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Tisztelt Sarkadiak!
Kedves Barátaim!

Az év elsõ napjaiban újra eljött a jövõbetekintés, az újrakezdés lehetõsége. 2019 elején
mindannyiunk számára lehetõség nyílik arra,
hogy végiggondoljuk az elmúlt esztendõ sikereit és kudarcait, majd bizakodással tekintsünk
a jövõbe, kitûzzük azokat a céljainkat, melyek
meghatározzák az elõttünk álló évet.
Az újév új feladatok elé állít mindannyiunkat, amelyek eléréséhez ismételten elszántság,
erõs hit és nagy állhatatosság szükségeltetik.
Olykor óhatatlanul falaknak ütközünk, azonban a saját és közössége boldogulásáért tenni
akaró ember számára ezek a falak nem jelenthetnek idén sem legyõzhetetlen akadályt. Az
ilyen emberekre pedig az újesztendõben is nagy
szüksége van városunknak és hazánknak is.

A karácsony jegyében zárta a tavalyi
esztendõt városunk képviselõ-testülete
Városunk képviselõ-testülete december 20-án tartotta
a 2018-as esztendõ utolsó
munkaülését. A decemberi
képviselõ-testületi ülés a karácsonyi hagyományokhoz
igazodva a Bartók Béla Mûvelõdési Központ nagytermében került megtartásra és
karácsonyi ünnepséggel, az
adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtásával kezdõdött. A
megható ünnepi hangulatot
már a rendezvény elején
megteremtette Ady Endre
„Karácsonyi rege” címû versének meghallgatása, majd
Mester Judit Ibolya alpolgármester asszony karácsonyi
gondolatait hallhatták a jelenlévõk.
„Ne rohanj! Állj meg egy
pillanatra, gyere, ülj ide mellém, állítsuk meg az idõt...”
kezdte karácsonyi gondolatait az alpolgármester
asszony. „Képzeld el, hogy
ez az utolsó napod, hogy már
nem távlatokban gondolkodsz, a mának élsz, mert
már csak ez maradt. Mit tennél? Hogyan néznél a világra, a fákra, a távolba. Mit látnál a párod arcán? Hogyan
ülnél a gyerekeid, vagy a testvéred mellé? Hogyan ölelnéd meg édesanyád? Kinek
vennél ajándékot? Kivel tennél jót? Kit simogatnál meg?
Kinek mondanád - szeret-
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Tisztelettel:
Dr. Mokán István
polgármester

Mester Judit Ibolya alpolgármester asszony karácsonyi gondolatait hallhatták a jelenlévõk
lek? Kinek köszönnéd meg,
hogy jó vele? Kinek adnál
simogató szót? Kinek fognád
meg az arcát és mondanád:
bízz magadban, nincs mitõl
félned? Kinek mondanád,
hogy bocsájts meg, sajnálom, tévedtem? Kivel nevetnél még egyet? Kinek súgnád a fülébe, sajnálom, hogy
fáj, hogy segítsek? Kinek vinnél egy kosár ételt? Kinek
adnál egy tál levest? Kivel
innád meg az évek óta halo-

Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium diákjai

Kedves Sarkadiak!

Megragadva az újévi ünneplés adta alkalmat,
köszönetet szeretnék mondani Önöknek az elmúlt év, évek együttmûködéséért. Köszönöm,
hogy erõt és fáradságot nem kímélve igyekeztek tenni városunk, közösségünk gyarapodásáért, az itt élõ emberek, a sarkadi családok
helyzetének jobbításáért. Köszönöm mindenkinek a munkáját, erõfeszítését és áldozatvállalását, amely nélkül sokkal nehezebb helyzetben lenne közösségünk.
Polgármesterként, az Önök és a város közszolgájaként 2019 elsõ napjaiban sem szeretnék hangzatos ígéreteket tenni. Nem ígérhetek
Önöknek egyik napról a másikra történõ csodát. Amit viszont megígérhetek, hogy élve az
Önök bizalmával az elõttünk álló év valamennyi napjában tisztességes és kemény munkát végzünk Sarkadért. Megígérhetem, hogy továbbra is felelõsen gazdálkodunk városunk vagyonával, felelõs döntéseket hozva valósítjuk
meg beruházásainkat, építjük-szépítjük városunkat és segítünk szeretett közösségünk minden tagján.
Közös célunk nem lehet kevesebb, minthogy
idén is egy barátságos, fejlõdõ, sikeres és békés városban éljünk, ahol Sarkad lakói igazi
közösséget alkotnak!
Isten áldja meg Önöket! Sok szeretettel és jó
egészséggel övezett boldog új esztendõt kívánok!

2019. január 4., péntek

A feldíszített városi fenyõfa
elõtt álló nehéz sorsú sarkadi
családok és ajándékozóik
csoportképe

gatott csésze kávét? Állj meg
egy pillanatra, egy bögre
kávé idejére és nézz ki az
ablakon. Ahogy megállítod
az idõt, s a lélegzeteddel
beszívod a jelen pillanatot, a
válasz elér hozzád. A Karácsony igazi üzenete, mely
szívtõl szívig ér… mely meghallja a hívó szót, meglátja a
kérõt és tisztán látja a mulasztást. Elmondani, megtenni, megsimogatni, enni
adni, hellyel kínálni, ma-

Koncz Zsolt
református lelkész

gunkból, az idõnkbõl adni,
pillanatot, percet, órát, napot.
Nem feltétlen távol tõlünk,
lehet, hogy épp annak, aki
mellettünk ül… Ez a Karácsony üzenete.
Nyitott szívvel, lélekkel
meghallani, megérezni, majd
megcselekedni akár magunkért, vagy a velünk élõkért,
de lehet, hogy a szomszédért, vagy a parkban ülõ,
könnyeit már rég nem érzõ
(folytatás a 2. oldalon)
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Egészségesen, komfortosan,
környezettudatosan, kerékpárral…

Hazánk kisvárosaiban lassan egy évszázada az egyik
legmeghatározóbb közlekedési eszköz a helyi közlekedésben a kerékpár, amit valamennyi generáció nagy
megelégedéssel használ. A
kerékpározás azonban napjainkban egyre népszerûbb,
már a nagyvárosokban is
egyre többen választják ezt
a kényelmes, gyors és rendkívül egészséges módját a
városban történõ közlekedésnek, illetve egyre többen
a sportértékét is felfedezik
ennek a közlekedési formának.
Sarkadra ez a kijelentés
hatványozottan igaz, vidéki
kisváros lévén a helyi közlekedõknek több mint a fele
használ kerékpárt a mindennapokban az iskolába igyekvõ gyermekektõl a munkába
járó felnõtteken át a mindennapi teendõiket intézõ nyugdíjas generációkig. Ennek
mentén az önkormányzat

erõn felül igyekszik fejleszteni a kerékpáros közlekedés
helyi infrastruktúráját, de ez
csak az érem egyik oldala. A
folyamatosan fejlõdõ kerékpáros infrastruktúra mellett
az is nagyon fontos, hogy folyamatosan formálódjon
azon közlekedõknek a szemlélete, akik biciklire ülnek.

emberért. Számomra a Karácsony mindig egy villanykapcsoló. Emlékeztet arra, hogy
az év minden napján úgy
tudjak szeretni, mint Karácsonykor. Mert soha nem
tudhatom, hogy a szeretteim
meddig lesznek életem részei és meddig tudom õket
úgy szeretni, hogy az energia gazdát cseréljen. Lehet,
hogy ma van az utolsó nap,
lehet, hogy holnap. Soha
nem tudhatod. Az igazi Ka-

lyázatnak köszönhetõen
nemcsak infrastruktúrafejlesztésre, hanem szemléletformálásra, elméleti és gyakorlati oktatásra is lehetõség
nyílt, hogy még biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a helyi kerékpáros közlekedés.
Ennek mentén, 2018. december 10-én került sor a
„Munkába járás kerékpárral”
projektelem megvalósítására, amely a kerékpárral történõ munkába járást igyekezett
népszerûsíteni, kiegészítve
azt egy kis elméleti képzéssel is, ami során felelevenítésre kerültek a KRESZ szabályai, valamit elõkerültek
azok a közlekedési szituációk, amibe minden kerékpáros kerülhet, amikor biciklire
ül.
A másik programelem pedig 2018. december 14-én a
kerékpározást, mint közlekedési formát hivatott népszerûsíteni, s a decemberi hideg
ellenére, a szép idõt kihasználva közel 30 fõ kerékpározott a Gyulai úton megépült
kerékpáros pihenõtõl egészen a Sarkadkeresztúri úti
másik hasonló kerékpározást támogató pihenõig, illetve egy csésze forró tea mellett a polgármesteri hivatal
nagytermében újfent elõkerültek egy elméleti képzés
kapcsán a KRESZ szabályai,
valamit a kerékpárosokat
érintõ közlekedési szituációk.
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A DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
közleménye
Tájékoztató a sárga
színû szelektív hulladékgyûjtõ edények elsõ
negyedéves ürítésérõl!
2019. elsõ negyedévében
a házhoz menõ szelektív
ürítés városszerte 2019.
január 11-én (péntek), 2019.
február 8-án (péntek) és
2019. március 8-án (péntek) lesz! A szolgáltató törekszik ezeken a napokon
valamennyi utcából elszállítani a szelektíven gyûjtött
hulladékot. Azokban az utcákban, ahol ez nem sikerül, a szállítást a következõ
nap pótolja! Kérünk minden
érintettet, hogy reggel 06.30ig helyezze ki a sárga szelektív edényt, mert az ürítés
egy napon, több jármûvel történik, az autók 06.00 órakor
indulnak békéscsabai telephelyükrõl 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 hulladék elszállítására másnap
kerül sor!

Tájékoztató a sarkadi
ügyfélszolgálat mûködésérõl!
A DAREH Bázis Nonprofit
Zrt. a Sarkadi Polgármesteri
Hivatal 28-as tanácskozótermében ügyfélszolgálatot mûködtet 2019 januárjában,
februárjában és márciusában is minden csütörtöki
napon, 08.30 - 10.30 óra között! Az ügyfélszolgálati
munkatársak minden hulladékgazdálkodással 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.

Tájékoztató fenyõfák
elszállításáról!
A szolgáltató 2018. január
8-án (kedd) és 2018. január
25-én (péntek) térítésmentesen elszállítja az ingatlanok
elé kihelyezett fenyõfákat.
DAREH Bázis
Nonprofit Zrt.

A Sarkadi Ipartestület
közgyûlése

A karácsony jegyében...
(folytatás az 1. oldalról)

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 kerékpáros közlekedési
infrastruktúra fejlesztése
mellet nagyon fontos a kerékpáros közlekedés kultúrájának fejlesztése, biztonságosabbá tétele, hogy mindenki
egészségesen, épségben
érjen célba, ha kerékpárra ül.
A fentebb bemutatott pá-
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rácsony meghitt, áldott és
békés.”
Mester Judit Ibolya köszöntõjét követõen a Sarkadon mûködõ keresztény egyházak képviseletében Koncz
Zsolt és Futó Zoltán reformá-

tus lelkészek karácsonyi szolgálata következett.
A lelkészi szolgálatok és az
adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtását követõen az
Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium diákjai teremtettek
meghitt hangulatot karácsonyi versekkel és dalokkal.
Az ünnepség idén is nehéz
sorsú sarkadi családok megajándékozásával folytatódott, aminek köszönhetõen tizenkét család karácsonyát
sikerült szebbé tenni. Két
sarkadi család dr. Mokán István polgármestertõl, míg
egy-egy család dr. Szabó

Mozgáskorlátozottak évzáró ünnepsége
2018. december 1-én a
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete Sarkadi
Helyi Szervezete megrendezte az „évzáró” ünnepségét 215 fõvel. A teljesen
megtelt mûvelõdési központban legelõször azokra emlékeztünk, akik már eltávoztak
közülünk „Messze vannak,
de itt élnek a lelkünkben!”
T iszteletét tette körünkben
Kovács Ágnes a megyei
egyesület elnök asszonya,
aki egyben a Mozgáskorlátozott Egyesületek Országos
Szövetségének az elnöke is.
Köszöntötte a jelenlévõket,

László és Mester Judit Ibolya
alpolgármesterektõl, illetve
Sárosi Mátyás, Oláh János,
Bondár Lajos, Oláh József,
dr. Ilyés Mária, Sárközi Sándor és Mitykó Pál önkormányzati képviselõktõl, valamint a
Veress Ferenc Polgárõrségtõl kapott ajándékot, akik saját jövedelmükbõl ajándékozták meg a rászoruló
sarkadi családokat.
A karácsonyi ünnepséget
követõen megtartásra került
a 2018-as esztendõ utolsó
képviselõ-testületi ülése,
ahol több fontos döntést is
hoztak a városatyák.
–mk
és a 14 településrõl eljött társszervezetek tagjait is. Dióhéjban beszélt a mozgássérült emberek jelen és várható megsegítésére irányuló lehetõségekrõl, feladatokról, s
mint országos elnöknek,
ezek sikeressé tétele elég
nagy erõfeszítéssel jár. Elhozta azt a kitüntetést, amit a
Belügyminisztériumban vehetett át az elnök asszony. –
A „Helyi Önkormányzatokért”
miniszteri díjat – ezt a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete kapta. Ez a
kitüntetés is tükrözi a megyei
egyesület eredményes munkáját! Dr. Kovács József országgyûlési képviselõnk is
eljött körünkbe, köszöntve a
rendezvény résztvevõit, s re-

A Sarkadi Ipartestület
2018-ban is megtartotta az
éves közgyûlését, amely során az elnök, Sárközi Sándor
köszöntötte a megjelenteket.
Az elnök a köszöntõjében elmondta, hogy az aktív mûködés mellett egy sikeres évet
zárhat a szervezet, mindemellett a közösségi munka
és az iparos szervezetekkel
való kapcsolattartás is fontos
feladat. A szépszámú tagság
mellett tiszteletét tette dr.
Mokán István polgármester
is. A városvezetõ elmondta,
hogy a városunk fejlõdése jó
úton halad, amelynek ékes
bizonyítéka az a sok fejlesztés, amelyeket folyamatosan
építenek – elsõsorban a helyi vállalkozások – illetve a

tervezetek között még sok
olyan kisebb nagyobb volumenû beruházás is elõttünk áll,
amelyek a közösségünket
szolgálják, a város élhetõbbé
és szebbé tétele érdekében
valósulnak meg.
A szervezet egyhangúan
és egyetértésben megbeszélte a közeli és távlati terveit, mivel ez a titka a jó hangulatú és komoly múlttal rendelkezõ mûködésüknek.
A gyûlés után a Közétkeztetés Éttermében került megtartásra az Iparosbál is, amelyen a tagokon kívül a város
vezetése is tiszteletét tette,
ahol a jó hangulatban, finom
ételek és zeneszó mellett
beszélték meg a múlt történéseit és a jövõbeli terveket.

méljük pozitívan értékelte az
elsõ találkozást a mozgáskorlátozott tagjainkkal. Dr.
Mokán István polgármesterünk a tõle megszokott ked-

ves gondolataival szólt az
egybegyûltekhez a szeretet
ünnepéhez közeledvén! Hálásak vagyunk felé és az ön(folytatás a 3. oldalon)
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Ajándékgyárba csöppentek a
gyerekek december 8-án
lõ csomag egytõl egyig - szintén a programnak, és természetesen a jó öreg Télapónak, köszönhetõen - minden
megjelent gyermek számára
kiosztásra került. Mint ahogy
egy évvel korábban, a Télapó elõtt most is türelmesen
vagy éppen türelmetlenül,
hosszú-hosszú sor várta a jól
megérdemelt jutalmat.
Az elõadás és csomagátadás után, a teremben felállított „kreatív sarokban” karácsonyfadíszeket, ünnepi kellékeket készíthetett az aprónép, volt zsákbamacska-vásár, tombola, a gyermekeknek sok-sok értékes ajándéA TOP-5.2.1-15-BS12016-00001
kódszámú
„Együttmûködés a jobb életminõségért” címû projekt keretén belül 2018. december
8-án
elõször
csak
internetkapcsolattal, széles
vásznon szólt a gyerekekhez, majd személyesen is
megérkezett a Mikulás, hogy
átadja a jól megérdemelt csomagokat.
A Sarkad Város Önkormányzata és a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztõ Nonprofit Kft. konzorciumában nyertes pályázat
megvalósítási szakaszának
fontos eleme a közösségépítõ programok rendezése,
amelyek a város szegregátumában élõ kisgyermekes
családokat célozzák meg. A
szombat délelõtti Télapó Ünnepség is e céllal valósult
meg a Szalontai úti Tagóvoda közremûködésével. A pályázat támogatásával az óvoda óvónõinek, dolgozóinak
és a program mentorhálózatának összefogásával a tavalyi sikeren felbuzdulva ismét

egy színvonalas zenés mûsort hoztak a rendezõk a városba, amelynek idén, mint
az elmúlt évben is, a Bartók
Béla Mûvelõdési Központ és
Könyvtár adott otthont és dolgozóival segítette a zökkenõmentes lebonyolítást.
A kisgyermekeknek szóló
„Ajándékgyár” címû zenés
mûsor a szegregátumban élõ
családokat várta, ahol kicsik
és nagyok családias hangulatban tölthettek el egy délelõttöt. A szentesi POM-POM
együttes szorgos és vicces
manói mûholdas kapcsolattal az északi-sarki Télapót is
idevarázsolták, hogy segítséget kérjenek a munkájukhoz. Az interaktív elõadás
díszletéhez tartozott a hóesés is, amely az óvodások
részére felejthetetlen élménnyé tette a mûvelõdési
házban töltött napot. Öröm
volt látni, ahogy kacagásban,
ámulásban-bámulásban, tárt
karokkal próbálták elkapni a
leesõ hópihéket.
Az idõközben megérkezõ
Mikulás puttonyából elõkerü-
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kokkal. Az óvónõk áldozatos
és rutinos munkájának köszönhetõen tartalmas napot
zártak a rendezõk, szervezõk. Ezúton mondunk köszönetet minden közremûködõnek, valamint a Szorgos Manóknak, hogy a vidám zenés
közel egy órás mûsorukkal
elõcsalogatták a gyermekek
örömét, úgy, hogy a pöttömök
még azt is elfeledhették,
hogy a teremben „csak úgy
ni’ nem is eshet a hó…, csupán akkor, ha jön a Télapó…”

3.

Hallotta?
Rövid híreink

Cukorbetegeknek!
Értesítem egyesületünk
tagjait, hogy évnyitó egyesületi gyûlésünket 2019. január 9-én szerdán 14.00 órától
tartjuk a Református Szociális Gondozási Központ ebédlõjében.
Témánk lesz a 2019. évi
munkatervünk összeállítása,
tagdíjfizetési helyzetünk, terveink megbeszélése.
A korábbi évekhez hasonlóan együtt köszöntjük az új
évet.
Tagdíj fizetési lehetõség.
Vércukor és vérnyomás mérés a gyûlés elõtt.
Mindenkit szeretettel várunk.
Major József
az egyesület elnöke

Kirándulások
1. Az ÁFÉSZ Nyugdíjas
Egyesület 2019. június 1521. között kirándulást szervez a Toszkán tengerpartra.
Elsõ részlet befizetése január 30-ig, II. részlet április
10-ig, III. részlet április 29-ig.
Bõvebb
felvilágosítás
szerdánkánt 10.00 órától a
fogadóórákon vagy telefonon Perei Károlynénál a 0620-561-1778-as telefonszámon.
2. Ugyancsak kirándulást
szervezünk 2019. augusztus
12-15-ig Harkányba. Jelentkezni még korlátozott számban lehet. Felvilágosítás mint
az elõzõ kirándulás esetében.
Perei Károlyné elnök

Mozgáskorlátozottaknak!
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Sarkadi Helyi Szervezete értesíti tagjait, hogy találkozunk
2019. január 14-én! Várjuk
tagjainkat, új belépõinket a
fogadóórákon a Vasút u. 11

sport

sz. alatt, az idõpnt változatlan, hétfõi napokon 14.0016.00 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

Találkozunk
január 9-én
A Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete értesíti tagjait, hogy az idei évben az utolsó fogadóóra
2018. december 12-én (szerdán) volt. Legközelebb 2019.
január 9-én (szerdán) találkozunk. Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog
újévet! Tisztelettel:
Puskás Sándorné elnök

Mozgáskorlátozott
hírek
A Mozgáskorlátozottak
Dél-Alföldi Regionális Egyesülete Gyula, SARKADI
CSOPORTJA 2019. január
1-tõl minden héten SZERDÁN 9-11-ig FOGADÓÓRÁT
tar a Bartók Béla Mûvelõdési Központ kis tanácskozó
termében. (földszinti terem)
Tagdíj fizetés, nyomtatványok adása, kitöltés segítése, felvilágosítás stb.
Elsõ fogadóóra: 2019. január 23-án lesz.
Kedves Sorstársaim, és
csoportunk támogatói! Kívánok örömteli, békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag
új esztendõt és nagyon jó
egészséget!
Képiróné Széplaki Judit
csoportvezetõ

sport

HORGÁSZ KÖZGYÛLÉS

Mozgáskorlátozottak évzáró ünnepsége
(folytatás a 2. oldalról)

kormányzathoz is, hogy rendezvényeinkre mindig kapunk anyagi támogatást, segítséget! A nap felvezetésében a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ Fogyatékos Klub tagjai kedveskedtek vidám kis mûsorukkal
Széplaki Ildikó vezetésével.
Köszönet nekik! Õk már hozzátartoznak minden rendezvényünkhöz, hiszen ilyen és
hasonló sorsú emberekért is
van az egyesületünk. Kovács
Ágnes elnök asszony is mindig kedves kis ajándékokkal
köszönti a klub tagjait.
Lejátszottuk Bródy János
dalát, ami talán ide illik:
„…mindannyian mások vagyunk, bár egyben, másban
hasonlítunk…” – hasonlítunk, hiszen mozgáskorlátozottak vagyunk! (sajnos)
…„még jó, hogy van néhány
közös dalunk…” – ha nem is
dalban fejezzük ki az összetartozásunkat, hanem közös
céllal, munkával, hogy minél
több mozgáskorlátozott embert tudjunk összefogni és
segíteni a lehetõségek kihasználásában, hogy az életvitelüket megkönnyítsük.
Hálával és köszönettel vagyunk a Bartók Béla Mûvelõdési Központ vezetõjének,
munkatársainak, a fellépõ

énekeseinknek, Bondár
Sándornak és Gyetvai Zoltánnak, valamint Juhász
Imre állandó zenészünknek.
Szívünk minden hálájával,
szeretetével köszönjük azon
vállalkozóknak a támogatását, akik önzetlenül minden
alkalommal segítik egyesületünket. A neveket hosszú
lenne felsorolni, de mindig
ugyanazon vállalkozókra lehet számítanunk. „Õk a mi
szívünk csücskei!” Hálásak
vagyunk azon tagjainknak,
vendégeinknek, akik felajánlásukkal szintén támogatják
rendezvényeinket! Az advent
és karácsony, mint a felkészülés és az ünneplés szimbóluma összetartozik. Mi kívánjuk, hogy legyen mindenkinek oka ünnepelni a téli
sötétségben a melegre, a
fényre, a megújuló életre vágyódás töltse ki ezt az idõszakot és szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és
egészséges boldog új évet
kívánunk valamennyi hozzánk közel és távolálló embertársunknak!
„Legyen minden nap
Karácsony
minden óra a szereteté!”
(Aranyosi Ervin)
Tisztelettel:
Doba Mihályné
szervezetvezetõ

A Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület elnöke, Debreczeni
Gábor tisztelettel meghívja minden horgászegyesületi tagját, 2019. január 12-én (szombaton) 8:30 órakor kezdõdõ
horgász közgyûlésére. Határozatképtelenség esetén a közgyûlést 9:00-ra hívja össze. Helye: Közétkeztetési Intézmény, 5720 Sarkad, Kossuth u. 25.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló az egyesület 2018. évi munkájáról
2.
Beszámoló a 2018. évi gazdasági munkáról
3.
Felügyelõ Bizottság beszámolója
4.
Fegyelmi Bizottság beszámolója
5.
A beszámolók elfogadása
6.
2019. év terveinek ismertetése
7.
Hozzászólások, egyéb
Igény szerint szünet a napirendi pontok között. Az egyesület a változtatás jogát fenntartja. Minden érdeklõdõt szívesen látunk, horgászegyesületi tagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk!
Tisztelettel:
Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület vezetõsége
Debreczeni Gábor H.E. elnök

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. 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

SARKAD

4.

VÁROS

Szülinapra

Bíróné
Hajdu
Máriát

születésnapja
alkalmából
köszönti
szeretõ férje,
fiai Bence és
Dani

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

Tájékoztató sürgõsségi
készenléti orvosi ellátásról
A sürgõsségi készenléti orvosi ellátás 2019. január hónapban, a hétköznapokon, 12.00 óra és 16.00 óra között
az alábbiak szerint történik:

Tájékoztató tiltott szabadtéri
égetés bejelentésérõl
Tisztelt sarkadi lakosok!
Sarkad Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2018. november 30-ai közmeghallgatásán a lakosság
részérõl felmerült kérdésként, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha az tapasztalható, hogy az önkormányzat lakóhelyi környezet
védelmérõl szóló rendeletének a szabadtéri égetéssel
kapcsolatos szabályait meg-

Kovács Imre

– élt 89 évet – volt Bakrét u. 9. sz. alatti lakos

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
,,Minden mosolyod, mozdulatod, szavad
õrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,”
(József Attila)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezik

Pribék Imre

(volt Sarkad, Bartók Béla u. 5. sz. alatti lakos)

halálának

9. évfordulóján

Felesége

Péntektõl-péntekig Megemlékezés
Névnapok
Január 4. Péntek
Leóna, Titusz
Január 5. Szombat
Simon, Edvárd
Január 6. Vasárnap
Boldizsár
Január 7. Hétfõ
Attila, Ramóna, Ramón
Január 8. Kedd
Gyöngyvér, Keve
Január 9. Szerda
Marcell
Január 10. Csütörtök
Melánia
Január 11. Péntek
Ágota

„Dolgos keze, szeretõ szíve
örökre megpihent.”

Soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk

Dávid Sándor
(volt Csillag u. 12. sz. alatti lakos)

halálának 13. évfordulójára
Szeretõ családja

A Sarkad TV mûsora

sértve, nem a kijelölt idõszakban égetnek.
Amennyiben a fenti eset
tapasztalható azt javasoljuk
a jogkövetõ lakosság részére, hogy az egységes segélyhívószámon, a 112-es
telefonszámon jelenthetik
be az észlelteket, tekintve,
hogy akár a tûzoltók beavatkozását igénylõ helyzet is
fennállhat.
Sarkad Város
Önkormányzata

19:01 Kedvenc verseim - versbarátok percei
19:05 Híradó - Friss közéleti hírek
19:20 Adventi koncert a Sarkad - Belvárosi
Református templomban
20:50ChreativeShef
21:15 Híradó - Friss közéleti hírek
21:30 Kedvenc verseim - versbarátok percei
21:35 Képújság

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

1 kedd
Új év Munkaszüneti nap
2 szerda Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259
3 csüt. Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5.66/200-166
4 péntek Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
7 hétfõ Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
8 kedd
Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5. 66/272-820
9 szerda Dr.Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
10 csüt. Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259
11 péntek Dr.Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
14 hétfõ Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
15 kedd Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
16 szerda Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5. 66/272-820
17 csüt. Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
18 péntek Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259
21 hétfõ Dr.Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
22 kedd Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
23 szerda Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
24 csüt. Dr.Márki-Fejes László Béke sétány 5. 66/272-820
25 péntek Dr. Trombitás Annamária Béke sétány 5. 66/200-166
28 hétfõ Dr.Szabó Zoltán Gyulai út 8/A.
66/270-259
29 kedd Dr.Tóbiás Éva Tünde Anti út 2/B.
66/270-141
30 szerda Dr.Pap Sándor Béke sétány 5.
66/375-985
31 csüt. Dr.Papp Attila Béke sétány 5.
66/375-820
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

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

2019-01-10 csütörtök

2019. január

Idõsek Otthona és Gondozóháza

Köszönetnyilvánítás
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te soha nem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

KEGYELET

Kellemes környezet és
családias légkör

2019. január 4., PÉNTEK

Ismétlés 2019-01-11 péntek 10.00 órától

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

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.
Nyomdai elõkészítés: Bartók Béla Mûvelõdési Központ. Nyomtatás: Földesi
és Társa Bt., Dévaványa Felelõs vezetõ: Földesi Zoltán
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