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Közmeghallgatási különszám

Tisztelettel:
Dr. Mokán István

 polgármester

„Az életnek értéket
csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek
ügye felé fordulunk.”

(Márai Sándor)

   A 2017 - 2018. évi
városfejlesztési
programjaink bemutatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a szerint:
„A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi a helyi közügyeket
érintõ kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeg-
hallgatáson vagy legkésõbb tizenöt napon belül választ kell adni.”

Az önkormányzat idõszerû mûködésérõl és a fejlesztésekrõl
a helyi újság hasábjain eddig is tájékozódhatott az érdeklõdõk
köre. A témák eredményesebb feldolgozása érdekében szíve-
sen vennénk, ha problémafelvetéseiket, kérdéseiket elõzete-
sen eljuttatnák írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságára sze-
mélyesen vagy postán, illetve a titkarsag@sarkad.hu e-mail
címre 2017. november 29-e,16.00 óráig.

                                              Sarkadi Polgármesteri Hivatal

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja a város lakosságát a 2017. évi
közmeghallgatásra.

IDEJE: 2017. november 30. (csütörtök) 17.00 óra
(a soros, rendes testületi ülést követõen).

HELYE: Bartók Béla Mûvelõdési Központ nagyter-
me (Sarkad, Vár u. 2/b.)

Immáron a harmadik ke-
rek esztendõ telt el az ön-
kormányzati választások
és az új képviselõ-testület
megalakulása óta, s ilyen-
kor novemberben hagyo-
mányosan közmeghallga-
tásra invitáljuk szeretett
városunk lakosságát a he-
lyi közügyeket érintõ ész-
revételeik és javaslataik
meghallgatása, valamint
kérdéseik megválaszolá-
sa érdekében.

A 2017. november 30-ai
közmeghallgatás elõtt je-
len kiadványban szeret-
nénk dióhéjban bemutat-
ni az elmúlt egy esztendõ
fõbb önkormányzati törté-
néseit, eseményeit, fej-
lesztéseit, eredményeit,
mintegy gondolatébresz-
tõként a javaslatok és kér-
dések megfogalmazásá-
hoz.

Egy ilyen leltár elké-
szültekor szembesülhe-
tünk azzal, hogy mennyi-
re volt sikeres a mögöttünk
hagyott esztendõ. Mint azt
kiadványunk terjedelme is
bizonyítja - pedig nem is
törekedhettünk a teljes-
körûségre - egy fejleszté-
sekben, gyarapodásban,
rendezvényekben és
együttmûködésben sike-
res év áll mögöttünk. Ezért
hálás szívvel szeretnék
köszönetet mondani sze-
retett településünk vala-
mennyi kedves lakójának,
az önkormányzati intéz-
mények dolgozóinak, a
közfoglalkoztatottaknak, a
városban mûködõ egyhá-
zak, civil és egyéb szerve-
zetek vezetõinek, tagjai-
nak, vállalkozóinknak, hi-
szen csak az Önök támo-
gatása és munkája ered-
ményezhette a közös si-
kert.

Az önkormányzat a vá-
lasztások óta stabil, ki-
egyensúlyozott gazdálko-
dást folytatott, a város va-
gyonát milliárdos nagy-
ságrendben gyarapítottuk.
Az önkormányzati intéz-
ményeket és az általuk
nyújtott szolgáltatásokat
mûködtettük, bõvítettük, s
megõriztünk valamennyi
munkahelyet, sõt bõvítet-
tük is azok számát.

Közös összefogással
békés közéletet, sikeres
közösséget és fejlõdõ vá-
rost teremtettünk, kiváló
együttmûködést alakítot-
tunk ki helyi, kistérségi -
járási, megyei és országos
szinteken egyaránt. Elkö-
telezetten támogatjuk a ci-
vil szervezeteinket és egy-

házainkat mûködésükben,
rendezvényeikben, program-
jaikban és pályázataikban is.
Vállalkozóinkat már nem-
csak az újévi partnertalálko-
zón fogadjuk, hanem ágaza-
ti vállalkozói kerekasztal
megbeszélések keretében
napi szintû kapcsolatot tar-
tunk, egymás tevékenységét
segítve.

Számtalan városi rendez-
vény is gazdagítja az elmúlt
év termését, régi szép hagyo-
mányokat elevenítettünk fel
és új programokat hívtunk
életre, annak érdekében,
hogy a mai rohanó világban
városunk lakosságát, mint
egy tágabb család tagjait
közelebb hozzuk egymás-
hoz, melynek során kiemelt
figyelmet fordítottunk vala-
mennyi korosztályra, a leg-
féltettebb kincseinktõl, gyer-
mekeinktõl egészen az
aranyszívû nyugdíjasainkig.

Tiszta, rendezett közterü-
leteket teremtettünk, nyáron
a megye egyik legszebben
virágosított települése lett
városunk, télen pedig pilla-
natok alatt gondoskodtunk a
síkosságmentes, jól járható
önkormányzati utak és kerék-
párutak biztosításáról.

Az önkormányzat intézmé-
nyeinek mûködtetésével, a
közfoglalkoztatás megszer-
vezésével, pályázataival, be-
ruházásaival, megrendelé-
seivel és beszerzéseivel ez-
res nagyságrendben biztosít
munkalehetõséget, ugyan-
akkor elkötelezetten támo-
gatjuk helyi vállalkozóink és
szervezeteink munkahelyte-
remtést eredményezõ kezde-
ményezéseit, elképzeléseit
is.

Jelen kiadvány tanúskodik
arról, hogy értékes fejleszté-
sek, beruházások és felújítá-
sok sorát indítottuk el, illetve
valósítottuk meg a mögöt-
tünk hagyott esztendõben,
miközben a 2016-os évhez
hasonlóan a 2017-es esz-
tendõ is igazából még a „ve-
tés” éve volt, mivel az új eu-
rópai uniós költségvetési cik-
lus pályázati kiírásai az el-
múlt év során és ebben az
esztendõben kerültek meg-
hirdetésre. Korábban egy
négy éves önkormányzati
ciklust egymilliárd forintnyi
fejlesztés jellemzett, most vi-
szont az önkormányzati vá-
lasztásokat követõ céltuda-
tos, kitartó munkavégzés
eredményeként a közel há-

rom évtizedes önkor-
mányzatiság idõszakában
eddig még soha nem lá-
tott nagyságrendû, 6 és fél
milliárd forint értéket meg-
haladó beruházást, fej-
lesztést eredményezõ
projektcsomagot nyújtot-
tunk be a meghirdetett pá-
lyázati kiírásokra csak az
elmúlt két esztendõben,
mely projektek egy jelen-
tõs része már támogatást
nyert és heteken belül el-
kezdhetjük a kivitelezése-
ket, míg a további projek-
tek a néhány hónapon be-
lül várható elbírálásokat
követõen eredményezhet-
nek nagyon gazdag „ara-
tást”  és rendkívül látvá-
nyos fejlõdést az elõttünk
álló két esztendõben, ki-
váltképp azért, mert az el-
múlt idõszak kiváló érdek-
érvényesítõ munkájának
köszönhetõen több milli-
árd forintnyi pályázati for-
rást sikerült a sarkadi kis-
térség települései számá-
ra lehatárolnunk. Ezen -
számos esetben több év-
tizedes beruházási álmo-
kat valóra váltó - fejleszté-
si programokat hetilapunk
hasábjain keresztül is be-
mutattuk és bemutatjuk,
annak érdekében, hogy
településünk lakossága
pontosan megismerhesse
a szeretett városunk nagy-
mértékû fejlõdését ered-
ményezõ beruházások
részleteit, a mi közös sike-
reinket.

Hiszem, hogy a jó szak-
maiság, a szakértelem, a
felkészültség, az összefo-
gás, valamint az egymás-
ba vetett hitünk és szere-
tetünk eredményeként a
jelenlegi lesz a legtermé-
kenyebb és legsikeresebb
önkormányzati ciklus,
mely várakozásunkat a je-
len kiadványban bemuta-
tott eredmények is igazol-
ni tudják, s a képviselõ-tes-
tület tagjait is érdemessé
tehetik az Önök bizalmá-
ra.

Ennek szellemében kí-
vánom, hogy sok siker, jó
egészség, illõ megbecsü-
lés és Isten áldása övez-
ze Önöket, minden kedves
sarkadi polgárt!

Már befejezett,
megvalósított projektek:

➩ Több sportág mûvelésére
alkalmas, mûfüves ovi-sport
pálya építése a Vasút utcai óvo-
da udvarán (10 millió Ft)

➩ Térkõ burkolatú, szegéllyel
ellátott járda építési program a
Kossuth utcán, a Templom té-
ren, a Szent István téren, az
Árpád fejedelem téren és a Haj-
dú utcán (27 millió Ft)

➩ A Közétkeztetési Intéz-
mény fejlesztése, eszközbe-
szerzése, diétás konyha kiala-
kítása (42 millió Ft)

Támogatási szerzõdéssel
rendelkezõ, megvalósítás
alatt álló projektek:

➩ Tanuszoda - 25x15x1,9
méteres úszómedence és
10x6x0,8 méteres tanmedence
- építése a Nemzeti Köznevelé-
si Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében (400 millió
Ft)

➩ A Sarkadi Általános Iskola
Kossuth utcai székhelyintézmé-
nyének infrastrukturális fejlesz-
tése, eszközbeszerzése, váro-
si tornacsarnok építése (814
millió Ft)

➩ A középiskola oktatási épü-
lete és tornaterme homlokzatá-
nak hõszigeteléssel való ellátá-
sa, külsõ nyílászáró cseréje, fû-
téskorszerûsítése (250 millió Ft)

➩ Körforgalmi csomópont épí-
tése a Gyulai út és az Anti út
keresztezõdésében a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-vel együtt-
mûködésben (200 millió Ft)

➩ Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés - térkõ bur-
kolatú, egyesített gyalog - és
kerékpárút létesítése a Kossuth
utca Stefánia utca és Árpád fe-
jedelem tér közötti szakaszán,
három új gyalogos átkelõhely
építése, parkolók létesítése a
Gyulai úti általános iskolánál, a
Kossuth utcán és a Polgár-
mesteri Hivatal szomszédsá-
gában, fedett, térkõ burkola-
tú kerékpártároló építése a
Damjanich utcánál, az Éden-
tónál és a Polgármesteri Hi-
vatalnál, kerékpáros pihenõ-
helyek kialakítása a Gyulai és
a Sarkadkeresztúri úton (150
millió Ft)

➩ A Központi Orvosi Rendelõ
infrastrukturális fejlesztése, or-
vostechnikai eszközbeszerzé-
se (60 millió Ft)

➩ Az öko- és aktív turisztika
komplex fejlesztése az Éden ta-
vak és a Táncsics tér környe-
zetében, valamint rendezvény-
sátor, mobil lelátó és színpad
beszerzése (171 millió Ft)

➩ A vízi turizmus fejleszté-
se keretében kenuk, evezõk,
mellények és kenuszállító be-
szerzése (5 millió Ft)

➩ 150 m2 alapterületû, gumi
talajburkolatú, 16 db eszközt
tartalmazó sportpark építése a
Bihar utca végén (16 millió Ft)

➩ Szociális városrehabili-
táció keretében négy önkor-
mányzati bérlakás kialakítása,
7 db térfigyelõ kamera telepí-
tése, közösségi ház kialakítá-
sa a volt Tüdõgondozó épüle-
tében, aszfaltburkolatú út épí-
tése a Mátyás utca Bihar és
Széles utca közötti szakaszán
(200 millió Ft)

➩ A társadalmi együttmûkö-
dés erõsítését szolgáló helyi
szintû komplex programok meg-
valósítása - életvezetési tanács-
adás, munkaerõ - beilleszkedést
segítõ képzések, kora-gyer-
mekkori fejlesztés, szûrés és ta-
nácsadás, egészségfejlesztés,
jogi tanácsadás, bûnmegelõzés
(80 millió Ft)

➩ A Békés Megyei Kormány-
hivatallal együttmûködésben
foglalkoztatási együttmûködé-
sek, partnerségek (paktumok)
megvalósítása (200 millió Ft)

➩ Integrált térségi gyermek-
programok keretében gyerek-
esély program megvalósítása a
sarkadi kistérségben (500 millió
Ft)

➩ Humán szolgáltatások fej-
lesztése térségi szemléletben -
minõségi humán közszolgálta-
tások biztosítása a sarkadi kis-
térségben (500 millió Ft)

➩ Közfoglalkoztatási progra-
mok megvalósítása - mezõgaz-
dasági földút, közút, belvízelve-
zetés, helyi sajátosságokra épü-
lõ, bio- és megújuló energia, ille-
gális hulladéklerakó helyek fel-
számolása és mezõgazdasági
projekt, valamint hosszabb idõ-
tartamú közfoglalkoztatás
(690,5 millió Ft)

Benyújtott, a Békés
Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési
Bizottsága által már
támogatott, elbírálás alatt
álló projektek:

➩ Zöld város kialakítása I. - A
Táncsics tér és a Kossuth kert
komplex rehabilitációja (276,5
millió Ft)

➩ Zöld város kialakítása II. -
A Szent István tér parkosítása
és csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerének megújítása, a Gyulai
út és a Szalontai utca fásítása,
tematikus sétány létesítése a
Körös utcában, vásárcsarnok
építése a városi piacon, szociá-
lis blokk építése az Éden tavak
környezetében, a Gólya utcai
záportározó környezetének
rendezése (100 millió Ft)

➩ A Városi Képtár és Kónya Em-
lékszoba Kossuth utcai épületének
komplex megújítása (52 millió Ft)

Tisztelt Sarkadi
Polgárok!
Kedves Barátaim!

➩ 60 férõhelyes új bölcsõde
építése az Iskola és a Petõfi utca
által határolt területen (300 millió
Ft)

➩ A Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai korsze-
rûsítése (98 millió Ft)

➩ Az Epreskert utcai és a
Vasút utcai óvoda energetikai
korszerûsítése (48,5 millió Ft)

➩ Napenergia alapú villamos
erõmû létrehozása a
Sarkadkeresztúri úton (217 mil-
lió Ft)

Benyújtott, elbírálás alatt
álló projektek:

➩ Kulturális és közösségi te-
rek infrastrukturális fejlesztése
keretében a Béke sétány, a
Templom tér és a Rendezvény-
tér komplex rehabilitációja, ter-
mészetjáró közösségi ház kiala-
kítása (500 millió Ft)

➩ Kerékpárút építés határon
átnyúló együttmûködési prog-
ram keretében - az Anti úton a
kendergyári lakásoktól az ökör-
örményi szabadstrandig, vala-
mint az Éden tavakat megkerü-
lõ Körös utca, Bihar utca és Har-
gita sétány szakaszon (120 mil-
lió Ft)

➩ Csapadékvíz-elvezetõ
rendszer felújítás határon átnyú-
ló együttmûködési program kere-
tében a Vasút, Bánát, Mátyás,
Veress Sándor és Vár utcákban -
Waterman3 projekt (175 millió Ft)

➩ Katasztrófavédelmi esz-
közbeszerzés, képzés és kö-
zös gyakorlat megvalósítása
határon átnyúló együttmûködé-
si program keretében -
SalSaPrev2 projekt (50 millió Ft)

➩ A helyi termékek piacra ju-
tását segítõ agrárlogisztika ki-
alakítása a Gyulai úti általános
iskola ingatlanán új raktárépület
építésével és a tálalókonyha fej-
lesztésével (89 millió Ft)

➩ A városi piac fejlesztése -
korszerû vizesblokk kialakítása,
parkolók építése és új tehergép-
jármû beszerzése (73,5 millió Ft)

➩ A helyi identitás és kohézió
erõsítése - szociális, oktatási,
foglalkoztatási, közösségfej-
lesztési, közbiztonsági progra-
mokkal és eszközbeszerzéssel
(100 millió Ft)

➩ A sarkadi kistérség gyerek-
esély programjának hátteréül
szolgáló infrastrukturális támo-
gatás (100 millió Ft)

➩ Az elsõ világháborús emlék-
mû és környezetének felújítása,
valamint a Körösháti temetõben ta-
lálható 16 db hadisír és 1 db em-
lékmû felújítása (5 millió Ft)
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Kommunikáció
A „Sarkad Város” hetilap a

lakosság naprakész tájékoz-
tatása érdekében ingyene-
sen jut el valamennyi sarkadi
háztartásba. A „Sarkad Tele-
vízió” heti rendszerességgel
számol be a városban történt
aktualitásokról. A város hiva-
talos honlapja, a www.
sarkad.hu naprakész tarta-
lommal, információkkal tájé-
koztatja a látogatókat, tavasz
óta pedig sikeresen mûködik
Sarkad Város hivatalos
FaceBook oldala is.

Szociális támogatások
Az önkormányzat által biz-

tosított ellátás a települési tá-
mogatás, mely lehet havi
rendszerességû és eseti jel-
legû, mint például a lakhatási
támogatás, a rendszeres
gyógyszertámogatás, az isko-
lakezdési támogatás, stb…

Diákmunka
Önkormányzatunk idén is

csatlakozott a „Nyári diák-
munka” elnevezésû munka-
erõ-piaci programhoz.  A
programot idén is nagy ér-

Lakástámogatás
Annak ellenére, hogy az

önkormányzatnak nem fel-
adata a lakások biztosítása,
kiemelt feladatának tartja a
meglévõ lakásállomány gya-
rapítását. Jelenleg 92 bérla-
kást mûködtet az önkor-
mányzat, melyekre nagy
igény mutatkozik. Fontosnak
tartjuk az elsõ lakáshoz jutó
fiatalok támogatását is, ezért
idén mintegy 3 millió forinttal
járultunk hozzá a leteleped-
ni vágyó fiatalok lakhatásá-
hoz.

deklõdés kísérte, 134 sarkadi
diák részvételével.

Nyári szociális gyer-
mekétkeztetés

Kötelezõ önkormányzati
feladat a szünidei gyermek-
étkeztetés, ami a hátrányos
és halmozottan hátrányos
helyzetû, kiskorú gyermeke-
ket érinti. 2017. tavaszán 100
fõ-, nyáron 483 fõ-, õsszel
pedig 51 fõ részesült szüni-
dei gyermekétkeztetésben.

Bursa Hungarica
Az önkormányzat elkötele-

zett a továbbtanulni vágyó
sarkadi fiatalok iránt, idén is
csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjprogramhoz. A
2017/2018-as tanévben 13 fi-
atalt támogat városunk.

Hivatal a városért

Új körforgalom épül az Anti út – Gyulai út keresztezõdésében 200 millió forintból

A beruházás értéke 400 millió forint

60 millió forint értékû beruházás keretében bõvítjük a
Központi Orvosi Rendelõ épületét

Komplex energetikai fejlesztésen esik át a középiskola fõépülete
és tornacsarnoka mintegy 250 millió forint értékben171 millió forintból kerül sor öko- és aktív turisztikai fejlesztésekreIndul a Kossuth utcai általános iskola 814 millió forintos fejlesztése.

Új városi sportcsarnok is épül, átalakítva a belváros arculatát

16 eszközbõl álló sportpark épül
a Bihar utca végén

Dr. Mokán István polgármester köszönti a diákmunkásokat

Az önkormányzat támogat minden
munkahelyteremtõ kezdeményezést

Több évtizedes beruházási álmok
válnak valóra

A városvezetés eredmé-
nyes, céltudatos érdekérvé-
nyesítõ munkájának, vala-
mint dr. Kovács József or-
szággyûlési képviselõ és a
magyar kormány hathatós
támogatásának köszönhetõ-
en nyár óta a helyi lap ha-
sábjain és a helyi elektroni-
kus médiák felületein nagyon
sok megnyert pályázatról
számoltunk be. Ezek a beru-
házások alapvetõen megvál-
toztatják a sarkadi városké-
pet, egy komfortosabb, élhe-
tõbb, kényelmesebb, szebb
és valamennyi lakosnak szé-
lesebb körû szolgáltatásokat
nyújtó települést fognak ered-
ményezni.

A már említett beruházások-
ból három már elkészült. Át-
adásra került a Vasút utcai Ovi-
Sport pálya, elkészült a Belügy-
minisztérium által támogatott tér-
köves járdaépítés a belvárosban
és kész a Közétkeztetési Intéz-
mény új diétás konyhájának
épületszárnya is.

Mindeközben a további
nagyobb beruházások elõ-
készítése is gõzerõvel halad,
készülnek a tervek, zajlanak
a közbeszerzési eljárások,
egyeztetések, 2018. tava-
szán pedig átadjuk a telepü-
lés számos pontját a munka-
gépeknek, építõipari kivitele-
zõknek. Többek között elkez-
dõdhet az új tanuszoda épí-

tése, megtörténik középisko-
lánk fõépületének és torna-
csarnokának energetikai
korszerûsítése, átépül, kibõ-
vül a központi orvosi rende-
lõ épülete. Végre megvaló-
sulhat az Éden-tó környéké-
re megálmodott, már részle-
tesen bemutatott komplex tu-
risztikai fejlesztés, elkészül-
het az új sportpark az „Éden”
Gyermek- és Ifjúsági Tábor-
nál. Új városi sportcsarnok-
kal kibõvítve kerül sor a Kos-
suth utcai általános iskola
modernizálására, megvaló-
sul egy komplex közlekedé-
si fejlesztés a belvárosban és
a Gyulai úton új gyalogos át-
kelõkkel, járdákkal, kerékpár
tárolókkal és parkolókkal, va-
lamint végre megépül a biz-
tonságos és esztétikus kör-
forgalom is az Anti út - Gyulai
út keresztezõdésében…

A gyermekeket és a felnõtteket egyaránt
szolgáljuk a tanuszoda megépítésével

Munkahelyteremtés
támogatása

Sarkad Város Önkormány-
zata - beleértve a közfoglal-
koztatottak körét is - közel
ezer fõt foglalkoztat és a fo-

lyamatban levõ önkormány-
zati beruházások, megrende-
lések, beszerzések szintén
munkát, megélhetést biztosí-
tanak sok helyi vállalkozó-
nak, valamint az általuk fog-
lalkoztatott sarkadi lakosok-
nak is. Mindemellett a város-
vezetés lehetõségeinek ke-
retei között elkötelezetten tá-
mogatja a munkahelyterem-

tést célzó vállalkozói és civil
szervezeti kezdeményezése-
ket, elképzeléseket. Támo-
gatjuk a Sarkadi Ipari Park új
tulajdonosának - több millió
forintos helyi adó bevételt és
új munkahelyeket eredmé-
nyezõ - fejlesztési elképze-
léseit is, többek között a vas-
úti teherforgalom újraindítá-
sának elõsegítésével.

A Sarkadi Ipari Park központja madártávlatból
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Önkormányzati  utak,
járdák, parkolók és
kerékpárutak fejlesztése

Új aszfaltburkolat kialakítása az Ág utcában

Zajlik a kerékpárutak rekonstrukciója

Többek között útalapok újultak meg és új járdák épültek
a választókerületi fejlesztési alapokból is

Napjainkra már elkészült a Belügyminisztérium
által támogatott belvárosi járdafejlesztési program A Gyulai úti általános

iskola elõtt hamarosan
újabb parkolóhelyek

épülnek

1,8 km hosszban újult meg az aszfaltburkolat
Sarkad és a Fekete-Körös között

Az önkormányzat 2017-
ben is kiemelt feladatként
kezelte az általa fenntartott
közúthálózat, a városi kerék-
párút hálózat, a közlekedõk
komfortját növelõ parkolók és
gyalogos járdák fejlesztését,
rekonstrukcióját. Ennek men-
tén a választókerületek fej-
lesztésére létrehozott önkor-
mányzati pénzalapból meg-
történhetett az Ág utca egy
újabb szakaszának aszfalto-
zása, több utcában megújul-
hatott az útalap és az útpad-
ka, valamint újabb járdák is

épültek.
A nyár folyamán a Magyar

Közút Nzrt. kivitelezésében,
1,8 km hosszúságban új asz-
faltréteget kapott a Gyula felé
vezetõ állami út Sarkad - Fe-
kete-Körös közötti szakasza,
ami jelentõsen javítja a for-
galmas útszakaszon a köz-
lekedésbiztonságot.

Mindeközben a Belügymi-
nisztérium 23 millió forintos
támogatásával, 4 millió forint
önkormányzati önerõ mellett
lezajlott egy jelentõs járda-
építési beruházás a belvá-

rosban, melynek keretében
összesen 818 méter hosszú-
ságban építettünk új, sze-
géllyel ellátott térköves járdá-
kat, és 239 méteren megva-
lósult a járdákhoz kapcsoló-
dó csapadékvíz elvezetõ
rendszer felújítása is padka-
folyóka elemek felhasználá-
sával.

Emellett önkormányzati
forrásból sor került a városi
kerékpárút hálózat legprob-
lémásabb szakaszainak fel-
újítására is, 5,5 millió forint-
ból közel 600 m2 útfelület lett
újjáépítve az idei esztendõ
tavaszán és õszén. Ebben az
évben két pályázat is benyúj-
tásra került, aminek köszön-
hetõen új, kerékpárúttal egye-
sített járda fog épülni 340
méter hosszban a Kossuth
utcán a Stefánia utcától a
belvárosi lámpás kereszte-
zõdésig, valamint a román-
magyar határon átnyúló
együttmûködési program pá-
lyázati lehetõségét felhasz-
nálva folytatódna az Anti úti
kerékpárút továbbépítése az
ökörörményi szabad stran-
dig, illetve új kerékpárút ölel-
né körbe az Éden-tavakat is.

A Nárcisz utca felújított útalapja

Útpadka építés a Rózsa utcában

A „kispiac” burkolása

Járdaépítés a Fecskeház és a
Béke sétány közöttKossuth utcai térkövezés

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

Folyamatos a Sarkadon átfolyó, állami kezelésû csatornák
karbantartása. Az önkormányzat jó partneri viszonyt ápol a
munkálatokat bonyolító KÖVIZIG-gel

Nyáron ismét virágba borult a város

Folyamatosan fejlesztjük az ünnepi díszkivilágítást, idén
500 ezer forintot fordított ezen célra az önkormányzat

Három éve közlekedik december elején a Mikulásvonat a gyer-
mekek nagy örömére, természetesen idén is közlekedni fog…

Nyáron a levegõbõl és a földrõl is gyérítjük a szúnyogokat és
folyamatos a rágcsálóírtás isJól szervezetten zajlik a téli síkosság mentesítés

és a hó eltakarítása a közterületeken

Felújított csapadékvíz-elvezetõ
árok az Arany János utcában

Lakossági fórumokon döntenek a lakosok
a választókerületi fejlesztési alapok felhasználásáról

Zárt csatornaépítés
a Kossuth utcán

A tervek szerint 5 millió forintból megújul az elsõ világháborús emlékmû és
környezete, valamint a Körösháti temetõben található hadisírok is

Sarkadon is elkezdõdött az otthoni szelektív hulladékgyûjtés

A mindennapok kiszámít-
hatósága, a város mûködte-
tése elképzelhetetlen lenne
a Városgazdálkodási Iroda
munkatársainak és az általuk
koordinált közfoglalkoztatot-
tak munkája nélkül. Számos
fejlesztést, rekonstrukciót,
építõipari kivitelezést és vá-
rosüzemeltetési feladatot vé-
geznek el. Természetesen a
választókerületek fejleszté-
sére létrehozott önkormány-
zati alap kezelése és az ab-
ból finanszírozott munkák ki-
vitelezésének döntõ hánya-
da is a hatáskörükbe tartozik.

A városüzemeltetés részét
képzi az önkormányzati in-
tézmények és az ingatlanál-
lomány kezelése, a város ki-
terjedt csapadékvíz elveze-
tõ hálózatának folyamatos
fejlesztése, az útalapok kar-
bantartása, a szilárd burko-
latú utak kátyúzása, a közte-
rületek gondozása, virágo-

sítása és a téli síkosság elle-
ni védelme is. Ezekben a vá-
rosüzemeltetéshez kapcso-
lódó munkákban nagy segít-
séget jelent a közmunka-
program.

A csapadékvíz elvezetõ
rendszerek karbantartásával
párhuzamosan a KÖVIZIG -
a városvezetéssel fenntartott
jó partnerség mentén - folya-
matosan végzi a Sarkadon
átfolyó állami csatornák kar-
bantartását.

Az idei esztendõ újdonsá-
ga, hogy a DAREH Bázis Zrt-
vel együttmûködve Sarka-
don is elindult az otthoni sze-
lektív hulladékgyûjtés, min-
den kertes ingatlan ingyen
jutott új, 250 literes hulladék-
gyûjtõ edényhez, amelyben
szelektíven lehet gyûjteni a
mûanyag, fém és papír hul-
ladékot. Ezeket az edénye-
ket havonta egy alkalommal
szállítja el a közszolgáltató.
Sarkadon az elsõ ürítésre
november elején került sor.

Korszerû csapadékvíz elvezetõ
rendszer az Új utcában

Az Éden-tó télen közkedvelt korcsolyapálya
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Intézményeink

Lezárult a Járási Hivatal önkormányzati
tulajdonú épületének energetikai korszerûsítése

Befejezõdött a Közétkeztetési
Intézmény diétás konyhájának fejlesztése

Új légkondicionálók a KHSZK által
mûködtetett Gyulai úti Idõsek Otthonában

Átadásra került a második Ovi-sport pálya a
Vasút utcai óvoda udvarán

Új játszótér épült az Éden-tónál

Új medencével gazdagodott
az Éden tavi kemping

A mese- és matematika versenyek máig sok sarkadi diákot vonzanak

Az önkormányzat felelõs
fenntartóként 2017-ben is
gondoskodott intézményei
stabil, kiegyensúlyozott mû-
ködésérõl, biztosította a gaz-
dálkodáshoz szükséges fel-
tételeket. Ennek eredménye-
képpen emelni tudtuk az in-
tézményi szolgáltatások szín-
vonalát, a dolgozói létszámot
meg tudtuk õrizni. Intézmé-
nyeink 2017-ben is eredmé-
nyesen mûködtek, számos
programot lebonyolítva vá-
rosszerte.

Az idei esztendõben sok
fejlesztés valósult meg az
önkormányzati intézmények
szintjén. Nyáron a város má-
sodik, 10 millió forint értékû
ovi-sport pályája épült meg

és került átadásra a Vasút
utcai óvoda udvarán, miköz-
ben a Békés Megyei Önkor-
mányzat Területfejlesztési Bi-
zottsága támogatásra java-
solt a kormánynak egy ener-
getikai korszerûsítési progra-
mot is közel 50 millió forint
értékben, az Epreskert és a
Vasút utcai óvodák vonatko-
zásában.

A végéhez ért az a Belügy-
minisztérium által támogatott
pályázati projekt, amelynek
köszönhetõen 37 millió Ft-
ból megvalósulhatott a Köz-
étkeztetési Intézmény épüle-
teinek és infrastruktúrájának
fejlesztése. 35,5 millió Ft pá-
lyázati forrás, továbbá 1,5
millió Ft önkormányzati ön-

erõ mellett az intézmény Kos-
suth utcai fõ épülettömbjé-
ben, valamint az ebédlõként
használt épületben zajlottak
fejlesztések. 27 millió Ft-ból
került sor az épületek átala-
kítására, modernizálására,
mely munka leglátványosabb
eleme egy, a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõ diétás
konyha és különbözõ raktár-
helységek kialakítását fog-
lalta magában. Továbbá 10
millió Ft értékben eszközbe-
szerzésre is lehetõséget biz-
tosított a projekt.

Tovább folytatódott a Kis-
térségi Humán Szolgáltató
Központ intézményegysége-
inek korszerûsítése, a Gyu-
lai úti idõsek otthonának
komfortját növelik az újonnan
telepített, önkormányzati for-
rásból, közel 730 ezer forint
értékben beszerzett légkon-
dicionáló berendezések.

Folyamatosan fejleszti az
önkormányzat az Éden Gyer-

mek- és Ifjúsági Tábort, idén
saját forrásból, saját kivitele-
zésben, közel 7 millió forint-
ból épült egy szép, fedett
medence napozó és grill-te-
rasszal, miközben a Terület-
és Településfejlesztési Ope-
ratív Programban egy meg-
nyert pályázat révén közel
171 millió forint értékben fog-
nak megvalósulni további tu-
risztikai fejlesztések az
Éden-tavak körül.

Ugyan nem önkormányzati
intézmény, de nagyon fontos
a város számára a kormány-
zat által folyamatosan fej-
lesztett Sarkadi Járási Hiva-
tal, melynek Szent István téri
fõépülete egy újabb energe-
tikai fejlesztésen esett át. Ezt
a hozzávetõleg 50 millió fo-
rint értékû beruházást no-
vember elején adta át
Csepreghy Nándor, a Mi-
niszterelnökség sarkadi szár-
mazású parlamenti államtit-
kára.

A jelenlegi 48 férõhelyes bölcsõde helyett hamarosan egy új, 60
férõhelyes intézményt építünk a legkisebbek számára

„Szalagtûzõ ünnepély”

Városi télapó ünnepség

A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ a Sarkadi Járás közel 23
ezer lakosának nyújt korszerû, magas szakmai színvonalú egészség-
ügyi ellátást
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Intézményeink

Értékteremto közmunka, agrárgazdálkodás

(folytatás a 7. oldalon)

„Gyöngyszemeink” kulturális est

Városi gyermeknap

Ballagási ünnepségek...

Az óvodások örömmel fogadták a város
gyümölcsösében termett almát

Dr. Hoffmann Imre helyettes ál-
lamtitkár, dr. Krizsán Anett a
kormányhivatal igazgatója és
dr. Mokán István polgármester
a sarkadi stand elõtt Békéscsa-
bán, a közfoglalkoztatási kiállí-
táson

Felfutóban az állattartás

2017-ben összesen kilenc
programban 479 fõt foglal-
koztatott, illetve foglalkoztat
Sarkad Város Önkormányza-
ta. A Startmunka Mintaprog-
ramnak köszönhetõen 460 fõ
dolgozhat, míg 19 fõ dolgo-
zik más, hosszú távú köz-
munkaprogramban.

Sarkadon a Startmunka
Mintaprogram hat eleme ré-
vén idén is zajlik egy mezõ-
gazdasági projekt szabadföl-
di 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-

Térkövek gyártása a Vásártér hátsó traktusában
Az Önkormányzati Bolt a közfoglalkoztatási kiállításon
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Értékteremto közmunka, agrárgazdálkodás
(folytatás a 6. oldalról)

Vízszállító tartálykocsi

Daráló-keverõ gép

Gabonavetõgép

Hidraulikus kotrógép

Hidraulikus rakodóvilla

Úthenger

Ároknyitó adapter

ban található illegális hulla-
déklerakók felszámolását
célzó projektrész is.

Tovább fejlõdött a Vasút
utcai komplex mezõgazda-
sági-közfoglalkoztatási te-
lephely, illetve a Vásártér
hátsó traktusában kialakított,
a Városgazdálkodási Iroda
által koordinált projektele-
mek telephelye is. 2017-ben
is folyamatos volt az eszköz-
park bõvítése, több mint 30
millió forint értékben vásárol-
tunk nagy értékû gépeket.
Többek között beszerzésre
került a Vasút utcai mezõ-
gazdasági telephely eszköz-
parkjához egy Ford Ranger
terepjáró, két takarmány tá-
roló siló, egy 6 m3-es vízszál-
lító tartálykocsi, egy daráló-

keverõ gép, egy ároknyitó
adapter és egy függesztett
hidraulikus rakodóvilla. To-
vábbá abból az 5 millió fo-
rintból, amit Sarkad a köz-
munkaprogram sikeres meg-
valósítását elismerõ belügy-
miniszteri kitûntetéshez ka-
pott, egy gabonavetõgépet
vásároltunk. A Városgazdál-
kodási Iroda által koordinált
közmunkaprogramok esz-
közparkja egy úthengerrel
és egy hidraulikus kotrógép-
pel gazdagodott.

Mindeközben a közmunka
keretében megvalósított ál-
lattartó tevékenység is felfu-
tóban van, a Sarkadkeresz-
túri út melletti telephelyen (a
volt vágóhíd épületében) 50
db malacot, 200 db tojótyú-
kot, 23 db juhot és 1 kost tar-
tunk.

A közmunkaprogramok megvalósítása terén elért eredményeinket
és a magas színvonalú szakmai munkát a belügyminiszter elismerõ
oklevéllel és 5 millió forint pénzjutalommal díjazta

Termõre fordult az Epreskert utcai önkormányzati gyümölcskert

12,5 hektáron folyik a szabadföldi
zöldségtermelés
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Civil- és sportélet  Sarkadon
Sarkadon nagy hagyomá-

nya van a civil szervezetek
mûködésének, amit több mil-
lió forintos támogatással se-
gít minden évben az önkor-
mányzat is. A sportélet szin-
tén élénk a városban, amit
igyekszik lehetõségeihez
mérten támogatni a városve-
zetés is. Különösen büszkék
vagyunk a tehetséges, fiatal
sportolóinkra, akik a jövõ
sportéletének meghatározó
alakjai lehetnek.

A XI. Dalos Találkozót szervezte meg a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete, a határon túlról is érkeztek énekesek

Sarkad Város Önkormányzata Gerhard Stengel nyugalmazott frankfurti
tûzoltóparancsnok közremûködésével jutott egy kiváló mûszaki állapo-
tú Mercedes kisbuszhoz. A jármûvet az idén 125 éves Városi Önkéntes
Tûzoltóegyesület tagjai is használják

Népszerû sportág az asztali-
tenisz. Minden évben több

bajnokságnak is
otthont ad a város

Az VII. Egészségügyi és Sportnap az ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület, a
Cukorbetegek Sarkadi Egyesülete és a Békéscsabai Mozgáskorláto-
zottak Sarkadi Egyesülete résztvételével

A „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola sarkadi növendékei

Ûzi a telet az ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület tagsága

KES 2005 egyesület rendszeres szervezõje városunkban az országos
Te Szedd akciónak

 Tizedik alkalommal rendezték meg az Éden-tó vizén az Éden-tó
Kupa Nemzetközi Hajómodellezõ Versenyt

Büszkék vagyunk fiatal sportolóinkra

A helyi mentõállomáson a legkisebbek ismerkednek az eszközökkel a
Mentõk Napja alkalmából

Fontos társadalmi szerepet töltenek be városunkban a mozgáskorláto-
zottakat képviselõ szervezetek

A Gyermek és Családbarát Egyesület táborában

250.000 forinttal támogattuk a megyei
koraszülött mentõautó beszerzését

A Sarkadi Ipartestület fóruma
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Rendezvények, programok, ünnepségek

Nemzeti ünnepeinken méltó módon emlékeztünk történelmünk
nagy napjaira, hõseire, nemzeti gyásznapjainkon mártírjainkra

Dr. Takács Árpád kormánymegbízott megszegi az új
kenyeret. Augusztus 20-án, állami ünnepünkön
kerültek átadásra a városi kitüntetések is

A Sarkadon dolgozó pedagógusok köszöntése

Mindig teltházas esemény a mûvelõdési házban az
Idõsek Karácsonya

Dr. Kovács József
országgyûlési képviselõ

Honosítás

Ünnepség a Semmelweis Nap alkalmából

A Köztisztviselõk Napján

Az újévi Önkormányzati Partnertalál-
kozón köszöntöttük önkormányza-

tunk legjelentõsebb partnereit

A Közszolgáltatók Napján

Trianoni megemlékezés

Március 15.

Október 23.

Október 6.

2017. évi
kitüntetettjeink

Szépkorú köszöntése

A Szociális Munka Napján

A Városházán fogadtuk Románia gyulai fõkonzulját és munkatársait
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Szórakoztató rendezvényeink

A megye legnagyobbjai közé tartozik a Sarkadi Családi Majális

A Lovasklubnak köszönhetõen töretlen népszerûségnek
örvend a fogathajtó verseny

Gasztronómiai fesztivállá nõ a folyamatosan fejlõdõ, épülõ - szépülõ Kálvin téren megrendezett, immáron VI. Teleki Családi Nap.
Az Újteleken ilyenkor sport és zenés programokkal is várják az érdeklõdõ sarkadiakat

Fáklyás felvonulás és a Grund együttes koncertje
április 30-án, a Családi  Majális elõestéjén

Harmadik roma családi és gyermek majális

A Sarkadi Vágtát az idén legnagyobb örömünkre a városunk
színeiben versenyzõ Kaló Fanni nyerte Tenkes nyergében

A megye legtöbb érdeklõdõt vonzó május elsejei programja

Augusztus 20-ai Családi Délután

Számos horgász és halász versenyt rendeznek az Éden-tavakon

Kaló Fanni

A lovasprogram megnyitója


