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Tájékoztatjuk Sarkad Vá-
ros Lakosságát, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a
értelmében a települési ön-
kormányzat a szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében a
szülõ, törvényes képviselõ
kérelmére a déli meleg fõét-
kezést a hátrányos helyzetû
gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ, halmo-
zottan hátrányos helyzetû
gyermek részére ingyene-
sen biztosítja.

A települési önkormányzat
szünidei gyermekétkeztetést

a) a bölcsõdei ellátásban,
óvodai nevelésben részesü-
lõ gyermekek számára a böl-
csõdei ellátást nyújtó intéz-
mény és az óvoda zárva tar-
tásának idõtartama alatt va-
lamennyi munkanapon,

b) az általános iskolai tanu-
lók, a középfokú oktatási intéz-
mény nappali tagozatán tanu-
ló kiskorúak esetében

bb) az õszi, téli és a tava-
szi szünetben a tanév rend-
jéhez igazodóan szüneten-
ként az adott tanítási szünet
idõtartamára esõ vala-
mennyi munkanapon köteles
megszervezni. Ennek kere-
tén belül a szülõ, törvényes
képviselõ kérelmének meg-
felelõ idõtartamban az adott
gyermek részére köteles biz-
tosítani a napi egyszeri me-
leg fõétkezést.

A 2022/2023 tanévre vo-
natkozóan a téli/tavaszi szü-
nidei étkeztetés iránti igény
a Sarkadi Polgármesteri Hi-
vatal Általános Igazgatási,
Koordinációs és Népjóléti
Osztályának 28-as számú
irodájába benyújtott „Nyilat-
kozat” nyomtatványon kell
igényelni.

Tájékoztatjuk a szülõket/
törvényes képviselõket,
hogy a szünidei gyermekét-
keztetés csak a benyújtott
kérelmek alapján kerül meg-
állapításra. A kérelmek be-

Tájékoztatás
téli/tavaszi szünidei
gyermekétkeztetésrõl

adása folyamatos, a kérel-
meket a Sarkadi Polgármes-
teri Hivatal 28-as számú iro-
dájában, ügyfélfogadási idõ-
ben lehet igényelni.

 Sarkad Város Önkor-
mányzata a szünidei étkez-
tetést a déli meleg fõétel el-
vitelével tudja biztosítani. Az
ebéd hozott ételhordóban, ét-
kezési jegy átadásával vihe-
tõ el Sarkad Város Önkor-
mányzatának Közétkeztetési
Intézményétõl munkanap-
okon 11.00 és 12.00 óra kö-
zötti idõben.

A benyújtott „Nyilatkoza-
tok” alapján a szünidei gyer-
mekétkeztetés igénybevétel-
éhez külön értesítés és étke-
zési jegy kerül kiküldésre a
jogosultak részére.

A települési önkormányzat
jegyzõje az adott szünidei
gyermekétkeztetés megkez-
dése elõtt vizsgálja, hogy a
kérelemmel érintett gyermek
hátrányos helyzete/halmo-
zottan hátrányos helyzete a
szünidei gyermekétkeztetés
megkezdésekor az azt meg-
állapító határozat alapján
fennáll-e.

Felhívjuk a szülõ/törvé-
nyes képviselõ figyelmét,
hogy amennyiben a hátrá-
nyos helyzetû vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetû
gyermek az étkeztetésrõl elõ-
zetes jelzés nélkül elmarad,
az ételt a szülõje nem viszi
el, úgy a család- és gyermek-
jóléti szolgálat családsegítõ
szakembere az érintett csa-
ládot felkeresi és tájékozódik
a hiányzás okáról, hiszen
ilyen esetekben a rászorult-
ság fennállása mellett, az el-
látás igénybe nem vétele
kapcsán felmerülhet a gyer-
mek akut veszélyeztetettsé-
ge is, mely adott esetben
azonnali segítséget és akár
hatósági intézkedést igé-
nyelhet.

Sarkadi Polgármesteri
Hivatal Általános

Igazgatási, Koordinációs
és Népjóléti Osztálya

A sarkadi gyógyszertárak
hétvégi nyitva tartása és ügyelete

A gyógyszertárak  szombaton és munkaszüneti na-
pokon:    8.00 - 14.00  tartanak nyitva. Vasár és ün-
nepnapokon (ügyeletes héten - a Mimóza gyógyszer-
tárral váltva) 9.00 - 12.00 ügyeletet tartanak.

Ügyelet: 9.00 - 12.00
November 26.-27.

Sétány gyógyszertár
(Sarkad, Béke sétány 4. Tel.: 66/572-030)

December 3.-4.
Sétány gyógyszertár

(Sarkad, Béke sétány 4. Tel.: 66/572-030)

Sarkadon is szép hagyo-
mánya van a különbözõ, jó-
tékonysági célú mûanyag
kupak gyûjtõakcióknak, már
több ilyennel is találkozhat-
tunk a közösségi oldalakon.
Az utóbbi hetekben számos
forrásból értesülhettünk arról
a példás összefogásról,
melynek keretében a leuké-
miában szenvedõ Takács
Fanni és családja megsegí-
téséért, támogatásáért indult
mûanyag kupak gyûjtés Bé-
kés megye szerte.

A hét éves békéscsabai
kislánynál nem olyan régen
diagnosztizálták a súlyos
betegséget, melynek legyõ-
zéséhez minden segítségre
szükség van. Fanni kezelé-

A sarkadiak közössége három köbméter
mûanyag kupakkal segíti a békéscsabai
Takács Fanni gyógyulását

se egy hosszadalmas folya-
mat lesz, hosszú és nehéz út
elõtt áll a kislány és család-
ja, így minden támogatás
nagy segítség. A segítség
egyik formája az összegyûj-
tött mûanyag kupakok leadá-
sa, amiben önkormányza-
tunk és ezáltal városunk la-

kossága
is segíte-
ni tudott.

Sarkad
V á r o s
Ö n k o r -
mányzata
több ma-
gyarországi
település min-
tájára a város
egyik forgalmas
pontjára, a Gyulai út –
Anti út – Kossuth utca talál-
kozásánál, a körforgalom
szomszédságába, a Penny
Market parkolója mellé he-
lyezett ki tavaly tavasszal egy
piros, szív alakú, mûanyag
kupak gyûjtõ konténert.

A szív alakú kupakgyûjtõ
üzenete kettõs. Egyrészt fel-
hívja a figyelmet a környezet-
tudatosság jegyében a sze-
metelés mellõzésére és a
mûanyag hulladék okos fel-
használására, másrészt az
összegyûlt kupakok átadá-
sával jótékonysági akciókat
kíván támogatni az önkor-
mányzat. 2021. márciusa óta
hozzávetõleg három köbmé-

t e r
m û -
anyag
k u -
p a k

g y û l t
ö s s z e

a szív-
be, amit

g o n d o s a n
össze is szed-

nek és tárolnak a
polgármesteri hivatal

munkatársai. Egy kisgyer-
mek gyógyulásának elõsegí-
tése olyan nemes ügy, ame-
lyet a sarkadi városvezetés
is a szívügyének tekint, így
november 24-én, csütörtö-
kön délben elindult a három
köbméter kupakkal megra-
kott kisteherautó Békéscsa-
bára, a gyûjtést bonyolító
Erzsébethelyi Általános Isko-
lához. Ott átadásra került a
sarkadiak közösségének
adománya. Õszintén remél-
jük, hogy ezzel is hozzá tu-
dunk járulni Takács Fanni
gyógyulásához! A mûanyag
kupakok gyûjtése természe-
tesen a megszokott helyen
folytatódik tovább!

Fontos tudni, hogy Fannit
és családját egyéb módon is
lehet támogatni. Aki anyagi-
lag segítené a családot, a
szülõk, Takács István és
Takácsné Obetkó Györgyi ál-
tal az MKB Banknál nyitott
1 0 1 0 2 6 1 5 - 6 6 9 0 6 0 0 0 -
01006002 számú bank-
számlára történõ utalással
teheti meg. Továbbá Fanni
sokszor fog vért kapni a ke-
zelés során a szegedi onko-
lógián, így irányított véradás-
sal is lehet segíteni (vércso-
portja AB rh pozitív, pontos
adatok az irányított véradás-
hoz: Takács Fanni, szül.:
2015.05.04., TAJ sz.: 135-
570-751)!                              –mk
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A gimnáziumunk ebben a
tanévben is, 2022. november
14-15-én „Nyílt napokat” szer-
vezett a sarkadi és a kör-
nyékbeli általános iskolák
nyolcadikos diákjai számára
azzal a céllal, hogy betekin-
tést nyerjenek iskolánk éle-
tébe.

2022. november 14-én kö-
zel 80 sarkadi diák és osz-
tályfõnökeik vettek részt ren-
dezvényünkön.

Sárközi Anna intézmény-
vezetõ asszony köszöntõje
után az elsõ napon a fiatalok
4 csoportba osztva 2-2 bemu-
tató órát tekintettek meg az
általuk választott tantárgyak-
ból. Közben iskolatúra kere-
tében az intézmény létesít-
ményeivel, kollégiumával is
megismerkedhettek.

Ezt követõen ügyességi-
és sportversenyeken vettek
részt, illetve a kézmûves fog-
lalkozáson megmutathatták
kreativitásukat, hiszen a fog-
lalkozáson kisebb ajándéko-
kat, emléktárgyakat készít-
hettek a középiskola diákjai
és pedagógusai segítségé-
vel. A tornaterem egyik szeg-
letében, a gimnáziumban
mûködõ íjász szakkör mutat-
kozott be. A nyolcadikos ta-
nulók kipróbálták az íjásza-

Nyílt napok az Ady Endre-Bay Zoltán Gim-
názium és Kollégiumban

tot, pingpongozhattak és so-
kan beálltak röplabdázni.

A nap végén, az iskolatú-
rán elhangzottakból össze-
állított kvízkérdésekre lehe-
tett válaszolni, ahol a legtöbb

pontot elérõk ajándékkal tér-
hettek haza.

November 15-én a vidéki
általános iskolákból érkez-
tek hozzánk nyolcadikos ta-
nulók szüleik kíséretében.

Reméljük, a látottak alap-
ján többen is kedvet kaptak
ahhoz, hogy tanulmányaikat
a jövõben itt, az Ady Endre –
Bay Zoltán Gimnázium és
Kollégium intézményében
folytassák. Intézményünk
2022. december 12-13-án is
megnyitja kapuit az érdeklõ-
dõ diákok és szüleik elõtt. Az
iskolánkról, az itt folyó mun-
káról, eredményeinkrõl a
h o n l a p u n k o n
www.adybay.hu és a
Facebook oldalunkon is in-
formálódhatnak.

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Városi Könyvtár de-
cember 1-tõl megváltozott
helyszínen, a Kossuth utca 7.
szám alatt, a Városi Képtár
épületében mûködik tovább.
Az új helyen továbbra is ke-
ressenek bennünket az ed-
dig megszokott szolgáltatá-
sainkért:

❋ könyv és folyóirat-köl-
csönzés, helyben használat

❋ hirdetésfelvétel a Sarkad
Város, a Szuperinfó valamint
a Békés Megyei Hírlap lapok-
ba

❋ nyomtatás, fénymásolás,
spirálozás, laminálás, és
egyéb irodai szolgáltatások

❋ „könyvet házhoz” szol-
gáltatás

❋ számítógép és Internet
használat

❋ ügyfélkapus, vagy egyéb
online ügyintézés

Természetesen az egész
könyvtári állományunk nem
tud átköltözni, ezért
amennyiben konkrét könyv-
vel kapcsolatos kölcsönzési

Költözik a könyvtár…

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bartók Béla
Mûvelõdési Központ és Könyvtár a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
BS1-2022-00014 azonosítószámú „A sarkadi Bartók Béla
Mûvelõdési Központ épületének komplex energetikai kor-
szerûsítése” címû sikeres pályázatával 261.929.999.-Ft tá-
mogatást nyert. A projekt keretein belül többek között az épület
teljes energetikai felújításon esik át, és teljes akadálymente-
sítés valósul meg, így a munkálatok idejére a mûvelõdési
központ átköltözik a Városi Képtár épületébe, a Kossuth utca
7. szám alá.

Elérhetõségeink:
Tel.: 30/099-2647, bbmkk@sarkadi-konyvtar.hu

Nyitvatartásunk hétfõtõl péntekig 8 – 16 óráig tart. Szeretet-
tel várunk mindenkit új helyen!

A mûvelõdési központ munkatársai

szándéka van, azt kérjük je-
lezze elõre, hogy igényeit
érkezésekor teljesíteni tud-
juk. Várjuk megkeresésüket:

❋ 30/099-2647 telefonon
❋ informacio@sarkadi-

konyvtar.hu
❋ informaci@sarkadi-

konyvtar.hu e-mail címeken,
valamint

❋ messenger üzenetben is
a könyvtár vagy a könyvtá-
rosok oldalán

A válogatásban segítsé-
gükre lehet az online kataló-
gusunk: http://
b b m k k 1 0 . s a r k a d i -
konyvtar.hu/

Figyeljék honlapunkat
www.sarkadi-konyvtar.hu és
facebook oldalunkat
w w w . f a c e b o o k . c o m /
sarkadikonyvtar  ahol folya-
matosan nyomon követhetik
tevékenységünket.

Nyitvatartásunk hétfõtõl
péntekig 10 – 16 óráig tart.

Szeretettel várunk minden-
kit új helyen!

A könyvtár dolgozói

Költözik a mûvelõdési
központ…

A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. közleménye
Tisztelt
Ingatlanhasználók!

Személyes ügyfél-
szolgálat Sarkadon!

A DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.
tisztelettel tájékoztatja Önö-
ket, hogy Sarkadon is bizto-
sított a személyes ügyfélszol-
gálat a korábban megszo-
kottak szerint. Ügyfélszolgá-
lati munkatársunk minden
csütörtöki munkanapon,
08.00 – 12.00 óra között áll
az ügyfelek rendelkezésére
a Sarkadi Polgármesteri Hi-
vatal épületében.

Az ügyfélszolgálati munka-
társak – a járványügyi elõírá-
sok szigorú betartása mellett
– minden hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos kérdés-
ben a lakosság rendelkezé-
sére állnak a fenti ügyfélfo-
gadási idõben, továbbá min-
den munkanap, reggel 08.00
és 16.00 óra között a 06-66-
447-150 telefonszámon és
a z
ugyfelszolgalat@grnkft.hu e-
mail címen, a www.dareh.hu
honlapon, valamint szemé-
lyesen Békéscsabán, a Kini-
zsi u. 4-6. alatti ügyfélszolgá-
laton (hétfõ és szerda: 8:00-
15:00 óra, csütörtök: 7:00-
19:00 óra között).

Tájékoztató a sárga
színû szelektív
hulladékgyûjtõ
edények
ürítésérõl!

2022. negyedik negyedév-
ében a házhoz menõ szelek-
tív ürítés városszerte a meg-

szokott csütörtöki napon,
2022. december 8-án (csü-
törtökön) lesz! A szolgáltató
törekszik ezeken a napokon
valamennyi utcából elszállí-
tani a szelektíven gyûjtött hul-
ladékot. Azokban az utcák-
ban, ahol ez nem sikerül, a
szállítást a következõ nap
pótolja! Kérünk minden érin-
tettet, hogy reggel 06.00-ig
helyezze ki a sárga szelektív
edényt, mert az ürítés egy
napon, több jármûvel törté-
nik, az autók 05.30 órakor
indulnak békéscsabai telep-
helyükrõl és valószínû egyes
utcák esetében az estébe
nyúlik a hulladékgyûjtés! A
szolgáltató munkatársai
20.00 óráig dolgoznak, tehát
este nyolcig lehet számítani
az edények ürítésére. Ahogy
fennebb is olvasható volt,
ahol ez nem történik meg
este 20.00-ig, a szelektív hul-
ladék elszállítására másnap
kerül sor!

Tájékoztató
a zöldhulladék
elszállításáról!

A lakosságnál keletkezõ
(nem mezõgazdasági tevé-
kenységbõl származó!) zöld-
hulladékot társaságunk
2022. december 13-án
(kedd) szállítja el! Csak a
szabványos gyûjtõedény-
ben, vagy áttetszõ zsákban
vagy 1 méternél rövidebb kö-
tegben kihelyezett, alkalman-
ként maximum negyed köb-
méter (maximum 250 liter)
zöldhulladékot szállítunk el!

DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

Advent elsõ vasárnapján újra ünnepi
ruhát öltött a város

A karácsony közeledtével
november végére városunk
is minden esztendõben ün-
nepi díszbe öltözik. A kará-
csonyi hangulathoz, az ad-
vent elsõ vasárnapján ki-
gyulladó fénysorokhoz, a vá-
ros karácsonyfájához, a Kos-
suth utcai általános iskola
elõtt felállított betlehemi já-
szolhoz, az adventi koszorú-
vá alakított szökõkutakhoz
elengedhetetlen a Városgaz-
dálkodási Iroda munkatársa-
inak és közfoglalkoztatottjai-
nak hetek óta tartó áldoza-
tos munkája.

A készülõdés egyik leglát-
ványosabb pillanata a város
karácsonyfájának felállítása,
ami szerda reggel megtör-
tént. A hatalmas, gyönyörû
fenyõ - ami idén a Nagy Kál-
mán utcából érkezett - már a
helyén áll e sorok írásakor,
miközben az iroda munkatár-
sai szorgalmasan dolgoz-
nak az utolsó simításokon,
hogy advent elsõ vasárnap-
jára minden készen álljon.

                 Köszönet értre!
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Hallotta?
Rövid híreink

Találkozunk jövõre
A Sarkadi Nyugdíjasok Ér-

dekvédelmi Egyesülete érte-
síti tagságát, hogy a fogadó
óra az idei évben december
8-tól szünetel. Legközelebb
2023. január 11-én találko-
zunk a Városi Képtárban,
Sarkad Kossuth u. 7. szám
alatt.

Mindenkinek kellemes ün-
nepeket, boldog uj évet kíván
az egyesület vezetõsége.

SZILVESZTERI
MULATSÁG

A Sarkadi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete SZIL-
VESZTERI MULATSÁGOT
rendez a KÖZÉTKEZTETÉSI
INTÉZMÉNY ebédlõjében
2022. december 31-én 19:00
órától, melyre szeretettel hív-
ja tagjait és várjuk azokat is,
akik szívesen velünk tarta-
nak.

Vacsora: sült tarja, rántott
szelet, steak burgonya, rizi-
bizi, savanyúság. Éjfélkor:
egy pohár pezsgõ, egy pár
virsli, mustár, kenyér. Kávé
folyamatosan díjmentesen
áll rendelkezésre a résztve-
võknek. A fogyasztani kívánt
italról mindenki maga gon-
doskodik. A ZENÉT Megyeri
Gábor szolgáltatja. Éjfél után
tombolasorsolás. RÉSZVÉ-
TELI DÍJ: 7.000 FT/ fõ.

Jelentkezni személyesen
lakásomon Holló u. 14. szám
alatt lehet a részvételi díj be-
fizetésével együtt.

JELENTKEZÉSI HATÁR-
IDÕ: 2022. december 15.

ÉRDEKLÕDNI a 06/30/
214-5270-es telefonszámon
lehet. Puskás Sándorné szer-
vezõ

A rendezvény csak kellõ
létszám (80 fõ) megléte ese-
tén kerül megtartásra!

Az MKBME
közleménye

Az MKBME Sarkadi Helyi
Szervezete kirándulást szer-
vez Szegedre az adventi vá-
sárra! 2022. december 10-én
(szombat). Indulás 09.00 óra-
kor a központi autóbusz
megállóból, de igény szerint
a Penny, valamint a teleki bolt
buszmegállójában is fel-
szállhattok!

Az utazás költsége 4.500
Ft/fõ. Szabadprogram lesz,
mindenki kedve szerint körül-
nézhet a városi forgatagban!
Reméljük, még az adventi
fényekben is gyönyörködhe-
tünk Szegeden! Gyertek, je-
lentkezzetek fogadóóránkon!
Hétfõ 14.00-16.00 óra között
a Vasút u. 11. alatt! Telefon:
06-70-334-3393.

Doba Mihályné
szervezetvezetõ

A Sarkadi Roma
Nemzetiségi Önkor-
mányzat felhívása!

A Sarkadi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat 2022.
december 7-én (szerda) dél-

után 15.30 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Közösségi Házban (5720
Sarkad, Kijáró u. 10.), mely-
re minden érdeklõdõt tiszte-
lettel vár.

Ajtai Zsolt elnök

Tájékoztató az influenza
elleni oltásról

Tájékoztatom a 4. sz. házi-
orvosi körzet (Dr. Márki-Fe-
jes László praxisa) lakóit,
hogy megérkezett az ingye-
nes influenza elleni védõol-
tás. Aki igényt tart rá novem-
ber 7-tõl  - munkanapokon

11.00 órától 12.30-ig - a Köz-
ponti Orvosi Rendelõben
lévõ rendelõmben megkap-
hatja. Elõjegyzés, idõpont
kérés nem szükséges!

Dr. Márki-Fejes László
háziorvos

Védõoltás
Értesítem betegeinket, hogy a 2022/23. szezon influenza

elleni védõoltásai praxisunkba megérkeztek.

Cukorbetegek figyelem!
Értesítem egyesületünk tagjait, hogy 2022. év utolsó egye-

sületi gyûlését december 7-én szerdán, 12.00 órától az Andi
Étteremben tartjuk, zenével, tánccal, tombolával színesítve.

A menü:
- Leves, frissensült, savanyúság, és sütemény, melynek

összeállításában Kovács Karcsi vendéglátónk segít.
A részvételi díj  3.500 Ft.
Jelentkezni lehet 2022. december 5-ig, a 30/228-9767 te-

lefonszámon, illetve a Református Egyház Gondozási Köz-
pont klubjában, a részvételi díj befizetésével.

Kérem a jelentkezõket, hogy a felajánlott tombola tárgya-
kat a rendezvényünkre hozzák el.

Mindenkit szeretettel várunk.
Major József az egyesület elnöke

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról

A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2022. november-
december hónapokban, 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.  Telefonszáma: 06-70-370-3104

Háziorvos, rendelés helye: Telefon:
2022. november

28 Hétfõ Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
29 Kedd Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
30 Szerda Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985

1    Csüt. Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
2    Péntek Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
5    Hétfõ III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
6    Kedd Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
7   Szerda Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
8   Csüt. Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
9    Péntek Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
12  Hétfõ Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
13  Kedd III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
14  Szerda Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
15  Csüt. Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
16  Péntek Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
19  Hétfõ Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
20  Kedd Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
21  Szerda III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497
22  Csüt. Dr. Szabó Zoltán, Gyulai út 8/a. 06-66-270-259
23  Péntek Dr. Tóbiás Éva Tünde, Anti út 2/b. 06-66-270-141
26  Hétfõ Karácsony 2. napjaKarácsony 2. napjaKarácsony 2. napjaKarácsony 2. napjaKarácsony 2. napja Munkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti napMunkaszüneti nap
27  Kedd Dr. Pap Sándor, Béke sétány 5. 06-66-375-985
28  Szerda Dr. Papp Attila, Béke sétány 5. 06-66-375-820
29  Csüt. Dr. Márki-Fejes László, Béke sétány 5. 06-66-272-820
30  Péntek III. sz. Háziorvosi körzet, Béke sétány 5. 06-30-736-497

2022. december

Az oltások beadása az elõzõ évekhez hasonlóan, elõze-
tes idõpont egyeztetés alapján történik. Idõpont kérhetõ
mindennap 11.00-12.00 óra között a 06-66-270-259 tele-
fonszámon.                                                    Dr. Szabó Zoltán
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Hízó  e ladó  06 /20 /386-
1487

Tûzifa eladó száraz szürke
nyár és akácfa. T:06/30/431-
0546

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Szabó Lajos
(Cukuly)

– élt 73 évet – (volt Vasút u. 95.
sz. alatti lakos)

virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

Megemlékezés
„Búcsúzom tõletek, kedves szeretteim,
Ne sirassatok, hisz már nem fáj semmi,
Csak tõletek elmenni fájt, de fájt nagyon,
De a hideg sírban vár majd örök nyugalom.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

 Bozsányi Sándor
(volt Szalontai u. 65. sz. alatti lakos)

Szeretõ felesége Évi,lányaid Vanda és Bizi, férje és
gyermekei, Andi és gyermekei,

Sanyi, felesége és gyermekei, Niki férje és gyermekei,
Évi és gyermeke, és unokád Pityu

halálának 1. évfordulóján.

Kellemes környezet és
családias légkör

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Idõsek Otthona

A Gyulai u. 8. szám alatti
Idõsek Otthona akadálymen-
tesített, kellemes környezet-
ben, parkosított, sétára alkal-
mas udvarral, családias lég-
körben emelt szintû és átla-

Sás Ildikó
KHSZK igazgató

gon felüli ellátást nyújtó 2
ágyas, fürdõszobás szobák-
kal várja az idõsek jelentke-
zését.

Az Otthon békés, nyugodt
környezetet és komplex, sze-

mélyre szóló teljes körû ellá-
tás, aktív pihenés keretében
magas szintû, egyénre sza-
bott ellátást biztosít.

Lehetõséget biztosítunk -
az idõskori szellemi leépü-
lésben - demenciában szen-
vedõ idõs emberek elhelye-
zésére is.

Az otthon elõzetes idõpont
egyezetetés alapján szemé-

lyesen is megtekinthetõ! To-
vábbi információ kérhetõ:
személyesen (elõzetes
idõpontegyeztetéssel) a Kis-
térségi Humán Szolgáltató
Központban,  Sarkad Árpád
fejedelem tér 2. alatt Sás Il-
dikó igazgatónál vagy a 06-
66-270-981-es telefonszá-
mon.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hírei

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

Nem volt penge…
Nem vágott pengén az

esze annak a gazdálkodó-
nak, aki fiktív borotvapenge-
vásárlással próbálta csök-
kenteni áfafizetési kötelezett-
ségét. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) revizorai
több mint 27 millió forint adó-
hiányt állapítottak meg.

A NAV ellenõrei az Online
Számla rendszer adatai alap-
ján egy olyan gazdálkodót
ellenõriztek, aki közösségi
partnerektõl szenet vásárolt,
és azt közvetlenül a vevõk-
nek szállította. Az adózó ha-
zai gazdálkodóktól borotva-
pengéket is beszerzett, így
csökkentette a befizetendõ
áfa összegét.

A revizorok elõször a kö-
zösségi partnereket keresték
meg, õk több bizonylatot küld-
tek, mint amennyi a gazdál-
kodó beszerzései között sze-
repelt. Az adózó plusz
70 mill ió forint értékû,
2 ezer tonnányi szénnel nem
tudott elszámolni.

A NAV adataiból, valamint
az ingatlan-nyilvántartásból
kiderült, hogy a gazdálkodó-
nak nincs a tárolásra alkal-
mas telephelye, ezért kérték,
árulja el, hol tárolja a szenet.

A megjelölt helyszíneken
sem szén, sem a szén táro-
lására alkalmas épület nem
volt. A terület tulajdonosa el-
mondta, hogy nem állnak
szerzõdéses kapcsolatban a
gazdálkodóval és szenet
sem tároltak sehol.

Az ellenõrzés megállapí-
totta, hogy az adódó a 70 mil-
lió forint értékû szenet elad-
ta, de az értékesítésrõl nem
állított ki számlát.

Az értékesítési céllal be-
szerezett, 13 ezer darab pen-
gét sem találták a revizorok,
értékesítésükrõl nem állítot-
tak ki számlát. Az eladókat
vizsgálva kiderült: bár állítot-
tak ki számlát a gazdálkodó-
nak, a pengék beszerzése
nem történt meg, így a gaz-
dálkodó nem vonhatta le az
áfát.

A NAV ellenõrei az eltitkolt
szén értékesítése, valamint a
pengék fiktív beszerzése és
elszámolása miatt 27 mil-
lió forint elmaradt áfabefize-
tést írtak elõ.

Hollandiába tartott
a 204 milliót érõ
szállítmány

 A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) munkatársai
egy kamionban 204 millió
forint értékû hamis ruhát ta-
láltak az M5-ös autópályán. 

 A pénzügyõrök az M5-ös
autópályán ellenõrizték azt a
bolgár kamiont, ami az okmá-
nyok szerint gyûjtõárut szál-
lított Hollandiába. A raktér
átvizsgálásakor fekete fóliá-
ba csomagolva több mint
nyolcszáz, különféle márka-
jelzésû (Louis Vuitton, Gucci,
Dior, Dolce&Gabbana,
Prada stb.), jó minõségû ha-
mis felsõt, melegítõt, pulóvert
találtak. A szakértõi véle-
mény szerint valamennyi ru-
hanemû hamisítvány, amiket
a védjegy tulajdonosának
engedélye nélkül hoztak for-
galomba.

 A NAV munkatársai a 204
millió forint értékû szállít-
mányt lefoglalták, és iparjog-
védelmi jogok megsértése
miatt eljárást indítottak.

Az adózás nem
játék

A külföldi adóhatóság infor-
mációja alapján indított jog-

követési vizsgálatot a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) egy játékfejlesztéssel
foglalkozó magánszemély-
nél. Az ellenõrzés után a fej-
lesztõ 100 millió forint jogdíj-
jövedelmet és 15 millió forint
személyi jövedelemadót val-
lott be.

Egy EU-s tagállam tájékoz-
tatta a NAV-ot, hogy egy ma-
gyar illetõségû adózó játék-
fejlesztésért kapott bevételé-
bõl nem vontak forrásadót. A
NAV az információ alapján
tovább vizsgálódott, és feltár-
ta, hogy a magánszemély
Magyarországon sem vallot-
ta be a szellemi tulajdonból
származó jövedelmet.

A két ország közötti egyez-
mények szerint a jogdíj Ma-
gyarországon adóköteles, ha
a bevételt szerzõ belföldi il-
letõségû. A NAV a vizsgálata
után arról tájékoztatta a ma-
gánszemélyt, hogy informá-
ciói szerint a jövedelmet kül-
földön nem adóztatták, de a
vonatkozó adószabályok
szerint itthon adóköteles. A
magánszemély az ellenõr-
zés hatására 100 millió forint
j o g d í j j ö v e d e l m e t
és 15 millió forint személyi
jövedelemadót vallott be, és
az összeget be is fizette.

Péntektõl-péntekig
Névnapok

November 25. Péntek
Katalin, Liza, Katinka

November 26. Szombat
Virág, Szvetlana, Konrád,

Viktória, Milos
November 27. Vasárnap

Virgil, Virginia
November 28. Hétfõ

Stefánia, Jakab
November 29. Kedd
Taksony, Ilma, Filoména
November 30. Szerda
András, Andor, Andrea

December 1. Csütörtök
Elza, Natália, Blanka,

Bonita
December 2. Péntek

Melinda, Vivien, Aranka
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 Gyula Törökzugban 3 szo-
bás kertesház eladó. 06/70/
490-4840

Csau csau kiskutyák és kis-
bálás szalma eladó. Vasút
115. 06/20/412-1033

Köszönetnyilvánítás
„Szívünk egy darabja távozik veled,
Hiányozni fogsz, te áldott jó lélek.
Soha nem megy el, bennünk él szereteted lángja,
Azt, hogy ismertünk mindenki áldja.
Békességet, nyugodalmat adjon neked az ég,
Emlékeinkben, gondolatainkban örökké élsz.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik

Georg Lajos
– élt 86 évet– volt Dessewffy u. 7. sz. alatti lakos

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Gyermekei és családjaik

TEMETKEZÉSI  SZOLGÁLTATÓ  SARKAD

Telephely: 5720 Sarkad,
Árpád Fejedelem tér 2/b

Temetések teljes  körû lebonyolítása

24 órás ügyelet: 06/30/865-2001
e-mail:sarkadkegyelet@upcmail.hu

Nyitva tartás: H-P: 8-16-ig
T:66/611-443

KEGYELET

halálának 2. évfordulóján.
Szeretõ gyermekeid és családjaik

Megemlékezés
Küzdöttél, de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet,
Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szeretnek.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Georg Lajosné
(szül. Török Erzsébet, volt Dessewffy u. 7. sz. alatti lakos)

Újra itt a fûtési szezon,
ezért ha valaki még nem
tette meg, akkor javasolt a
tüzelõberedezések és ké-
mények mûszaki megfele-
lõségét megvizsgáltatni.
Komoly veszélynek teszik ki
otthonukat és szeretteiket
azok, akik úgy kezdenek
fûteni, hogy elmulasztják a
fûtõeszközük éves karban-
tartását, vagy nem tisztíttat-
ják ki a kéményüket.

Békés megyében a ka-
tasztrófavédelem hetven-
egy településen végzi in-
gyenesen a kémények tisz-
títását, mely szilárd tüzelõ-
anyaggal és olajjal mûkö-
dõ fûtõeszközök változatla-
nul évente történik, gázüze-
mû fûtõberendezések ese-
tén kétévente.

Bár a háztartásban nem
kötelezõ, de erõsen java-
solt CO érzékelõ beszerzé-
se, mert a megfelelõen mû-
ködõ készülék életet ment-
het. Természetesen ne fe-
ledkezzünk meg a készülék
mûködõképességének el-
lenõrzésérõl.

Elõzzük meg a kéménytüzeket ÉS A
SZÉNMONOXID SZIVÁRGÁST

Vásárlás elõtt a https://
katasztrofavedelem.hu/
a p p l i c a t i o n / u p l o a d s /
d o c u m e n t s / 2 0 2 1 - 1 0 /
76488.pdf linken érdemes
megnézni, hogy milyen ér-
zékelõk beszerzése java-
solt.

Gyakori, hogy az embe-
rek nem olyan anyaggal fû-
tenek, mint amilyen tüzelõ-
anyag elégetésére az adott
fûtõeszközt megtervezték,
esetleg nem tartják karban,
nem tisztítják a berendezé-
süket. A nem rendeltetés-
szerû használat jelentõs
anyagi kárral és eseten-
ként súlyos sérülésekkel
járó tûzesetekhez, illetve
szénmonoxid mérgezés-
hez vezethet. Több korom
rakódik le az olyan égés-
termék-elvezetõ rendszer-
ben, amelyben hulladékot
vagy más, nem megfelelõ
tüzelõanyagot – lakkozott,
festett, vagy nedves fát –
égetnek.

A lerakódott korom eltá-
volításával, a fûtõeszköz és
a kémény karbantartásával

megelõzhetõek a kémény-
tüzek. A fûtõeszköz takarí-
tásához hívjanak szakem-
bert, a kémény tisztítását
pedig tegyék lehetõvé a ké-
ményseprõk részére. Itt hív-
juk fel az érintettek figyel-
mét, hogy ha magántulaj-
donú ingatlanba gazdálko-
dó szervezet (Bt., Kft. stb…)
van bejegyezve, akkor ez
nem tartozik a katasztrófa-
védelem kéményseprõinek
hatáskörébe, ez alól kivé-
tel az õstermelõi tevékeny-
ség. Ezeket a kéményeket
a sormunkát végzõ ké-
ményseprõk nem tisztítják.
Az érintettek más kémény-
seprõ-ipari vállalkozókkal
végeztethetik el a szüksé-
ges munkálatokat.

Ha kéménytüzet észlel,
vagy szénmonoxid szivár-
gás történik, azonnal hívja
a 112-es segélyhívó tele-
fonszámot!

Változás a kéményseprés
kérésével kapcsolatosan:
1818-as telefonszám hívá-
sát követõen, kell a magyar
nyelvû menüt választani 1-

es gomb, majd a rövid
adatvédelmi tájékoztatás
után az 1-es, majd a 9-es
és ezt követõen az 1-es,
majd újra azt 1-es gomb
megnyomását követõen
jutunk el a kéményseprés-
sel kapcsolatos egyezte-
tést végzõ ügyintézõhöz,
akivel idõpontot lehet
egyeztetni.

Lehetõség van szemé-
lyes idõpont foglalásra:
hétfõ: 8:00 – 20:00, kedd,
szerda, csütörtök, péntek
8:00 – 14:00 óra között a
Békés megyei ügyfélszol-
gáltnál (5600 Békéscsaba,
Kazinczy utca 9), normál
díjszabású telefonszám:
+36-70-330-4703.

Sztancs József


