére alkalmas) és
a Polgármesteri Hivatal mel-
lett (18 db kerékpár elhelye-
zésére alkalmas), illetve ke-
rékpáros pihenõhelyek ke-
rülnek kialakítása a Gyulai úti
és a Sarkadkeresztúri úti ke-
rékpárút mellett, 13x12 m-es
alapterületen, fedett esõbe-
állóval, ivókúttal, kerékpártá-
rolókkal.

A projekt megvalósítása a
napokban veszi kezdetét az
engedélyes szintû tervek el-
készítésével, majd ezt követi
a közbeszerzési eljárás le-
folytatása, így jövõ tavasszal
elindulhatnak és egy eszten-
dõn belül be is fejezõdhet-
nek a kivitelezési munkála-
tok.

A fentiekben bemutatott
projekt mellett a városveze-
tés érdekérvényesítésének
köszönhetõen támogató pá-
lyázati döntés született arról

2017 - 2019. évi
városfejlesztési
programjainkat
bemutató
cikksorozatunk:

I. Tanuszoda létesítése
400 millió Ft

II. Ovi-sport pálya épí-
tése a Vasút utcai óvoda
udvarán 10 millió Ft

III. Belterületi járdaépí-
tési program  27 millió Ft

IV. Közétkeztetési Intéz-
mény fejlesztése, diétás
konyha kialakítása
  42 millió Ft

V. Középiskola energe-
tikai korszerûsítése

250 millió Ft
VI. Központi Orvosi

Rendelõ infrastrukturális
fejlesztése, orvostechni-
kai eszközbeszerzése

60 millió Ft
VII. Az öko- és aktív tu-

risztika komplex fejlesz-
tése 171 millió Ft

VIII. A társadalmi
együttmûködés erõsítését
szolgáló helyi szintû
komplex programok meg-
valósítása 80 millió Ft

IX. A Sarkadi Általános
Iskola infrastrukturális fej-
lesztése, városi tornacsar-
nok építése 814 millió Ft

X. Fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés
150 millió Ft

(folytatjuk...)

is, hogy egy 200 millió forin-
tos kivitelezési költségû be-
ruházás keretében körforga-
lom épül az állami tulajdon-
ban lévõ Anti út és Gyulai út
balesetveszélyes kereszte-
zõdésében, melynek jelen-
leg már a tervezése folyik, a
kivitelezésre pedig 2018-
ban kerül sor. A körforgalom
közepén elhelyezkedõ forga-
lomtól elzárt területre az ön-
kormányzat saját forrásból
és felajánlásra kerülõ támo-
gatásokból egy esztétikus,
díszkivilágítással ellátott szö-
kõkút megvalósítását tervezi,
amely nagyon szép színfolt-
ja lesz településüknek. Szin-
tén saját forrásból megter-
veztettük az Iskola utca Gyu-
lai út felõli végén az út jobb
oldalán négy, bal oldalán
pedig hat, összesen 10 tér-
kõ burkolatú parkoló kialakí-
tását is, melyek kivitelezését
még ebben az esztendõben
elindítjuk az érintett területen
mûködõ üzleti vállalkozások
tulajdonosaival együttmûkö-
désben. Emellett tovább foly-
tatjuk a városban meglévõ
kerékpárutak - pályázati fel-
hívások által egyenlõre nem
támogatott - aszfaltburkolata-
inak felújítását is, így a kép-
viselõ-testület szeptemberi
ülésére ismét elõterjesztés
készül e tárgykörben, újabb
2,5 - 3 millió forintos keret
biztosítása céljából, melybõl
lehetõség nyílik pl. az Anti úti
és a Gyulai úti kerékpárutak
aszfaltburkolatának javításá-
ra. Mivel a már meglévõ ke-
rékpárutak felújítását a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
programok sem engedélye-
zik jelenleg, azaz csak és ki-
zárólag új kerékpárutak épí-
tésére van lehetõség, így
ezen programban pedig ter-
veink szerint az Éden tavak
menti (Kossuth utca - Körös
utca - Bihar utca - Hargita
sétány - Gyulai út), valamint
a cipzárgyártól és a kender-
gyári lakásoktól az ökörör-
ményi szabadstrandig terje-
dõ kerékpárútszakaszok
megépítésére nyújtanánk be
pályázatot a szeptember
végi beadási határidõig.

Ötödik alkalommal rendez-
te meg a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Békéscsaba fõ-
terén, 3.600 m -en, ötvenki-
lenc Békés megyei település
részvételével azt az egész
napos kiállítást és vásárt,
ahol megyénk települései
mutatták be a közfoglalkoz-
tatás terén elért eredménye-
iket, elõállított termékeiket és
cseréltek egymással szak-
mai tapasztalatot. Szeptem-
ber 7-én az egész napos ki-
állítás ismét rámutatott arra,
hogy megfelelõ szervezés és
odafigyelés mellett komoly
értékeket lehet teremteni a
közmunka alkalmazásával,
amit igazoltak a megye tele-
pülései, közöttük Sarkad is.

A kiállítás sarkadi részvé-
tele kapcsán fontos kiemel-
ni, hogy 2017-ben összesen
kilenc programban 479 fõt
foglalkoztatott, illetve foglal-
koztat Sarkad Város Önkor-
mányzata. A Startmunka

Ismét sikerrel mutatkoztak be a sarkadi programok
a Békés Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon

Mintaprogramnak köszön-
hetõen 460 fõ dolgozhat, míg
19 fõ dolgozik más, hosszú
távú közmunkaprogramban,
mondta el dr. Mokán István
polgármester.

A városvezetõ személye-

sen is jelen volt a kiállításon
és a sarkadi standnál jó is-
merõsként fogadta dr.
Hoffmann Imrét, a Belügymi-
nisztérium közfoglalkoztatá-
sért felelõs helyettes állam-
titkárát, dr. Krizsán Anettet, a
Békés Megyei Kormányhiva-
tal fõigazgatóját, valamint
Pántya Imrét, a kormányhiva-
tal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Fõosztályá-
nak vezetõjét. A sarkadi kiál-
lítás megtekintése mellett
arra is lehetõség nyílt, hogy
a polgármester egyeztetést
folytasson a közfoglalkozta-
tásért felelõs helyettes állam-
titkárral a helyi közmunka-
programok további fejleszté-
sérõl és újabb programele-
mek elindításáról.

A kiállítás kapcsán a pol-
gármester kihangsúlyozta, a
városi közmunkaprogramok-
ban dolgozók képesek érté-

ket elõállítani, ahogy azt a
kiállított termékek is bizonyít-
ják. Idén újra megnyílt az
Önkormányzati Bolt, a
sarkadi áruk minõségét és az
azok iránti keresletet jól jel-
lemezte, hogy a Békéscsa-
bára bevitt zöldségfélék és a
programban elõállított, jó mi-
nõségû élelmiszerek az expó
végére szinte kivétel nélkül
elkeltek. Az idei év újdonsá-
ga pedig a bõvülõ sarkadi
gyümölcsös paletta, ugyanis
az Epreskert utcából nyíló,
700 fából álló gyümölcsös
termõre fordult és a megfe-
lelõ gondozásnak köszönhe-
tõen évrõl-évre szebb, gaz-
dagabb terméssel kecsegtet.

A kiállításon az érdeklõdõk
azt is megtudhatták, hogy
Sarkadon a Startmunka Min-
taprogram hat eleme révén
idén is zajlik egy mezõgaz-
dasági projekt szabadföldi
zöldségtermeléssel, õszi
búza, kukorica és naprafor-
gó termesztéssel. Külön
programelemben történik a
belterületi utak karbantartá-
sa, a belterületi belvízelveze-
tõ rendszerek rekonstrukció-
ja, a mezõgazdasági föld-
utak karbantartása, a bio- és
megújuló energia felhaszná-
lását, elõállítását tartalmazó
programelem, a helyi sajá-
tosságokra épülõ projekt-
rész, továbbá idén, újdon-
ságként megindult a város-
ban található illegális hulla-
déklerakók felszámolását
célzó projektrész is.

Dr. Mokán István polgár-
mester ismertette, hogy az
idei esztendõben elnyert,

több mint félmilliárd forintos
közfoglalkoztatási pályázati
forrás sikeres felhasználásá-
val nemcsak munkabér fize-
tésére nyílt lehetõség, ha-
nem százmilliós nagyság-
rendben valósultak meg do-
logi kiadások és eszközbe-
szerzések is. Így idén többek
között jelentõs fejlesztés va-
lósult meg a mezõgazdasá-
gi program állattenyésztési
projektelemében, illetve har-
mincmillió forintos értékben
került beszerzésre tartályko-
csi, kotrógép, szivattyú, opti-

kai szintezõ, tápkeverõ és
daráló, siló, platós terepjáró,
árokásó adapter, mélyásó
homlokrakodó, úthenger,
betonkeverõ, kistraktor és
egyéb nagy értékû tárgyi esz-
köz, valamint egy új gabona-
vetõgép is, mely utóbbi esz-
közt abból az 5 millió forint-
ból vásárolt a város, ami a
közmunkaprogram sikeres
megvalósítását elismerõ bel-
ügyminiszteri kitüntetéshez
járt.

Csepreghy Mátyás
városmenedzser

Mind a már megvalósított,
mind pedig a kivitelezés elõtt
álló, fentiekben bemutatott
beruházások eredménye-
ként jelentõsen javul szere-
tett városunk közlekedési inf-
rastruktúrája, a lakosság
közlekedési komfortja és biz-
tonsága, s természetesen to-
vább épül-szépül a telepü-
lés.

Eddigi támogatásukat és
bizalmukat hálás szívvel
megköszönve, Sarkad Város
Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete nevében
õszinte tisztelettel:

Dr. Mokán István
polgármester

48 db kerékpár elhelyezésére alkalmas, fedett, térkõ burkolatú
kerékpártároló épül a Damjanich utca elején

·
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Hallotta?
Rövid híreink

Asszonytorna
A mûvelõdési központban

ismét indul az Asszonytorna
2017. szeptember 11-tõl
(hétfõnként) 16 órakor. Vár-
juk szeretettel az érdeklõdõ-
ket.                              BBMKK

Idõsek Világnapja
és Férfinap
A Sarkad és Vidéke Áfész
Nyugdíjas Egyesület tiszte-
lettel meghívja Önt/Önöket
2017. október 6-án  1000 óra-
kor tartandó rendezvényére.
Helye: Bartók Béla Mûvelõ-
dési Központ
Program:
– Köszöntés, rövid mûsor
– 1200  Ebéd: tárkonyos zöld-
ségleves, alföldi sertésto-
kány tarhonyával, csemege
uborka, kenyér, sütemény,
kávé.
Az ebéd ára: 1.400 FT/fõ
Zene, tánc, tombola
A zenét Juhász Imre szol-
gáltatja.
Minden kedves egyesületi
tagot szeretettel várunk. Je-
lentkezni lehet szerdánként
10-11 óra között a Mûvelõ-
dési Központban fogadó-
órán, vagy Perei Károlynénál
(06-20-561-1778) és Szabó
Péternénél (06-20-4513380)
a részvételi díj egyidejû befi-
zetésével.
Részvételi szándékát kér-
jük október 4-ig jelezni.
Tisztelettel:

Perei Károlyné elnök

Könyvárusítás
Ezúton értesítjük a lakossá-

got, hogy a Városi könyvtár
az állományból kitörölt köny-
veibõl könyvárusítást tart.
Minden könyvet 100 Ft/db
áron árusítunk.

Városi Könyvtár

Program kínálat
A Sarkadi Nyugdíjasok Ér-

dekvédelmi Egyesületének
2017. év további programjai:

– Dalos Találkozó, 2017.
október 13. 9:00 óra Bartók
Béla Mûvelõdési Központ

– Idõsek V ilágnapja és
Férfinap, október 27. 13:00
óra Bartók Béla Mûvelõdési
Központ /asztalos, zenés,
batyus/

– Mindenki névnapja, no-
vember 18. 13:00 óra Bartók
Béla Mûvelõdési Központ /
ebédes, zenés, táncos/

Puskás Sándorné elnök

2017. szeptember 29 - ok-
tóber 1-e között harmadik al-
kalommal ad otthont Gyula -
Városerdõ a „Muzsikál az
erdõ” a Körösök völgyében
rendezvénynek, melynek va-
sárnapi (október 1.) rendez-
vénynapja határon túlra, a
Nagyvárad közelében talál-
ható Püspökfürdõre látogat.
A 14 éve a Mátrában szerve-
zõdõ „Muzsikál az erdõ” ren-
dezvények immár öt éve jut-
tatják el a fenntarthatóság ér-
tékrendjét a zene, a mûvészet
és az erdõ közös erejével az
ország különbözõ régióiba
országos rendezvénnyé vál-
va, két éve sikeresen bemu-
tatkozva a Körösök partján és
a határokon túl.

A „Muzsikál az erdõ” láto-
gatói a hagyományos szer-
vezési elveknek megfelelõ
programon vehetnek részt. A

A Sarkadi Kinizsi LE hírei
Tájékoztató a Kinizsi LE õszi mérkõzéseirõl a Megye II-ben:

7. forduló – 2017. szeptember 23. 16.00
Sarkadi Kinizsi LE – Doboz
8. forduló – 2017. október 1. 15.30
Bucsa – Sarkadi Kinizsi LE
9. forduló – 2017. október 7. 15.00
Sarkadi Kinizsi LE – Csabacsûd
10. forduló – 2017. október 14. 15.00
Békés – Sarkadi Kinizsi LE
11. forduló – 2017. október 21. 14.30
Sarkadi Kinizsi LE – Gyomaendrõd
12. forduló – 2017. október 28. 14.30
Sarkadi Kinizsi LE – Békésszentandrás
13. forduló – 2017. november 4. 13.30
Okány – Sarkadi Kinizsi LE
14. forduló – 2017. november 11. 13.30
Sarkadi Kinizsi LE – Békéscsabai MÁV
15. forduló – 2017. november 18. 13.00
Sarkadi Kinizsi LE – Sarkadkeresztúr
16. forduló – 2017. november 28. 13.00
Atletico Békéscsaba – Sarkadi Kinizsi LE
17. forduló – 2017. december 2. 13.00
Sarkadi Kinizsi LE – Mezõberény

„Muzsikál az erdõ”
a Körösök völgyében

Príma Díjas rendezvény
meghatározó eleme a szak-
vezetéses erdei séta, ahol a
résztvevõk megismerhetik a
helyszín jellegzetes növény
és állatvilágát, az erdei élet-
közösség sokszínûségét, a
fenntartható erdõgazdálko-
dás sajátosságait, az erdé-
szeti erdei iskolák a fenntart-
hatóságra nevelésben ját-
szott szerepét és nem melles-
leg lélekben lecsendesülve
felkészülnek az erdei koncert
befogadására. Pénteken és
szombaton Gyula - Városer-
dõn az ártéri erdõ magyar
kõris és kocsányos tölgy fái
adják a rendezvény terét,
Püspökfürdõn pedig az örök-
zöld szúrós csodabogyó cser-
jéinek látványa jelent külön-
leges természeti élményt.

A három napos rendez-
vény a családok valamennyi

tagja számára tartogat szín-
vonalas, testi-lelki feltöltõ-
dést biztosító programokat.
Az erdei koncertek színes
palettáját vonultatja fel a „Mu-
zsikál az erdõ” lehetõséget
biztosítva a helyi mûvészek
bemutatkozására, a helyi ér-
tékek megismertetésére, s
az országos, sõt világhírû
elõadómûvészek fellépésé-
re. Az idei programsorozat
régiókat köt össze, mûvé-
szek és az érdeklõdõk meg-
ismerik egymás szûkebb ré-
giójának kulturális és termé-
szeti értékeit. Erdei koncer-
ten lép fel Szalóki Ági bará-
taival, velünk lesz a 2016-os
Virtuózok gyõztese, Váradi
Gyuszi. Szokolay Dongó Ba-
lázs országos Príma Díjas
duda-, furulyamûvész, Békés
megye büszkesége koncer-
tet ad a rendezvényen Fábri
Géza zenésztársával. Fellép
a kristály tiszta énekhangú
kecskeméti megyei Príma
Díjas Aurin leánykar, a Mát-
raaljáról, Gyöngyösrõl érke-
zõ Cantus Corvinus

Vegyeskar. Az erdei helyszí-
neken oly jól érvényesülõ
fúvós kamarazenét a „Muzsi-
kál az erdõ” rendszeres fel-
lépõi, a kétszeres Artisjus-
díjas Corpus Harsona
Quartett és a rendezvényen
elsõ ízben fellépõ Nagyvára-
di Állami Filharmónia
Fúvósegyüttese képviseli. A
világzenei vonalat a Peca
Zenekar hozza el stílszerû-
en a Holt-Körös ér partjára.
Az Ókörös trió népzenével,
táncházzal várja a rendez-
vényre érkezõket.

Várunk minden erdõjáró,
mûvészetkedvelõ látogatót a
„Muzsikál az erdõ” a Körösök
völgyében rendezvényre. In-
formáció, részletes program-
terv:

www.muzsikalazerdo.hu
Hiszen tudják: „Muzsikál

az erdõ – ahol az erdõ és a
zene összefonódik. Jókedv,
erdei értékek, mûvészetek,
barátság, testi-lelki feltöltõ-
dés”!

Muzsikál az Erdõ
Alapítvány 

sport sport

Pályázati felhívás szakács
munkakörre

Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmé-
nye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet szakács munka-
körre.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Sarkad, Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok: gyerekek és felnõttek

részére ételkészítéssel, tálalással és az ételek kiszállításá-
val kapcsolatos teendõk ellátása.

Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen elõ-
élet, szakács végzettség és közétkeztetésben, vendéglátás-
ban eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: diétás szakács
végzettség, illetve „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai tapasz-
talatot igazoló iratok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.
A munkakör 2017. november 1-tõl tölthetõ be.
A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK.hu.
A pályázatot  postai úton kell beküldeni. A borítékon fel kell

tüntetni a pályázati  azonosítót és a munkakör megnevezé-
sét: 55/2017. szakács.

Cím: 5720 Sarkad, Kossuth. u. 25.

Ahogy arról már olvashat-
tak, napjainkban jelentõs át-
alakuláson megy át a hulla-
dékgazdálkodás hazánkban.
Többször is beszámoltunk
arról, hogy a hazai hulladék-
gazdálkodást szabályozó
jogi környezet átalakult, ami
alapvetõen a számlázás kér-
dését érinti. Magyarországon
kizárólag az erre a célra lét-
rehozott Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelõ Zrt. jogosult
számlát kiállítani, hulladék-
szállítási díjat beszedni.
Számlát sem a közszolgál-
tató DAREH Bázis Zrt., sem
az önkormányzat nem állít-
hat ki, a számlázás mene-
tébe nem szólhat bele! Az
NHKV a lakosságtól besze-
dett díjakból és a válogatott
hulladék újrahasznosításból
eredõ bevételekbõl, pontos
elszámolás mentén finanszí-
rozza a hulladékgazdálko-
dást végzõ helyi közszolgál-
tatókat. Így kerül finanszíro-
zásra többek között a Békés
megyében közszolgáltatói
feladatot ellátó DAREH Bá-
zis Zrt is.

A központi számlázás rend-
szerét tehát az NHKV kiépí-
tette országos szinten, így a
sarkadi ingatlantulajdono-
sok, ingatlanhasználók is
szeptemberben kézhez kap-
ták a 2017-es esztendõ elsõ
negyedévérõl szóló számlá-
ikat. Ennek mentén pedig
nagyon fontos közölni, hogy
aki önkormányzattól kapott
kedvezményre jogosult
Sarkad Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületé-
nek 3/2015. (II.26.) a telepü-
lési támogatások rendsze-
rérõl és a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátá-
sokról szóló helyi rendelet
alapján, a számla megérke-
zését követõen, a Polgár-
mesteri Hivatalt felkeres-
ve, ezen kedvezményt ér-
vényesítheti!

A fenti rendelet értelmében
100%-os szilárdhulladék

Megérkeztek az elsõ hulladékszállítási díjról szóló
csekkek a sarkadi postaládákba

Ezután is járnak az önkormányzati kedvezmények az arra jogosultaknak!

szállítási díjkedvezményre
jogosult, aki:

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

– az olyan kétszemélyes ház-
tartásban élõ házaspárok, élet-
társak, ahol a házaspárok, élet-
társak valamelyike betöltötte a
70. életévét és az egy fõre jutó
nettó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 250%-át,

– az a 70 év alatti egyedül élõ,
akinek a nettó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum 220%-át.

Szintén a fenti rendelet sze-
rint 50%-os szilárdhulladék szál-
lítási díjkedvezményre jogosult,
aki:

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

– az olyan kétszemélyes
háztartásban élõ házaspár-
ok, élettársak, ahol a házas-
párok, élettársak valamelyi-
ke betöltötte a 70. életévét és
az egy fõre jutó nettó jöve-
delem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 300%-át,

– az a 70 év alatti egyedül
élõ, akinek a nettó jövedel-
me nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíjmi-
nimum 280%-át,

– az, aki kettõ-, vagy több-
személyes háztartásban él
és az  egy fõre jutó nettó jö-
vedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 100%-át.

Nagyon fontos, hogy a ren-
delet értelmében annak nem
állapítható meg díjkedvez-
mény, akinek- illetve a vele
közös háztartásban élõ hoz-
zátartozójának lakásfenntar-
tási támogatás van megálla-
pítva.

A kedvezményre jogosul-
tak fel kell keressék a
Sarkadi Polgármesteri Hiva-

Szeptember 22.  Péntek
Móric

Szeptember 23. Szombat
Tekla, Lina

Szeptember 24. Vasárnap
Gellért, Mercédesz

Péntektõl-péntekig
Névnapok

tal 4-es számú irodáját ügy-
félfogadási idõben és ott, a
hivatal munkatársainak se-
gítségével ki kell töltsék a
szükséges kérelmet, csatol-
ni kell ahhoz a jövedelmi vi-
szonyokat igazoló iratokat,
valamint be kell mutatni az
NHKV Zrt-tõl kapott, hulla-
dékszállításról szóló befize-
tett csekket. Aki jogosult a
támogatásra és a fenn leírta-
kat megtette, annak a rende-
let értelmében 15 napon be-
lül, postai kiutalással az ön-
kormányzat megtéríti a ked-
vezményt.

Fontos még kihangsúlyoz-
ni, hogy a kedvezmény egy
naptári évre szól, ebben az
esztendõben 2017. novem-
ber 30-ig igényelhetõ, majd
a 2018-as esztendõ kapcsán
újra kell igényelni. Tehát idén
a 2017-es esztendõre vonat-
kozó díjak kapcsán igényel-
hetõ az önkormányzati támo-
gatás, a 2018-as esztendõ
vonatkozásában újra kell kér-
ni azt! A vonatkozó 3/2015-
ös önkormányzati rendelet
megtekinthetõ a Polgármes-
teri Hivatalban és elérhetõ a
város hivatalos honlapján, a
www.sarkad.hu-n!

Október 2-án, hétfõn kez-
dõdik a sárga lakossági
szelektív edények kiosztá-
sa!

A hulladékszállítás kap-
csán a másik fontos informá-
ció, hogy 2017. október 2-án
elindul az otthoni szelektív
gyûjtésre alkalmas, sárga

edények kiosztása a lakos-
ságnak! Ezen kiosztás pon-
tos részleteit a „Sarkad Vá-
ros” hetilap jövõ heti lapszá-
mában közöljük. Pontosan
meghatározásra kerül utcán-
ként, hogy az adott utcában
lakók mikor és hol vehetik át
térítésmentesen az újabb,
sárga színû hulladékgyûjtõ
edényt a meglévõ kukájuk
mellé. Illetve arról is részle-
tes tájékoztatást kap a lakos-
ság, hogy mi gyûjthetõ a sár-
ga edénybe, illetve annak a
szállítása mikor történik.

Tájékoztató zöldhulladék
elszállításáról!

Tájékoztatjuk a tisztelt in-
gatlantulajdonosokat és in-
gatlanhasználókat, hogy a
lakosságnál keletkezõ zöld-
hulladékot a továbbiakban
az alábbi idõpontokban szál-
lítja el társaságunk 2017-
ben: 2017. szeptember 27-
e, 2017. október 26-a és
2017. november 16-a!

Csak a szabványos gyûj-
tõedényben, áttetszõ zsák-
ban vagy 1 méternél rövi-
debb kötegben kihelyezett,
alkalmanként maximum ne-
gyed köbméter (250 liter)
zöldhulladékot szállítunk el!
Kérjük, a gyûjtési idõponto-
kat a helyben szokásos mó-
don meghirdetni szívesked-
jenek!

Csepreghy Mátyás
városmenedzser -
DAREH Bázis Zrt.

Szeptember 25. Hétfõ
Eufrozina, Kende

Szeptember 26. Kedd
Jusztina, Pál

Szeptember 27. Szerda
Adalbert

Szeptember 28. Csütörtök
Vencel

Szeptember 29.  Péntek
Mihály

Szalóki Ági

Corpus Harsona Quartett
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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

Ház eladó. Érd:06/30/391-
1147

Az Otthonközeli Egyesület
Sarkadról és környékérõl
megváltozott munkaképes-
ségû munkavállalókat keres
rongyvágáshoz. Tel:06/70/
603-5088

Tûzifa eladó. T:30/512-1133

Sírkõkészítés Borbély Sán-
dor Orgona u. 1. T:06/20/950-
7878

Köbméteres nyárfa tûzifa ren-
delhetõ. T:06/30/913-9647

temetésén megjelentek, sírjára a kegye-
let virágait elhelyezték, részvétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Köszönetnyilvánítás
„Véget ért szenvedésed, Szívedben a nyugalom
Miénkben, akik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet, mindazon rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

 Szûcs Imre
(volt Bem u. 9 sz. alatti lakos) – élt 66 évet –

Szeretõ felesége, fiai, menyei és unokái

temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait el-
helyezték, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek.                                              A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet, mind-
azon rokonoknak, barátoknak, szomszé-
doknak, ismerõsöknek, akik

 Báló Gáborné
született Patkás Mária (volt Petõfi u. 3 sz. alatti lakos) – élt 69 évet –

„A Te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik,
Mert a fájdalmat az élõk érzik.”

Megemlékezés
„Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeiddel szívünkben maradtál,
Számunkra te soha meg nem haltál.”

Pánya János
(volt Ady Endre u. 42/A sz. alatti lakos)

halálának 1. évfordulóján (09.23.) fájó szív-
vel emlékeznek rá
lányai Laura és Petra, párja Marika,
anyósa Marika, és a Kovács család

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

Megemlékezés
Rácz Béla

(volt Munkás u. 39 sz. alatti lakos)

halálának 8. évfordulóján fájó szívvel emlé-
kezik rá

Szeretõ családja

Sarkadi telephelyre
dolgozókat keresünk

könnyû fizikai munkára

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
digbuild@digbuild.hu e -mail címen,

vagy személyesen
5700 Gyula, Nagyváradi út 64. szám alatt

megváltozott munkaképességû

A Kalocsai Színház
vendégszereplése a Bartók
Béla Mûvelõdési Központban

2017. szeptember 27. 18.00 óra

2017. augusztus 16-án ke-
rült megrendezésre a VI. Kál-
vin téri Családi Nap, mely a
sok támogatásnak köszön-
hetõen ismét nagy érdeklõ-
dés mellett, sikerrel zárult.
Ezúttal szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak,
akik pénzadománnyal,
egyéb hozzájárulással, két-
kezi munkával, fellépésükkel
hozzájárultak ahhoz, hogy a
ragyogó napsütéses idõben
egy kellemes hangulatú na-
pot tölthessünk el együtt ba-
rátainkkal, szeretteinkkel. Ez
a nap az összefogásé, a sze-
reteté, az egymás iránti tisz-
teleté volt.

Köszönettel tartozunk: Sar-
kad Város Önkormányzatá-
nak, a képviselõ testületnek,
dr. Mokán István polgármes-
ter úrnak, dr. Pintér Magdol-
na jegyzõ asszonynak,
Csepreghy Mátyás város-
menedzsernek, a Városgaz-
dálkodási Iroda vezetõjének,
Varga Zoltánnak és dolgozó-
inak, Borbély Andornénak a
Közmunkaprogram vezetõ-
jének és a Kálvin téren dol-
gozó közfoglalkoztatottak-
nak.

Köszönet a pénzado-
mánnyal támogatóinknak:
Sárosi Mátyás önkormányza-
ti képviselõ és felesége,
Váczi Lajos vállalkozó, Tokai
György vállalkozó, Sáközi
Sándor vállalkozó, Bánfalvi
András és családja - külön
köszönjük az általuk felaján-
lott hûtõszekrényt, Képíró
Sándor vállalkozó, Kocziha
András és neje, ifj. Sárosi
Mátyás és neje, Mádai
Andrásné, ifj. Képíró Imre és
neje, Nagy Attila és neje,
Durkó Irén, Vígh Jánosné,
Nagy Vendel, Borsós Ferenc
és neje, Dobi Irén, Györfi
Ferencné, Tóthné Dobi Tün-
de, Karácsony Béla és neje.
Tombolatárgyak, egyéb ado-
mányok felajánlásával, vala-
mint munkájukkal segítették
a nap sikerét.

Külön köszönet jár Karstné
Póti Erzsébetnek a gyermek
programok, versenyek meg-
szervezéséért, lebonyolítá-

A Sarkad TV mûsora
2017-09-28     csütörtök

Ismétlés 2017-09-2Ismétlés 2017-09-2Ismétlés 2017-09-2Ismétlés 2017-09-2Ismétlés 2017-09-29 péntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órátólpéntek 10.00 órától

A
 m

ûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

 19:01  Kedvenc verseim – versbarátok percei
19:05  Híradó - Friss közéleti hírek
19:20  Kedvenc könyvem - könyvbarátok percei
19:25  Gázfröccs – autós magazin
19:50  Kedvenc könyvem – könyvbarátok percei
19:55  Creative shef – fõzõ magazin
20:15  Kedvenc verseim – versbarátok percei
20:20  Örökségünk – természet film
20:45  Híradó – Friss közéleti hírek
21:00  Képújság

Bundzsák Horgászbolt,
Doxabo - Szabó János, Var-
ga József - Játékbolt, Tóth
Gábor - Autósbolt, Dr. Szabó
Zoltán - Vadásztársaság,
Nagy Ferenc és neje, Tóth
Béla, Tóth Lászlóné, Tokai
Imréné, Maczák Sándorné,
Gellénné Képíró Judit,
Sárosi Mátyásné, Képíróné
Széplaki Judit, Juhászné
Sárosi Erzsébet, Benga Pé-
ter, Bende Imre vállalkozó,
Hõgyes Ottó, Nagy Imre pék,
Nagy Brigitta, G. Nagy Imre
és neje, Kovács Gábor, Bor-
bély Sándor, Szatmári
Andrásné, Csíki Sándor és
családja, Mikesné Báló
Gyöngyi, Patkás Bettina,
Mikó Dávid, Hajdu-Gyõrfi Il-
dikó, Hajdu János, Czeglédi
Zoltánné, Váczi Erzsébet,
Nagy Attiláné, Dézsiné Kép-
író Erzsébet, Jenei Mariann,
Debreczeni István és neje,
Szõlõsi Sándor, Rendõrkapi-
tányság - Sarkad, Önkéntes
Tûzoltóegyesület - Sarkad,
Veress Ferenc Polgárõrség.

Köszönet fellépõinknek:

FELHÍVÁS rágcsáló irtására
Tájékoztatjuk Sarkad Város lakosságát, hogy a rágcsálók lakos-

sági irtásának elõsegítése érdekében ismét lehetõség van a lakos-
ság részére ingyenes rágcsálóirtó méreg igénylésére. A lakossági
igényeket a Városgazdálkodási Irodában (Sarkad, Veress Ferenc
u. 26.) lehet leadni 2017. szeptember 30-ig.

A rágcsálóirtást végzõ szakember a méreganyagot a bejelentési
határidõ lejárta után személyesen viszik ki az ingatlanokhoz.

KÖSZÖNET A VI. KÁLVIN TÉRI
CSALÁDI NAP TÁMOGATÓINAK!

sáért. Segítõinek hálás kö-
szönet. Gyermek háziorvosa-
ink és asszisztenseik, Mimó-
za gyógyszertár, Évi rövidáru
bolt, Kiss Béla,
Gyebrovszkiné Szegedi Edit,
Szabó Gáborné, Szabóné
Karst Anita, Bálintné Szabó
Tünde, Szabó Gábor, Vidóné
Petrics Edit, Kissné Gyebnár
Ágnes, Karst Antal, Czégény
Imréné, Ungor Sándor és
neje, Böröcz Márk, Böröcz
Ádám, Debreczeni Imre,
Bondár Richárd, Dobi Krisz-
tina, Dobi Klaudia, Dobi Bog-
lárka, Darócz Katalin.

Köszönet: Sándor Károly-
nak és Nagy Lajosnak a lab-
darúgó mérkõzések meg-
szervezéséért és levezetésé-
ért, Török Balázsnak a napi
program koordinálásáért, le-
vezetéséért, Maczák Sándor
fotósnak az egész napról ké-
szített sok szép képért, Papp
Lajosnak és Tóth Sándornak
az egész estig tartó zene-
szolgáltatásért, Hajdu And-
rásnak a hangtechnikáért,
Kiss Juliannának az arcfes-
tésért.

Köszönjük támogatásukat:
Váradi Károly - órásmester,
Kárpáti Zoltánné - Teleki
ABC, Pálburger Kft. - Varga
Pálné, Szivárvány Büfé - Ba-
logh Imre, Virág Cukrászda
- Virág Sándorné, Szabó Ist-
ván - Tápbolt, Kocziháék Ha-
gyományõrzõ Hentesboltja,
Baranyó Krisztina - Süte-
ménybolt, Ázsiai Nagy Áru-
ház, Háztartási Bolt - Dobi
Lajos, Szikra Vas-Mûszaki
Bolt - Kovács Gábor, Juli-Turi
- Hõgyes Julianna, Deák lá-
nyok Virágbolt, Jutka Virág-
bolt, Kovács Pál Zöldségbolt,
Drogéria - Székely Mária,
Gazdabolt - Szabó
Sándorné, Tóth Ferenc - Te-
leki 100Ft-os bolt, Deméné
Gajdács Angelika - Vegyes-
bolt, Domokos Anna fodrász,
Czégény Nikolett fodrász,
Bondár Lajos - Állateledel
bolt, Czégény Sándor -Állat-
eledel bolt, Tari István - Lot-
tózó, Debreczeni Zsolt - Ke-
rékpár és Használtcikk Ke-
reskedés, Sétány Patika,

Gyetvai Zoltán nótaénekes-
nek, Málik Viviennek, felké-
szítõ tanárának és szüleinek,
Karácsony Bélának, a Pörgõ
lábú lányoknak, Juhász
Lajosnénak és Kovács
Ferencnének, Megyeri Gá-
bor zenésznek és feleségé-
nek, hogy elõadásaikkal
emelték a családi nap szín-
vonalát és hangulatát.

Külön köszönjük az egész-
ségügyi szûrõvizsgálatot a
Kistérségi Járóbeteg Szakel-
látó Központ vezetõjének,
Debreczeni Lajosnak és
munkatársainak - Karácsony
Sándornénak, Szabó
Ambrusnénak és Bereczki
Károlynénak.

Helypénzzel támogatták a
családi napot: Játékbolt,
Törökmogyoró árus és
Sarkadi Kálmán.

Mindenkinek ismételten
hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a segítségért, mert
nélkülük nem tölthettük vol-
na el egy kellemes, jó han-
gulatú napot! Jövõre találko-
zunk ismét!       A szervezõk

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2017. szeptem-
ber hónapban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra
között az alábbiak szerint történik:

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

2017. szeptember2017. szeptember2017. szeptember2017. szeptember2017. szeptember
25 hétfõ Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.   66/375-985
26 kedd Dr.Papp Attila Béke sétány 5.   66/375-820
27 szerda Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5.   66/272-820
28 csüt. Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5.   66/270-360
29 péntek Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.     66/270-259


