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2018. december 7., péntek

Nyolcvanmillió forintból valósult meg
A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ eszközbeszerzése

Idõsek
Karácsonya
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ - testülete
és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

a 2018. december 11-én (kedden)
14.00 órakor kezdõdõ

IDÕSEK KARÁCSONYA
ünnepségre.

Helyszín: Bartók Béla Mûvelõdési Központ

(Sarkad, Vár u. 2/b.)

Ünnepi program:
Köszöntõt mond:

Dr. Mokán István
polgármester

A sarkadi egyházi vezetõk ünnepi szolgálata

Ünnepi mûsor

Fellép: Korda György és Balázs Klári
Dr. Mokán István
polgármester

Sás Ildikó
a KHSZK intézményvezetõje

„Megjött a Mikulás,
közeledik a Karácsony”
Kedves Gyerekek!
Várjuk együtt a Mikulást!

2018. december 8-án 9.00 órakor
a Bartók Béla Mûvelõdési
Központba, a Közösségi
Mikulás Ünnepségre!

ó
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M
Szeretettel
várunk!

Fellépnek:
– a Szalontai Úti Óvoda gyermekei
– a Pom-pom együttes, a gyermekek
örömére hó esik majd a teremben
Programok:
– Kézmûves tevékenységek,
adventi, karácsonyi díszek
készítése
– Tombola, büfé
Támogató jegy:
Gyermekeknek: 150 Ft
Felnõtteknek: 300 Ft

A Szalontai Úti Tagóvoda dolgozói
A rendezvény a TOP-5.2.1-15-BS1-201600001 azonosító számú „Együttmûködés
a jobb életminõségért” címû projekt keretében került megrendezésre.

Sarkad Város Önkormányzata az elmúlt néhány esztendõben számos beruházást valósított meg a település és a térség lakosságát
szolgáló egészségügyi alapellátás és szakellátás fejlesztése érdekében. A Béke sétányon fekvõ Központi Orvosi Rendelõ épülete több nyertes pályázat eredményeként
százmillió forintos nagyságrendben került felújításra és
korszerûsítésre, melynek keretében többek között megvalósult az intézmény külsõ
hõszigetelése és nyílászáróinak cseréje is. A legmodernebb eszközökkel felszerelve megkezdte mûködését
hét esztendeje az egymilliárd
forintból megvalósított Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, valamint négy
esztendeje a hatvanmillió
forintból megépített, egy
gyermekorvosi, felnõtt háziorvosi és fogorvosi rendelõnek is otthont adó Anti úti orvosi rendelõ.
A település lakosságának
szolgálatában a városvezetés nagyon fontos célkitûzésként fogalmazta meg az
egészségügyi alapellátás további fejlesztését, melynek
megvalósítása érdekében az
önkormányzat 2016. közepén pályázatot nyújtott be a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.1.115 pályázati felhívására a
Központ Orvosi Rendelõ infrastrukturális fejlesztését és
orvostechnikai eszközbeszerzését célozva. A benyújtott pályázat eredményeként
mintegy 60 millió Ft összegû
támogatást nyert el városunk. Ezen projekt megvalósítása 2017. június elsejével
vette kezdetét és 2018. október 31-ével befejezõdött a
kivitelezés, illetve megtörtént

a projekt mûszaki zárása is.
A beruházás ünnepélyes átadására a napokban kerül
sor.
Az egészségügyi alapellátás folyamatos fejlesztése
mellett a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a szakellátás fejlesztésére is, melynek mentén 2017. májusában pályázat került benyújtásra az Emberi Erõforrás
Fejlesztési Operatív Program
2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívására. A pályázat a 2017. december 4én kelt döntés szerint
79.604.060 forint összegû
vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A projekt
keretében egyrészt olyan
eszközök beszerzése valósult meg, amelyekkel eddig
nem rendelkezett a sarkadi
járás mintegy 24.000 lakosá-

nak ellátását biztosító Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ, másrészt meglévõ
eszközök cseréje is megvalósult, mely utóbbiak esetében az amortizációból kifolyólag indokolt volt a korszerûbbre való váltás. A beszerzett eszközök a szakorvosok
által ellátott rendelések közül a tüdõgyógyászatot, a
kardiológiát, a fül-orr-gégészetet, a bõrgyógyászatot, a
nõgyógyászatot és az ultrahangos vizsgálatokat támogatják, míg a nem szakorvosi ellátás keretében a fizikoterápia, a gyógytorna, a labor és a nappali kórház színvonala javult a beszerzésekkel. A projekt megvalósítása
2018. február elsején vette
kezdetét. Az idén márciusban indult el a közbeszerzési eljárás, melynek keretében három nagy értékû ultrahang diagnosztikai készülék és több kisebb értékû
eszköz
(EKG,
holter,
spirometer, vérnyomásmérõ,
vénakeresõ, dermatoscop,
arc és homoküreg vizsgáló,
rehabilitációs korlát, defibrilátor) beszerzése valósult
meg a nyár folyamán. A projekt zárására 2018. november 30-án került sor, mely-

nek kapcsán dr. Kovács József országgyûlési képviselõ, dr. Mokán István, Sarkad
város polgármestere és
Debreczeni Lajos, az egészségügyi intézményt mûködtetõ Sarkadi Kistérségi
Egészségügyi Fejlesztõ
Nonprofit Kft. ügyvezetõje
sajtótájékoztató keretében
mutatta be a megvalósított
program részleteit.
A fentiekben bemutatott
projekt eredményeként jelentõsen megújult és korszerûsödött
a
Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ eszközállománya, melynek hatására tovább javult
az intézmény által nyújtott
egészségügyi szakellátás
minõsége. A fejlesztések révén szélesebb spektrumú ellátással csökkenthetõ a
betegutak hossza, több vizsgálati lehetõségre nyílik mód,
hatékonyabb kezelések valósulhatnak meg és jelentõsen javul az intézmény diagnosztikai háttere. A projekt
megvalósításával a fekvõbeteg ellátásba történõ továbbutalások száma is csökken
és a sarkadi járás teljes lakossága jobb egészségügyi
szolgáltatásban részesül.
–mk
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Tájékoztatás rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõk részére
Erzsébet utalvány átadásáról
Tájékoztatjuk a 2018. november 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal
rendelkezõ kiskorú gyermekek törvényes képviselõit,
valamint
fiatal
felnõtteket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a (2) bekezdésének b)
pontja alapján a tárgyév november hónapjára tekintettel
járó Erzsébet utalványok
kézbesítése Városunkban
személyes átadás útján
történik 2018.
december 12-én (szerdán) de.
08.00 és du. 15.00 óra kö-

zött és 2018. december 13án (csütörtökön) de. 08.00
és 12.00 óra között, Sarkad,
Vár u. 2/b. szám alatt, a Bartók Béla Mûvelõdési Központ épületében.
A Gyvt. 2017. január 1-jén
hatályba lépett módosításával az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás összege
2017. évtõl emelésre és differenciálásra került. A differenciálás alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
számára emelt összegû támogatás, az e feltételnek
nem megfelelõ, de rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosult gyermekek
számára alapösszegû
támogatás kerül biztosításra.
Magyarország 2018. évi központi költségvetésérõl szóló
2017. évi C. törvény 65. § (1)
bekezdése az emelt összegû támogatás értékét 6.500
Ft-ban, az alapösszegû támogatás értékét 6.000 Ftban határozza meg.
Az Erzsébet utalványok
átvételére kizárólag érvényes személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) egyidejû bemutatásával kerülhet sor.
Azok a személyek, akik a
fenti idõpontban nem tudják
átvenni az utalványt, a 2018.
november 19-i pótnapon de.

VÁROS
8.00 és 12.00 óra között a
Sarkadi Polgármesteri Hivatal pénztárában vehetik át az
Erzsébet utalványt.
Tekintettel a kézbesítés és
elszámolás szigorú szabályaira felhívjuk az érintettek
figyelmét, hogy az utalványok átadására kizárólag a
fent leírt módon kerülhet sor!
Kérjük, hogy a gyors és
pontos átadás érdekében feltétlen tartsák be az
átvételre meghatározott
idõt, valamint a szükséges
okmányokat is feltétlenül
vigyék magukkal!
Felhívjuk továbbá a jogosultak figyelmét, hogy az utalvány felhasználása során
ügyeljenek arra, hogy az utalvány szelvényeinek elválasztása a perforáció mentén, a biztonsági fémszál
megsértése nélkül történjen!
Sarkadi Polgármesteri
Hivatal
Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztálya

Elhunyt szeretteinkre emlékezve...
Mindenszentek napján a Körösháti temetõ ravatalozójában
Többek között a November
elsején címû verset is hallhatták a Körösháti temetõ ravatalozójában azok, akik elfogadták a meghívást november 1jén és ott voltak, hogy közösen emlékezzenek elhunyt
szeretteikre.
Karsai Károly katolikus diakónus, Koncz Zsolt és Futó
Zoltán református lelkészek
gondolatait hallhatták az élet-

rõl és az elmúlásról, majd a
Bartók Béla Mûvelõdési Központ munkatársai által összeállított és elõadott irodalmi
mûsor következett. A dallamok, a versek magukkal ragadták a hallgatóságot az érzések, az emlékek birodalmába, ahol egy pillanatra talán sikerült mindnekiben
bensõséges gondolatot ébreszteni. Mindenszentek
napján...
–só
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A DAREH Bázis Zrt.
közleménye
Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat mûködésérõl!
A DAREH Bázis Zrt. a
Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28-as tanácskozótermében ügyfélszolgálatot mûködtet 2018. december 13án és december 20-án, csütörtökönként, 08.30 - 10.30
óra között! Az ügyfélszolgálati munkatársak minden hul-

ladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésben a lakosság rendelkezésére állnak a
fenti ügyfélfogadási idõben,
továbbá minden munkanap,
reggel 08.00 és 16.00 óra
között a 06-66-447-150 telefonszámon
és
az
ugyfelszolgalat@grnkft.hu email címen.
DAREH Bázis Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – cukrász
munkakörre
Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A. §(1) alapján pályázatot hirdet cukrász munkakörre.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Sarkad Kossuth u. 25.
A munkakörbe tartozó feladatok: sütemények, torták, készítése.
Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cukrász végzettség és cukrász szakmában szerzett gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Önálló munkavégzés.
Elõnyt jelent: diétás cukrász végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakmai tapasztalatot igazoló iratok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december
10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 27.
A munkakör 2019. január 7-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 megnevezését: 65/2018. cukrász. Cím: 5720 Sarkad Kossuth u. 25.

Meghívó
- Adventi délelõtt
Adventi délelõtt 2018. december 8.

November elsején
November elsején, mindenszentek napján,
Ezernyi mécses lobog szeretteink hantján.
Apró kicsi lángnyelvek, mint megannyi kis lelkek,
Aranyszínû fénnyel szomorú táncra kelnek.
Életre kel tõlük a magányos sírkõ,
Messzire fénylik ilyenkor a bús temetõ.

de. 10 óra, Belv. Idósek Otthona Nappali
Klubterem, a Bábika Játszóház közremûködésével.
Kézmûvesség:
Kicsiknek
- szaloncukor kötözéssel, textilbõl
- illatzsákok, illatpárnák karácsonyi illattal
- angyalka hajtogatása papírból
- mézeskalács díszítés
Nagyoknak és felnõtteknek
- zseniliaszálból angyal, fenyõfa gyönggyel
díszítve
- dióbaba (bölcsõben a kisded)
- karácsonyi ajtódíszek textilbõl
- fenyõfa textilbõl
Egyéb tevékenység:
fejtörõk, fûzõcskék, fonalgrafika, ördöglakatok

November elsején, mindenszentek napján,
Fájó szomorúság ül a család minden tagján.
Szeretteink emlékhelyét körbeállva nézzük,
Kedves lényük emlékét fájón felidézzük.
Könny gyûlik a szemünkbe, s lelkünk olyan nehéz,
Fátyolos tekintetünk az apró lángokba elvész.
November elsején, mindenszentek napján,
Égõ sóhaj hallik minden ember ajkán.

TÁJÉKOZTAZÓ
A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete
alapján - amely a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szól - a következõkrõl tájékoztatjuk ügyfeleinket:
A Sarkadi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya következõ napokon zárva tart:
– 2018. december 24. (hétfõ)
– 2018. december 31. (hétfõ)
A fent megnevezett munkaszüneti napok áthelyezésével
összefüggésben az alábbiak szerint alakul az ügyfélfogadás
rendje:
– 2018. december 14. (péntek)
7.00-17.00
– 2018. december 15. (szombat)
8.00-12.00
Sarkadi Járási Hivatal

Karácsonyi készülõdés és
Kézmûves vásár
Helyszín: Sarkad, Gyulai
út 17. – Tornaterem
Idõpont: 2018. december
15. szombat 13:00-17:00
Program:
13:30 - Varga Pali (
Pasenkó) bohóc vidám, interaktív zenés mûsora, majd
lufihajtogatás.
16:00 - Kónya Sándor Kórusegyesület
vidám karácsonyi mûsora.
Keretprogram:
– A gyerekek és szülõk által készített tárgyak megtekintése, adományok gyûjtése.
– Sütivásár.
– „Cipõsdoboz ajándékok”
gyûjtése rászoruló gyerekeknek.

Adventi Koncert
Adventi Koncert a Sarkad-Belvárosi
Református Templomban
Idõpont: 2018. december 16. de. 10.00 óra

Bolyki Balázs és a B4

Nyílt nap
Nyílt nap a GYSZC Ady
Endre - Bay Zoltán Szakgimnázium és Szakközépiskolában Sarkad, Piac tér 4. (Körépület)

Várjuk az érdeklõdõket a
2018. december 10-én
9.00 órától
kezdõdõ programjainkra.
Az iskola tanulói és
tanárai

– A Sarkadi kézmûvesek
termékeinek megtekintése,
vásárlása.
A programunk ingyenesen
megtekinthetõ, a mûsorváltoztatás joga fenntartva.

A belépés ingyenes!

SARKAD
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Tájékoztató a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó
aktualitásokról
A Kormány 1364/2018.
(VII.27.) határozatában rendelkezett arról, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfûtéstõl
eltérõ fûtõanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesüljenek a fûtési
költségek viselésével összefüggésben.
Fentiek alapján önkormányzatunknál is megtörténtek az igénybejelentések az
érintett háztartások részérõl.

Az igénybejelentés végsõ határideje 2018. október 15.
napja volt, mely határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele volt a bejelentõ részérõl, miszerint az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság ellenõrzi, hogy a
bejelentõ háztartása korábban téli rezsicsökkentésben
nem részesült. A természetbeni támogatás a fûtõanyagra
vonatkozik és nem fedezi az
egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

A benyújtott igényekrõl önkormányzatunk 2018. október 17-ig tájékoztatást adott
a Belügyminisztérium részére. A Belügyminisztérium az
érintett önkormányzatok által
elvégzett igényfelmérés
eredményérõl 2018. október
31-ig tájékoztatta a Kormányt, mely döntött a szükséges források önkormányzatonkénti összegérõl. A döntést – településünk vonatkozásában is – az 1602/2018.
(XI.27.) Korm. határozat tartalmazza, mely szerint Sarkad 568 háztartás vonatkozásában
összesen
6.816.000 Ft támogatásban
részesül. Ezt követõen a
Kormány támogató okiratot
ad majd ki, mely tartalmazni
fogja a támogatás felhasználásának részletszabályait.

Tájékoztatás -Bursa Hungarica
Tájékoztatjuk Sarkad Város Lakosságát, hogy 2018.
évben 18 sarkadi fiatal nyújtott be önkormányzatunkhoz
„A” típusú Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatás megállapítása iránti pályázatot. További 1 fõ regisztrált „A” típusú pályázatot az EPERBursa rendszerben, de írásban nem nyújtotta be pályázatát Önkormányzatunkhoz.
Így az õ pályázatát befogadni nem lehet, s a nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vehetnek részt. „B”

típusú pályázat idén nem került benyújtásra önkormányzatunknál.
Sarkad Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Egészségügyi, Szociális és
Lakásügyi Bizottsága a
2018. november 26-ei ülésén az alábbiak szerint döntött a pályázati kérelmek
ügyében:
I. A 2018/2019. tanév II. félévétõl kezdõdõen 10 hónap
idõtartamra, azaz kettõ egymást követõ tanulmányi félévre havi 4.500 Ft/fõ össze-

gû ösztöndíj támogatást („A”
típusú) állapított meg 15 fõ
részére.
II. 3 fõ „A” típusú ösztöndíj
támogatás megállapítása
iránti pályázati kérelmét elutasította, mivel a pályázó és
a vele együtt élõk egy fõre
jutó havi átlagos nettó jövedelme - a pályázat benyújtását megelõzõ hat hónap átlaga alapján - meghaladta az
a felsõoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj
támogatásáról szóló 32/
2000. (XII.22.) Önk. számú

Kerékpáros szemléletformáló napot tartottak a Kossuth utcai általános iskolában
Sarkad Város Önkormányzata látványos infrastruktúrafejlesztést hajt végre a „Sarkad élhetõbbé tétele közlekedésfejlesztési eszközökkel” címû, TOP-3.1.1-15BS1-2016-00006 kódszámú
pályázatnak köszönhetõen.
Errõl a projektrõl, illetve a
projekt segítségével megvalósuló parkoló építésekrõl,
kerékpárút fejlesztésrõl,
újabb gyalogosátkelõk építésérõl, valamint kerékpártárolók és kerékpáros pihenõk
építésérõl már többször lehetett olvasni a helyi sajtóban.
Azonban a projektnek van
egy nagyon fontos másik eleme is, a szemléletformálás.
A közlekedési infrastruktúra
fejlesztése mellet nagyon
fontos a kerékpáros közlekedés kultúrájának fejlesztése,
biztonságosabbá tétele,
hogy mindenki egészségesen, épségben érjen célba,
ha kerékpárra ül.
Mivel Sarkadon a helyi
közlekedõk 59%-a kerékpárt
használ, a helyi kerékpárút

hálózat hossza pedig 26 kilométer, a kerékpározás ösztönzése, a biztonságos kerékpáros közlekedés támo-

Kellemes környezet és
családias légkör
Idõsek Otthona és Gondozóháza

gatása nagyon fontos feladat. Ennek mentén különösen fontos a fiatalok képzése, oktatása, hogy minél biz-

VÁROS
Az 1602/2018. (XI.27.)
Korm. határozat tartalmazza
azt a rendelkezést is, hogy a
támogatásból kizárólag a
2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek. A Korm. határozat szerint a háztartások számára legkésõbb 2019. december 15-ig szükséges biztosítani a tüzelõanyag átvételének lehetõségét.
A támogató okirat, valamint
a támogatás összegének önkormányzatunk számlájára
történõ megérkezését követõen e lap hasábjain, valamint
az igénybejelentést tett háztartások számára levélben
adunk tájékoztatást arról,
hogy mikor és milyen módon
juthatnak hozzá az igénylõk a
fûtõanyaghoz.
Sarkad Város
Önkormányzata
rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági összeghatárt, az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 215 %-át, jelenleg: 61.275 Ft-ot.
III. 1 fõ „A” típusú Bursa
Hungarica ösztöndíj támogatás megállapítása iránti
pályázati kérelmét nem fogadta be, azt a bírálatból kizárta, mivel a pályázó a pályázatot írásban nem nyújtotta be Sarkad Város Önkormányzatához.
Sarkadi Polgármesteri
Hivatal
Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztálya
tonságosabban és komfortosabban közlekedjenek kerékpárral.
Ebbõl kiindulva, 2018. november 12-én, hétfõn kerékpáros szemléletformáló napot tartottak a Kossuth utcai
általános iskola diákjainak,
akik a biztonságos kerékpározást segítõ elméleti képzéseken, gyakorlati oktatáson
és különbözõ kerékpáros rutinfeladatok megoldásában
vehettek részt. A program
megvalósítását a Sarkadi
Rendõrkapitányság is támogatta, így közlekedési szakemberek testközelbõl taníthatták a gyermekeket. A
program megvalósítása során megszólításra került az
általános iskola 6 és 14 év
közötti teljes tanulóifjúsága,
összesen 60 gyermek vett
részt a programban, amit játékos vetélkedõk tettek érdekesebbé, izgalmasabbá,
ahol a legügyesebbek értékes ajándékokkal térhettek
haza.

Hallotta?
Rövid híreink

karácsonyi ünneReformátus Szociá- Kellemes
peket, és sikeres, boldog új
lis Gondozási Közévet kívánunk!
pont Idõsek Napközi Meghívó - nyílt
Klubja
karácsonyi
A Református Szociális ünnepség
Gondozási Központ Idõsek
Napközi Klubja (Veress S. u.
17.) szeretettel hívja és várja
kedves klubtagjait a következõ rendezvényekre:
– 2018. december 10-én,
hétfõ de. 10.00 órakor Römi
Vándorkupa Verseny.
– 2018. december 20-án,
csütörtökön du. 13.00 órakor
Karácsonyi ünnepség.

Évzáró találkozó
Eljött az év utolsó hónapja
is. Ezzel együtt elérkezett az
évzáró találkozónk is, melyet
december 16-án tartunk az
Andiban. Gyülekezõ 12.00
órától, 13.00 órakor kezdünk.
Lesz ajándék sorsolás,de
elõtte egy bõséges, mindenféle finomságot tartalmazó
ebéd, majd sütike. A részvételi díj 1.200 Ft, melyet a jelentkezéssel együtt kell befizetni.
Jelentkezni lehet nálam
(Major József) és a Református Szociális Gondozási
Központ Idõsek Napközi
Klubjában Cilikénél. Mindenkit szeretettel várunk.
Nem csak egyesületi tagokat
is.
A menü: Csont leves, kemencében sült finomságok,
sütemény.
Major József
az egyesület elnöke

A Sarkadi Rendõrkapitányság közlekedésbiztonsági
tanácsai
– Ellenõrizze a gépjármûve világító és fényjelzõ berendezéseit. Fontos, hogy
azok mindig mûködõképesek
és tiszták legyenek! Ne feledje forgalomban részt vevõ
jármûveket éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
ki kell világítani!
– Ellenõrizze és cserélje
télire a gépjármû ablakmosó- és hûtõfolyadékát.
– Ha a nappali átlaghõmérséklet tartósan 7 Celsius alá
süllyed, a nagyobb tapadás
és rugalmasság érdekében
használjon téli gumiabroncsokat a gépjármûvén.

Kedves Könyvtárlátogatók!

MEGHÍVÓ
A Bartók Béla Mûvelõdési Központ erkélytermében
2018.
november 21-tõl
GOBELIN
kiállítás nyílik

NAGY
ZOLTÁN
munkáiból.
leépülésben
–
A Gyulai u. 8. szám alatti lemi
Idõsek Otthona és Gondozó- demenciában - szenvedõk,
háza akadálymentesített, par- valamint az ideiglenesen elkosított, kellemes környezet- helyezésre szorulók számáben, családias légkörben, ra is tud elhelyezést biztosíemelt színtû 2 ágyas, fürdõ- tani.
Az otthon elõzetes idõpont
szobás szobákkal várja az
idõsek jelentkezését. Az ott- egyeztetés alapján szeméhon komplex, személyre szó- lyesen is megtekinthetõ!
További információ kérheló teljes körû ellátás, aktív pihenés keretében biztosítja tõ: Sás Ildikó intézményvezelakói számára a kiegyensú- tõ (66/270-981)
Sás Ildikó
lyozott életet.
Az otthon az idõskori szel- intézményvezetõ 66/270-981

3.

A kiállítás megtekinthetõ 2018. december 16-ig a következõ napokon:
december 3. (hétfõ): 8-12 óráig
december 4.(kedd): 8-17 óráig
december 5. (szerda): 8-12 óráig
december 6. (csütörtök): 8-18 óráig
december 7. (péntek): 8-18 óráig
december 8. (szombat): 9-12 óráig
december 10. (hétfõ): 8-18 óráig
december 13. (csütörtök): 8-16 óráig
december 15. (szombat): 12-15 óráig
december 16. (vasárnap): 12-18 óráig

Könyvtárunk 2018. december 22-tõl január 2-ig ünnepnapok, ledolgozott munkanapok, és szabadság miatt
ZÁRVA lesz! Nyitás: 2019.
január 2. (szerda) 10.00 óra,
ez egyben az elsõ heti hirdetések feladásának a napja is.
Megértésüket köszönjük!

A Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt karácsonyi ünnepséget szervez 2018. december 15-én
(szombaton), 13.00 órai kezdettel a Bartók Béla Mûvelõdési Központban. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
SRNÖ

SZILVESZTERI
MULATSÁG
A Sarkadi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
SZILVESZTERI MULATSÁGOT rendez a KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY ebédlõjében 2018. december 31-én
19.00 órától, melyre szeretettel hívja tagjait és várjuk azokat is, akik szívesen velünk
tartanak.
Vacsora: sült tarja, sajttal,
baconnal, lilahagymával töltött hús, rántott, töltött gomba, steak burgonya, rizi-bizi,
savanyúság.
Éjfélkor: egy pohár pezsgõ, egy pár virsli, mustár, kenyér.
Kávé folyamatosan díjmentesen áll rendelkezésre a
résztvevõknek. A fogyasztani kívánt italról mindenki
maga gondoskodik.
A ZENÉT Megyeri Gábor
szolgáltatja.
Éjfél után tombolasorsolás.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 4000 Ft/fõ
Jelentkezni személyesen a
lakásomon, a Holló u. 14.
szám alatt lehet a részvételi
díj befizetésével együtt.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2018. december 28. ÉRDEKLÕDNI a 30/214-5270es telefonszámon lehet.
Puskás Sándorné
szervezõ

Mozgáskorlátozottaknak!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete értesíti tagjait, hogy 2018 évben már nem tartunk fogadóórát. Találkozunk 2019. január 14-én! Várjuk tagjainkat,
új belépõinket a fogadóórákon a Vasút u. 11 sz. alatt, az
idõpnt változatlan, hétfõi napokon 14.00-16.00 óráig. Kívánunk minden tagtársunknak nagyon szép, békés,
szeretetteljes, Karácsonyi
ünnepeket és egészséges
boldog újévet 2019-re.
Doba Mihályné szervezetvezetõ
és a szervezeti munkatársaim
Fazekas Sándorné,
Kolozsi Józsefné

Ügyfélfogadás rendjének
változása
ti ügyfélszolgálata (BékésA NAV Békés Megyei Adó- és
Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak ügyfélfogadási rendje a 2018. decemberi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásra tekintettel az
alábbiak szerint alakul:
2018. december 14-én
(pénteken): a NAV központi
ügyfélszolgálata (Békéscsaba, Kinizsi utca 1.) a hétfõi munkarend szerint 8:30 –
18:00 között, a NAV váminformációs központja (Békéscsaba, Dózsa György út
1-3.) a hétfõi munkarend szerint 7:30 – 16:00 között várja az ügyfeleket.
2018. december 15-én
(szombaton): a NAV közpon-

csaba, Kinizsi utca 1.) a pénteki munkarend szerint 8:30
– 11:30 között, a NAV váminformációs központja (Békéscsaba, Dózsa György út
1-3.) a pénteki munkarend
szerint 7:30 – 13:30 között
várja az ügyfeleket.
A Kormányablakokban
mûködõ NAV munkaállomások ügyfélfogadási rendje
igazodik a kormányablakok
nyitvatartásához.
2018. december 24-én
(hétfõn) és 31-én (hétfõn)
minden ügyfélszolgálat zárva tart.
Jegyinák Attila,
sajtóreferens

SARKAD
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Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

VÁROS

VETÉLKEDÕ

Seres
Sándor

2018. december

sport

sport

Jövõre adókártyával váltható ki
a horgászengedély
2019-tõl bõvül az adóigazolvánnyal intézendõ ügyek köre,
például már a jövõ évi horgászkártya kiváltásához is szükség van az adóazonosító jelet igazoló okmányra. A munkavállalással, ingatlan- vagy gépjármû-adásvétellel kapcsolatos ügyintézés már most sem lehetséges adókártya nélkül a
kormányablakban, az ügyvédnél vagy a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain.
Ma Magyarországon a hivatalos ügyek többsége csak adókártyával intézhetõ. De mi a teendõ, ha valakinek nincs adóigazolványa, esetleg elvesztette, ellopták, vagy éppen megváltoztak az adatai a kiállítás óta?
Ezekben az esetekben a NAV honlapjáról letölthetõ T34es adatlapon lehet adókártyát igényelni. Az adatlap benyújtható elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, vagy papíron
– akár személyesen, akár postázva – az ország bármely NAV
ügyfélszolgálatán vagy a Kormányablakokban mûködõ NAVablakokban.
Ingyenesen állítja ki az adóigazolványt a NAV, ha elsõ igazolványról van szó, ha adatváltozás miatt kérik a cserét, vagy
ha ellopták az okmányt. Háromezer forintba kerül a pótlás
azonban, ha az igazolvány elveszett, megrongálódott vagy
megsemmisült. A talált vagy megrongálódott adókártyát el
kell juttatni a NAV-hoz.
A számos, kizárólag adókártyával intézhetõ ügy mellett
idén a horgászoknak is érdemes lesz ellenõrizni, hogy megvan-e az igazolványuk, amire szükségük van a jövõ évi horgászkártya kiváltásához. A NAV az igényléstõl számított 15
napon belül elkészíti és postázza az adókártyát, de szükség
esetén az adóazonosító jelrõl igazolást állít ki, ami helyettesíti az adókártyát mindaddig, amíg azt meg nem kapja az
igénylõ.
Jegyinák Attila sajtóreferens

Országos bajnok lett a Sarkadi Lendület
fiú csapata
Az utánpótlás teniszsport legrangosabb versenyének megrendezésére került sor Budapesten a Nemzeti Edzésközpontban, ahol az ország legerõsebb egyesületeinek ifjú versenyzõi mérhették össze tenisztudásukat.
A Sarkadi Lendület 2010 TSE lány csapatának a novemberi csoportselejtezõbõl sajnos nem sikerült a döntõbe jutás, viszont a fiúk a versenyen induló 55 csapat közül csoportelsõként bejutottak a döntõbe. A december 2-i döntõbe
az ország nagy egyesületeinek csapatai jutottak be, úgymint
a budapesti MTK, Teniszmûhely, Városmajor, ill. gyõri, pécsi, soproni csapatok, kivételt képezett a Sarkadi Lendület

(volt Bercsényi u. 24. sz.
alatti lakos)
halálának 25.
évfordulóján
fájó szívvel
emlékezik
fia és
családja

A Városi Könyvtár karácsonyi vetélkedõt
szervez felnõtteknek a megszokott nyomógombos pulttal.
Várjuk játékos kedvû lakosok jelentkezését december 15-ig a könyvtárban, vagy a
375-380 telefonon.
Helyszín: Városi Könyvtár, Vasút u. 1.
Idõpont: 2018. december 20. (csütörtök) 15
óra
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! A könyvtár dolgozói

Sarkad Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási rendje Szerda:.......730-16 óráig
Hétfõ: .......13-16 óráig Csütörtök:..730-12 óráig
Kedd:........730-12 óráig Péntek:...... 730-12 óráig
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csapata, mint a legkisebb település egyesületének csapata.
A sorsolást követõen nem sok reményt jósoltak a Lendület
csapatának, hiszen már a második körben az elsõ kiemelttel
a tavalyi bajnok Dunakeszi csapatával került szembe, de mit
lehet tudni?
A csapat, Major Zsombor, Mokán Damján, Kajári Kende,
Mokán Róbert és a szûk szurkoló tábor hajnali 5 órakor indult Budapestre, az önkormányzat kis buszával. Elsõ körben
a Pasarét csapatát sikerült legyõzni, következett a Dunakeszi. Piros pályán Mokán Damján magabiztosan nyert, narancs pályán Kajári Kende döntõ tie break 5:4-es gyõzelmével bebiztosította a csapat továbbjutását az elõdöntõbe. A
legjobb négy között az egyik legerõsebbnek mondott gyõri
Panakor csapatával kellett felvenniük a fiúknak a küzdelmet.
Piros pályán Mokán Damján meggyõzõ játékkal ismét nyerni tudott, viszont Kajári Kende elbukta a narancs pályás
meccset, így a zöld pályán Mokán Róbert teljesítményén
múlott a továbbjutás. Sajnos a mérkõzés rosszul kezdõdött,
hiszen az ellenfél rögtön break elõnybe került, majd a 3:1-es
állásnál, már szertefoszlani látszottak a döntõbe jutás reményei, ám Mokán Robi kitartásának, erõs akaratának és küzdeni tudásának köszönhetõen, hatalmas csata után megfordította az eredményt és végül döntõ tie breakban legyõzte
ellenfelét, biztosítva ez által csapatának a döntõbe jutást. És
itt sokan azt gondolták, hogy a Sarkadi Lendület csapatának
elfogytak az erõtartalékai, de ezeket a sarkadi kis srácokat
nem olyan fából faragták, a döntõben magabiztosan várták a
csepeli Toro SE csapatát.
Piros pályán Mokán Damján fölényes gyõzelmet aratott,
viszont Kajári Kende szoros meccs után döntõ tie breakban
vereséget szenvedett, így a bajnoki címet a zöld pályás mérkõzés eredménye döntötte el. Mokán Robi nem sok okot adott
a kétségbeesésre, mivel dinamikus és taktikus játékával ellenfele fölé kerekedett, és 4:0-s gyõzelmével csapatának
bebiztosította az magyar országos bajnoki címet. Hatalmas
siker ez, és hatalmas meglepetés, hiszen az ország legnagyobb klubjait, legnagyobb utánpótlás mûhelyeit utasította
maga mögé a Sarkadi Lendület 2010 csapata, ahogyan a
M4 tv-nek adott interjúban Telegdy Attila csapatkapitány-edzõ
mondta: a legmesszebbrõl jöttünk, és a döntõbe jutottak közül a legkisebb település egyesületeként sikerült gyõznünk.
A megszerzett bajnoki cím egy jel mindazoknak, akik célokat
tûznek ki maguk elé, azoknak, akik áttörni akarnak a kishitûség falán, azoknak, akik hisznek abban, hogy az akarat, a
kitartás és a munka meghozza a gyümölcsét. Hatalmas gratuláció a csapatnak. Hajrá Lendület!

M E G H Í V Ó – Sarkadi Kinizsi Labdarúgó
Egyesület közgyûlése
A Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület vezetõsége tisztelettel meghívja tagjait a Bartók Béla Mûvelõdési Központ
(Sarkad, Vár utca 2/b.) Erkély termébe, 2018. december
9-én, 14 óra 30 perckor megtartandó közgyûlésére.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról,
2. Szakmai beszámoló,
3. Jelölõbizottság választás,
4. Tisztségviselõk választása,
5. Bejelentések.
Határozatképtelenség esetén a közgyûlés ugyanezen a
napon és helyen, változatlan napirendi pontokkal 15.00 órakor kerül összehívásra, mely már a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
Kérem a tagok pontos megjelenését!
Kovács Zoltánné Tankó Edit egyesületi elnök

A 2018-19-es bajnoki
évad õszi
fordulói – Sarkadi
Kinizsi L.E.
2018.12.08. - 13.00. - Sarkad-Dévaványa

Péntektõl-péntekig
Névnapok
December 7. Péntek
Ambrus
December 8. Szombat
Mária,Marion
December 9. Vasárnap
Natália, Natasa
December 10. Hétfõ
Judit, Loretta
December 11. Kedd
Árpád
December 12. Szerda
Gabriella
December 13. Csütörtök
Luca, Otília, Lúcia
December 14. Péntek
Szilárda

A Sarkad TV mûsora
2018-12-13 csütörtök
19:01 Kedvenc verseim – versbarátok percei
19:05 Híradó - Friss közéleti hírek
19:20 Összefoglaló az Idõsek Karácsonyáról
20:00CreativeShef – fõzõ magazin
20:25 Gázfröccs– autós magazin
20:50Híradó – Friss közéleti hírek
21:05 Képújság

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Megemlékezés
„Mint egy gyertyaláng lobban el az élet,
Mint egy gyors folyó, suhannak az évek.
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresni, aki nincs már.”

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2018. december
hónapban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között az alábbiak szerint történik:

10 hétfõ Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
11 kedd Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
12 szerda Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259
13 csüt. Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
14 péntekDr. Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
15 szombat Munkanap Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5.66/272-820
17 hétfõ Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
18 kedd Dr. Szabó Zoltán Gyulai út 8/A
66/270-259
19 szerda Dr. Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
20 csüt. Dr. Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
21 péntek Dr. Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
24 hétfõ
Szenteste Munkaszüneti nap
25 kedd
Karácsony Munkaszüneti nap
26 szerda
Karácsony Munkaszüneti nap
27 csüt. Dr. Márki-Fejes László Béke sétány 5. 66/272-820
28 péntek Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
31 hétfõ Munkaszüneti nap

2018. december 7., PÉNTEK

Ismétlés 2018-12-14 péntek 10.00 órától

E GYÉB
Ezüstfenyõ és vörösbor eladó
S.keresztúri út 39. 375-705

S ZOLGÁLTATÁS

géppel. T:06/30/255-9371

I NGATLAN
Ház eladó Dohány u. 1. T:06/
30/847-2669

Tûzifa eladó Magyar u. 15.
T:06/30/269-0012

ÁLLAT
Malac eladó Rákóczi u. 41.
T:06/30/856-6652

Gépi kertásást vállalok ásó-

Hízó eladó Veress S. u. 53

Tûzifa eladó 06/30/512-1133

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
10.00-18.00 óráig adhatják fel.
A közérdekû cikkeket amennyiben lehetséges
elektronikus formában kérjük leadni.
e-mail cím: hirdetes@sarkadi-konyvtar.hu
Telefon: 66/375-380
A Sarkad TV képújságának
hirdetési díja :
2.550 Ft oldalanként,
vagy 450 Ft/sor

Kiadja: Sarkad Város Önkormányzat Képviselõ-testülete.
Felelõs kiadó: Dr. Pintér Magdolna jegyzõ. A kiadó levélcíme: 5720 Sarkad,
Kossuth u. 27. Telefonszám: (66) 375-633. Telefax száma: (66) 271-030.
Felelõs szerkesztõ: Fazekas László. A szerkesztõség levélcíme: 5720 Sarkad, Vár u. 2./b (Bartók Béla Mûvelõdési Központ), telefon: (66) 375-300.
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és Társa Bt., Dévaványa Felelõs vezetõ: Földesi Zoltán
ISSN 1215-2374

